
PRIMEIRA LINHA O QUE MUDOU NA ECONOMIA

economiaportuguesa
jáiniciou atão deseja-
da transformação es-
trutural que atornará

mais competitiva? Àprimeiravista,
é difícil de aencontrar. Os números
do Instituto Nacionalde Estatística
(INE) para o período entre 2010 e
2014apontamparaacontinuaçãode
tendências que já vinham de trás: a
perdade peso daindústria, dacons-
truçãoedosserviçosdoEstadoeum
ganho relevante da banca e do co-
mércio e actividades turísticas.

Entre 2010 e 2014, período da
troika em Portugal, o Valor Acres-
centado Bruto (VAB) do comércio,
hotelaria e restauração passou de
um peso de 18,1% para20% do VAB
total da economia. Uma tendência
semelhante à que se observou no
sector financeiro, seguradoras e
imobiliárias, cuja percentagem no
VAB passou de 17,2% para18,4%.

Emsentidocontrário,odestaque
negativovaiclaramenteparaacons-
trução.Entre2010e2014,oseuVAB
caide5,8%para4%dototal,manten-
doumatendênciaquejávinhadetrás.
Outro ramo de actividade que conti-
nuaaperderrelevânciaéaindústria,
um sector tipicamente exportador,
cujo peso do VAB é hoje 0,7 pontos
percentuaismaisbaixo(12,9%).Tam-
bém nos “outros serviços”, domina-
dospelaAdministraçãoPública(edu-
cação, saúde, defesa, apoio social), se
registaumaperdadeimportânciana
economia,aquiemclarainversãoface
aoquepassado.OseuVABpassoude
31,6%para29,8%nofinaldoprogra-
made ajustamento.

Um dos objectivos assumidos
peloGovernoepelatroikaeramudar
aestruturadaeconomiaportuguesa.

Pedro Passos Coelho tem sublinha-
doa“agendadetransformaçãoestru-
tural” e o momento de viragem“his-
tórico”, referindo-se normalmente
aoexcedentecomercialdebenseser-
viçosalcançadoporPortugalem2013
e mantido em2014.

Aacompanharestediscursoestá
a ideia de que alguns ramos de acti-
vidade tinham um peso excessivo,
comoaconstruçãoouarestauração.
O desejável seria, por exemplo, de-
senvolver a indústria e a agricultu-
ra. Porquê? Porque são sectores de
natureza transaccionável. Isto é,
tendencialmente exportadores. As-
sim, o seu crescimento favoreceria

mais as vendas ao exterior e o equi-
líbrio externo do País.

No entanto, ao olhar para os da-
dosdoINE,nãoseobservaumganho
dopesodessessectores.Aagricultu-
ramanteve o peso que tinhanaeco-
nomia nacional e a indústria conti-
nuou a perdê-lo, a um ritmo ligeira-
menteinferior(verinfografianaspá-
ginas ao lado). A este nível, há boas
notíciasdoladodoturismo,masain-
da não é possível desagregá-lo em
2014(estáintegradocomocomércio
erestauração).Aconstruçãoprosse-
guiuo seucaminho de deterioração,
osectorfinanceiro,oseucrescimen-
to. Agrande alteração que se obser-

vou foi no Estado.
“Era uma fantasia achar que a

economia se podia transformar em
quatroanos”,criticaPedroLains,pro-
fessordoInstitutodeCiênciasSociais
daUniversidadedeLisboa.“Atroika
seguiu uma lógica de planificação
quase marxista. Foi umaagendapo-
líticacomerroseconómicos.Etenta-
ram usaralegislação e não o investi-
mento paramudaraeconomia.”

Atéosnúmerosdasexportações
mostram uma realidade pouco op-
timista. Apesar do crescimento das
vendas ao exterior, a percentagem
dasmesmasquetêmumnível“alto”
ou “médio alto” de intensidade tec-

Menos indústria e construção,
mais comércio e banca
A passagem da troika por Portugal não rompeu com as tendência anteriores de evolução
da estrutura da economia. A indústria e a construção continuaram a perder peso, o sector
financeiro e o comércio e turismo ganharam. Inversão parece haver só no Estado.

