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Sempre igual a ele próprio, Pedro Fer-
raz da Costa, 74 anos, empresário, ex-
-presidente da CIP e atual presidente 
do Fórum para a Competitividade, não 
desiste de explicar ao país, aos gover-
nantes, aos políticos, aos portugueses, 
o que é preciso fazer, e como, para sair 
da cepa torta. Sem pestanejar, diz o 
mesmo há décadas, com um sorriso 
oblíquo e uma infinita paciência. Suce-
de, porém, que vale a pena ouvir, coisa 
que vai sendo rara. Desta vez, usando 
da mesma convicção e da mesma lu-
cidez, também diz. Haverá melhores 
ouvidos?

 P Como olha o Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR)?

 R Como sou otimista, espero pelo dia 
em que aproveitemos a oportunidade 
de pegar num papel e resolver algumas 
coisas de alto a baixo. Há 48 anos que 
esperamos. Numa primeira fase, o Pla-
no foi uma deceção: um conjunto vago 
de ideias soltas, sem visão estratégica 
para o país. O facto de o engenheiro 
Costa Silva ter trabalhado num gabi-
nete do Ministério do Ambien te faci-
litou-lhe o referir várias ideias muito 

estimadas daqueles técnicos, algumas 
mesmo surpreendentes…

 P Em quê?
 R Querer mudar a paisagem. Há proje-

tos para uma nova paisagem nas zonas 
ardidas e não se sabe o que serão. Uma 
coisa é preservar, outra — e só nos fal-
tava isso! —, modificar a paisagem. A 
mudança merece mais linhas no PRR 
do que a angariação de investimento 
direto estrangeiro. Em resumo, a base 
é má.

 P O Plano não é só paisagem.
 R Sei apenas que o ministro da Econo-

mia — que tem como função ir acalman-
do os descontentes, e não muito mais 
do que isso — nos anunciou que depois, 
para os “problemas concretos”, irá ha-
ver um outro plano. Aguardo.

 P O Presidente também se mostra pre-
ocupado. Já agora, como vê a ação do 
Presidente?

 R O Presidente da República sempre 
foi assim. É alguém muito simpático, 
inteligente, capaz de atuar bem em 
cada momento. Talvez já não tão capaz 
de atuar de uma forma persistente e 
continuada. Prosseguindo um objetivo, 
levando-o até ao fim. Mas a pergunta 
causa-me algum incómodo, pois não 
acredito no sistema semipresidenci-
alista. Maria de Lourdes Pintasilgo 
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falava em “empates estagnantes”, ou 
seja, “arranjou-se” um sistema no qual 
as pessoas não conseguem tomar deci-
sões. Podem estar contra determina-
das coisas, mas depois não conseguem 
tomar decisões a favor de outras que 
impliquem convencer alguém. Não há 
vencidos, portanto: toda a gente ganha 
as discussões adiando. Os que perde-
rem o aeroporto na Ota vão boicotar 
o do Montijo e volta a falar-se de Alco-
chete. Haverá melhor retrato do país?

 P O país foi capaz de coisas difíceis.
 R Fizeram-se algumas com grande es-

forço e sacrifício, houve — e há — qua-
lidade humana para isso. O que não há 
é liderança para objetivos de médio e 
longo prazo. Reage-se pouco e premeia-
-se mal quem tenha esses objetivos.

 P O que vem aí? Uma crise económica 
e social avassaladora?

 R Pois, se acharmos que esta queda 
do PIB é muito elevada, se o país prati-
camente fica sem atividade turística e 
talvez um terço dos hotéis não reabra, 
o que isto significa são contas por pagar, 
pessoas despedidas, bancos que não 
cobrarão os seus créditos, etc. O que aí 
vem é pesado.

 P O que seria o menos pesado?
 R Admito haver uma recuperação 

mais rápida do turismo. As pessoas 
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mais velhas, vacinadas e com recursos 
viajarão quando puderem. Aliás, um 
dos maiores sinais do estado das coi-
sas — é-me impossível não referir esta 
falta de sanidade mental — é o modo 
como passámos por um período de 
lamentação pela ausência de vacina e 
no dia em que ela chegou não houve 
manifestações de regozijo. A direto-
ra-geral da Saúde até disse que isto 
de haver vacina não significa que se 
melhore. As vezes não se acredita no 
que se vê ou se ouve, aqui.

 P  Quais então as ideias fortes através 
das quais possamos ver no PRR uma 
possibilidade de futuro?

