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Discurso de encerramento 

 
Senhor Presidente da República 

Gostava de começar por agradecer a sua presença neste seminário, presença muito 

motivadora para todos nós que há vários meses, e a partir das primeiras informações 

sobre o Programa de Recuperação,  temos reflectido sobre o que podemos propor com 

o objectivo de contribuir positivamente para a recuperação da nossa economia. 

Um agradecimento é também devido à Senhora Comissária Europeia Dra. Elisa Ferreira 

pela intervenção que aceitou gravar em que chama a nossa atenção para a 

responsabilidade nacional de utilizar bem as muitas verbas comunitárias a que o País 

terá acesso.  

Agradecemos também a todos os oradores e moderadores dos diferentes painéis em 

que dividimos a análise do PRR. 

Uma palavra especial de boas vindas ao Dr Vasco de Mello que aqui participa hoje como 

primeiro Presidente da Business Roundtable Portugal. 

Temo-nos concentrado nos últimos anos na análise do fraco crescimento económico 

português e na forma de o ultrapassar. 

Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, no nosso último seminário sobre o 

Relatório Porter em 13/3/2019, que quis distinguir com a sua presença, resumiu com 



Pag 2 de 4 
 

grande clareza o que compreendia ser necessário fazer na óptica das empresas e 

terminou lembrando-nos que “o povo é quem mais ordena”. 

Sendo certo que quase todos dizem que o povo é sábio na hora de votar, teremos que 

concluir que se não aprecia a valorização profissional, o investimento empresarial, o 

crescimento do produto e o aumento dos salários reais numa economia de mercado, se 

sobrevaloriza o curto prazo e a gratificação imediata temos então que exigir dos 

dirigentes políticos e das elites académicas, culturais e empresariais, que esclareçam as 

questões relacionadas com o nosso bem-estar a longo prazo.  

As eleições legislativas anteriores, ao prolongarem um período de dependência 

parlamentar das forças da extrema esquerda, tiveram um resultado muito negativo para 

o crescimento económico.  

Se nos últimos anos tinha sido fundamentalmente no turismo e no desenvolvimento 

imobiliário que se tinham criado postos de trabalho,  a pandemia veio anular essas 

áreas. A má gestão da pandemia é um travão poderoso à recuperação. Não nos parece 

que tivesse que correr tão mal como correu e que a sua gestão continue, ao fim de quase 

dois anos, a ser tão negativa. Refiro-me em primeiro lugar à confrangedora incapacidade 

de proteger os mais frágeis, apesar dos lares - pela sua concentração, facilitarem a 

tomada de medidas.  A ausência  duma política de informação pública na área da saúde, 

as contradições nos diversos discursos e o sensacionalismo dos noticiários, contribuíram 

para a criação de um clima de pânico que, por este andar, continuará para lá da 

vacinação do último português.  

Mais recentemente, apesar do número e gravidade dos contágios ser baixíssimo, das 

mortes não atingirem senão 1% do que já tivemos, está a criar-se um espírito de nova 

vaga lançando levianamente dúvidas sobre a utilidade das vacinas.  

Uma política de saúde e a sua comunicação não existem. Cada responsável regional 

segue as suas concepções e médicos das diferentes administrações públicas exibem as 

suas opiniões sem qualquer preocupação com as eventuais contradições com outros 

supostos especialistas ou com o que eles próprios defenderam algumas semanas atrás.  

Sem uma política de saúde diferente vai ser muito mais difícil e mais lento recuperar a 

economia. 
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As empresas enfrentam dificuldades adicionais com o recurso obrigatório ao 

teletrabalho e com os múltiplos confinamentos, decididos com grande ligeireza e 

aplicados mesmo aos que já concluíram a vacinação. 

No relacionamento com a Administração Pública, a situação é caótica – ausência de 

resposta à correspondência, marcações para daqui a meses, informática em baixo como 

resposta mais frequente e nenhuma declaração pública sobre o regresso  às condições 

menos anormais, porque boas há muito que não o são.  

Ultrapassadas estas dificuldades regressaremos então à situação em que estávamos, 

que é a que vale a pena considerar. 

Analisámos as reformas estruturais necessárias a potenciar os investimentos do PRR e 

dos restantes fundos europeus, bem como uma lista reduzida de alterações nos 

licenciamentos, na fiscalidade e na justiça, sempre no sentido de aumentar a dimensão 

média das empresas e a sua competitividade externa, de aumentar as produtividades e 

as remunerações, de tornar o nosso nível de impostos menos desincentivador do 

esforço individual e do investimento estrangeiro. 

Discutimos também o papel do sector privado e dos bancos, nomeadamente o da banca 

de investimento e o papel reservado ao Banco de Fomento, o lançamento mais longo da 

história bancária portuguesa. 

Não discutimos aqui hoje o que não está no PRR – uma visão estratégica para Portugal. 

Nos últimos 20 anos a aposta permanente foi o futebol com o Euro 2004.  

O redesenho da economia mundial abre oportunidades de grande dimensão, 

principalmente para um País que, com a dívida que acumulou, tem de construir o seu 

futuro inserido nessas mudanças que deve antecipar. A renovação da cooperação, 

europeia e portuguesa, com os Estados Unidos traz-nos vantagens estratégicas a 

explorar com decisão e rapidez. 

A resposta da União Europeia à crise foi rápida e apostou na rapidez de execução, como 

nos explicou a Comissária Europeia. 

Precisamos dum enquadramento claro e estável para a actividade empresarial mas 

quanto ao Orçamento de Estado para 2022 só conhecemos as propostas do PAN.   

Terem sobrado tantas verbas do Portugal 2020 – quase metade, é mau indicador. Muita 

burocracia, concursos fraccionados, abertos sem grande aviso, parecendo favorecer os 
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insiders ou então deserção dos investidores perante degradação constante, mesmo se 

lenta, das condições de remuneração do risco empresarial.  

Não se discutem os regulamentos futuros? Não é possível para o PRR e serão dois ou 

três ministros a fazer as escolhas? E para 2030? 

Estudos recentes documentam claramente que os fundos não se orientaram para os 

sectores virados para o exterior, nem para as empresas com maior probabilidade de 

contribuir para o desenvolvimento global da economia.  

Os fundos não são supostos ser prémios para actividades existentes e maduras. 

Destinam-se a promover a bem necessária modernização e não o clientelismo e a 

corrupção. 

Com o objectivo de ilustrar a nossa proposta de concentrar os esforços de digitalização 

da Administração num número restrito de objectivos pedimos a três responsáveis nas 

áreas da informática, da indústria farmacêutica e da saúde hospitalar que nos 

apresentassem uma primeira visão da necessária revolução digital da saúde, em painel 

moderado pelo Presidente da Sedes, Dr. Álvaro Beleza.  

Queremos sobretudo contribuir para um clima de modernização em que as necessárias 

reformas sejam compensadas por níveis mais elevados de bem estar.  

Vive-se um período em que perante o arrastar dos problemas que tem caracterizado os 

últimos anos, se pode cair num clima de resignação e desânimo.  

Com tantas descobertas e progresso indiscutível, não podemos desistir de atingir um 

futuro muito melhor. 

 

 

 

Pedro Ferraz da Costa  
Presidente do Conselho Directivo 
 

 