A grande inversão no tecido produtivo português observou-se no sector que inclui actividades relacionadas com o Estado.

NUNO AGUIAR
naguiar@negocios.pt

A

Mario Proenca/Bloomberg

O Valor Acrescentado Bruto
(VAB) representa aquilo que
uma empresa contribui para o
PIB. É aprodução das empresas
subtraídadoseu consumointer-
médio. Os bens e serviços que
usam parafabricaroseu produ-
to final (o alumínio é o consumo
intermédiodeumalataderefri-
gerante, por exemplo).
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nológica caiu em comparação
com 2010.

Queda de emprego
na indústria e agricultura
Seolharmosparaosdadosdo

emprego, as conclusões não são
muito diferentes. Aagricultura, a
indústriae aconstrução perdem
postos de trabalho entre 2011 e
2014,assimcomopesonototaldo
emprego. Até “o alojamento e a
restauração”, apesar do bom de-
sempenhoem2014,perdeempre-
gos face a2011 (o seu peso estag-
na).Nesseperíodo,asactividades
de“saúdehumanaeapoiosocial”
ede“informaçãoecomunicação”
foramasquemaispesoganharam,
seguidas pelaAdministração Pú-
blicae actividades administrati-
vas.

“Desde2008,ossectoresque
criaramempregosãooimobiliá-
rio,oEstadoeostransportes.Os
outros destruíram”, adianta Ri-
cardo Paes Mamede, professor
do ISCTE. “O turismo, por
exemplo, tem feito as exporta-
ções crescer, mas não teve mais
contratações em comparação
com 2008. Estará a observar-se
um melhor aproveitamento da
capacidade instalada.”

Ainda assim, Paes Mamede
identificaqueaeconomiaacabou
por se reestruturar no sentido
emque“asempresaspoucopro-
dutivas foram varridas do mer-
cado”.UmaideiacomaqualPau-
la Carvalho concorda. A econo-
mista-chefe do BPI notaque “as
empresasmenosviáveisdesapa-
receram e deram lugar a outras
eventualmente mais flexíveis e
ajustadasaonovocontexto,mais
competitivo”. “Esse deverásero
motivodequedadoempregoem
sectores que são tipicamente
transaccionáveiscomoocasoda
indústriae mesmo daagricultu-
ra”, acrescenta.�

Indústria foi o sector que mais caiu

Raio-X aos sectores que mais mudaram

A economia portuguesa não ficou indiferente à passagem do tempo.
Os números do VAB, do emprego e as explicações dos representantes
dos sectores ajudam a perceber o que realmente se passou.

Em 1996, a indústria atingiu o
seu maior peso na economia,
com 19,5% do VAB total, perden-
do sucessivamente relevância
até 2009. Depois de uma ligeira
recuperação em 2010, a indús-
tria voltou a seguir uma tendên-
cia descendente. O emprego

mostra uma realidade igualmen-
te preocupante. Entre 2000 e
2014, a indústria transformado-
ra perdeu 355 mil postos de tra-
balho (-32,4%). Este sector é es-
pecialmente relevante, uma vez
que é visto como umatrave-mes-
tra para exportar mais.

Agricultura estagnada desde 2007

O sector agrícola sofreu uma das
maiores contracções desde 1995
mas, ao contrário da indústria, está
estagnado desde 2007. O seu VAB re-
presentava 5,4% do VAB total e está
hoje nos 2,3%. “A produção agrícola
não tem caído, tem aumentado”, su-
blinha João Machado, presidente da

Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP). Se a agricultura per-
deu peso “não foi porque não cres-
cemos, foi porque os outros cresce-
ram mais”, acrescenta. “É natural
que a agricultura não tenha cresci-
do ao ritmo do resto da economia.”
No que diz respeito ao emprego, a

agricultura teve no final de 2014 o
pior trimestre de sempre. Em com-
paração com 2000, desapareceram
246 mil empregos do sector. João
Machado justifica essa evolução com
a substituição de trabalhadores me-
nos qualificados por “maquinaria e
mão-de-obra qualificada”.

