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Seminário  

“Investimento e Financiamento às Empresas  

Uma Ideia para Mudar Portugal” 

16 de Junho de 2015 

Porto Business School 

Discurso de encerramento 

 

É uma honra e uma satisfação contar com a presença de Vossa 
Excelência no encerramento deste Seminário, que realizamos no 
Porto, com a colaboração da Porto Business School. 

Gostaria de dizer duas palavras sobre o local e a oportunidade. 

O Porto, e com ele boa parte do Norte de Portugal, sempre foi um 
centro de iniciativa, de difusão de ideias liberais e de abertura ao 
exterior. Antes de se embarcar na ideia de que a integração na União 
Europeia e no Euro nos dispensaria de melhorar a competitividade 
externa e apoiar a indústria exportadora, foram os sectores 
industriais do Norte que, a par dos emigrantes, ajudaram a equilibrar 
a balança corrente portuguesa e a corrigir, com antecipação, os 
objectivos dos acordos com o FMI em finais de 70 e de novo em 
1983-1984. 

É portanto natural e oportuno que, numa altura em que se torna mais 
evidente que a ultrapassagem de muitas das nossas vulnerabilidades 
dependerá de forte ampliação do sector exportador, se discutam as 
melhores estratégias para canalizar investimento para sectores de 
sucesso e para identificar novas actividades a explorar. 

Este Seminário insere-se num processo de reflexão que o FpC vem 
fazendo desde que se lhe tornou evidente que a política seguida pelo 
governo anterior nos levaria a desequilíbrios externos insustentáveis. 
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E que mais valeria pensar no futuro, do que continuar a alertar quem 
não queria ouvir e ainda hoje parece não perceber. 

Temos como assente que Portugal precisa de: 

• aumentar continuamente a sua competitividade externa 
• criar um ambiente mais amigo do investimento nos sectores 

dos bens transaccionáveis 
• aumentar a concorrência no sector dos bens não-

transaccionáveis e nas profissões, para baixar a sua base de 
custos para as empresas e as famílias 

• atrair investimento directo estrangeiro, única forma de 
ultrapassar  as limitações ao investimento decorrentes da 
descapitalização do País e das dificuldades do sector financeiro 
e,  

• sobretudo, de consciencializar os seus agentes económicos e 
sociais de que esta estratégia é o único caminho, se bem que 
muito exigente, para criar emprego sustentável e melhor 
remunerado.  

 

Existem no mercado internacional opções muito melhores e mais 
seguras do que no mirífico desenvolvimento dum mercado interno de 
dez milhões de consumidores muito endividados e preocupados com 
o futuro das suas reformas.  

As previsões de crescimento a curto prazo e a médio prazo apontam 
para valores insuficientes. É necessário e é possível fazer muito mais. 
Mas se não estabelecermos um crescimento mais rápido como 
objectivo, não chegaremos lá. 

O crescimento das exportações, de que quase todos duvidavam e de 
que muitos, por razões ideológicas, queriam duvidar e até não ver, 
assenta fundamentalmente no crescimento das exportações por 
exportadores já existentes. E isso não é surpreendente.  

Conquistar mercados externos exige alguma dimensão, tranquilidade 
financeira, boas contas de exploração e, sobretudo, tempo. 

Não temos dúvidas de que muita coisa está em marcha e são os 
resultados de iniciativas tomadas nos últimos anos que justificam 
exportações para além das expectativas.  

Tentámos em encontro com o Senhor Ministro das Finanças Vítor 
Gaspar, logo no início do PAEF, e posteriormente com Vossa 
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Excelência, alertar para a necessidade de evitar a paragem do 
investimento das empresas exportadoras de maior dimensão, 
precisamente para evitar os inconvenientes duma paragem do 
investimento necessário à ampliação desse esforço de exportação. 

São infelizmente ainda tão poucas, 200 ou 300, as empresas em que 
as nossas exportações assentam que deveriam merecer 
acompanhamento sistemático e próximo, para além das 
inaugurações. 

