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O Mundo não vai mudar na sua essência, mas vai dar mais um passo positivo 

em alguns aspetos como, por exemplo, na consciencialização sobre a 

sustentabilidade do Planeta, na compreensão de certas questões globais, e da 

mudança da organização do trabalho, na senda do caminho para uma vida 

mais equilibrada.  

Os portugueses vão continuar a ter a ambição de aproximação dos níveis de 

bem-estar económico e social dos países mais desenvolvidos e quererão 

continuar na União Europeia e na zona Euro, pois já interiorizaram que os 

benefícios excedem os custos, embora não gostem da disciplina de algumas  

das políticas a elas associadas. 

Nesta reflexão, vou debruçar-me sucintamente sobre três questões: impacto 

da crise na evolução da globalização; respostas europeias com solidariedade; 

e necessidade de adaptação estratégica das políticas públicas e empresariais. 

Desde a crise financeira de 2008, o movimento de globalização económica e 

financeira vive um período de interrupção da “onda gigante” desencadeada 

nos anos 80; mais recentemente, verifica-se uma tendência para um período 

de estagnação, ou mesmo de retrocesso, dos fluxos comerciais e de 
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investimento. Esta tendência tem-se acentuado com a decisão política 

americana de desencadear uma guerra comercial com a China, como resposta 

ao facto de este país aparecer como o grande ganhador das últimas décadas 

do processo de globalização e estar a caminho de pôr em risco a supremacia 

económica e tecnológica dos EUA à escala mundial. 

Alguns excessos da globalização e a exigência de uma melhor regulação 

vieram à superfície com esta crise sanitária global. Assim, no pós-

coronavírus vai acentuar-se a tendência, que já vinha de trás, para a 

regionalização de algumas cadeias de produção globais, o que vai levar, nos 

espaços económicos com escala, à oportunidade de uma reindustrialização 

mais acentuada.  

É, pois, de prever uma alteração significativa a prazo da estrutura sectorial 

da economia europeia: em prejuízo de certas produções de bens duradouros 

(exs.: equipamentos para a construção, transportes, energias fósseis, etc.) e 

em benefício dos sectores da nova economia considerados estratégicos (exs.: 

indústria farmacêutica e de saúde, energias renováveis, mobilidade elétrica, 

meios de pagamento, turismo “premium” e da natureza, e-commerce e 

serviços logísticos associados, tecnologias de informação, etc.). 

Esta alteração da estrutura produtiva vai ter implicações na composição 

futura do emprego e das competências profissionais exigidas. 

A interrupção, por uns anos, do crescimento da globalização económica e 

financeira e da mobilidade não impedirá a expansão dos fluxos globais 

digitais, que irão desencadear um novo ciclo de desenvolvimento de uma 

nova “onda” de globalização diferenciada a prazo 

Por outro lado, a crise global sanitária veio criar uma nova consciência na 

população do Globo de que existem questões que interessam a toda a 
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Humanidade e de que só se poderão resolver através do reforço da 

cooperação internacional e das instituições multilaterais.  

No entanto, atendendo à fraqueza das atuais lideranças e ao egoísmo 

nacionalista crescente em certos países, vamos ter, no pós-coronavírus, uma 

fase de tensões na cena política num mundo cada vez mais multipolar. 

A Europa ainda não irá aproveitar plenamente esta nova oportunidade de 

afirmação no espaço global, mas vai dar passos positivos no aperfeiçoamento 

dos instrumentos e dos mecanismos existentes e reforçar a solidariedade dos 

países mais ricos para com os mais endividados. 

Quanto às respostas europeias aos efeitos da nova crise global, elas 

assentaram na ação dos governos nacionais, naturalmente na primeira linha 

de combate. A União Europeia não é uma união política e, 

consequentemente, não é uma união orçamental com “Tesouro” comum. 

No entanto, a União Europeia, com a crise de 2008, desenvolveu 

instrumentos e mecanismos que agora vai usar com mais força e reforçar a 

solidariedade europeia. Para além do reforço da atuação do Banco Europeu 

de Investimento (BEI) e da sua afiliada Fundo Europeu de Investimentos 

(FEI), com papel importante no apoio ao desenvolvimento de fundos de 

investimento nos Estados-membros.  