-5,9
PESO DO VAB
O peso do VAB
da indústria caiu
5,9 pontos de 1995.

Comércio ganha relevância

Depois de terperdido peso entre
2002 e 2008, o comércio voltou
a ganhar relevância, sendo em
2014 o mais importante (se ex-
cluirmos os “outros serviços”,
onde estão muitas das activida-
des do Estado). A análise deste
sectoré mais complexa, uma vez

que junta a reparação de veícu-
los, o alojamento (turismo) e a
restauração. O que significa que
alguns sectores podem ter com-
portamentos diferentes. No em-
prego, o comércio por grosso e a
retalho caiu 10%, menos 73 mil
trabalhadores.

20%
PESO DO VAB
O VAB do comércio
representa hoje 20%
do VAB total.

A implosão da construção

Os números são impressionantes. O
peso do VAB daconstrução passou de
um máximo de 7,7% em 2001 para
4% em 2014. O emprego caiu 54%
nos últimos 15 anos (menos 318 mil
pessoas). “Nos anos 80 entrámos na
UE, aproveitámos os fundos comuni-
tários e beneficiámos daprivatização

da banca. Foi o ‘boom’ da constru-
ção”, lembra Reis Campos, presiden-
te da Confederação Portuguesa da
Construção e do Imobiliário. Segun-
do os dados do sector, em 2002 fo-
ram licenciados quase 96 mil novos
fogos. No ano passado? Menos de
oito mil. O peso do investimento da

construção no PIB passou de 16,3%
para 7,5%. “Não há dúvida de que a
necessidade de infra-estruturas e a
procura de casas não é o mesmo”,
acrescenta Reis Campos. Ainda as-
sim, o sector continua a valer meta-
de do investimento total nacional. “O
futuro está na reabilitação urbana.”

Turismo cada vez mais importante

Uma parte importante do cresci-
mento do emprego em 2014 veio
doturismo(paraoqual nãoháda-
dos sobre o VAB), cada vez mais
importante na economia. Ainda
assim,serecuarmosa2011,osec-
torderestauraçãoehotelariaper-
de emprego face a esse ano (me-

nos10mil postosdetrabalho).“O
aumento do emprego é mais as-
sociado a 2014”, reconhece Luís
Veiga, presidente da Associação
daHotelariadePortugal. Embora
ache que ainda há margem para
crescer muito, alerta que “nem
tudo corre bem na hotelaria”.

62%
TAXA DE OCUPAÇÃO
A taxa de ocupação
de 2014 dos hotéis ficou
abaixo do valor de 2007.

Era uma fantasia
achar que a
economia se podia
transformar
em quatro anos.
PEDRO LAINS
Professor do ICS

“

Se compararmos 2014 com
1995, as mudanças são mais vi-
síveis. Em 20 anos, a agricultu-
ra viu o peso do seu VAB cair
para menos de metade. O VAB
da indústria afundou de 18,8%
para 12,9% e a construção caiu
de 6,5% para 4%. Por outro
lado, o VAB das actividades fi-
nanceiras disparou de 13,8%
para 18,4%. “É uma transfor-
mação normal em economias
avançadas. A indústria e a agri-
cultura perdem peso e os servi-
ços e sector financeiro ga-
nham”, diz Lains. No emprego,
a comparação é mais complexa
(devido à reclassificação dos
sectores só é possível recuaraté
2000). A construção é dizima-
da, com o número de trabalha-
dores a afundar mais de 50%
face a2000. A indústriacai 32%
e a agricultura 38%. Os que
mais cresceram foram a “saúde
humana e apoio social” (52%) e
os transportes, armazenamen-
to e comunicação (51%).

E se recuarmos
duas décadas?
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Como evoluiu a economia
portuguesa desde 1995
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O QUE MAIS PESA
NA ECONOMIA PORTUGUESA

CRESCIMENTO DOS SECTORES

O que mais se destaca
neste ano é o peso
importante da
agricultura, medido em
percentagem do Valor
Acrescentado Bruto
(VAB) total. Neste ano, o
sector financeiro ainda
valia muito menos do
que a indústria
transformadora.

