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Apresentação do Seminário Orçamento 2014 

Crescimento, competitividade e IDE – As restrições orçamentais 

Quarta-feira, 18 de Setembro 

 

Meus caros amigos, oradores, convidados, Alumni e parceiros 

É com muito gosto que vos dou as boas vindas, no início deste Seminário que aborda um tema 

crítico para Portugal enquanto sociedade e economia.  

Agradeço a colaboração do nosso parceiro FpC, que gostaria de distinguir com algumas 

considerações, quiçá menos conhecidas de parte da assistência. É uma associação de direito 

privado, sem fins lucrativos constituída em Fevereiro de 1994 em seguimento das propostas 

formuladas no estudo CONSTRUIR AS VANTAGENS COMPETITIVAS DE PORTUGAL 

encomendado pelo então Ministro da Indústria e Energia, Eng.º Luís Mira Amaral, financiado 

por um conjunto de empresas, associações empresariais e outras entidades públicas e 

privadas e sob a direção do Professor Michael Porter. 

Após um período inicial, com novos responsáveis profissionalizou-se e afirmou-se como um 

importante centro de reflexão e estudo, com o objetivo de influenciar os decisores públicos e 

privados em temas estruturantes, o que tem sido feito com constância e consistência, com 

paciência e otimismo. Por esta razão quero saudar os seus responsáveis, aqui presentes, e 

agradecer o convite para a AESE se associar em mais este evento, numa parceria mutuamente 

vantajosa.   

Em geral, a cooperação estratégica entre entidades que procuram os mesmos objetivos – no 

nosso caso o melhorar a posição global da Economia Portuguesa – é muito conveniente mas, 

nas circunstâncias atuais é uma necessidade de primeira ordem quando os desafios nos 

ultrapassam e não há soluções isoladas que os satisfaçam, medidas mágicas que resolvam os 

problemas, o que confirma a validade do horizonte de 25 anos referido por VB em incisivo 

artigo publicado hoje. 

Baseado na dinâmica empresarial e na qualidade da gestão dos presentes e dos seus 

colaboradores, e com as ideias apresentadas e discutidas hoje, estou certo que nestes 

próximos meses serão concretizadas ações que contribuam para a continuação da ténue 

melhoria que se divisa, ações concretas, bem definidas, em que nem têm resultados imediatos: 

aliás, nestas semanas notam-se resultados positivos, deste género, destacando-se a 

continuação do aumento das exportações que são o resultado do esforço muito grande que as 

empresas têm estado a fazer, numa ótica de médio prazo, o que nos permitirá consolidar a 

competitividade nacional almejada (P F Costa). 

Progresso que, certamente, vai contar com a colaboração de novos protagonistas e dentro de 

regras que responsabilizam, cada vez mais, os empresários e os dirigentes, num ambiente em 

que o mérito será especialmente distinguido. 
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Tal como, no arranque da AESE, nos anos 80s,o nosso programa PADE foi relevante para a 

melhoria da gestão de muitas empresas públicas – o que também se está a desenhar com os 

nossos programas em Angola, embora noutro ritmo – estou convencido que os nossos 

programas tradicionais, continuamente atualizados com novos professores e casos deste 

milénio, serão também um ingrediente relevante no progresso que procuramos.  

Por outro lado, lançámos um programa de formação em gestão, em colaboração com a 

Universidade de Aveiro, que tem como objetivo promover a melhor gestão e o negócio em 

actividades relacionadas com o Mar, muito falado mas pouco monetizado. E, também, 

lançámo-nos na aventura de um LLM para juristas maduros para suscitar uma melhor relação 

entre advogados / administrações / justiça e as empresas, em colaboração com a Universidade 

de Navarra, que me fez usar esta gravata. 

Agradeço também a presença dos oradores, um painel de alto nível que contribuirá certamente 

para nos ajudar a tomar as melhores decisões no plano empresarial, pessoal e como cidadãos. 

 

 

 José Ramalho Fontes, Diretor geral da AESE 


