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SEMINÁRIO  

“Portugal – Uma estratégia para o crescimento” 

 

Começo por agradecer a presença do Senhor Presidente da República 

neste nosso seminário sobre investimento e crescimento, presença que 

constitui um encorajamento importante para continuarmos a trabalhar 

sobre um dos problemas mais decisivos para o nosso futuro a longo 

prazo. 

 

Desde a entrada no euro que praticamente não crescemos e a dívida 

pública e privada, entretanto acumulada, limita-nos fortemente. 

Pretendemos afirmar que é possível e indispensável crescer à 

volta dos  3% ao ano, uma taxa média que permite, em 10 anos, 

baixar o desemprego para valores entre os 6 e os 7%, criar 

empregos melhores, mais seguros e mais bem remunerados, com 

salários reais a subirem cerca de 15% em termos acumulados, ter 

uma economia melhor inserida no mundo global e reduzir 

honrada e progressivamente a dívida, reganhando credibilidade 

que hoje nos falta. 

 

O diferencial entre continuar como temos andado ou assumir um 

crescimento robusto é enorme e os Portugueses não compreenderiam 

que não assumíssemos este desafio, principalmente se lhes conseguirmos 

demonstrar os benefícios sustentados que daí virão.  

O quadro geral deste desenvolvimento é conhecido – somos uma 

economia relativamente pequena, aberta no quadro do mercado 

interno da UE e do mercado global de que podemos e devemos 

beneficiar, participamos da moeda única que facilita as 

transacções internacionais, assegurando previsibilidade à política  
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cambial, monetária e orçamental assim como financiamento a 

qualquer projecto viável no mercado internacional.  

 

Duvidamos fortemente que as nossas instituições actuais pudessem gerir 

moeda própria e assegurar simultaneamente um enquadramento macro-

económico adequado a qualquer coisa que não fosse um empobrecimento 

progressivo e um atraso irremediável.  

 

A estagnação actual resulta essencialmente da fuga a todos os 

desafios que foram surgindo, de forma muito visível, desde a 

queda do Muro de Berlim, o alargamento a Leste da União 

Europeia, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio 

e a entrada no euro.  

Referi desafios, pois que não se tratou de fatalidades, nem de guerras. 

Foram desafios positivos. O desaparecimento progressivo do regime 

soviético e a integração dos países libertados na União Europeia criaram 

espaço de liberdade e progresso e o maior bloco comercial do Mundo.  

 

A globalização, nomeadamente a entrada da China no Mercado, tirou 

centenas de milhões de pessoas da miséria e criando concorrentes e 

consumidores originou o período de maior crescimento do comércio 

internacional.  

O Euro, um desafio difícil para um país sem política orçamental 

responsável trouxe simultaneamente com os constrangimentos, 

estabilidade cambial e juros mais baixos indispensáveis ao investimento e 

crescimento. 

O resultado, ignorando os desafios, olhando sempre para o curto prazo e 

desperdiçando quase todas as oportunidades foi o de não investir para 

aproveitar essas oportunidades, mas sim para alimentar uma teia de 

interesses obscuros, gastar como se o crédito fosse uma dádiva dos céus  
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e não tivesse de ser pago, habituando tudo e todos a níveis de consumo 

que, em percentagem do PIB, são dos mais elevados da União Europeia. 

 

Ainda por cima, apesar de o nosso consumo per capita ser equivalente a 

73% do europeu, as pessoas estão convencidas pelas notícias e 

comentários que ouvem, de que ele é menos de metade. De facto, é mais 

fácil aumentar a expectativa em campanha eleitoral do que a 

produtividade nacional. 

A falta de perspectivas de emprego, num país que não os cria e a falta de 

perspectivas de progressão na carreira para os que o têm, associadas a 

esse sentimento de vitimização e à procura de bodes expiatórios, criaram 

um ambiente tenso, de conflito intransigente e insanável em que nenhum 

problema se resolve.  