Portugal, tal como os países mais endividados do Sul da Europa, não tem 

folga financeira em comparação com os que seguiram, consistentemente, 

boas políticas económicas (políticas orçamentais anticíclicas e políticas 

estruturais de melhoria de produtividade e competitividade) – apesar de o 

programa de ajustamento macroeconómico executado por imposição dos 

credores externos e dos mercados, no período de 2011 a 2019, ter sido 
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essencial para garantir, a prazo, a sustentabilidade das contas públicas e 

externas.   

As sequelas económicas e financeiras desta recessão de 2020, decretada 

pelos governos (facto inédito na história económica mundial), ainda não 

podem ser devidamente avaliadas em toda a sua extensão. Mas vão ser 

enormes e conduziriam a uma nova espiral de crescimento do endividamento 

e da dívida externa para valores ingeríveis, no futuro, sem o reforço da 

solidariedade europeia – que existe e vai ser ampliada. 

Note-se que o Banco Central Europeu (BCE) reforçou enormemente o seu 

programa de compra de dívida no mercado secundário (QE). Por outro lado, 

a UE reforçou o montante disponível para apoios do Mecanismo Europeu de 

Estabilidade (MEE) e aprovou linhas de crédito de emergência para as 

despesas dos Estados-membros ligadas com a saúde pública. E anunciou a 

criação de um novo veículo de apoio estrutural de grande significado, o 

Fundo Europeu de Recuperação Económica (FERE), com montante 

previsível entre 1 e 2 triliões de euros para aplicação em projectos, em 

condições ainda a definir, tudo indicando que terá uma componente 

significativa de apoios a fundo perdido.  

Tudo isto representará uma grande nova ajuda para Portugal. Recorde-se que 

a solidariedade europeia já se manifesta desde 1986. No período de 1986 a 

2018, Portugal recebeu a fundo perdido, a preços de 2011, um total de cerca 

de 130 mil milhões de euros, ou seja, 2,5% do PIB por ano. Só de 1995 a 

2018, os subsídios europeus atingiram 120 mil milhões de euros, 

praticamente o mesmo valor do acréscimo do PIB nominal no mesmo 

período. Em 2011, o apoio da Troika (UE/BCE/FMI) evitou a bancarrota do 

País, substituindo-se ao financiamento bloqueado pelos mercados, e 

representou uma bonificação de juros de mais mil milhões de euros. 
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De salientar ainda a importância da subvenções dos apoios normais ligados 

com os fundos estruturais a definir no âmbito do novo quadro plurianual em 

negociação (Portugal 2030). 

A política ulta expansionista do BCE representa uma outra subvenção aos 

países mais endividados, como Portugal, na medida em que contribui 

fortemente para a redução dos spreads na colocação da dívida junto dos 

investidores e para a manutenção de baixas taxas de juro críticas para a 

solvabilidade financeira.  

Se a aplicação da política reforçada de QE (uma verdadeira bazuca) for 

flexível (como se antevê) na sua repartição em função das necessidades de 

cada país e não apenas do seu peso específico na chave do capital, então 

teremos uma mutualização de dívida com solidariedade. Tal será possível se 

não surgir nenhum impedimento jurídico alemão de interpretação dos 

tratados europeus, pelo menos enquanto a inflação se mantiver baixa e 

inferior ao valor de referência do BCE (à volta de 2%). 

No pós-coronavírus, o aumento do balanço do BCE, como o de todos os 

principais bancos centrais, vai tornar-se permanente, o que equivalerá a 

perpetuidade de uma parcela das dívidas soberanas. Entendo que essa parcela 

da dívida pública deve ser expurgada do total contabilístico no cálculo do 

rácio dívida pública/PIB, pois essa componente não afetará a sua 

sustentabilidade futura. Assim, as regras contabilísticas deverão ser 

adaptadas a esta nova realidade. 

