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ECONOMIA

“Nunca vi um governo 
do PS interessado  
em diminuir a dívida”

O empresário e presidente do Fo-
rum para a Competitividade, Pedro 
Ferraz da Costa, considera que os 
apoios às empresas no âmbito do 
novo confinamento são parcos e 
alerta que “uma parte importante” 
do tecido empresarial “vai morrer”. 
Em entrevista ao Jornal Económi-
co, na semana em que o Forum 
para a Competitividade reviu em 
baixa as estimativas de ligeira recu-
peração em 2021 para valores nega-
tivos, o economista antecipa que só 
em 2023 é que a economia portu-
guesa deverá regressar aos níveis de 
2019 e diz ainda que a política orça-
mental podia ter sido “ainda mais 
expansiva” no ano passado.  
 
Como é que avalia o impacto 
do novo confinamento  
na economia neste semestre  
e na globalidade do ano? 
O novo confinamento e o clima de 
total incerteza, entretanto criado 
pelos avanços e recuos de medidas, 
vão afetar muito a actividade eco-
nómica. Vão levar ao adiamento 
de investimentos industriais. É 
também evidente a dificuldade de 
lançamento de obras públicas pre-
vistas, quer no Orçamento do Es-
tado para 2020 (OE2020) quer no 
Orçamento retificativo, e não exe-
cutadas e, para terminar, estes si-
nais devem levar a uma actividade 
turística em 2021 quase nula quan-
to a estrangeiros e muito menor 
no turismo nacional devido às res-
trições de circulação entre conce-
lhos. Sinto grande preocupação 
nos dirigentes desse sector.  
 
Partilha da opinião do 
ministro da Economia de uma 
“retoma vigorosa” no segundo 
semestre, ancorada no sucesso 
do plano de vacinação? 
O ministro da Economia não pode 
dizer outra coisa. Todos nós deseja-
mos o sucesso do plano de vacina-

ção. Os confinamentos servem para 
pouco, como vemos todos os dias. 
Temos de executar bem as vacina-
ções. Mas as estruturas do Ministé-
rio da Saúde têm falhado quase to-
dos os objectivos. Decidiu-se sacrifi-
car a economia à saúde. Suspeito que 
sacrificámos as duas. É imperioso 
dar confiança aos agentes económi-
cos e aos investidores estrangeiros. 
O Governo faz o contrário. Acaba 
com os vistos gold, aumenta a tribu-
tação sobre o imobiliário, ameaça 
com o englobamento dos rendi-
mentos da poupança, mantém uma 
tributação em IRC que, perante bai-
xas noutros países, se torna não-
-atraente. Não é assim que tiramos 
partido da reconfiguração das ca-
deias produtivas na Europa. E a pro-
va mais evidente de anos de políticas 
económicas erradas é o baixo nível 
de execução dos fundos comunitá-
rios. Sobrou metade do quadro co-
munitário que terminou em 2020, 
mais de nove mil milhões de euros. 
Não são utilizados porquê? São os 
concursos para as candidaturas que 
são irrealistas ou mal organizados? 
São as empresas que não têm recur-
sos financeiros e os bancos que não 
podem emprestar? É o malfadado 
Banco do Fomento que continua 
perdido? Há política económica em 
Portugal? Ou há algumas políticas 
ministeriais sem coordenação? São 
ainda as dificuldades entre a Econo-
mia e as Finanças? É o Governo que 
anda distraído com a Presidência da 
União Europeia? Não sei, mas assim 

não vamos bem nem no segundo se-
mestre, nem em 2022. 
 
Quando é que perspetiva  
que a economia portuguesa 
portuguesa vá retomar  
os níveis de 2019? 
Por este andar lá para 2023. 
 
O peso da dívida pública está 
em níveis recorde. Dado que 
Portugal já sofria de várias 
vulnerabilidades, 
nomeadamente níveis 
elevados de endividamento, 
há razões para alarme? 
O desequilíbrio financeiro começa 
por ser o reflexo duma economia 
insuficiente para fazer face às aspi-
rações coletivas. E levado acima de 
limites aceitáveis torna-se um obs-
táculo ao desenvolvimento da eco-
nomia que o deveria progressiva-
mente pagar. Nunca vi um gover-
no do PS interessado em diminuir 
a dívida. Só o fez com o controlo 
do FMI e o Dr. Ernâni Lopes nas 
Finanças, porque o Dr. Mário So-
res percebeu perfeitamente que ti-
nha que ser assim, apesar disso o 
sujeitar a um custo eleitoral enor-
me. Como aliás aconteceu logo nas 
eleições seguintes. Vivemos uma 
situação grave.   
 
O tecido empresarial 
português, especialmente  
as PME, aguentam um novo 
confinamento com os apoios 
anunciados? 