 

Não os vou maçar com números. Mas neste período Portugal 

- teve a pior década e meia de crescimento dos últimos 100 anos 

- foi, com a Grécia, dos únicos países do grupo dos mais pobres 

que divergiu da média da UE 

- viu-se ultrapassado por seis dos novos membros da União 

Europeia  

- foi o país onde se registou o maior crescimento  do peso da 

despesa pública, de 36 para 50% do PIB, sempre a crescer para 

além do que as receitas permitem. 

 

E apesar de contar com generosos fundos comunitários que visavam a 

convergência com os membros mais desenvolvidos, nem na média nos 

conseguimos manter. 

 

O crescimento do consumo interno à custa do crédito externo levou-nos a 

um deficit externo crónico, só financiável por pertencermos ao Euro, que  
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evidenciou ainda mais a sua insustentabilidade na crise das dívidas 

soberanas. 

 

E o clima de facilidades criado, levou as empresas, em muitos sectores, a 

viver com custos exageradamente altos perdendo competitividade e 

também a uma desvalorização das competências adquiridas e do esforço 

individual.  

 

Em períodos recentes o aumento da concorrência externa, como 

por ocasião da entrada na EFTA, não levou à desgraça anunciada 

pelos Velhos do Restelo, mas ao maior crescimento que a nossa 

economia viveu. 

Foi um desafio positivo a que o país, nomeadamente a sua classe 

empresarial, respondeu organizadamente, com planeamento nos 

projectos e esforço na execução. 

 

Fomos capazes, mesmo com uma guerra em África, de crescer muito. 

Crescemos com uma taxa média de 6% na década de 70 apesar da 

elevada emigração. 

 

E nos primeiros anos da adesão, ultrapassadas as maiores dificuldades da 

revolução e da descolonização e a adaptação tardia aos choques 

petrolíferos, voltámos a crescer. Mas talvez cansados de tanta mudança 

parámos quando eram de prever mudanças maiores. 

 

Parece que nos convencemos colectivamente de que era possível a um 

país com 10 milhões de habitantes ignorar o que se passava à volta, 

ignorar o progresso, as novas maneiras de operar, os novos 

concorrentes. E não é. 
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E até somos muitos rápidos a adaptarmo-nos a sinais económicos 

diferentes. Foi assim com o primeiro e o segundo acordos com o FMI e 

no programa de ajustamento, com as reformas que adiávamos há 

décadas, os resultados também surgiram depressa e, de novo, no 

comércio externo, nas exportações de bens e serviços. O emprego, 

centrado nesses sectores cresceu em 2013 e 2014 acima da taxa de 

crescimento do PIB e em nenhum ano da Troika, como se diz, deixou de 

crescer o emprego de licenciados ou de detentores do ensino secundário.  

 

Por todas estas razões achamos que devemos apostar no mercado 

internacional e localizar em Portugal actividades produtivas no mercado 

global. 

 

E dadas, quer a preocupante exiguidade da poupança nacional, com um 

Estado a consumir poupança através do seu deficit e as famílias e as 

empresas a poupar pouco e a ter resultados económicos mínimos, quer a 

impossibilidade de investir fortemente com base num sector bancário 

com problemas, teremos de conseguir crescer com o investimento 

directo estrangeiro a ajudar o investimento nacional. 

 

Não através da venda dos poucos activos empresariais de dimensão que 

ainda restam, mas sim através da localização no nosso País de 

actividades modernas, inseridas no mercado global, sejam industriais, 

agrícolas, de comércio internacional ou de serviços.  

 

O que propomos é levar o investimento de 16% em 2015 para 20% do 

PIB em 2026 e as exportações do recente crescimento para 42,7% em 

2015 até 48,4% do PIB em 2026. 
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São objectivos realistas. Alimento aliás a experiência de que, com o 

estímulo dos primeiros bons resultados, consigamos fazer melhor. 

Podemos, se quisermos. E se definirmos uma estratégia adequada. 

 

A vizinha Espanha cresce 3,1% neste momento e prevê-se que suba 

para 4% ao ano. 

 

Têm, é certo, juros e impostos mais baixos e um ambiente melhor para 

as empresas. Mas se a Espanha crescer 4% e, sendo o nosso maior 

cliente de alguma forma nos arrastar, porque é que não havemos de 

crescer 3 ou 4%? 