Em cima, estão os pesos do VAB de cada sector medidos em preços correntes. Em baixo, está a evolução
de cada um deles medidos em preços constantes. Em vez de pesos, olha-se para o crescimento.

O gráfico mostra o Valor Acrescentado Bruto (VAB)
de cada sector em percentagem
do VAB total da economia.

Entre 1995 e 2010,
o sector que inclui o
Estado engordou para
os 31,6% do VAB total,
acompanhado pela
emergência do sector
financeiro (banca e
seguros) e o
definhamento da
indústria e da
agricultura.

Para 2014, a inversão
que se observa é nos
outros serviços e na
Administração Pública.
O ganho de peso do
comércio, hotelaria e
restauração vem de
2008. A agricultura
estagna, mas essa
tendência também
recua a 2007. A banca
continuou a ganhar
relevância.

Unidade: Mil milhões de euros; Fonte: INE; Infografia: Rosa Castelo
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Para lá do equilíbrio externo, os
anosdatroikanãoromperamcom
a evolução de décadas anteriores
daestruturaeconómicaportugue-
sa. Tirando a contracção do Esta-
do e o avanço do turismo, as ten-
dências do passado mantiveram-
se durante o programa de ajusta-
mento.Ideiasparaofuturonãofal-
tam:reanimaraindústria,dinami-
zaroturismo,apostaremqualquer
sectordesde que exporte.

Aeconomianacional estápre-
sano “meio”. Não consegue acom-
panhar países especializados em
produtossofisticados,nemtempre-
ços suficientemente baixos para
competircommercadosemergen-
tes.Otemafazpartedainvestigação
deSérgioRebelo,professordaUni-
versidade de Northwestern, que
notaque o problemanão é de todo
o mundo. “Estamos averem mui-
tos sectores que o grande cresci-
mentoestánomercadodeluxoeno
mercadodevalor,istoédebenscom
umráciopreço/qualidadebaixo.”

RicardoPaesMamede,contu-
do,nãoestámuitopessimista.Ape-
sar do “retrocesso nos últimos
anos” de austeridade, o professor
doISCTEconsideraqueumapar-
te do caminho já foi percorrido.
“Estamos numa fase intermédia,
mas a caminhar para cima. Se a
nossaeconomiaaindacompetisse
com mercados emergentes, esta-
riadestruída.Játemosqualidade.”

Normalmente são criticados
os esforços de Portugal para ser
mais competitivo. Para Paes Ma-
mede, antes da crise, “fizemos o
que podíamos fazer”. “Tivemos
boas políticas de inovação, inves-
timentoseminvestigaçãocientífi-
ca...”, acrescenta. “O problema é
quetemosumamoedademasiado
valorizadaeempresasmuitoendi-
vidadas.”

Regresso da indústria
ou aposta no turismo?
Umadasideiasmaisrepetidas

nos últimos anos é a necessidade
dereabilitaraindústria–queper-
de gás há décadas – devido à sua
propensão para exportar. “Essa
ideiadequeaindústriaéachavedo
crescimentoéumaideiaquasemí-
ticasobreumaeconomiadeoutro
tempo”, refere Pedro Lains, pro-
fessordo ICS. Sérgio Rebelo pare-
ce concordar. “No caso da indús-
triaéprecisoreconhecerqueasfá-
bricas modernas empregam mui-
tas máquinas e computadores e
poucos operários”.

Aindamaisreferidocomocha-
veparaofuturodaeconomiaéotu-
rismo.AposiçãogeográficadePor-
tugal faz dele um destino apetecí-
velparavisitantesestrangeiroseos
últimos anos, beneficiando dade-
gradaçãodasegurançanoNortede
África e a crise na Grécia, trouxe-
ramumcrescimentodosector.

Numa conferência recente,
SérgioRebelocitavatrêscaminhos
futuros.Oprimeiropassapor“tor-
nar Portugal um destino de exce-
lência para os pensionistas Euro-
peus”; o segundo por “criar insti-
tuições que permitam educar a

próximageraçãodelíderesafrica-
nos” e o terceiro por “atrair turis-
tas daChinae daÍndiaparao seg-
mento de turismo de luxo”.