De igual forma, o apoio adicional do MEE a qualquer país, em função das 

suas necessidades de financiamento e não tanto do seu peso relativo na 

economia europeia, representará uma mutualização com solidariedade. 
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O novo Fundo Europeu de Recuperação Económica, de grande magnitude, 

vai seguramente ter uma componente de subvenções a fundo perdido para 

aplicação em projetos de recuperação da economia e do emprego. 

Penso, pelo exposto, que não restarão dúvidas sobre a existência de 

solidariedade europeia. 

Mas é evidente que só a solidariedade europeia não chega. Portugal tem de 

fazer o que lhe compete para alcançar a retoma da economia e do emprego a 

níveis adequados. E, para isso, vai também depender da recuperação da 

economia dos principais países de destino das nossas exportações, ou seja, 

das economias dos nossos principais clientes, e ,como sempre, da qualidade 

das nossas políticas públicas e empresariais, a curto e a médio prazos. 

No pós-coronavírus, teremos de executar uma reestruturação de políticas, 

sem complexos ideológicos e dentro das escolhas do nosso modelo político 

e económico europeu.   

A resposta de emergência dos nossos responsáveis políticos e empresariais 

ao impacto negativo sobre as famílias e as empresas não tem sido, em geral, 

diferente do tipo das medidas dos países europeus. Apenas o seu montante 

aparece condicionado pela fraqueza da nossa folga financeira por restrições 

dos níveis de endividamento interno e externo. 

No presente contexto de emergência, o Estado deve atuar na sua função mais 

importante de ser o “ressegurador de último recurso dos riscos sistémicos 

sobre a sociedade e a economia”, salvaguardando o máximo possível os 

rendimentos e o emprego no setor privado. Muitas famílias e empresas estão 

já a sentir austeridade. No setor público, a proteção deste desiderato está 

garantida pelos apoios dos contribuintes e da dívida pública, mas falta 
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garantir o mesmo para a generalidade da população e das empresas, 

aplicando bem os apoios europeus e o dinheiro dos contribuintes. 

Penso que será facilmente compreensível que teremos, nos próximos anos, 

novos constrangimentos de contenção orçamental (ou de austeridade), como 

lhe queiram chamar, cuja magnitude dependerá do volume dos subsídios 

extraordinários europeus (da União Europeia e do BCE), diretos e indiretos. 

Estes ainda não estão determinados no seu montante, nem na distinção entre 

subsídios correntes e ao investimento, mas serão seguramente enormes, sem 

comparação na nossa história. Sem eles, o grau de contenção, ajustamento 

ou austeridade (como lhe queiram chamar) seria seguramente mais gravoso. 

A nossa responsabilidade nacional é grande na boa aplicação dos fundos 

europeus e dos oriundos dos contribuintes, e não podemos falhar. 

No novo contexto, teremos de fazer uma adaptação estratégica das nossas 

políticas públicas e empresariais, repito, sem complexos ideológicos e 

guiados pela eficiência na alocação dos recursos. 

A meu ver, o plano a definir de recuperação nacional exigirá a retoma da 

confiança e deverá incidir sobre os três pilares estratégicos determinantes do 

nosso desenvolvimento económico e social: o pilar político e institucional; o 

pilar económico e financeiro; e o pilar social e de qualificação dos recursos 

humanos. 

O momento psicológico do pós-coronavírus deveria criar o ambiente de 

recuperação da confiança no futuro do pais, impulsionando um novo ciclo 

de reformas estruturais. 

O primeiro pilar estratégico implicará a reforma do Estado e das instituições, 

melhorando o sistema político e a qualidade da nossa democracia. Deverá 

ser o momento da reforma do sistema eleitoral, da reestruturação do Estado 
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e da qualidade da despesa pública, e do aperfeiçoamento em geral das 

políticas públicas em função das novas prioridades e da melhoria dos custos 

de contexto da atividade empresarial e das famílias. Deverá ser o momento 

da redução drástica da burocracia e do desperdício, facilitando a vida das 

empresas e das famílias, e não caminhando para uma carga fiscal ainda mais 

asfixiante do crescimento económico. Também será crítica a boa seleção dos 

investimentos públicos e dos investimentos privados a apoiar no setor dos 

bens e serviços transaccionáveis que devem ser prioritários por 

determinantes da nossa competitividade externa. 

