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ORÇAMENTO DO ESTADO 2013 - O REGRESSO AOS MERCADOS E O 

FUTURO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

 

15 de Novembro de 2012 

Centro de Congressos de Lisboa, Auditório II 

 

Intervenção José Eduardo Carvalho, presidente da AIP-CCI 

 

1. A nossa reflexão e análise sobre a política económica têm sido 

parametrizadas por dois factores: 

a) País vive uma situação de insolvência gerida por um administrador 

de insolvência com base num acordo e contrato de 

financiamento/assistência financeira exigido pelos credores. 

Contrato esse que dá prioridade à consolidação orçamental 

baseado num processo deflacionário de preços e salários e 

com exigências de reformas que o país necessitava há décadas: 

mercado laboral; energético; arrendamento; estado; trabalho 

portuário; privatizações; licenciamentos; etc. 

 

b) Qualquer governo neste momento teria uma tarefa difícil, dado que 

teria ao mesmo tempo: 

- Consolidar contas públicas; 

- Reformar o estado; 

- Provocar o crescimento sem agravar o endividamento; 

Tem sido com este enquadramento que temos ajuizado a bondade 

ou a forma perniciosa das medidas até hoje preconizadas, umas já 

implementadas, outras demoradamente por concretizar, e outras 

ainda adiadas. 
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2. A AIP, desde Maio 2011 tem debatido e reflectido internamente sobre a 

maneira mais adequada para provocar a curto prazo choques de 

produtividade e estimular uma economia que tem uma taxa de 

câmbio real sobreavaliada e câmbios fixos. 

Fizemo-lo com o Prof. Ricardo Reis e mais tarde adjudicamos à Universidade 

Nova um estudo que está a ser liderado pelo Prof. Francesco Franco sobre 

“salários, preços e dinâmicas de competitividade em Portugal”. 

Achamos que uma associação empresarial deve perceber os efeitos no tecido 

empresarial da crise da dívida soberana e das finanças públicas, mas não 

pode omitir o reflexo da crise de competitividade das empresas na 

actual situação. 

Sobre o efeito das outras podemos opinar. Sobre esta poderemos actuar. 

 

O actual modelo de desvalorização interna que se baseia na descida dos 

salários através do desemprego, e na descida dos preços perante a 

diminuição do poder de compra, torna o processo de ajustamento lento e 

extremamente moroso. Não sei se o Prof. Francesco Franco terá a coragem 

de falar sobre os anos e o comportamento das variáveis desemprego 

e salários necessárias para que este modelo possa provocar efeitos 

positivos na economia. 

O que sabemos é que não conhecemos experiência histórica recente na 

Europa em que uma sociedade suporte duas décadas de empobrecimento, 

estagnação e recessão sem uma situação de ruptura e anomia social. 

Daí a importância que demos ao processo de desvalorização fiscal. 

 

 

3. Mesmo aqueles que defendem a saída de Portugal do euro, consideram a 

volatilidade das taxas de câmbio como o único instrumento para 
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enfrentar e lidar com os choques concorrenciais externos dada a 

distorção da nossa estrutura produtiva. 

E se desvalorização significa reduzir salários, concluímos que o 

associativismo empresarial tem lidado com este tema de forma mitigada, 

para não dizer envergonhada. 

Todos concordam que a competitividade das empresas e da economia 

portuguesa terá de basear-se na diferenciação e no valor. Mas não me 

parece que tal estratégia seja incompatível com contextos salariais 

mais competitivos. 

E se porventura existirem limites constitucionais a acordos de redução de 

salários nominais nas empresas (matéria que merece ser aprofundada) 

temos necessidade de encontrar formas de reduzir custos de trabalho. E 

a desvalorização fiscal através da manipulação de taxas de impostos 

é na nossa opinião fundamental para alterar o perfil produtivo da nossa 

economia, reforçando o peso do sector transaccionável. 

 

Perdemos duas oportunidades para implementar estas medidas. E eu retirei, 

pessoalmente algumas lições do debate recente sobre a TSU. Vou referir 

apenas três: 

a) Enquanto não conseguirmos separar as medidas de 

desvalorização fiscal das medidas de consolidação 

orçamental não conseguiremos implementá-las; 

b) A sociedade portuguesa aceita melhor uma redução do seu 

rendimento disponível para fazer face aos desequilíbrios 

orçamentais do estado, e ao seu desgoverno, do que contribuir 

para o aumento da competitividade das empresas; 

c) As associações empresariais têm muitas dificuldades em 

estabelecer equilíbrios de representatividade orgânica 

entre os associados do sector transaccionável e não 
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transaccionável. Uma coisa são os objectivos programáticos, 

outra é a coerência na defesa de medidas conducentes a esses 

objectivos. 