Uma parte importante vai morrer. 
Porque os apoios são insuficientes. 
Pagar só os ordenados não chega 
como apoio. E os outros custos? 
Na Alemanha, apesar de tudo ser 
mais sólido, o Estado paga parte 
dos custos fixos às empresas turís-
ticas. Cá não paga. Porquê? Gastou 
menos do que o orçamento retifi-
cativo lhe permitia. Porquê? Acho 
que por discriminação ideológica 
não querem ajudar as empresas. 
Ou porque é que aqui gastaram 
menos e nos custos de pessoal da 
função pública gastaram mais? 
Mas também vão morrer empresas 
porque há anos que o investimen-
to é insuficiente para assegurar o 
mero investimento de substituição 
e era e é preciso investir nas ativi-
dades do futuro, aproveitar opor-
tunidades e isso não é feito em vo-
lume suficiente. Algumas empre-
sas fazem, mas são muito poucas.  
 
O sector do turismo tem sido 
especialmente penalizado  
e as projeções apontam que  
não consiga recuperar antes  
de 2022. Qual é a alternativa 
para o sector? 
Não oiço defender alternativas. O 
mais provável será baixar preços, 
como já tiveram que fazer no pas-
sado recente. Mas deviam moder-
nizar-se neste período de baixa ati-
vidade. Com que recursos? Para 
que serve o Banco do Fomento? 
Não é para isso? Então é para quê? 
Para empregar uns administrado-
res indicados pelos partidos? 
 
Face às queixas dos 
empresários de lentidão  
na chegada dos apoios  
no âmbito do primeiro 
confinamento, está confiante 
de que os novos apoios serão 
mais rápidos e eficazes?  
Não faço previsões em enquadra-
mentos que não consigo entender. 
Quais são os objectivos? É crescer? 
Ou é ser mais verde, mais azul e 
mais descarbonizado ou mais circu-
lar? Nos outros países da UE em 

Pedro Ferraz da Costa diz que os apoios às empresas são “insuficientes” e critica a visão do Plano  
de Recuperação por “financiar a política orçamental e não os investimentos produtivos”. 
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ENTREVISTA PEDRO FERRAZ DA COSTA Presidente do Forum para a Competitividade 

PIB regista queda histórica em 2020, 
mas menos má do que o esperado
A pandemia atirou a economia 
portuguesa no ano passado para a 
maior recessão em décadas, mas 
ainda assim ligeiramente abaixo 
do esperado. Com o PIB a registar 
uma contração anual homóloga 
de 7,6%, o peso da dívida pública a 
disparar para 133,7% do PIB, a 
taxa de desemprego a fechar de-
zembro em 6,5%, as boas notícias 
num cenário negro são de que 
ainda assim o tombo projetado fi-
cou abaixo do projetado pela ge-
neralidade das instituições nacio-
nais e internacionais e do próprio 
Governo.  

No conjunto do ano 2020, o PIB 
registou uma contração de 7,6% 
em volume, que compara com um 
crescimento de 2,2% em 2019 e 
uma melhoria face à previsão das 
Finanças de quebra de 8,5%, com o 
Governo a salientar que “a ativida-
de económica teve um comporta-
mento melhor do que o anterior-
mente antecipado no segundo se-

mestre do ano, com um cresci-
mento de 5,1% face ao primeiro 
semestre”. Ou seja, apesar das me-
didas de restrição no último tri-
mestre do ano, a atividade econó-
mica conseguiu resistir, com o PIB 
a aumentar 0,4% em cadeia (ainda 
que em termos homólogos tenha 
diminuído 5,9%). Apenas quando 
o Instituto Nacional de Estatística 
(INE) divulgar no final de feverei-
ro mais dados será possível com-
preender o contributo que poderá 
ter tido o consumo e o investi-
mento, bem como o comporta-
mento das exportações, mas ao 
INE adiantou já que os contributos 
da procura interna e da procura 
externa líquida para a variação em 
cadeia do PIB foram ambos positi-
vos.  

Com a divulgação da estimativa 
rápida do PIB foi também conheci-
do que o rácio da dívida pública 
face ao PIB aumentou para 133,7% 
no ano passado, um máximo his-

tórico que representou um au-
mento de 16,5 p.p. em comparação 
com 2019, mas que se fixa abaixo 
dos 134,8% do PIB previstos pelo 
Governo. Esta fotografia do Banco 
de Portugal é baseado, no entanto, 
numa extrapolação do PIB nomi-
nal para o último trimestre com 
base na informação parcial divul-
gada pelo INE, pelo que poderá 
ainda ser atualizada.  