Só assim poderemos vir a criar as condições de contexto para uma taxa 

potencial de crescimento económico acima da taxa de juro nominal, o que, a 

par de saldos orçamentais primários adequados, evitará, no futuro, a espiral 

das dívidas pública e externa. 

Em relação ao que designei por “pilar económico e financeiro”, há que 

interiorizar que as empresas são a célula-base da atividade económica, a 

fonte de rendimentos das famílias e do Estado, e que a melhoria da 

produtividade é a única via do progresso económico e social de modo 

sustentado.  

As empresas terão que revisitar os seus modelos de negócio, reforçar a sua 

competitividade e a sua responsabilidade social, as ações de inovação e de 

penetração nos mercados, sabendo investir nos setores produtivos criadores 

de valor e aproveitando as novas oportunidades derivadas da regionalização 

das cadeias de produção no espaço europeu. Em suma, melhorando 

permanentemente a sua eficiência estratégica e a sua eficiência operacional.  

Para cada setor da economia, deverá ser elaborado um plano específico de 

desenvolvimento (tipo PEDIP da segunda metade dos anos 1990), a delinear 

mediante uma grande cumplicidade estratégica entre o Governo e as 
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associações empresariais, integrando as propostas setoriais no conjunto da 

nossa economia e nas novas prioridades estratégicas de renovação do nosso 

tecido produtivo. Uma ação-chave deverá ser a recapitalização das empresas 

e a defesa do sistema bancário dependente da saúde da economia (famílias e 

empresas) e da evolução da notação financeira do “risco país” (rating da 

República) que se repercute no custo do financiamento nos mercados. 

Por outro lado, o Governo deverá ignorar os cantos de sereia estatizantes e 

não ter complexos ideológicos; incentivar o fortalecimento dos capitais 

próprios das empresas, eliminando, por exemplo, as restrições quanto à 

dedução dos prejuízos acumulados e beneficiando fiscalmente o 

investimento, as fusões, o capital de risco, os lucros não distribuídos e as 

despesas de inovação e de formação profissional; e melhorar o sistema de 

concorrência e de regulação dos mercados. 

A velocidade de retoma económica, dos rendimentos e do emprego a curto 

prazo (ou seja, a eliminação gradual da nova austeridade) dependerá do 

sucesso de relançamento do nível de atividade económica. Por sua vez, a 

recuperação gradual do nosso potencial de crescimento a prazo dependerá da 

evolução do stock e da qualidade do capital físico, do capital humano e da 

produtividade.  

Vamos ter pela frente um trabalho enorme de recuperação após a recessão 

provocada por decreto dos governos que levou à paralisia temporária da 

economia global e a um empobrecimento e endividamento de grande 

magnitude, ainda por avaliar em toda a sua extensão. 

No campo das ações estratégicas enquadradas no pilar social, no curto prazo 

haverá que acudir aos mais necessitados e não esquecer o desenvolvimento 

permanente dos nossos sistemas educativo e de formação profissional 

(público e privado) e de proteção social (público, privado e mutualista). 
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Impõe-se também, na área social, um programa específico de 

desenvolvimento, atendendo aos recursos disponíveis e aos suscetíveis de 

serem mobilizados a nível europeu. O mesmo deverá incluir o reforço das 

ações de formação dos nossos recursos humanos que sejam adequadas à era 

digital, para a defesa do emprego do futuro e das suas transformações 

previsíveis do mercado de trabalho. 

Não há dúvida de que temos pela frente um trabalho ciclópico de 

recuperação. É altura de confinar o vírus da ideologia radical e passar à ação 

pragmática, a nível dos governos, das empresas e das famílias – no quadro 

das escolhas próprias do modelo europeu de uma economia de mercado 

competitiva, sustentável e socialmente inclusiva. 

Portugal só conseguira dar  a prazo um salto no desenvolvimento económico 

e social  , e fugir do risco de caminhar para a cauda da Europa, se interiorizar 

a necessidade de reformas adequadas, vencendo o vírus da inacção estrutural 

que nos tolhe. 

 

1 de maio de 2020 


