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REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO (ALARGADO) 

2 de Novembro de 2015 

 

COMUNICADO 

 

1. O Forum para a Competitividade, uma associação sem fins lucrativos que 

congrega empresas, confederações e associações empresariais, 

universidades e personalidades de relevo da área económica, tem como 

objecto estatutário contribuir para a melhoria da competitividade das 

empresas e do País. 

 

2. Assiste com preocupação, desde a sua fundação em 1994, a um desperdiçar 

sistemático das oportunidades económicas criadas pela globalização da 

actividade económica. 

Acompanhou, com avisos oportunos e sistemáticos, a evolução da política 

macroeconómica que conduziu o País a uma situação de pré-bancarrota e 

também aos esforços desenvolvidos pelas empresas e pelo governo no 

quadro do exigente Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, 

negociado pelo PS e subscrito pelos partidos justamente apelidados do “arco 

da governação”, pois que são os que têm assegurado a governabilidade no 

quadro da nossa integração na União Europeia e no Euro. 

 

3. Concluído com êxito o acordo com os credores e retomada uma maior 

autonomia do governo de Portugal o Forum tem procurado, desde 2013, 

contribuir para a negociação de um acordo de médio prazo entre os partidos 

que se revêem na integração europeia, na democracia representativa e na 

economia de mercado, como quadro futuro de um desenvolvimento 

económico mais adequado à resolução do grave problema do desemprego, 

da sustentabilidade da segurança social e do crescimento sustentado da 

produtividade e dos salários, por esta ordem. Quadro esse que serviria de 

referência às decisões dos agentes económicos, nacionais e estrangeiros, 

numa conjuntura internacional de taxas de juro historicamente baixas, de  

baixo preço do petróleo e de uma cotação do Euro mais competitiva, que 

seria criminoso desperdiçar. 
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4. O crescimento que agora desponta é insuficiente para assegurar os 

objectivos acima descritos e só será atingido com políticas adequadas, 

prosseguidas com persistência num prazo que terá que exceder o de uma 

legislatura. Por esta razão, um acordo político de médio prazo nos 

parece essencial. 

Uma participação empenhada e exigente da sociedade é igualmente 

essencial, mas não tem sido assegurada. E é um desafio sério a todas as 

associações empresariais e sindicais. 

Um acordo que assegure somente a estabilidade política não é suficiente. 

 

5. Neste enquadramento quer a campanha eleitoral, quer a evolução das 

últimas semanas é muito preocupante.  

Perante um eleitorado que, em medida que surpreendeu os analistas, 

mostrou compreensão com a adopção de medidas indispensáveis mas 

impopulares, poderia ter-se concluído por um cansaço compreensível quanto 

ao ritmo do ajustamento, mas nunca por uma leitura de que deveríamos 

entrar num estado de negação face aos constragimentos financeiros, ainda 

muito pesados, como a Grécia experimentou com os resultados conhecidos. 

A campanha eleitoral e as afimações recentes de responsáveis do PS e dos 

partidos à sua esquerda revelam que se está a menosprezar quer os 

resultados obtidos, quer o risco de uma subida das taxas de juro nos 

precipitar para novo resgate. 

Não se ouviu até agora qualquer referência à necessidade de prosseguir as 

reformas estruturais para modernizar a economia e, por outro lado, o 

objectivo de aumentar a procura interna e o consumo desiquilibrará de novo 

a balança externa.  

Em suma, corremos o risco de privilegiar os interesses mais imediatos e de 

desperdiçar oportunidades de futuro. 

 

6. Reconhecendo embora que o governo não conseguiu assegurar uma 

participação construtiva do Partido Socialista no esforço do ajustamento, 

não é aceitável que este abandone agora as suas responsabilidades e 

méritos na integração europeia e na participação no Euro, aliando-se às 

forças políticas que mais o combateram nesses objectivos que são hoje o  
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quadro permanente de acção de qualquer governo de Portugal. Aliás, é 

também o quadro sucessivamente sufragado por todos os países do leste 

europeu, logo que puderam escolher livremente o seu destino e libertar-se 

do modelo socialista. 

 

7. Reunidos os seus órgãos sociais, entendeu que deve apelar ao Presidente da 

República, aos Partidos que integram a Coligação e ao Partido Socialista 

para que não abandonem os objectivos que foram sendo definidos como os 

objectivos nacionais nos últimos trinta anos (tal como aconteceu nos 

restantes países europeus) o que implica, a nosso ver, o regresso à mesa 

das negociações dos partidos que partilham aqueles valores e objectivos. 

 

 

Forum para a Competitividade 

4 de Novembro 2015 

   

  


