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Prioridade aos 
sectores expostos à 
concorrência externa
Os economistas José da Silva Lopes, Manuela Morgado, Mário 
Valadas e Cordeiro Baptista defendem que Portugal pode e deve 
crescer, apesar da austeridade. E têm uma certeza: o país não deve 
sair do euro. Primeiro texto de uma série sempre escrita a quatro

de transparência nas decisões 

públicas, contribuindo para um 

eleitorado mal informado e riscos 

de populismo, etc.). Corrigir esta 

situação é tarefa muito difícil 

mesmo em períodos relativamente 

longos: faltam consensos 

sufi cientemente generalizados 

sobre as soluções a adoptar; há 

oposições poderosas a muitas 

das reformas mais necessárias; 

escasseiam capacidades técnicas 

e meios fi nanceiros para 

arquitectar e pôr em prática 

mesmo as transformações mais 

urgentes. Contudo, e apesar das 

difi culdades, há que reforçar muito 

o empenhamento na luta contra 

as defi ciências do Sector Público, 

uma vez que os efeitos negativos 

das chamadas falhas de mercado 

são frequentemente devastadores 

e não têm sido adequadamente 

combatidos (comportamentos 

fraudulentos de empresas e seus 

donos ou gestores, fragilidade 

do combate a práticas restritivas 

da concorrência, obtenção de 

vantagens ilegítimas por infl uência 

sobre o poder político e outros 

com resultados incompatíveis 

com objectivos de solidariedade 

económica e social).

Em terceiro, a convicção de 

que a democracia, no que tem de 

comum aos sistemas prevalecentes 

nos países com maior nível de 

desenvolvimento, é o único sistema 

capaz de promover a melhoria 

das condições de vida das pessoas 

com paz, liberdade e respeito pela 

dignidade humana. Parecendo 

PORTUGAL: OBJECTIVO CRESCIMENTO

— As pessoas perceberam que é 

inevitável apertar o cinto. Claro que 

não é indiferente o modo como se 

aperta. O desafi o é encontrarem-se 

soluções concretas que contribuam 

de forma efectiva para se conseguir 

crescimento económico mais rápido.

— Infelizmente, abundam 

diagnósticos e convicções sobre o 

que se não deve fazer, mas propostas 

pela positiva e viáveis, são poucas. E 

se aceitássemos o desafi o?

 Contribuir para a discussão 

do onde e do como induzir 

crescimento económico no 

contexto concreto de um país real, 

submetido a restrições fi nanceiras 

draconianas e inamovíveis em 

prazo curto, foi o desafi o que se 

colocou, mais ou menos nestes 

termos, num almoço informal 

entre amigos. E assim fi zemos. 

Enquanto grupo de trabalho, 

temos bem consciente que a 

nossa análise é condicionada por 

escolhas ideológicas que se tornam 

evidentes para quem nos ler. 

Convém explicitar quatro dessas 

escolhas — uma plataforma comum 

de pensamento que condiciona 

as opções tomadas e as propostas 

consequentes.

As escolhas de base
Em primeiro lugar, a ideia de 

construir um país menos desigual 

e com maior igualdade de 

oportunidades. Muito para além 

de se considerar a sua importância 

instrumental para se atingirem 

objectivos noutros domínios — 

oportunidades mais generalizadas 

permitem o aproveitamento em 

bem comum de maior número 

de capacidades potenciais nos 

diversos domínios das ciências 

e das artes — a ideia exprime 

uma importante vertente do 

posicionamento que assumimos.

Em segundo lugar, a convicção 

de que o Estado deve continuar 

a desempenhar um papel 

fundamental no funcionamento 

da economia e no progresso 

social do país. O que interessa 

não é, na maior parte dos casos, 

que haja menos Estado, embora 

se deva admitir que muitas 

vezes a transferência de algumas 

actividades do sector público 

para o sector de mercado pode 

trazer vantagens económicas e até 

sociais. O que verdadeiramente 

interessa é melhorar o Estado, 

procurando corrigir com vigor 

as suas falhas e imperfeições 

fundamentais (defi ciente 

capacidade e inefi ciência de 

numerosos serviços e instituições 

do sector público; demasiado 

peso dos grupos de interesse nas 

decisões do sector público, não só 

os grandes grupos económicos, 

mas também uma grande 

variedade de outras naturezas; 

infl uência de motivações 

dominantemente partidárias, 

não correspondentes a respostas 

racionais para os objectivos de 

interesse nacional enunciados 

pelos próprios partidos; falta 

consensual, não é demais 

reforçar a adesão a um valor 

frequentemente relegado para um 

plano menor por quem sofre os 

efeitos das crises económicas.

Em quarto lugar, parte-se da 

ideia de que sem crescimento 

económico, nada feito. O 

crescimento económico é 

condicionante do aumento 

de bem-estar para camadas 

progressivamente mais alargadas 

de pessoas, da remoção de 

restrições que reduzem a sua 

capacidade de realização como 

cidadãos nas suas várias vertentes, 

da diminuição do sofrimento 

individual. Sem crescimento 

económico não há cultura, não 

há saúde, não há educação, não 

há segurança, embora não seja 

para isso, claro está, condição 

sufi ciente. Sem ele também não 

haverá possibilidade de reduzir 

substancialmente, ainda que 

com difi culdades económicas e 

sociais bem mais duras do que as 

Opinião (1)

dos últimos anos, os problemas 

do desequilíbrio orçamental, do 

desequilíbrio externo, da dívida 

pública e do endividamento 

perante o exterior.

