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1.

PONTO DE PARTIDA  

PORTUGAL  DESEMPENHOU AO LONGO  
DO PERIODO 1965- 2000  UMA TRIPLA  
FUNÇÃO NA  GEOECONOMIA  DA 

EUROPA: 

� Fornecedor de produtos industriais baseados em 
intensidade do trabalho e/ou recursos naturais, 
sem exigências de qualificação da mão de obra –
padrão típico da Vaga EFTA e Vaga EFTA na CEE

� Fornecedor de produtos industrias baseados em 
intensidade de capital e mão de obra qualificada  
com níveis de salários  abaixo da média europeia 
– padrão típico das Vaga ROTA DO CABO 
(1967/1974) & Vaga ALEMÃ (1990 – 2000)

� Fornecedor de amenidades para actividades de 
turismo & lazer



O QUE MUDOU NO MUNDO PÓS-2000 
QUE  AFECTOU DURADOURAMENTE AS 

FUNÇÕES DE PORTUGAL NA GEOECONOMIA 
DA EUROPA?

� A  ECONOMIA MUNDIAL PASSOU A CONTAR COM  UMA  MEGA 
REGIÃO PARA  DESLOCALIZAR A  PRODUÇÃO INDUSTRIAL: A  ÁSIA E 
EM PARTICULAR  A  CHINA ,

� EM  VEZ DE HAVER   ZONAS DE DESLOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADAS 
PARA  CADA UMA DAS TRÊS MACRO  REGIÕES DESENVOLVIDAS –
EUA/CANADÁ, EUROPA  E JAPÃO

� A INTEGRAÇÃO  DA  EUROPA DE LESTE  NA UNIÃO EUROPEIA  CRIOU 
UMA  NOVA  ZONA DE DESLOCALIZÇÃO  PRIORITÁRIA PARA  A 
ALEMANHA

� A INTEGRAÇÃODE PORTUGAL  NUMA  ZONA  MONETÁRIA  CUJA  
MOEDA – O EURO -SE VALORIZOU FACE AO DÓLAR- MOEDA EM QUE 
OS CONCORRENTES DAS ECONOMIAS EMERGENTES DA  ASIA  
REALIZAM  AS SUAS TRANSACÇÕES INTERNACIONAIS

2.

ECONOMIA  PORTUGUESA :COMO FOI 

QUANDO CRESCEMOS

1965-1973



PORTUGAL E O CRESCIMENTO 
ECONÓMICO : DESCENDO A ESCADA

FONTE:
A Crise Estrutural da Economia
Portuguesa” JANUS 2010

SUGESTÃO.

OLHAR COM  ATENÇÃO PARA UM  
PERIODO DE CRESCIMENTO FORTE, 
ASSENTE NA ABERTURA À EUROPA E 

NUM CONTEXTO DE FORTE 
CRESCIMENTO EUROPEU

1965-1973



1965-1973- OS TRÊS MOTORES 

1ºMOTOR –Abertura de um grande mercado externo 
“rico” - a EFTA – originando  interesse de 
investidores estrangeiros para fornecer esse 
mercado a partir de Portugal-

Definindo-se  um perfil de oferta: 

� Exportação de produtos industriais intensivos em trabalho e pouco exigentes 
em qualificações  

� Exportação de recursos naturais -Eucalipto, Pinho  e tomate
� Oferta turística Sol Praia

Traduzindo-se em  poderosos estímulos  ao crescimento

� Vaga de investimento na industria, e em empreendimentos turísticos  no 
Algarve, 

� Aumento de exportações industriais e turismo
� Alargamento do mercado interno por transferência depopulações da 

agricultura de subsistência para o pluriemprego  ou para as cidades

A base de recursos humanos mobilizada -emprego feminino em larga escala

1965-73 - OS TRÊS MOTORES 

2º MOTOR  Redescobrindo a Geografia Atlântica-
Explorar a proximidade de rotas para atrair atividades e 
investidores– A ROTA DO CABO  

Definindo-se  um perfil de oferta 

�Reparação   Naval, Construção Naval, Caldeiraria & Mecânica Pesadas
�Expansão da Refinação de Petróleo e instalação de dois  Complexos
Petroquímicos

