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Necessitamos de crescimento económico porque queremos: 
 

País mais próspero 

Com melhor qualidade de vida para os cidadãos 

Com empresas com rendibilidade a longo prazo 

Com empresas que criem emprego 

 

Necessitamos ter uma economia mais competitiva 
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Diamante português em 2014 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: Gonçalves,V.C. et al., 2015) 
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- Low intensity of local competition 

- Low difficulty to start a business 

- Low capacity to retain and attract talent 

- Low willingness to delegate authority 

- Low trade barriers 

- Good technology absorption 

- Low productivity 

Related and 

Supporting Industries 

Demand Conditions 
Factor (Input) 

Conditions 

- Intermediate buyer sophistication 

- Good acceptance of new technologies 

- High demand for imported goods 

- High percentage of the population with 

own home (high debt) 

- Good quality of infrastructures 

- Good technological readiness 

- Good quality of scientific research institutions 

- Good availability of scientists and engineers 

- Aging population 

Government 

Context for Firm 

Strategy and Rivalry 

- Inefficient government bureaucracy 

- Inefficient legal framework 

- Public debt and deficit 

- Undesirable effect of taxation on incentives to invest 

- Labor rules lead to low labor market efficiency 

- Low development of the financial sector 

- Low control of international distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciativas para a ação desde o Relatório Porter até 2014       (Fonte: 
Gonçalves,V.C. et al.) 2015) 
 

  Main Changes 2014 

Automobile - New agreement signed with Autoeuropa in 2003 enabling a new investment in the sector - The automobile sector maintains high importance in the Portuguese GDP. 

Footwear 

- Very positive path, starting by the improvement in capacity and innovation and, after, with 

international promotion. 

- Introduction of new technologies. 

- Investment in design, small series and quick answer to market requests. 

- Portuguese products are well-known internationally by their quality and 

design. 

- Portuguese brands were developed and are known internationally. 

- High specialization. 

Textiles 
- Introduction of new technologies. 

- Investment in design, small series and quick answer to market requests. 
- High specialization. 

Wood Products - Improvements in quality and design. 
- International awareness of the quality and design leading to high growth 

in exports in the 2000 decade. 

Tourism 

- Development of international promotion campaigns (ex. announcements, participation in 

international fairs). 

- Increase of the reputation of touristic destination. 

- Supply qualification. 

- The impact of tourism in Portugal is above the European average. 

Wine 
- Very positive trajectory with high implementation of the Michael Porter’s proposals in specific 

study for the sector.  

- There was capacity to adjust, for instance identifying new markets. 

- The quality is internationally recognized. 
      

Management 

Capacity 
- Reinforcement in the management schools with international accreditations. 

- Currently, Portugal is in the fourth position in the quality indicator (World 

Economic Forum). 

Science and 

Technology 

- Considerable public investment leading Porter in 2002 to focus the problem on the private 

investment. 

- Role of the large companies in R&D. 

- An approach to the European standard was achieved. 

Education 
- Sharp rise of the younger generations’ qualifications. 

- Public spending directed at education has been higher than the European average. 

- Some mismatch between supply and demand. 

- Persistence of low education levels among older generations. 

- There are signs of some inefficient use of financial resources. 

Financing 
- Modernization and strong innovation in banking. 

- Investment in information systems and technologies. 

- The balance sheets of Portuguese companies are greatly affected by the 

higher debt levels compared with the European counterparts. 

Forest Management 

- Introduction of forest management plan. 

- Establishment of forest intervention zones. 

- Introduction of certification practices. 

- Forest fires remain a major threat. 

- Decrease of the weight of forestry in national GDP. 
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Crescimento Económico 
 Economia portuguesa para crescer tem de ultrapassar algumas dificuldades: 

 

Vulnerabilidade à concorrência das economias emergentes (baixo custo do trabalho e produtividade 
crescente) 

Não deve centrar a sua atenção apenas na Europa (região que vai crescer pouco no futuro) 

Necessidade de ter saldos primários positivos nas contas públicas 

Absorver elevado número de desempregados 

Desalavancar a economia (Estado, famílias, empresas) 

Diversificar 

    Não continuar a “exportar mais do mesmo” 

Ambiente institucional mais favorável 

Maior capacidade empresarial (competências de gestão, investimento, financiamento) 
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Crescimento Económico (cont.) 