 

 

4. O Prof. Luís Cabral defendeu que a economia portuguesa, mais do que um 

choque tecnológico, necessita de um choque de selecção. 

De Janeiro de 2008 a Setembro de 2012 encerramos 73.073 empresas, 

24% das sociedades comerciais existentes em Portugal. 

Eu sei que estes números impressionam os dirigentes associativos e pouco 

influenciam os economistas. 

Mas se verificarmos que uma parte significativa destas sociedades não foram 

criadas pelas políticas activas de emprego que proliferaram nos últimos 

anos, vocacionando-as para o mercado e consumo interno, mas são também 

empresas do sector transaccionável e com algum potencial exportador, 

ficamos um pouco mais incomodados. 

A base ou a vaga exportadora de que fala o Prof. Felix Ribeiro necessita 

de ser incrementada. 

Acreditamos que só a captação de investimento directo estrangeiro 

terá efeitos significativos nesta retoma. Mas enquanto durar o programa de 

ajuda financeira externa, reconhecemos que não é factor ou condição de 

atractividade de investimento e poderá condicioná-lo. 

Pensamos também que há um potencial exportador interno por 

dinamizar. Existem 40.738 empresas que exportam. 33% (13.428) 

exportam menos de 100 mil €. A intensidade exportadora 

(exportação/v.v.) da nossa estrutura empresarial inferior a 15% é de 

20.886 empresas i.e., 51% do total. Cabe às políticas públicas e 

associações empresariais trabalhar este segmento exportador. 
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É este núcleo de 41 mil empresas que está a ser “apanhado” pela 

selecção. Uma selecção que não se faz só pela qualidade de gestão, mas 

pelo acesso ao crédito e pelo seu custo (comparativamente mais alto 

que os seus concorrentes); pela estrutura descapitalizada dos seus 

balanços, pela desalavancagem financeira exigida pelo sistema 

bancário que no período de Set/2011 a Set/2012 foi de 7,3 mil milhões € 

nas PME; pelo esforço de internacionalização em mercados emergentes 

comprometidos pela dificuldade de obtenção de garantias bancárias de 

execução de encomendas, pelo voluntarismo exacerbado de 

liberalização do mercado europeu/entraves proteccionistas em 

mercados com contratos sociais desequilibrados face à Europa que 

fez desaparecer sectores da indústria transformadora dos países do sul, e 

que anula e compromete ganhos de produtividade (inovação, qualidade de 

gestão, formação) nos sectores que ainda subsistem, etc. 

 

Quantas empresas deste núcleo não estarão no exercício de 2012 a 

preparar operações contabilísticas de imobilização de prejuízos 

“retocando” a estrutura dos seus balanços para continuar a ter 

acesso ao crédito? 

 

É um desafio demasiado pesado para uma estrutura empresarial cada 

vez mais debilitada. E por vezes ficamos surpreendidos com a realidade do 

país económico. O sector transaccionável da nossa economia é 

composto por 20.827 empresas com mais de 5 trabalhadores que 

criam um VAB de 18 mil milhões €. Isto demonstra que é um sector sem 

tropas para enfrentar a dimensão desta guerra. 

E por isso, é que o problema do dimensionamento e do financiamento 

não deverá sair da agenda e das preocupações das grandes associações 

empresariais. 
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O reforço dos capitais próprios e permanentes anunciados através dos 

fundos de recapitalização e das obrigações participantes e a entidade 

bancária vocacionada para o apoio ao investimento, são importantes mas 

levarão meses a serem implementados. E há medidas com efeitos no curto 

prazo que precisam de ser concretizadas e não se percebe o alheamento a 

que são votadas:  

- Extensão da moratória do reembolso de financiamento 

contraído ao abrigo das linhas PME invest que criará liquidez 

em mais de 20 mil empresas e evitará o crescimento do 

incumprimento bancário 

- Revisão da ponderação para efeitos de afectação de capitais 

próprios da banca nas operações de financiamento garantidas 

pela SGM que ajudará a dinamizar o crédito às empresas. 

Isto não é uma oratória associativa. É reflexo da preocupação de que algo 

tem de ser feito no próximo trimestre. 

 

Por fim, uma interrogação: se não tivemos um plano de recapitalização 

das empresas no acordo de ajuda externa, se o Ministro das Finanças 

acha que deve continuar inacessível o valor remanescente do fundo de 

capitalização da banca e dos reembolsos já efectuados, será assim tão 

difícil alterar o processo de desalavancagem financeira da banca, 

evitando os efeitos desastrosos que estão a provocar na estrutura de 

financiamento das empresas? Não é possível monitorizar o que não correu 

bem no programa e ajustá-lo? 

Neste país parece que tudo se consegue ajustar menos o programa de 

ajustamento. 