Austeridade
Claro que não pode ser ignorada 

a questão de como ir removendo 

as restrições impostas pelo 

desmesurado endividamento 

do Estado, das empresas e das 

famílias, dentro do país e perante 

o exterior. Trata-se mesmo 

do problema político sobre o 

qual, compreensivelmente, os 

portugueses mais polemizam: cada 

medida impacta inevitavelmente, 

e de maneira muito desigual, nas 

condições de vida de cada um. 

Em consequência, os partidos 

utilizam intensamente o tema 

no seu combate político. Não 

é, contudo, nosso propósito 

contribuir para esse debate. 

Reconhecemos que as alternativas 

não são equivalentes, temos as 
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efi cientes e competitivos, e a 

adequada afectação dos diversos 

tipos de fundos a que podemos 

aceder, entre outras.

As contribuições, a discussão
Tudo o que se propõe destina-se 

a provocar refl exão. Desejamos 

que, para além da crítica ao 

que se escreveu, surjam da sua 

leitura novas propostas que 

passem o crivo da possibilidade, 

não dependam de pressupostos 

irrealistas sobre o comportamento 

de agentes internos e externos.

 Muito dos textos decorrem 

de contribuições de um 

grande número de pessoas que 

tiveram a amabilidade de nos 

proporcionar encontros longos 

onde expuseram ideias e as 

confrontaram com as nossas, 

contaram a sua experiência, nos 

alertaram para erros de percepção. 

Foram gestores de empresas 

nacionais e multinacionais, 

macroeconomistas, especialistas 

em vários sectores, estrangeiros 

que conhecem o país e gostam 

dele. Mas a responsabilidade da 

escrita é toda nossa, até porque 

em muitos casos nos afastámos das 

opiniões que recebemos.

 Entre os que até agora nos 

ajudaram mencionamos (por 

ordem cronológica): Willhelm 

Kemper, José Honório, José 

Cardoso da Silva, Paulo Pereira 

da Silva, Carlos Melo Ribeiro, 

Luis Palha da Silva, António Melo 

Pires, António Saraiva, Filipe de 

Jesus Pinhal, João de Carvalho, 

Leonor Coutinho, João Ferreira 

do Amaral, Félix Ribeiro, Teolinda 

Portela, Maria João Rodrigues, 

Fernando Medina, Rui Cartaxo, 

Seabra Lopes, Manuel Baganha, 

Jorge Bravo. Mencionamos ainda a 

Ordem dos Economistas a quem, 

na pessoa do seu Bastonário, 

agradecemos o encorajamento e 

o apoio. Os textos fi carão também 

disponíveis no seu site na internet.

Discussão com os leitores
Esta série inclui a possibilidade 

de receber contribuições dos 

leitores, espontâneas ou induzidas 

pelos textos. Essa interactividade 

far-se-á no online do PÚBLICO. 

Procuraremos, dentro das nossas 

capacidades e disponibilidades, 

comentar o que nos for dirigido. 

A selecção será da nossa inteira 

responsabilidade.

A seguir: Dívida Externa

Mário Valadas
José da Silva Lopes
Manuela Morgado
Cordeiro Baptista

nossas preferências. Sublinhamos 

apenas que consideramos 

inviável qualquer estratégia de 

crescimento económico que 

ignore ou pressuponha a redução 

signifi cativa, dentro de um período 

curto, das restrições em que 

nos encontramos. As escolhas 

não devem ser conduzidas no 

domínio da fantasia, na ilusão de 

que o rápido fi m da austeridade 

é possível sem consequências 

nocivas a curto e médio prazo 

no bem-estar das pessoas. 

Vender sonhos pode sossegar 

consciências, mobilizar vontades 

mas conduzirá rapidamente a 

desilusões e frustrações muito 

perigosas, eventualmente 

destruidoras da confi ança em 

soluções democráticas.

 A questão não é “crescimento 

ou austeridade”; a questão 

é “como crescer apesar da 

austeridade”, não sendo possível 

removê-la a curto prazo.

 Mais de 15 anos de um ambiente 

externa, como a experiência 

portuguesa desde meados dos 

anos 90 abundantemente tem 

demonstrado. Torna-se assim 

necessário que as políticas públicas 

de indução do crescimento se 

dirijam prioritariamente para a 

melhoria da competitividade das 

empresas que produzem os bens 

transacionáveis — bens e serviços 

que possam ser exportados ou 

substituir importações, sujeitos 

à concorrência internacional. 

Por economia de linguagem 

designaremos o conjunto 

dessas empresas por sector 

transacionável.