 R O plano é um instrumento muito es-
partilhado, porque a UE e os burocratas 
em Bruxelas acham que é no momento 
das crises que se avança no sentido da 
federalização...

 P E?
 R E agora também. Por isso fizeram 

uma compra centralizada de vacinas, 
não é? Aproveitarão para cumprir ob-
jetivos de descarbonização, digitaliza-
ção, economia mais verde, mar, enfim... 
Avisaram os países de que poriam o 
dinheiro à disposição mas o seu uso 
estaria condicionado, e está de facto, e 
fortemente. Há determinados objetivos 
com percentagens mínimas que têm 
que ser atingidos. Esse número está a 

ser avaliado para os 27 países, o que 
ocorrerá depressa, aliás.

 P Onde quer chegar?
 R  Ao facto de não haver muito tempo 

para corrigir ou alterar grande coisa. 
A posição do Governo deve ter sido, 
“vamos mandar uma coisa que esteja 
dentro daqueles objetivos” e o resto, 
“paciência”.

 P Mal ou bem, é este o Plano. Preo-
cupam-no os magros incentivos à cria-
ção de riqueza?

 R Acho incompreensível a pouca im-
portância dada à agricultura, à parte 
produtiva da floresta, à gestão da água. 
Ao interior, no fundo. São objetivos 
simultaneamente ambientais, de sus-
tentabilidade e de produção, e não há 
praticamente nada a esse respeito. 

 P Para o presidente do Fórum para a 
Competitividade, o estímulo previsto 
às empresas exportadoras, aos empre-
sários, será suficiente para a economia 
renascer das cinzas? 

 R Vamos ver... Uma boa parte do que 
existia antes da pandemia já estava re-
lativamente ultrapassado.

 P  Na nossa economia?
 R Boa parte dela mostra-se incapaz de 

renovação. As coisas vão ficando velhas, 
desatualizadas, deixam de ser competi-
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tivas. Não crescemos há 20 anos, mas só 
crescendo se criam oportunidades para 
os novos e oportunidades de carreira 
para os que estão dentro das empresas. 
Se a economia não crescer entre 2,5% 
a 5%, não há oportunidades cá dentro. 
Era preciso estimular fortemente coisas 
novas — fabricar carros elétricos ou 
vacinas, fabricar parte do que vai deixar 
de vir da China, assegurar a nossa parti-
cipação nas cadeias logísticas do futuro, 
que passam no mar, à nossa frente —, o 
que exige capitais...

 P Está a pensar no Banco de Fomento...
 R  Um malfadado mistério! Uma es-

perança já com 10 anos, mas sempre a 
tropeçar nas dificuldades sintomáticas 
de um país que não se governa. Onde se 
arranjam gestores bancários capazes, 
limitados pelo vencimento igual ao do 
primeiro-ministro? Por quanto tempo 
discutiremos o mesmo? 

 P  E daqui a quanto tempo me dará 
uma resposta concreta sobre o Plano?

 R Está por gastar cerca de metade das 
verbas do atual Quadro Comunitário 
para 2014/2020, o Portugal 2020. São 
cerca de 10 mil milhões de euros, equi-
valentes a uma boa parte da ‘bazuca’. 
Por várias razões: as candidaturas não 
são atraentes — para nacionais ou es-
trangeiros —, os bloqueios à atividade 
económica não se resolvem, não há 
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qualquer ímpeto reformista. Indepen-
dentemente do Plano, importante seria 
sinalizar que queremos mesmo mudar 
certas coisas. Os impostos, por exem-
plo. O nosso sistema sobre empresas e 
pessoas acima de um certo vencimento 
é pior e mais pesado do que na maior 
parte dos países nossos concorrentes. 
Como atração de investimento não con-
cebo pior.

 P O que mudaria mais imperiosamen-
te?

 R  O licenciamento e o cortejo de im-
ponderáveis em relação aos prazos para 
a sua obtenção. Em Espanha, licencia-
-se um hotel em dois anos, aqui demo-
ra sete. O que não impede, porém, a 
aprovação de grandes “mamarrachos”. 
Sócrates, a certa altura, criou os PIN — 
Projetos de Interesse Nacional —, para 
saltar as barreiras, e não se progrediu. 
Pior, não conseguiram concretizar o 
que já de si era uma manifestação de 
impotência: a criação de uma porta 
especial, porque a porta para toda a 
gente não funcio na, e... nem assim se 
fez! Além de que não se apoia decisi-
vamente quem tem iniciativa e mérito. 
Em muitos dos outros países da UE, os 
milhões que irão receber terão como 
objetivo concretizar o que não fariam 
se não viessem a dispor desse apoio. É 
que o básico — ao contrário de nós — já 
esses países o fizerem por si.

