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Mudar Portugal numa geração 
 

Em texto recente escrevi que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) elaborado 
pelo Governo é mais do mesmo e não responde às necessidades de mudança do nosso 
modelo de desenvolvimento. Depois de Portugal ter recebido da União Europeia mais 
de cento e trinta mil milhões de euros ao longo dos anos sem que os resultados sejam 
satisfatórios, justificar-se-ia analisar as razões e encontrar outras respostas menos 
burocráticas.  
 
No mesmo texto fiz a proposta de um Plano de valor semelhante dividido entre a 
Educação e a Industrialização. É uma proposta arrojada, mas simples de compreender 
e de realizar, com o potencial para alterar o nosso modelo de desenvolvimento até 
aqui baseado na construção de infraestruturas e numa enorme diversidade de 
iniciativas, frequentemente contraditórias e sem o potencial necessário para melhorar 
a qualidade da sociedade e da economia. 
 
Devemos começar por compreender que aquilo que nos diferencia dos países mais 
avançados da União Europeia reside essencialmente no grau de qualificação dos 
recursos humanos e que essa diferença não é notória nos graus superiores do ensino, 
onde Portugal está ao mesmo nível. A grande diferença reside nos sectores mais 
pobres da sociedade e na força de trabalho não qualificado e de baixa produtividade, 
de que resultam baixos salários que perpetuam um modelo económico sem futuro 
baseado no mercado interno e com insuficiente potencial de exportação.  
 
Esta é a razão para Portugal ter uma economia fortemente dual, com um número 
excessivo de muito pequenas empresas que apenas sobrevivem no mercado interno 
através de produtos e serviços de baixa qualidade e a viver uma enorme concorrência 
e muito baixa rentabilidade. Por sua vez, existe em Portugal uma outra economia de 
empresas de nível europeu, em grande parte exportadoras e praticando melhores 
salários, mas não em número e dimensão suficientes para exportar acima dos actuais 
40/45% do PIB, quando os países concorrentes da nossa dimensão exportam entre 
60% e os 105% da Irlanda.   
 
Acresce que apenas o sector industrial e não o turismo, ou outras actividades 
semelhantes, pode empregar um número elevado de trabalhadores com baixas 
qualificações em tarefas repetitivas (montagens, embalagens, armazéns, transportes) 
com maior valor acrescentado e com vocação exportadora. De facto, o grande 
crescimento do turismo nos anos anteriores ao Covid-19, contribuiu para a queda da 
nossa produtividade média.  
 
Os partidos da extrema esquerda defendem um aumento substancial do salário 
mínimo, o que seria mais do que justificado não se desse o caso de isso provocar uma 
enorme mortandade na metade pobre da economia dual, cuja baixa produtividade 
apenas permite cumprir uma função social de baixo valor económico, mas que dá para 



matar a fome a milhões de famílias, mas não para promover o desenvolvimento 
equilibrado do País. É o que acontece em milhares de restaurantes com refeições a 
seis ou oito euros, em cafés, em feiras e mercados, em limpezas e outras actividades 
caracterizadas por baixos rendimentos e baixos salários. 
 
A resposta a todas estas questões reside no crescimento da produtividade média do 
trabalho nos sectores pobres da economia através da interrupção do ciclo vicioso da 
pobreza e da ignorância nas famílias com as mais baixas qualificações, através de um 
programa nacional de creches e de pré-escolar como preconizo há um quarto de 
século, que elimine numa geração a desigualdade hoje existente à entrada do ensino 
oficial aos sete anos. Mudança feita em correlação com novos projectos industriais 
que absorvam e qualifiquem a mão de obra que existe nos sectores mais pobres do 
actual modelo dual da economia.  
 
Trata-se de duas propostas e de um único objectivo: melhorar as qualificações dos 
portugueses de baixos recursos e fazer crescer a produtividade do trabalho através da 
indústria e do crescimento do mercado externo. Foi o que aconteceu com o 
investimento externo na AutoEuropa que adicionou e qualificou o emprego, mas que 
também trouxe tecnologia, organização e, principalmente, mercados. 
 
 São estas duas iniciativas, educação e industrialização, que têm o potencial necessário 
para nos retirar da cauda da Europa e não serão as propostas do Governo contidas no 
PRR que o podem fazer. Basta esperar para ver.  
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