Deve-se avançar tão longe 

quanto possível em políticas 

efectivas de discriminação a favor 

do sector transacionável, dentro de 

limites consistentes com as regras 

da concorrência do mercado 

interno da UE. As discriminações 

que aqui se advogam mais não 

seriam que meios de compensar as 

condições mais favoráveis de que 

o sector não transacionável tem 

benefi ciado desde que Portugal se 

integrou na zona euro.

As políticas orientadas para 

promover mais o desenvolvimento 

do sector transacionável terão 

em regra de ser baseadas nas 

chamadas reformas estruturais, 

muitas das quais foram inscritas 

como exigências do acordo com 

a troika. Mas o Governo só muito 

parcialmente as tem concretizado. 

E na escolha e conteúdo das 

reformas introduzidas tem 

havido excessivo peso de opções 

ideológicas e demasiadas 

cedências a grupos de interesses.

 Para se conseguir intensifi car 

a introdução das necessárias 

reformas estruturais, com equidade 

e efi ciência será de recomendar:

— a elaboração de Programas 

Anuais de Reformas Estruturais, 

com indicação dos objectivos 

para cada uma delas e dos prazos 

previstos para o seu estudo, a sua 

discussão e a sua concretização, 

tudo muito distante do que o 

Governo tem elaborado;

— a criação de um Conselho 

Consultivo para as Reformas 

Estruturais, encarregado de 

dar parecer sobre os Programas 

Anuais e sobre as propostas mais 

relevantes de Reformas Estruturais 

concretas, antes de estas serem 

submetidas à decisão fi nal dos 

órgãos do poder político.

 Este Conselho teria membros 

permanentes, nomeados 

por períodos de 2 ou 3 anos, 

e membros ocasionais que 

participassem nas discussões 

sobre matérias em que tivessem 

reconhecida competência. Entre os 

membros haveria obrigatoriamente 

quadros reconhecidamente 

qualifi cados da Administração 

Pública e de outros organismos do 

sector público e individualidades 

independentes, particularmente 

com experiência empresarial, 

alguns vindos das universidades, 

com demonstrada capacidade para 

contribuírem signifi cativamente 

para os trabalhos do Conselho.

As medidas
É longa a lista das medidas que 

preconizamos conducentes 

à aceleração do crescimento 

económico e que carecem ser 

analisadas e debatidas. Escolhemos 

algumas que consideramos 

relevantes a agrupamo-las por 

áreas: prioridade nos apoios ao 

sector transacionável, transportes, 

energia, investimentos e 

incentivos comunitários, valores 

e ensino, pensões, formação 

profi ssional e inovação, justiça, 

intervenções sectoriais específi cas, 

administração pública, turismo. 

Outras poderão vir a ser 

acrescentadas, dependendo da 

avaliação da sua oportunidade.

 Nenhuma dessas medidas 

contempla cenários do tipo “não 

pagamos” ou “saímos do euro”. 

Pode até acontecer que Portugal 

tenha de se confrontar com a 

inevitabilidade desses cenários, 

mesmo que não os desejemos; mas 

pensamos que permitirão apenas 

um alívio transitório, que implicam 

consequências devastadoras 

nas condições de vida dos mais 

desfavorecidos e a que se furtam 

os que mais podem, que retardam 

uma desejável aproximação aos 

padrões culturais europeus, que 

o eventual crescimento delas 

decorrente será fraco e efémero.

 As políticas da União Europeia 

deveriam ser reorientadas para 

facilitar o crescimento, evitando, 

em particular, que a dívida 

condicione demasiado o respectivo 

processo; mas, também, que a 

nossa capacidade para infl uenciar 

nesse sentido é reduzida, pelo 

que as medidas propostas vão 

essencialmente no sentido de 

aproveitar as oportunidades que 

a nossa integração proporcionam: 

um mercado amplo, permitindo a 

adopção de processos produtivos 

com taxas de juro baixíssimas, com 

largueza na concessão de crédito e 

volumosos investimentos públicos, 

resultaram em defi cits e dívidas 

insustentáveis em todos os sectores 

da sociedade portuguesa e num 

crescimento baixíssimo que não 

aproximou o nosso rendimento per 

capita da média europeia.

 Não podemos alimentar a ilusão 

de que “mais do mesmo” reverte a 

situação e nos conduz ao almejado 

crescimento. Temos de encontrar 

soluções, contribuir com ideias e 

propostas, especialmente aqueles 

cujas formação e prática lhes dêem 

acrescidas competências nas áreas 

onde essas soluções são exigidas.

Sector transacionável
É irrealista e perigoso pretender 

que o crescimento se pode 

conseguir essencialmente pela 

via da expansão da procura 

interna. Por ela seríamos 

rapidamente conduzidos a 

maiores défi ces da balança 
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País tem um confl ito entre 
crescimento económico e 
redução da dívida externa
Nada é tão imperioso na política económica nacional como acelerar 
o crescimento económico, segundo os autores, para quem será impossível 
enriquecermos acima de 2% ao ano, nas actuais condições

ao início daquela crise, marcados 

pelo programa de ajustamento que 

Portugal teve de negociar com a 

troika.

