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SEMINÁRIO  

O CRESCIMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

25 ANOS DO RELATÓRIO PORTER 

13 de Março de 2019, 15h00 horas  
Centro Cultural de Belém, Sala Almada Negreiros 

 

Discurso de encerramento 

Gostaria de saudar a presença do Senhor Presidente da República, que 

muito agradecemos, e de lhe apresentar o resumo dos trabalhos, bem 

como agradecer a colaboração de todos os participantes pelas 

comunicações e participação na mesa redonda, destacando o Prof. Vítor 

Gonçalves pela elaboração do working paper: “A economia portuguesa – 25 

anos depois do Relatório Porter – sucessos e insucessos; as novas 

realidades”. 

O projecto Porter nasceu da necessidade sentida pelo Eng. Mira Amaral, 

Ministro da Indústria, de promover transformações que aumentassem a 

competitividade das empresas com base numa orientação estratégica para 

a economia portuguesa, apoiada por políticas públicas adequadas a esse 

objectivo e considerando quer o novo rumo do projecto europeu, iniciado 

pelo Tratado de Maastricht, quer o novo enquadramento internacional 

criado pela queda do Muro de Berlim e pela entrada da China na 

Organização Mundial do Comércio.  



2/7 
 

Em termos correntes, o mundo tinha mudado… 

A apreciação negativa de Porter em 2002 sobre os desenvolvimentos pós-

relatório evidencia que não se tinha conseguido dar a necessária prioridade 

às acções recomendadas para aumentar a competitividade, ao contrário do 

que aconteceu com o cumprimento dos critérios macroeconómicos para a 

entrada no Euro. 

De facto, uma parte do Governo cedeu à tentação de apoiar um largo sector 

de bens não-transacionáveis, protegido da concorrência internacional que, 

atingindo rentabilidades muito elevadas, concentrou nessas actividades 

boa parte dos capitais e iniciativas existentes. 

Em 2002 Portugal ocupava a 28ª posição do ranking do Global 

Competitiveness Index do World Economic Forum tendo descido para a 51ª 

em 2013, de que agora recupera lentamente. 

Com a falta de vontade ou incapacidade de vários governos de 

estabelecerem um calendário para assegurar melhorias nos aspectos em 

que estávamos e estamos piores em termos de competitividade, gastámos 

muito mais tempo do que o razoável e nem sequer começámos a abordar 

seriamente o tema dos financiamentos, apesar de este ser o pilar de 

políticas públicas em que o País aparece com pior classificação no relatório. 

O País deverá reconhecer a importância dos objectivos de médio e longo 

prazo em termos da sua competitividade, evitando os erros do passado, e 

assegurar a sua compatibilização com objectivos macroeconómicos de 

curto prazo. 
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Mas a dívida pública que em 1995 se situava em 58% atingiu os 130% do 

PIB em 2016, com implicações na capacidade de prestação de serviços 

públicos e no actual nível de impostos para os agentes económicos. 

A investigação económica recente evidencia que: 

 os países raramente conseguem resolver o problema do endividamento 

apenas através do crescimento 

 rácios de endividamento superiores a 90% associam-se a menor 

crescimento 

 

e pode também concluir-se que com um crescimento económico superior 

no período anterior à crise financeira de 2008, teria sido possível evitar o 

resgate. 

Quando se procura quantificar os custos da crise, olhar para o potencial de 

crescimento de 2019 para 2028 dá-nos uma base para estimar quanto o que 

o desprezo pelas necessidades de modernização da economia, a condução 

leviana da macroeconomia e a criação de ilusões colectivas e de vantagens 

pessoais custaram ao País. 

De facto, as previsões das organizações internacionais são baixas mas 

cálculos recentes do Dr. Vítor Bento explicam porquê. 

As perspectivas de redução populacional e portanto um contributo nulo do 

factor trabalho, implicam a necessidade dum maior crescimento do 

investimento e da produtividade – 7% para o investimento e 2,1% para o 

crescimento da produtividade, taxas nunca mais atingidas depois da década 

de 70. Só assim chegaríamos a um crescimento de 3,1% na década e 

voltaríamos em 2028 à tendência de crescimento de longo prazo pré-crise. 
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Se admitirmos que a produtividade “só” sobe a 1,2% ao ano e o 

investimento a 5,5% ao ano – números optimistas com boa parte da 

população a trabalhar menos horas e o problema dos financiamentos em 

início lento de solução, então o crescimento seria de 2%. Levaremos então 

mais de 30 anos para o PIB convergir com a tendência de longo prazo e a 

perda implícita será de 3,1 vezes o valor deste em 2018, cerca de €201,5 mil 

milhões. Desperdiçámos entre 480 e 620 mil milhões.  