 P  A aplicação dos fundos ficará com-
prometida pelas nossas debilidades 
crónicas e pelas atuais, motivadas pela 
pandemia?

 R Estamos meio falidos e com uma dí-
vida enorme e medo de contrair mais. 
No que toca aos fundos, começou por se 
admitir que só “trabalharíamos” com a 
parte da subvenção, e não dos emprésti-
mos. Mas o dr. Mário Centeno, sentado 
no Banco de Portugal, já veio dizer que é 
preciso cuidado na política orçamental 
com a política monetária, e tem razão.

 P É certamente melhor ter um PRR do 
que não ter?

 R  O programa nasceu porque a UE 
precisava de ajudar a Itália sem a indi-
vidualizar. Era imprescindível impedir 
que saísse do euro, o que provavelmente 
acabaria por fazer, e meteu-se isso num 
“programa comum”. “Amassando” um 
projeto geral, onde elencaram o que 
gostavam: nós damos o dinheiro com 
a condição de que façam por nós o que 
falta fazer.

 P Testemunhando a sua caminhada, 
desde 1974, observei que tem sempre 
uma pedra no sapato contra o que se 
faz, decide ou escolhe no país. Com 
razão?

 R Teriam sido possíveis prioridades 
mais adequadas a um país que man-
tém níveis de pobreza e analfabetismo 
inaceitáveis em qualquer tempo. Houve 
possibilidade de fazer coisas melhores 
e mais úteis. Recebemos cerca de 170 
mil milhões de euros para nos aproxi-
marmos dos níveis de vida da Europa. 
Não é usando sempre as mesmas re-
ceitas que chegamos a um resultado 
diferente e melhor. Mas acredite que 
tive fé em que fôssemos capazes de 
mudar para melhor. O nó do problema 
é termos em Portugal a tradição fatal 
da intervenção de um Estado imenso, 
pesado, centralizador, incapaz de se 
moldar aos tempos.

 P Queixume antigo. Como se inverte? 
 R Dois exemplos reveladores: D. João 

II, que não tinha grandes recursos 
financeiros, fez os Descobrimentos, 
fornecendo conhecimento científico 
aos navegadores que faziam a parte co-
mercial que financiava as descobertas. 
Mas D. Manuel, a primeira coisa que 
fez quando chegou, foi nacionalizar o 
comércio externo, queria esse dinheiro 
para obras: fez o Convento de Tomar 
até meio e o Mosteiro dos Jerónimos 
com apenas um claustro, quando o pro-
jeto inicial contemplava quatro, mas... 
acabara o dinheiro. Sempre agimos 
assim. Além de que os velhos do Restelo 
ganham sempre, somos inabalavelmen-
te arredios a experimentar coisas novas, 
correr riscos, ousar.

 P Mantém que durante quatro décadas 
não se avançou?

 R Também avançou o mundo. Em boa 
parte — graças a Deus! —, somos quase 
só comandados pela evolução geral da 
economia europeia.

 P Também mantém que não existiram 
políticos conscientes da necessidade de 
mudar? Interessados em mudar?

 R Sempre conheci pessoas na política, 
ocupando diversos cargos, conscien-
tes da necessidade dessas mudanças, 
e identificando-as bem. Só não sabiam 
como as poderiam implementar.

 P Não teme o seu próprio exagero?
 R Não. Quantas vezes observei — ou me 

reportaram fidedignamente — políticos 
conscientes da imperiosa necessidade 
de fazer isto ou aquilo retorquirem: 
“Ah, sabemos perfeitamente o que é 
preciso mudar. O que não sabemos é 
como mudar e simultaneamente ga-
nhar a próxima eleição.” Conclusão: 
não sendo possível fazer as duas coisas 
ao mesmo tempo, não se muda.

 P Também olha tão cruamente para 
a UE?