De 2001 a 2007, o PIB de 

Portugal cresceu em média apenas 

cerca de 0,8% ao ano, a preços 

constantes, em comparação 

com 1,6% ao ano no conjunto da 

zona euro — também esse um 

resultado nada brilhante. Nessa 

zona, apenas a Itália teve um 

crescimento tão anémico como o 

nosso.

Nos seis anos seguintes, isto é, 

de 2007 a 2013, o PIB agregado 

da zona euro baixou e depois 

recuperou lentamente: no ano 

de 2013, fi cou ainda ligeiramente 

abaixo do nível atingido em 2007. 

Em Portugal, foi de longe pior: 

em face dos condicionamentos 

do programa de ajustamento 

negociado, a contracção do PIB 

durante o mesmo período cifrou-

se em cerca de 7% (ver gráfi co).

Condicionamentos
A soma do saldo da balança de 

transacções correntes com o da 

balança de capital — que constitui 

a base para a redução do peso da 

dívida externa — caiu de cerca de 

um excedente de 1800 milhões 

de euros a preços correntes, no 

primeiro semestre de 2013, para 

praticamente zero no período 

homólogo de 2014. Outras 

rubricas confi rmam os mesmos 

receios: segundo os dados da 

Contabilidade Nacional do INE, 

o volume das exportações de 

bens e serviços do 1.º semestre 

PORTUGAL: OBJECTIVO CRESCIMENTO

Seria altamente desejável que o 

PIB viesse a crescer a uma taxa 

média anual de pelo menos uns 2% 

a 2,5% em termos reais na próxima 

meia dúzia de anos. Sem um ritmo 

de crescimento dessa ordem 

de grandeza, será impossível 

atacar a sério o problema 

do desemprego, garantir a 

sustentabilidade da dívida externa 

e da dívida pública, reduzir os 

desequilíbrios orçamentais sem 

impor austeridade excessiva, 

evitar cortes ainda mais profundos 

nas despesas da Segurança Social, 

preencher satisfatoriamente 

as necessidades de educação e 

formação profi ssional, responder 

adequadamente à procura de 

serviços de saúde, combater os 

recuos que têm sido observados 

no combate à pobreza e na 

promoção da coesão social, pôr 

cobro ao enfraquecimento tão 

rápido da classe média, etc.

Por tudo isto, a aceleração 

do crescimento tem de ser o 

mais importante dos desígnios 

nacionais. Fala-se muito dela, mas 

muito pouco se tem feito para a 

promover de forma efectiva. Nem 

sequer tem sido discutido um 

programa coordenado de políticas 

concretas que possam incentivar 

a mais rápida expansão do PIB e 

do emprego numa perspectiva de 

médio e longo prazo.

Um problema de base a que tem 

de se prestar a maior atenção é o 

de simultaneamente se conseguir 

aliviar o peso da dívida externa 

no PIB. Os cálculos apresentados 

neste e em artigos seguintes desta 

série sugerem que, mesmo com 

uma reestruturação moderada 

da dívida externa, acordada com 

os credores, será praticamente 

impossível conseguir nos 

próximos seis anos taxas médias 

de crescimento do PIB superiores 

a 2% ao ano, a não ser que o 

volume das exportações de bens e 

serviços venha a crescer a médio 

prazo de forma sustentada a taxas 

médias anuais de pelo menos uns 

4% a 5%.

Mesmo esse resultado só 

pode ser conseguido se forem 

vencidas numerosas difi culdades, 

verdadeiramente hercúleas, que, 

para não alongar demasiado o 

presente texto, se não enumeram. 

No entanto, as difi culdades, 

mesmo as mais intimidativas, 

não podem servir de desculpa 

para pouco se fazer. Ainda que 

com riscos de erros — que devem 

ser prontamente corrigidos à 

medida que se vão revelando —, é 

indispensável que se intensifi quem 

as análises, as discussões e as 

propostas sobre o que há a fazer 

para se conseguir urgentemente 

mais crescimento económico.

Vinte anos débeis
O crescimento do PIB português 

tem sido um falhanço desde o 

início do século XXI. Foi assim 

de 2001 até 2007, antes da crise 

económica que assolou os países 

europeus e da América do Norte. E 

foi pior ainda nos anos posteriores 

de 2014 esteve 2,7% acima do 

nível homólogo ano anterior, mas 

essa é uma percentagem pouco 

animadora em comparação com as 

tendências de semestres anteriores 

e com o que se pretende a médio 

prazo; e, sobretudo, voltou o 

entusiasmo dos consumidores 

e investidores por importações 

de bens e serviços, cuja taxa de 

aumento comparável chegou a 7%.

Em consequência, as estatísticas 

da balança de pagamentos 

publicadas pelo Banco de Portugal 

mostram, na comparação dos 

dois semestres referidos, que 

o saldo da balança de bens e 

serviços inverteu a tendência 

de melhoria e passou de um 

excedente de 973 milhões de 

euros, a preços correntes, para 

apenas 348 milhões. As projecções 

do FMI, publicadas em Janeiro de 

2014, contam com um excedente 

da balança de bens e serviços 

de 5,8% do PIB em 2019, em 

harmonia com o propósito de ir 

reduzindo rapidamente o peso 

da dívida externa na economia 

nacional. Se a experiência nada 

encorajadora da primeira metade 

do ano corrente se mantivesse por 

bastante mais tempo, aquela meta 

não seria atingida.