Compreendemos perfeitamente que a situação aflitiva que o governo 
encontrou, com dificuldades diárias para pagar ordenados e pensões 
e com uma parte da sociedade, parte importante e com muito tempo 
de antena, apostada em contrariar reformas indispensáveis e a 
própria estratégia constante do memorando, não permitiu atingir 
esses objectivos das empresas, que confiavam que o Governo 
conseguiria cumprir o acordo e queriam, por isso, pensar para além 
dele. 

Pesem embora as dificuldades financeiras do País, que continuam a 
ser muitas mas são hoje mais bem conhecidas desde que veio à luz 
do dia todo o déficit oculto durante anos, estamos hoje melhor do 
que estávamos e com mais confiança no futuro. 

Aliás, julgo poder dizer que as empresas do sector dos bens 
transaccionáveis não têm dúvidas sobre como construir o seu futuro 
e, com ele, o do País. Assim o País queira.   

O estudo patrocinado pela CIP e realizado pela McKinsey fundamenta 
a possibilidade de aumentar fortemente as exportações indicando 
sectores e mercados de destino, numa estratégia de alargar a outros 
países, dentro e fora da União Europeia, quotas de mercado já 
existentes num ou em poucos países. Tal objectivo exige a criação de 
parcerias com as diversas associações sectoriais em que, em 
ambiente de responsabilidade conjunta, se fixem metas e se avaliem 
resultados. 

Temos de reconhecer que o Conselho para a Internacionalização da 
Economia não conseguiu criar essa dinâmica e deveria ser 
reformulado. 

De então para cá as possibilidades estão em crescimento e a 
aprovação no Parlamento Europeu dos termos da Parceria 
Transatlântica para o Investimento e o Comércio é mais um passo no 
bom sentido. O estudo encomendado pela FLAD sobre os seus efeitos 
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aponta Portugal como o segundo país mais beneficiado, dentro da 
União Europeia, com a sua implementação. 

É possível, por exemplo, prever um crescimento de 30% das 
exportações para os EUA do sector têxtil e do vestuário, com efeitos 
semelhantes no emprego, em todas as suas qualificações. Mas é 
preciso criar capacidade de resposta a essa oportunidade. 

E não encontrámos aqui optimismo equivalente ao do Governo no 
que diz respeito à pronta disponibilidade de fundos comunitários. 

Abordámos também um outro ponto, de implicações positivas muito 
importantes para o nosso futuro. 

A evolução do comércio internacional e a implementação das cadeias 
logísticas descentralizadas, que caracterizam a produção e 
distribuição dos produtos globais, podem beneficiar-nos muito. 

Esta evolução coloca a costa portuguesa e Portugal como centro 
nevrálgico de cruzamento de rotas marítimas e abre imensas 
possibilidades de desenvolvimento para actividades de montagem, 
embalagem e distribuição no continente europeu. 

Essas oportunidades têm de ser exploradas mas exigem um esforço 
prévio mas decisivo de mudanças. Mudanças aduaneiras, fiscais, de 
licenciamento e de modernização das relações de trabalho. São 
tantas que se tornará com certeza mais realista criar zonas 
económicas especiais, como já existem tantas na União Europeia, 
para poder atrair rapidamente essas actividades. 

O crescimento contínuo do transhipping em Sines demonstra que os 
armadores reconhecem as vantagens da nossa localização. 

É conhecido como ao longo da execução do Programa de Ajustamento 
o Governo se teve de defrontar, em posição difícil, com a rigidez da 
Comissão Europeia. 

Quando ouvimos falar do apreço dos nossos parceiros europeus pelo 
trabalho que o Governo realizou e as empresas acompanharam, julgo 
que estão criadas condições para que se reconheça, a nível do 
Conselho, a necessidade e a vantagem de criar excepcionalidade em 
duas ou três áreas fundamentais para o crescimento.  

Não queremos que nos dêem peixe, nem que nos ensinem a pescar. 
Tão somente que nos deixem pescar. E a escolha do exemplo não é 
inocente.  
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Gostava que entendesse estas palavras como uma manifestação de 
confiança. Mas também de exigência.  

 

Pedro Ferraz da Costa 