Traduzindo-se em  poderosos estímulos  ao crescimento

�Investimento na Industria Pesada ,Investimento em obras públicas –
o Porto de Sines
�Uma nova vaga de urbanização –na Área Metropolitana de lisboa

A base de recursos humanos mobilizada pela industria – emprego masculino,
exigente em qualificações e originário de zonas de grande propriedade



1965-1973- OS TRÊS MOTORES 

3ºMOTOR-atrair rendimentos gerados no exterior 
para dinamizar o mercado interno de um país 
pobre

Definindo-se  um perfil

�Portugal País de Emigração para CEE

Traduzindo-se em  estímulos ao crescimento

�Remessas de emigrantes, crescimento da poupança das famílias que  o 
sector bancário transformou parcialmente em crédito ao consumo e à
expansão  urbana ,dinamizando o mercado interno

� PORTUGAL EM 2012- UMA ECONOMIA 
SEM MOTORES



MAS PORTUGAL ESTÁ DIFERENTE 

PORTUGAL REALIZOU O MAIOR 
INVESTIMENTO EM CAPITAL HUMANO DA 

SUA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 

�Escolarização de massa (mas  sem ensino 
profissional)
�Alargamento da frequência do Ensino 
Superior (com destaque para a componente 
de elevada qualidade  nas ciências básicas, 
engenharias e ciências médicas)
�O maior programa de Formação Avançada 
no Exterior (EUA e Europa)

Doutoramentos por  Áreas Científicas e 
Tecnológicas  1994-2009

Source: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), FCT Board, 31 May 2011



3.

O DESAFIO DO CRESCIMENTO 

O DESAFIO DO CRESCIMENTO 

1.
� A retoma do crescimento tem que assentar 
numa nova vaga exportadora – de bens, 
serviços, conteúdos & conceitos.  Que abra 
oportunidades no mercado exterior 
suficientemente vastas que:

� Justifiquem um aumento  substancial  e 
continuado  do investimento no sector exportador, 

� Contribuam para a diversificação da carteira   de 
atividades exportadoras 



O DESAFIO DO CRESCIMENTO 

� A retoma do crescimento, num período de 
contração do crescimento da procura interna, 
exige em paralelo uma dinâmica assente na 
atração de rendimento vindo do exterior.

� Não só como turismo, mas sobretudo como 
acolhimento de dezenas de milhares de novos 
residentes vindos da Europa, 

� O que também pode  contribuir também para 
animar as atividades imobiliárias e de 
construção, valorizando ativos hoje acumulados 
como crédito mal parado  

2.

O DESAFIO DO CRESCIMENTO 

� As empresas multinacionais podem fornecer VOLUME

�(em atividades que tenham forte procura internacional, 
empreguem  recursos humanos qualificados e permitam a 
Portugal posicionar-se  nas respetivas cadeias de valor de
� modo a poder ascender gradualmente nessa cadeias).

� As P M E` s  e as start ups fornecerão a VARIEDADE

Volume e Variedade são as duas componentes chave 
numa vaga de internacionalização, para que seja 
rápida nos efeitos e prudente no evitar uma 
dependência excessiva de um número restrito de 
grandes operadores

3.
Nessa Vaga Exportadora:



O DESAFIO DO CRESCIMENTO 

� A retoma do crescimento para ser 
sustentada tem que assentar num aumento 
substancial da produtividade dos fatores -
capital, conhecimento/tecnologia , trabalho e 
terra

� Nos  sectores exportadores,
� Nos sectores mais “protegidos” da concorrência 

internacional 
(que atualmente, por estarem sob controlo do Estado, não 

podem evoluir para soluções mais eficazes e eficientes -
rompendo com a uniformidade típica dos serviços 
prestados pelo Estado)

4.

4.

VAGAS EXPORTADORAS DE QUÊ?



VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

Vagas Exportadoras” explorando um conjunto de 
Macro Fatores de Atratividade distintivos de 
Portugal, de que destacámos quatro:

�Localização (geográfica, horária, etc.) e 
Espaço disponível;

�Ambiente e Recursos Naturais;
�Competências Tradicionais em áreas da 
Engenharia e da Indústria;

�Novos Polos de Conhecimento e novas 
Competências(*)

Macro Fatores que têm que ser completados por  
melhorias significativas no “Ambieinte de 
Negócio”

� (*) Resultantes do maior programa de Formação Avançada de Recursos Humanos em 
Ciência e Tecnologias da História Contemporânea do Pais.

�

Novos Polos de 
Conhecimento & 

Novas 
Competências

Competências 
Tradicionais -
Indústrias &
Engenharias

Ambiente &
Recursos Naturais

Localização &
Espaço Disponível 

VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 
Portugal- Quatro Macro Fatores de Atratividade 



VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

� Partindo da exploração deste Macro Fatores 
de Atratividade a Globalização pode abrir  a 
Portugal um conjunto de Oportunidades para  
encontrar "Vagas Exportadoras”

� Para identificar algumas dessas 
Oportunidades sugerimos que se comece  
pela  identificação de entidades que no 
mundo  "andam à procura de localização"
para segmentos das cadeias de valor que 
organizam à escala global. 

VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

GLOBALIZAÇÃO_ Empresas ,Estados e Gerações 
em busca de Localizações 

A Figura 
exemplifica 
algumas dessas  
Entidades-
Empresas, 
Estados 
,Gerações-
,colocando-as na 
"proximidade"  
dos quatro  Macro 
Fatores de 
Atratividade que 
para elas poderão 
ser mais decisivos 



VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

� Portugal como Plataforma de Serviços 
às Empresas Globais (Funções de back 
office, outsourcing de TI, Centros de 
Competência, Centros I&D, Local de 
Demonstração de Novas Soluções, os 
serviços logísticos necessários à
atividade industrial )

� Gerando internamente ,nessas áreas 
novas empresas de serviços viradas para 
o exterior 

VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

� Portugal como Pólo Europeu de Serviços de 
Acolhimento,  Saúde e de Entretenimento
(serviços clínicos &  serviços de reabilitação, 
desenvolvimento de software para gestão 
hospitalar e de serviços de saúde;   produção 
de fármacos e outros produtos para 
utilização hospitalar; equipamento biomédico

� E como centro de Conceção de conteúdos de 
entretenimento etc



VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

� Portugal como Plataforma de Integração e 
Manutenção Industrial em Produtos 
Complexos - Automóvel, Aeronáutica, 
Reparação Naval e Construção Oceânica e 
do Offshore. - incluindo e a eventual  
localização de respetivos centros de 
engenharia em Portugal

� E também como Plataforma europeia de 
abastecimento e armazenamento energético  
e de movimentação de carga contentorizada

�

VAGAS EXPORTADORAS ? DE QUÊ? 

� Portugal como Pólo de Desenvolvimento e Teste 
de Novos Conceitos Urbanos, por integração das 
áreas da Edificação, Mobilidade, Energia 6 
Comunicações  ( mobilizando empresas 
multinacionais interessadas em ter ofertas 
integradas  para cidades e em testá- las em 
Portugal, ou em oferecer  soluções inovadoras 
de mobilidade automóvel ou de energia 
descentralizada; ateliers portugueses de 
arquitetura com experiência internacional em 
projetos de urbanização, empresas de 
engenharia & construção com oferta 
diversificada em construção urbana, empresas 
de engenharia elétrica e  eletrónica etc)



5.

PORTUGAL: QUE PARCERIAS NA 

GLOBALIZAÇÃO?

QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

� COM EMPRESAS QUE REALIZEM INVESTIMENTO 
DIRETO (IDE)  EM PORTUGAL, ORIENTADO PARA 
AEXPORTAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS & CONCEITOS

� COM EMPRESAS, OU FUNDOS SOBERANOS QUE SE 
TORNEM PARCEIROS NO CAPITAL DAS EMPRESAS 
DOS SETORES INFRAESTRUTURAIS (PETRÓLEO & GÁS 
NATURAL , ELETRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES, 
TRANSPORTES AÉREOS, SERVIÇOS LOGÍSTICOS , OBRAS 

PÚBLICAS ) E NO FINANCIAMENTO DE 
INFRAESTRUTURAS CHAVE PARA GLOBALIZAÇÃO 
(EX NOVO AEROPORTO DE LISBOA)

� COM ESTADOS QUE VENHAM A INTEGRAR UM 
FUTURO  CONSÓRCIO DE CREDORES  QUE ADQUIRAM 

DIVIDA SOBERANA INDEXADA AO CRESCIMENTO DA 
ECONOMIA

Três tipos de parcerias:



QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

- IDE-
�Portugal faria bem em configurar uma 
rede de relações privilegiadas com 
regiões do mundo em que se condensem 
valor e variedade .

�Ou seja não podemos olhar para atração 
de investimento direto como uma "pesca 
à linha" mas como um processo dirigido a 
regiões onde se concentram  hoje - e no 
futuro próximo- as empresas que 
organizam  cadeias de valor mundiais e 
onde se concentra a  inovação.

QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

- IDE -

� Em qualquer abordagem  temos que 
procurar estreitar  relações 
empresariais, culturais (e desportivas) 
com algum dos três Estados da 
Alemanha que financiam o resto da 
Alemanha - -ou seja Baden-
Wurtemberg , Baviera e Hesse - pois é
junto dos estados alemães mais 
poderoso que temos que mudar a 
imagem de Portugal 

1.



QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

- IDE -

� Na Europa deveríamos combinar este 
relacionamento alemão com duas economias 
que nós conhecemos bem no tempo da EFTA 
- a Suécia e a Noruega que  têm a vantagem 
de ter grupos multinacionais e inovadoras de 
primeiro plano e que podem ter vantagem em 
localizar serviços e/ou  fases de fabrico em 
Portugal, ou vir a participar no capital de empresas  
energéticas em Portugal ou na exploração de 
recursos no fundo do Mar 

2.

QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

- IDE -
� Na proximidade da Europa deveríamos 
atribuir a maior  prioridade à atração de 
investimento, conhecimento e conexões 
internacionais com Israel, que é atualmente 
dos países  mais inovadoras  do mundo, 
tendo beneficiado com a entrada  de 
dezenas de milhares de cientistas e técnicos 
altamente qualificados que saíram  da ex -
URSS durante a década de 90

3.



QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

- IDE -

� Fora da Europa devemos privilegiar regiões 
pertencentes às economias  
tecnologicamente mais avançadas do 
Pacifico ou seja dos EUA e do Japão e 
preferindo na  Ásia de matriz chinesa  
"Estados intersticiais" como Singapura

4.

QUE PARCERIAS PARA 
GLOBALIZAÇÃO?

- IDE -

� E se quiséssemos  olhar  para o "Sul da 
economia mundial” deveria ser prioritário 
estreitar alianças empresariais e atrair 
investimento vindo de  regiões  da India e 
do Brasil onde se localizem multinacionais 
em busca de investimento e de 
localizações no exterior; e em Estados do 
Conselho de Cooperação do Golfo (Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos e Omã)

5.



PONTO DE PARTIDA 
� Portugal tem uma presença atual nos mercados 

internacionais que é muito vulnerável à
concorrência das grandes  economias 
emergentes e a cada vez maior número de
economias em desenvolvimento . 

� Portugal está inserido na União Europeia- numa 
das regiões mundiais com um  mau desempenho 
nos anos próximos 

� Portugal não pode crescer mantendo o seu foco 
nem exclusivamente no que já se exporta, para 
exportar "mais do  mesmo" (mesmo o "mesmo" 
sendo melhorado) nem manter uma “fixação” na 
Europa;

� Portugal para responder à crise em que se 
encontra tem que organizar uma "expedição 
coletiva" à Globalização. para voltar a crescer. 

PORTUGAL: UMA PEQUENA ECONOMIA 
QUE SE “VIROU PARA DENTRO”,   

DEIXOU DE CRESCER, SE ENDIVIDOU 
E  FOI APANHADA PELA 

TURBULÊNCIA NA ZONA EURO