Cenário do FMI até 2019
Apesar de já estarem a revelar 

alguma desactualização, as 

projecções do FMI são ainda, de 

entre as informações disponíveis, 

as mais úteis para quantifi car 

as perspectivas da economia 

portuguesa nos próximos anos. 

Opinião (2)

As dúvidas e discordâncias que 

provocam servem, apesar de tudo, 

para identifi car as debilidades 

e hipóteses que mais carecem 

de ser revistas. Permitem, além 

disso, focalizar o debate sobre as 

questões mais pertinentes.

As projecções do FMI fazem 

antever uma evolução a prazo que, 

em face do passado recente, não 

poderá ser considerada demasiado 

pessimista. Mas não é de maneira 

nenhuma tranquilizadora. 

Segundo as mesmas, entre 2015 e 

2919:

a) O peso da dívida externa em 

relação ao PIB cairia de 103% para 

74%.

b) Para permitir que assim 

sucedesse, o excedente da balança 

externa de bens e serviços teria 

de aumentar rapidamente. 

A melhoria seria conseguida 

sobretudo através do acentuado 

progresso das exportações, 

mas a projecção do FMI de um 
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concretizar reformas estruturais 

necessárias à dinamização do 

crescimento económico.

Actualmente, só a troika, o 

nosso Governo e os economistas 

e comentadores que apoiam a 

ortodoxia liberal hoje dominante 

admitem que a dívida externa 

não tenha de ser renegociada e 

aceitam como indispensável a 

austeridade brutal que ela exige. 

É, porém, de assinalar um recente 

volte-face importante: um dos 

economistas mais conservadores 

e mais reputados e da Alemanha, 

o Prof. Werner Sinn, que tanto 

tem insistindo na necessidade de 

uma austeridade agressiva para 

os países meridionais da zona 

euro, já admitiu, em declarações 

recentes, que os referidos países 

podem acabar por ter necessidade 

de fazer reestruturações das suas 

dívidas públicas e externas.

Apesar de ser bastante 

moderada, a hipótese de 

renegociação da dívida externa 

indicada aqui continuaria a 

impor sacrifícios de austeridade 

à população residente. Mas esses 

seriam mais suportáveis e menos 

agressivos para o crescimento 

económico e a situação social 

dos portugueses do que até aqui. 

Noutro artigo da presente série, 

discutem-se as vias possíveis 

para reduzir o confl ito, neste 

assinalado, entre os objectivos de 

acelerar o crescimento do PIB e o 

de reduzir a dívida externa.

(1) Segundo a Metodologia 

da Contabilidade Nacional. 

Nos padrões internacionais de 

estatísticas, são utilizadas esta e 

a da balança de pagamentos, que 

produzem valores diferentes para 

as exportações e as importações 

de bens e serviços. As diferenças 

tendem a ser estreitas, mas, quando 

se trata de taxas de crescimento, 

mesmo em períodos não muito 

longos, podem ser expressivas. 

No período aqui examinado, a 

taxa média de crescimento das 

exportações é de 4% segundo 

a Metodologia da Balança de 

Pagamentos, signifi cativamente 

menos que na Metodologia da 

Contabilidade Nacional; apesar 

disso, o saldo da balança de bens e 

serviços é praticamente o mesmo.
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crescimento médio de 5,6 % 

ao ano, a preços constantes (1), 

afi gura-se demasiado optimista. 

Se, como infelizmente é provável 

que aconteça, a subida das 

exportações não for tão rápida 

como o FMI admite, será 

necessário recorrer a medidas 

signifi caria que a austeridade 

continuaria, embora com 

intensidade muito mais moderada, 

longe da queda da procura interna 

tão violenta como a de 14%, que 

ocorreu no triénio 2010-13.

d) De tudo isso resultaria que o 

ritmo de crescimento médio real 

do PIB andaria apenas por cerca 

de 1,8% ao ano; apesar de baixo, 

seria em todo o caso bem melhor 

do que a contracção total de 4,2% 

suportada desde 2010 a 2013.

Estas projecções têm interesse 

para discutir o futuro mas, como 

quaisquer outras, assentam 

em pressupostos discutíveis, 

nomeadamente quanto às opções 

de política económica que estão 

na sua base.

Chegar em meia dúzia de anos 

a um excedente da dimensão 

preconizada é tarefa cujas 

difi culdades atingem proporções 

difíceis de imaginar. Por detrás 

dessa meta fi cam as projecções 

de que, na óptica da balança de 

pagamentos, os volumes das 

exportações e das importações 

cresceriam, entre 2015 e 2019, a 

taxas médias anuais de 4% e 3,1% 

respectivamente (ver Quadro 1, 

página 40, do relatório do FMI 

atrás citado).

