
No Barómetro de Abril dos Gestores Portugueses, a maior 
preocupação registada continua a ser a inflação, desta vez 
aumentando de 30 para 40% os gestores que a consideram a 
sua maior preocupação. Em segundo lugar mantêm-se as Ca-
deias Logísticas e de Abastecimento, e em terceiro a Retenção 
e Contratação de Talento. A preocupação com o Governo e as 
suas Políticas continua em 4º lugar e para apenas 10% dos res-
pondentes, depois de ter estado em primeiro lugar até janeiro. 

Quanto ao optimismo os gestores portugueses melhoraram li-
geiramente, de um valor de 2,75 para 2,82 embora ainda algo 
negativo, ainda abaixo de 3.

Quanto ao optimismo os gestores portugueses pioraram, para 
um valor de 2,75, o pior desde setembro, talvez agravado pela 
guerra e o que ela trouxe de agravamento da inflação, cadeias 
de abastecimento e taxas de juro.

 
O FAE, Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas lançou em 

Setembro um inquérito mensal aos seus associados sobre o que mais 

preocupa os gestores e administradores de empresas, para os próxi-

mos 12 meses, incluindo também o nível de optimismo e pessimismo 

para esse período.

Com as respostas, numa média entre 170 a 210 em cada um, preten-

de-se construir um barómetro mensal que indique em cada momento 

e registe também, numa série longa, a evolução das preocupações e 

optimismo dos gestores portugueses.

O FAE é a associação representativa dos gestores portugueses, desde 

1979, e conta entre os seus associados os gestores das maiores empre-

sas portuguesas, incluindo 12 CEOs do actual PSI.
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Quanto ao optimismo
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