Tivemos e temos um problema muito sério pela frente.  

Nem conseguiremos inverter rapidamente as perspectivas de natalidade, 

nem criaremos facilmente um clima de apoio à integração de emigrantes. 

Não temos portanto a ajuda duma população activa a crescer para 

amplificar os casos de sucesso, que os há e são bastantes. 

Só poderemos então crescer mais, com reformas na economia e com mais 

investimento. 

Já analisámos o custo das não-reformas, falámos também da condução 

irresponsável da política orçamental e poderíamos referir outros aspectos, 

nomeadamente a incapacidade de retirar ensinamentos dos erros 

cometidos no sector bancário, desde o banco central a montar o ataque a 

um banco privado até à incapacidade de medir os riscos da política de 

crédito por cada banco. 

Mas o que nos deve preocupar, quando olhamos para o futuro, é de facto 

o que é necessário para assegurar que se fazem as reformas certas em 

tempo útil. O que pressupõe acordos políticos que possam sobreviver às 

mudanças de legislatura. 
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Se alguns desses acordos são travados por uma luta ideológica constante, 

de que a Lei de Bases da Saúde é exemplo recente, já muitos outros 

poderiam e deveriam ser consensuais. Só me referirei a estes últimos.   

1. A digitalização, segundo estudo elaborado sobre Portugal para a CIP, 

poderá levar à perda de entre 700 a 1100 milhares de postos de 

trabalho e também à criação de igual número de novos empregos 

com muito maior produtividade e remuneração. Mas 87% dos 

executivos, a nível global, referem que as suas empresas não se 

encontram adequadamente preparadas para suprir as lacunas de 

capacidades actuais.  

Para esta necessidade, reconhecida por todos, é necessário um plano 

de requalificação laboral, num horizonte até 2030 que envolva o 

governo, os educadores e os empregadores.  

2. A formação profissional e as políticas activas de emprego, 

prosseguidas nos últimos 30 anos sem qualquer avaliação global ou 

parcial, consome elevados recursos orçamentais dos trabalhadores e 

empresas, através da TSU. 

Com políticas e programas que se foram acumulando em 

circunstâncias totalmente diversas das futuras – tratava-se de 

procurar ocupação para activos num país que não conseguia criar 

postos de trabalho suficientes. No futuro, os problemas serão quase 

radicalmente diferentes – recolocar activos escassos nas actividades 

que lhes possam assegurar trabalho mais competitivo e melhor 

remunerado. 

As necessidades de formação contínua tornam ainda menos aceitável 

que estas políticas sejam prosseguidas à margem da política 
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educativa e dos ministérios responsáveis pela educação base e pelo 

ensino superior.  

3. A velocidade das mudanças no mundo tornam inaceitáveis os 

bloqueios da burocracia e dos processos de licenciamento, em boa 

parte originados pelo somatório das exigências de direcções-gerais e 

institutos, sendo vulgar ter de enfrentar mais de 10 representantes 

desses organismos. 

É um problema sobejamente conhecido mas que até à Troika resistiu.  

4. A fiscalidade, independentemente do nível cada vez menos 

competitivo das taxas, é fonte de muitas dificuldades pela sua 

complexidade e constante mudança.  

O Estatuto dos Benefícios Fiscais, em processo de análise e mudança, 

é um instrumento de apoio à investigação e à inovação. Devia ser 

mais transparente e a sua revisão em fim de legislatura sem a 

participação dos interessados é o contrário do que preconizamos. 

Temos taxas gerais elevadas e benefícios fiscais muito particulares. 

5. Para terminar, gostaria de referir um problema que a 

internacionalização da economia tem agravado. 

O Estado não tem um organismo responsável por estudos 

prospetivos que permitindo a antecipação do futuro, melhore a 

tomada de decisões estratégicas e o fornecimento de informação 

económica internacional às empresas. 

Perante o crescimento constante da despesa pública esta situação 

não é aceitável e deve ser revista. Mas implicará também a revisão 

da estrutura salarial dos funcionários públicos. 
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Temos portanto muito trabalho pela frente, indispensável e urgente para a 

próxima década. 

E que carece duma palavra de estímulo e de apoio exigente do Presidente 

da República. 

 

Pedro Ferraz da Costa  

Presidente do Conselho Directivo 

 