Renegociação da dívida
O serviço da dívida externa — 

juros e amortizações — impõe 

já pesados custos económicos e 

sociais a Portugal. Os fundos que, 

segundo as projecções do FMI, 

Portugal deveria pagar a título 

de reembolso da dívida externa e 

de juros nos anos de 2015 a 2019, 

inclusive, não fi cariam disponíveis 

para ser gastos em despesas de 

consumo público e privado e em 

investimentos dos portugueses. Só 

num ano, em 2019, eles retirariam 

perto de 10% ao rendimento 

disponível dos residentes. Depois 

de ter vivido mais de uma década 

com o recurso ao crédito externo 

numa escala excessiva, Portugal 

encontra-se agora, e ainda durante 

uns bons anos do futuro próximo, 

na posição de ter de obter 

excedentes de grande vulto na 

balança corrente e de capital, a fi m 

de poder pagar aos seus credores. 

Há muitas dúvidas de que isso seja 

praticável durante um período 

sufi cientemente longo. Não 

admira, portanto, que exista entre 

nós um apoio generalizado à ideia 

de uma reestruturação da dívida 

externa.

Qualquer país tem o maior 

interesse em evitar disputas com 

os seus credores, relacionadas 

com reestruturações da sua dívida 

externa. Tem de evitar rombos 

na sua reputação nos mercados 

fi nanceiros internacionais e 

deve proteger até onde puder 

as possibilidades de retorno 

a esses mercados. Por isso, a 

reestruturação da dívida externa 

não é uma opção tão fácil como 

muitos querem fazer crer.

Mas, como acaba de se indicar, 

ela está a impor sobrecargas 

tão pesadas sobre a economia 

portuguesa que a hipótese da 

renegociação não pode ser 

liminarmente afastada. Se a 

evolução futura for muito pior 

do que o FMI antecipa (em 

consequência, por exemplo, 

de exíguo crescimento das 

exportações, ou de inesperada 

deterioração dos termos de troca) 

só a reestruturação da dívida 

externa, ainda que parcial, pode 

afastar ameaças de uma situação 

desesperada.

Se fosse obtida uma 

reestruturação em que o prazo 

médio de amortização da dívida 

fosse ampliado em 50%, a balança 

externa portuguesa fi caria aliviada 

em cerca de 2700 milhões de 

euros por ano. Com esse alívio, 

o excedente a atingir na balança 

de bens e serviços poderia ser 

reduzido num montante da 

mesma ordem de grandeza. 

Criar-se-ia então uma margem 

na balança de bens e serviços 

que poderia ser aproveitada 

para aliviar a pressão sobre o 

crescimento demasiado rápido das 

exportações. Ao mesmo tempo, 

ela permitiria acelerar a procura 

interna, levando a que a expansão 

do PIB pudesse ser um pouco mais 

rápida.

O problema da reestruturação 

da dívida externa está na 

difi culdade em convencer os 

credores a partilharem, mais 

do que até agora, os sacrifícios 

do processo de correcção 

dos nossos desequilíbrios 

externos. Em qualquer caso, 

é praticamente certo que uma 

reestruturação da dívida do tipo 

proposto seria acompanhada 

por condicionalismos destinados 

a assegurar que os benefícios a 

obter pelo devedor não seriam 

desperdiçados em políticas e 

gastos desadequados e serviriam 

de aguilhão para introduzir e 

adicionais de travagem da procura 

interna e à venda de activos ao 

estrangeiro e tornar-se-á mais 

urgente a renegociação da dívida 

externa.

c) A procura interna cresceria 

de 2015 a 2019 ao ritmo médio 

de apenas 1,3% ao ano, o que 

A seguir: o Acordo de Parceria 
2014-2020, o novo quadro 
comunitário de apoio da União 
Europeia a Portugal
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Acordo de parceria,  uma janela de 
oportunidade mas de efeitos não imediatos

O novo quadro de fundos europeus deve preocupar-se com as regiões mais atingidas pelo desemprego 
de longa duração e discriminar positivamente as empresas expostas à concorrência internacional

programas operacionais centrais 

(PO) correspondentes aos quatro 

domínios de constrangimento 

económico que se pretendem 

remover.

A elegibilidade de candidaturas 

e selecção dos projectos baseia-

-se nos resultados esperados — 

eventualmente empolados — nas 

variáveis temáticas relevantes. 

Não podendo a defi nição das 

prioridades ser completa, nem os 

critérios sempre quantifi cáveis, 

a rigidez de procedimentos 

não assegura efi ciência na 

hierarquização da valia dos 

projectos, nem a desejável e 

decidida discriminação em favor 

do sector transaccionável.

Em segundo lugar, a 

complexidade do sistema é 

aumentada com o reforço da 

componente regional. Com efeito, 

paralelamente aos PO centrais são 

fi xados programas operacionais 

regionais para cada uma das 

sete regiões de coordenação 

económica, em que cada um 

pode cobrir todos os objectivos 

temáticos. Vai-se mesmo até 

ao nível das 23 sub-regiões do 

continente. Considerando também 

os dois fundos não estruturais, 

agrícola e das pescas, a expressão 

relativa dos meios de atribuição 

regional será da ordem dos 53%. 

Não nos parece oportuna esta 

dispersão regional na actual 

conjuntura de escassez de recursos.