Na semana passada, o Governo 
também já tinha adiantado que o 
défice orçamental deverá rondar 
os 6,3% do PIB, abaixo dos 7,3% 
previstos. Os dados finais só serão 
publicados em março, mas as Fi-
nanças antecipam que “a receita 
fiscal em 2020 deverá ficar subs-
tancialmente acima do previsto 
quer no Orçamento Suplementar 
de junho, quer no Orçamento do 
Estado para 2021”, destacando a 
evolução do IRS que “deverá apre-
sentar um crescimento homólogo 
em 2020”. ● AA

BREVES

Inflação da zona 
euro volta a valores 
positivos em janeiro
A taxa de inflação anual na 
zona euro regressou em ja-
neiro a valores positivos 
(0,9%), após cinco meses  
em terreno negativo, se-
gundo uma estimativa do 
Eurostat. Os alimentos, o 
álcool e o tabaco deverão 
ser a maior taxa anual em 
janeiro (1,5%, contra 1,3% 
em dezembro), seguida dos 
serviços (1,4%, contra 0,7% 
em dezembro), dos bens 
industriais excluindo a 
energia (1,4%, contra -0,5% 
em dezembro), e da energia 
(-4,1%, contra -6,9%).

15,6
Foi o valor, em milhares de 
milhões de euros, dos fundos 
atribuídos aos beneficiários do 
programa Portugal 2020 até 
ao final de dezembro. Este 
montante equivale a 61% da 
dotação total do programa.  

Segurança Social 
paga apoios no valor 
de 2,5 mil milhões
A Segurança Social pagou 
apoios extraordinários no 
valor de 2,5 mil milhões de 
euros desde março de 2020, 
na sequência dos constran-
gimentos económicos cau-
sados pela pandemia da co-
vid-19, foi anunciado esta 
quarta-feira pela ministra 
do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, numa 
declaração feita à imprensa 
no final de uma reunião da 
Comissão Permanente de 
Concertação Social.

Só com o 
prorrogamento 
das moratórias  
se poderá evitar  
o incumprimento 
de milhares 
de empresas” 
Comunicado da Associação 
da Hotelaria, Restauração  
e Similares de Portugal 
(AHRESP), de 3 de fevereiro

que juridicamente as condições de 
funcionamento para as empresas 
são melhores, estes objectivos a que 
a Comissão Europeia se dedicou 
para conseguir ser eleita são parte 
do investimento empresarial. O 
resto é financiado por elas e pelo 
sistema financeiro. Em Portugal o 
investimento está quase exclusiva-
mente dependente dos fundos de 
gestão fortemente centralizados. 
Do que se sabe do Plano de Resi-
liência e Recuperação, grande parte 
– uma parte excessiva, vai para o 
Estado. Vai financiar a política or-
çamental e não os investimentos 
produtivos. Precisamos de investi-
mentos adequados às necessidades 
de crescimento dos nossos sectores 
produtivos. Mas a resposta é digita-
lizarem-se. É pouco e insuficiente. 
A dependência financeira em que o 
país caiu parece impedi-lo de esta-
belecer os seus próprios objectivos.  
 
Têm surgido críticas aos dados 
que sugerem que o défice  
de 2020 terá ficado abaixo  
do previsto. Concorda que  
é um sinal de que a execução 
poderia ter ido mais longe?  
O grau atingido pelas cativações 
torna muito difícil saber qual é a 

verdadeira política orçamental. É 
facto que despesas autorizadas pelo 
OE2020 e pelo orçamento retifica-
tivo não foram realizadas. A políti-
ca orçamental podia portanto ter 
sido ainda mais expansiva. Como 
foi noutros países com estados fru-
gais em época normal e generosos 
em apoios durante as crises. E nas 
despesas com a Função Pública ex-
cedeu o OE2020 e o retificativo. 
Foram as únicas despesas em que 
tal aconteceu. Em tudo o resto fez-
-se menos. Pode ter sido incompe-
tência de execução orçamental em 
diversos ministérios ou então relu-
tância em relação a apoios às em-
presas para além dos ordenados. Ou 
as duas. A balança corrente com re-
sultados muito razoáveis na expor-
tação de bens e com diminuição das 
importações manteve-se equilibra-
da apesar da baixa brutal do turis-
mo. Manter o equilíbrio externo 
até à chegada da bazuca parece ser a 
verdadeira política macroeconómi-
ca. O que mostra que pelo menos 
parcialmente se aprendeu alguma 
coisa com os três ajustamentos an-
teriores. O empobrecimento pro-
gressivo é o nosso problema. Não 
afecta outros, como um desequilí-
brio externo crescente afetaria. ●

DESPESA EM CONTABILIDADE PÚBLICA (em milhões de euros) 

Despesa em                                         Execução            OE                    OE  
contabilidade pública                          dez. 2020           2020            retificativo 
Despesas com pessoal                             22.370           22.108              22.115 
Aquisição de bens e serviços                   13.480           14.293              15.034 
Juros                                                           7.602             7.988                7.923 
Transferências correntes                          41.855           39.916              42.067 
Subsídios e outra despesa corrente           2.502             4.206                5.277 
Despesa de capital                                     6.540             8.087                8.299 
         das quais, Investimento                     5.002             6.233                6.447 
Despesa total                                            94.437           96.819            101.303 
Despesa primária                                      86.835           88.831              93.380 
Fonte: Fórum para a Competitividade
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