 R Ninguém pode seriamente achar 
que a Europa é hoje um espaço de pro-
gresso ou de inovação, e há muito que 
o não é. Lembro-me de uma vez, em 
1983, ter ido aos Estados Unidos, a uma 
reunião no US Trade Representative 
— organização encarregue da negoci-
ação externa do país —, onde ouvi os 
norte-americanos dizerem que “nós, 
com a Europa, negociamos tudo o que 
é passado — aço, cereais, carne —, e 
com a Ásia tudo o que é futuro, como 
as telecomunicações, por exemplo. A 

Europa tem hoje alguma empresa de 
dimensão mundial nos sectores do fu-
turo? Não tem. A recusa em conceder 
proteção de patentes na área da biotec-
nologia deslocou esta atividade quase 
totalmente para os EUA, o que explica 
uma parte das dificuldades da UE com 
as vacinas. A outra parte foi má gestão 
de um assunto tão importante quanto 
desconhecido na UE.

 P Diz que a UE está mal e Portugal pior. 
Mas é dessa “Europa” que chegarão em 
breve alguns fartos milhões. Insisto, 
que critérios para os utilizar?

 R A tal Europa não perguntou a nin-
guém como os gastaria, nem haveria 
tempo para tal. As verbas da digita-
lização vão primordialmente para a 
Administração Pública. Nós sugerimos 
que se utilizassem na digitalização do 
sector da saúde e na dos diversos pro-
cessos de licenciamento. Poderíamos 
também exportar sistemas de gestão 
de saúde, em que temos bons quadros, 
e antecipar todos os investimentos 
atrasados por dificuldades de licenças.  
O critério geral teria que ser o privile-
giar das atividades novas e com futuro, 
que pagam melhores ordenados. No 
Fórum para a Competitividade discu-
timos as políticas económicas com um 
grupo de dezenas de pessoas. Somos, 
neste aspeto da política económica, o 
único think tank existente em Portugal, 
mas às vezes constato que somos mais 
ouvidos no exterior que internamente.

 P Citou D. João II e D. Manuel. Pergun-
to: porque somos mais parecidos com 
D. Manuel do que com D. João II?

 R Nem todos. O problema é que a mai-
oria não votaria em D. João II mesmo 
sabendo que D. Manuel já estava falido 
a meio do seu reinado.

 P Qual o chefe de Governo que este-
ve mais próximo de concretizar o que 
defende como indispensável para fa-
zer de Portugal um país desenvolvido 
e atrativo? Soares, Cavaco, Guterres, 
Passos, Costa?

 R O progresso é uma obra coletiva, e é, 
portanto, responsabilidade de cada um 
de nós fazer a sua parte. E também uma 
parte respeitante aos que nada fazem. 
O crescimento e o progresso exigem 
uma elite com um horizonte temporal 
largo. Os ciclos eleitorais são hoje, em 
toda a parte, muito curtos. Seis meses 
a um ano correspondem ao período em 
que um novo Governo pode tomar algu-
mas decisões importantes. A partir daí, 
trabalhará, em qualquer democracia, 
para as próximas eleições. Da sua lista, 
só Cavaco fez mais do que dois manda-
tos e pôde deixar uma marca que eu 
gostaria que fosse mais liberal. Já não 
foi capaz, em fim de ciclo, de responder 
à necessidade de preparar Portugal 
para as consequências do alargamento 
a Leste da UE, mas preocupava-se ge-
nuinamente com o crescimento econó-
mico. Passos Coelho teve a caracterís-
tica rara e louvável de, numa situação 
de grande emergência, “se ter lixado 
para as eleições”, única forma respon-
sável de governar naquele aperto. 
Soares teve uma capacidade inata 
de perceber as ambições do portu-
guês comum, mas esgotou, e, se ca-
lhar, bem, as suas ambições quanto 
ao nosso sistema económico na tra-
vagem ao PCP e na adesão à CEE.  
Guterres nunca conseguiu conci liar 
uma análise inteligente com uma 
ação determinada. Desperdiçou um 
dos períodos de maior crescimento 
mundial, levando-nos à estagna-
ção económica e à dívida crescente.  
António Costa tem agora o desafio e a 
oportunidade de conduzir a recupera-
ção pós-pandemia. Com os atuais par-
ceiros, e mesmo com muitos recursos 
financeiros, duvido que consiga.

 P Como é viver, Governo após Gover-
no, criticando ou discordando? Uma 
frustração, um cansaço estéril ou, pelo 
contrário, uma sensação de dever cum-
prido face ao país por dizer o que tem 
de ser dito?

 R Dever cumprido. Ao longo de quase 
50 anos contribuí para evitar alguns 
grandes disparates, mas não tanto para 
forçar grandes reformas.

 P Portugal, com os seus nove séculos, 
as mesmas fronteiras, uma só língua, é 
o quê para si? 

 R Um país muito decadente. E podia 
não ser.
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