Por fi m, o acordo assenta numa 

orgânica de governação complexa: 

Comissão Interministerial (órgão 

de orientação e coordenação 

dos fundos); autoridades 

de gestão dos programas 

operacionais; comissões de 

acompanhamento dos programas; 

conselhos estratégicos para o 

desenvolvimento metropolitano e 

das sub-regiões. O órgão fulcral de 

todo o processo é a Agência para 

PORTUGAL: OBJECTIVO CRESCIMENTO

O investimento de Portugal desceu 

de 38,5 mil milhões de euros 

em 2008 para 25,5 mil milhões 

(em média anual de 2012/2013), 

ou seja, de 22% para 15% do 

PIB. Este desgaste sistemático 

ao longo dos últimos seis anos 

tem consequências fatais sobre 

o crescimento económico e é 

difícil de recuperar. Em primeiro 

lugar, porque as empresas estão 

descapitalizadas e a capacidade 

de poupança das famílias reduziu-

-se. Em segundo lugar, a oferta de 

crédito bancário continua limitada 

pelas exigências comunitárias 

para proteger a solvabilidade dos 

bancos. É neste contexto que se 

abre uma janela de oportunidade 

com o novo Acordo de Parceria 

com a União Europeia (AP 2020), 

e que envolve um montante de 

apoios e subvenções para os 

próximos anos de mais de 25 mil 

milhões de euros, oriundos dos 

três fundos estruturais e dos outros 

dois fundos das áreas agrícola e 

das pescas. Este valor de 25 mil 

milhões de euros é igual à média 

anual do investimento dos últimos 

dois anos.

O AP 2020 pretende 

atacar os quatro grandes 

constrangimentos da economia 

portuguesa: na competitividade 

e internacionalização das 

empresas, na inclusão social e 

emprego, no capital humano e 

na sustentabilidade e efi ciência 

no uso dos recursos. Nele 

subjazem as motivações da 

economia do conhecimento, 

da formação — da escola à 

profi ssão —, da investigação 

tecnológica e inovação. Terá 

efeitos no crescimento em geral 

e na oferta de bens e serviços 

transaccionáveis. Mas não com 

a urgência nem a incidência que 

seriam necessárias.

Com efeito, os 

incentivos ou serão afectados 

a projectos de maturação 

relativamente longa, 

por exemplo o ensino e 

investigação e desenvolvimento 

tecnológico; ou se dirigem a algum 

alívio do Orçamento do Estado 

por comparticipação em despesas 

públicas, nas áreas da promoção 

do emprego (com soluções 

algo paliativas e de reduzida 

sustentabilidade), da inclusão 

social e combate à pobreza 

(manifestos subsídios sociais), do 

ensino e formação ao longo da vida 

e do ambiente — sem grande rigor, 

dir-se-á que a parcela dos fundos 

destinada ao Estado não andará 

longe de metade do total dos 

meios do acordo; ou se destinam 

à área ambiental (visando desde o 

combate às alterações climáticas 

e a protecção ambiental até à 

boa gestão dos recursos hídricos, 

resíduos, lixo e recuperação 

de passivos ambientais), sendo 

fundamentais para a melhoria 

de qualidade e sustentabilidade 

no uso dos recursos mas sem 

efeitos relevantes e imediatos 

no crescimento; ou ainda no 

domínio da competitividade 

e internacionalização, o mais 

dirigido às empresas — são, em 

regra, reembolsáveis e não co-

fi nanciáveis, ao contrário do que 

tem sido costume — apesar de 

algumas excepções para as PME — 

e, por isso, menos efectivos.

Avaliação pouco pragmática
O acordo desenvolve um exercício 

teórico complexo e repetitivo que 

parte da fi xação de 11 objectivos 

temáticos (OT) de que decorrem 

quadros extensos de prioridades 

específi cas. Os OT distribuem-

-se e cruzam-se nos quatro 

o Desenvolvimento e Coesão, de 

quadro extenso, à qual compete 

a monitorização e avaliação 

da gestão, a reprogramação, a 

coordenação dos fundos e as 

ligações às autoridades europeias.

Toda esta construção, 

potencialmente muito 

consumidora de recursos 

humanos e fi nanceiros, geradora 

de burocracias paralisantes e de 

confrontos intermináveis dentro e 

entre órgãos de diferentes níveis, 

pode impedir a tomada de decisões 

pragmáticas em prazo curto.

Deixam-se a seguir propostas 

com o objectivo de reduzir as 

reservas apontadas e aumentar 

os efeitos no sector dos bens e 

serviços transaccionáveis que, 

surpreendentemente, não integra 

um objectivo temático próprio.

1. Agilizar as instituições, 

afeiçoá-las aos objectivos mais 

prementes e reduzir tarefas 

burocráticas. Competirá à 

Agência deduzir do acordo 

espaço interpretativo para 

eliminar burocracias, imprimir 

pragmatismo às decisões e assestar 

a mira nos transaccionáveis e no 

emprego, procurando o equilíbrio 

com projectos de maturação mais 

longa ou de menor previsibilidade 

de resultados. Trata-se de tarefa de 

conteúdo político a demandar o 

empenho activo do Governo.