Paraapostarnoturismosénior
edeluxoseráobviamentenecessá-
riacoordenaçãopolítica,nomeada-
mente“negociaracordosdetribu-
taçãoedeportabilidadedebenefí-
cios médicos”. “Este projecto vai
permitir rentabilizar os investi-
mentos em infra-estruturas, revi-
talizar os sectores do imobiliário,
da restauração e das farmácias”,
acrescentaSérgio Rebelo. “E criar
umaindústriaque,dadooenvelhe-
cimento da população europeia,
temcadavezmaisprocura.”

Luís Veiga, presidente da As-
sociaçãodaHotelariadePortugal,
também antecipa que o turismo
temmargemparacrescer,masdei-
xaoaviso:“OsnúmerosdoGover-
no falam do sucesso do turismo,
mas as empresas não conseguem
pôr a cabeça de fora”, afirma. “A
taxade ocupação de 2014foi62%,
abaixo dos 66% de 2007. O rendi-
mento por quarto também não
atingiuosvaloresde2007.”Osris-
cos para o futuro são as ofertas
agressivas de preços na Turquia e
na Grécia – com quem competi-
mos–eaestabilizaçãodoNortede
África, principalmente aTunísia.

E os sectores menos “deseja-
dos”,oquelhesacontecerá?Paula
Carvalho, economista-chefe do
BPI, esperaque “acorrecção este-
ja prestes a terminar” e “podere-
mos assistir no futuro a ligeiros
crescimentos” em sectores como
a construção. “Mas a óptica deve-
rá continuar a ser no sentido de
empresas mais flexíveis, com es-
truturas de custo menos rígidas.”

ParaPedroLains“nãodeveha-
verumpreconceitosobrequesec-
toresapoiar”.“Osgovernostêmde
estar atentos aos empresários –
que fora marginalizados pela
troika – para perceber qual deve
sero caminho.” NA�

Portugal não produz bens baratos a baixo custo, nem é um especialista
em produtos de luxo. Não é a China, nem é a Alemanha. Estar preso
no meio não é confortável. Para onde devemos ir?

O futuro de Portugal é
sair do inferno do meio?

O que aconteceu à economia portuguesa
nos últimos 20 anos? A infografia
mostra o emagrecimento da indústria
e da agricultura e o engordar da banca,
comércio e energia durante esse período.
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INDÚSTRIA, AGRICULTURA
E CONSTRUÇÃO SOFREM

Número de empregados
de cada sector em percentagem
do emprego total.

Este sector inclui – além da banca, se-
guros e imobiliário – actividades admi-
nistrativas e de apoio a empresas. É
onde a correspondência é menos di-
recta com o VAB.

Para ser possível fazer uma análise uniformizada da produ-
ção – medida pelo VAB – e do emprego, o Negócios foi obri-
gado a juntar categorias de ramos de actividade, formando
supersectores que não existem na classificação original do
INE. O mais problemático em termos metodológicos, poden-
do não existir uma correspondência total, é no sector finan-
ceiro que abarca no emprego mais sectores.

NOTA METODOLÓGICA

Estamos numa fase
intermédia, mas a
caminhar para cima.
RICARDO PAES MAMEDE
Professor do ISCTE

[Turismo sénior e de
luxo] vai permitir
rentabilizar infra-
estruturas, revitalizar
o imobiliário,
a restauração
e as farmácias.
SÉRGIO REBELO
Universidade de Northwestern

“

QUINTA-FEIRA
|

12 MAR 2015
|

PRIMEIRA LINHA
|

7

Pedro Lains
Pencil

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Typewritten Text

Pedro Lains
Typewritten Text
Emprego naconstrução

Pedro Lains
Typewritten Text

Pedro Lains
Typewritten Text

Pedro Lains
Typewritten Text

Pedro Lains
Typewritten Text


	VAB I
	VAB II
	VAB III
	VAB IV