 

Teremos de fazer mudanças. Sim. 

 

Teremos que abandonar uma postura de angústia sentada que não leva 

a vida nenhuma, para uma atitude de nos fazermos à vida.  

 

Pelo nosso lado, na sequência dos trabalhos realizados nos últimos cinco 

anos, organizámos uma dezena de grupos de trabalho para seleccionar 

medidas gerais de efeito decisivo – não pretendemos apresentar 400 

medidas. Pretendemos seleccionar as mais importantes, poucas, 

avaliando também a sua exequibilidade no emaranhado de regras 

europeias. 

 

E pedimos a colaboração das confederações e associações sectoriais no 

levantamento dos constrangimentos mais importantes e mais fáceis de 

alterar. 

Pretendemos também, com outros grupos mais sectoriais, 

reflectir estrategicamente sobre novas actividades, onde  
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competências instaladas e identificadas podem ser alavanca 

poderosa de localização de actividades de futuro. 

 

Talvez com um exemplo possa explicar melhor o que pretendemos com 

esta reflexão estratégica. Temos empresas, nacionais e estrangeiras, 

líderes em quase todos os componentes necessários ao design e ao 

fabrico de veículos eléctricos, mas não temos nem a montagem, nem as 

redes internacionais de comercialização. 

As empresas dos componentes são, em conjunto, a melhor aposta para 

atrair um investimento nesta área. E o Governo sozinho, como todos 

aliás gostam de fazer, não o conseguirá.  

Conseguiu na Auto Europa porque tinha a chave para o dinheiro. Já não 

há chave. Tem que ser em conjunto com o sector privado e apoiando a 

orientação estratégica do sector privado.  

E, embora sejam desconhecidas do grande público - porque correm bem 

não são notícia, há muitas empresas que vendem a outras empresas, 

noutros países e em vários sectores, que têm essas competências e que 

poderão ganhar escala importante e atrair mais actividade. 

 

É com certeza indispensável que essa dinâmica seja apoiada e 

não travada por obstáculos conhecidos há muitos anos – carga 

fiscal mais elevada e menos previsível do que a dos nossos 

concorrentes, justiça económica, lentíssima, nomeadamente a 

fiscal, burocracia pesada, lenta e insensível aos seus efeitos 

dissuasores do progresso e um mercado de trabalho segmentado, 

que defende os interesses instalados e discrimina os jovens, o 

segmento que aguentou a maior parte do ajustamento salarial, 

talvez porque não é importante em termos sindicais e até 

eleitorais.  
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Se podemos entender porque é que ninguém aceita mudar nada quando 

o quadro é de estagnação, objectivos ambiciosos não só justificarão a 

necessidade de mudança como a exigem para o progresso colectivo 

desejado.  

 

A classe empresarial é parceiro decisivo neste objectivo nacional. 

Contribuir para o progresso é a sua razão de ser. Se não inovar, 

se não criar empregos cada vez melhores, mais desafiantes e 

melhor remunerados, não percebo que papel terá e como será 

olhada. 

Perdemos os grupos com maior capacidade de gestão e dimensão nos 

primeiros anos da revolução. O processo de privatizações foi mal 

conduzido e não levou à recriação de grupos empresariais modernos e 

bem capitalizados. 

Temos por isso um deficit elevado de gestão.  

É um problema que tem de ser encarado de frente. Sobrecarregar a 

gestão com constrangimentos maiores do que os dos nossos 

concorrentes não tem dado bons resultados. 

Os objectivos hoje aqui propostos, que pressupõem um cuidado especial 

com a competitividade externa, não se inserem numa linha de 

continuidade com o que tem sido a vida económica nacional. 

Para atingir estes objectivos é necessário que outros secundários não se 

sobreponham ao objectivo essencial para Portugal de crescer depressa.  

 

Abandonar a prática passada de arrastar anos a fio problemas de solução 

conhecida, em nome de alguns objectivos constitucionais que nunca 

facilitaram o objectivo de nos integrar com sucesso numa Europa de 

economia de mercado e de concorrência, é o desafio que deixo à classe 

política. 

 