 O que irá determinar o crescimento da economia portuguesa (pequena 
economia aberta) não é o consumo interno, mas sim o investimento 

  

 Investimento para concorrer na economia global: 
Produção/comercialização de bens e serviços para exportação 

Dinamizar o mercado interno e aumentar a qualidade da oferta, para atrair rendimentos do 
exterior 

Infraestruturas: 
Melhorar as ligações internacionais, para venda ao exterior 

Instituições de formação e investigação 

Parcerias (reforço de capitais, novos acionistas, fusões/associações para ganhar escala, 
integração em redes) 
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Crescimento Económico (cont.) 
 Melhorar a produtividade: 

 Nos setores de bens transacionáveis (tecnologia, organização, formação) 

 Nos setores mais protegidos da concorrência internacional 

 

 Ter unidades económicas que proporcionem: 

 Volume (empresas multinacionais) 

Em atividades que tenham forte procura internacional, empreguem recursos humanos 
qualificados e permitam a Portugal posicionar-se nas respetivas cadeias de valor e 
ascender gradualmente nelas) 

 Variedade (PME’s, start-ups) 

Evitar dependência excessiva de número restrito de operadores 
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 (Fonte: Missão Crescimento, 2015) 
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A recuperação da tendência de crescimento implica a atuação sobre seis eixos 
estruturantes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: Missão Crescimento, 2015) 
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Elevado nível de endividamento das empresas 

 e 

Dificuldades na obtenção de crédito bancário 

 

Estão a limitar o investimento e a competitividade 

Vai continuar nos próximos anos 



Endividamento do setor privado nos países da União Europeia, em 2014 

  

  

  

  

  (% do PIB) 

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: GEE, GPEARI, BMEP, n.º 10, 2015) 
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Estimativa de necessidades futuras de desalavancagem do setor privado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: GEE, GPEARI, BMEP, n.º 10, 2015) 

VÍTOR DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 12 



Stock de empréstimos dos bancos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: GEE Papers, n.º 52, 2014) 
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Stock de empréstimos totais (crédito bancário e não bancário) – famílias e empresas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: GEE Papers, n.º 52, 2014) 
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Empréstimos às empresas, por dimensão 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: GEE Papers, n.º 52, 2014) 

VÍTOR DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 15 



Empréstimos às empresas, por setor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: GEE Papers, n.º 52, 2014) 
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 Financiamento é vital para o crescimento e progresso 
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Progresso Económico e Social 

Crescimento Económico 

Acesso a Financiamento 

Alavancagem/Financiamento 

Estruturas de Financiamento 
Sustentáveis 



Financiamento/Crescimento – Áreas de Atuação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Fonte: Missão Crescimento, 2015) 
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 (Fonte: Missão Crescimento, 2015) 
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 (Fonte: Missão Crescimento, 2015) 
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 (Fonte: Missão Crescimento, 2015) 
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Algumas conclusões 
Necessária nova política industrial 

 

Clusterização é necessária 

 

Necessário compromisso nacional para a reindustrialização 

 

Atrair investimento produtivo é fundamental (Portugal representa 1% do FDI na Europa em 
2013) 

 

Bancos têm sido a principal fonte de financiamento do investimento. É desejável que se 
desenvolvam formas de financiamento alternativas que complementem o crédito bancário 
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Algumas conclusões (cont.) 

Modelo de desenvolvimento económico baseado na produtividade, qualidade e 
inovação 
 

Necessário ter metas credíveis para: 
O ajustamento orçamental 

Trajetória da dívida pública 

Reformas/alterações para melhoria da competitividade 

 

Um ambiente de consenso político e social é uma condição importante para se 
conseguir o financiamento adequado da economia, com vista ao crescimento 
económico sustentado 
 

Ser país pequeno e no Sul da Europa não é obstáculo intransponível para aumentar 
competitividade 
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