2. Privilegiar a avaliação dos 

projectos em função de metas 

económicas realistas. Sendo muito 

frágil a avaliação de projectos com 

base em resultados esperados 

pelos potenciais benefi ciários, 

resulta a necessidade de uma 

intervenção unifi cadora da 

Agência em todo o processo, 

particularmente na aplicação 

dos critérios de elegibilidade e 

selecção por parte das autoridades 

de gestão, apoiadas por peritos. É 

recomendável que os “painéis de 

Opinião (3)
peritos” sejam institucionalizados, 

de forma integradora e reforçada, 

em conselhos de peritos.

O acordo prevê a peritagem 

de todos os projectos superiores 

a 25 milhões de euros e, 

ocasionalmente, dos de valor 

inferior. Dado o nível de 

indefi nição dos critérios de 

selecção, seria aconselhável que os 

peritos começassem por proceder 

a uma primeira triagem de todos 

os projectos, identifi cando os 

casos problemáticos. Releva-se o 

papel da Agência na promoção da 

convergência entre as apreciações 

técnicas do quadro de peritos e as 

decisões das autoridades de gestão 

dos PO.

Afi gura-se imprescindível que as 

autoridades de gestão, sempre que 

aplicável, como é o caso do sector 

empresarial, dêem especial relevo 

à hierarquização dos projectos em 

função de indicadores básicos, 

como o valor acrescentado, as 

exportações líquidas geradas, os 

postos de trabalho adicionais e as 

reduções de custos a obter, sempre 

por unidade de capital aplicado, 

bem como à análise de viabilidade 

económica e sustentabilidade 

fi nanceira.

Em geral, com ênfase nos 

projectos com retornos mais 

incertos, como os da área da 

investigação e desenvolvimento 

tecnológico, é indispensável 

instituir metas intercalares cujo 

não cumprimento conduza 

à reavaliação do projeto e ao 

seu eventual cancelamento, 

com expedita substituição por 

alternativas.

Naturalmente que o grau 

de esforço a afectar a estes 

procedimentos deve ser 

proporcional à importância 

dos projectos, aligeirando-os, 

designadamente pela aludida 

triagem prévia, nos de menor 
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Disfunções potenciais
Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico — É um domínio 

sensível e fragmentado em que a 

percentagem dos gastos de I&D no 

PIB é mera indicação de esforço e 

não pode servir para avaliação 

de resultados. O associativismo 

e a interconectividade 

internacional entre centros de 

investigação, preconizados no 

acordo, permitem uma avaliação 

agregada e menos contingente 

dos resultados obtidos, sempre 

que possível medidos pelo valor 

acrescentado gerado ao longo de 

anos consecutivos.

Inovação — As métricas de 

avaliação de projectos de inovação 

e dos respectivos resultados 

devem ser negociadas entre os 

centros de inovação tecnológica e 

as empresas que a eles recorrem; 

uma parte signifi cativa dos 

incentivos atribuíveis só deveria 

ser concretizada na parte fi nal do 

projecto, de modo graduado em 

função dos resultados atingidos.

Captura por interesses não 

convergentes com os objectivos 

últimos do acordo — A 

prevista Instituição Financeira 

de Desenvolvimento, que, 

como grossista, distribuirá 

pelos bancos linhas de crédito 

a empresas, deverá dispor de 

meios efi cazes de controlo das 

aplicações e capacidade para 

se opor a desvios aos objectivos 

dos incentivos. Seria o caso da 

aplicação de fundos em empresas 

de viabilidade duvidosa com o 

objectivo único de recuperar 

créditos bancários, preterindo 

outras empresas com projectos 

meritórios. As comissões de 

coordenação com competências 

de gestão dos PO regionais 

devem estar atentas a tentativas 

de captura de incentivos por 

interesses fora de contexto — 

desvios na aplicação de critérios 

de mérito por simpatias político-

-partidárias, por apropriação 

de lobbies locais com informação 

privilegiada ou por “candidaturas 

combinadas”.

(1) Boletim Económico do Banco 

de Portugal, Inverno de 2013
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montante e mérito evidente.

3. Preparar promotores para 

actuarem como antenas pró-

activas. A intenção de adoptar — e 

bem — o sistema de balcão único 

dirigido a potenciais benefi ciários 

do acordo não se afi gura sufi ciente, 

pois é manifesta a difi culdade 

das PME para detectarem 

as oportunidades abertas e 

responderem às exigências 

burocráticas das candidaturas. 

Recomenda-se instituir um 

sistema pró-activo que permita 

uma divulgação abrangente e 

suscite a associação de interesses 

isoladamente inefi cazes. Haverá 

muitos desempregados com as 

qualifi cações requeridas para, após 

formação acelerada, colaborarem, 

sob a supervisão das autoridades 

de gestão, com associações 

empresariais, municípios ou outros 

órgãos agregadores de potenciais 

candidaturas e participarem 

equipamentos relacionados. 

Nestes e noutros casos há 

abertura sufi ciente para o co-

fi nanciamento, em excepção à 

regra de reembolso, ou para a 

majoração de benefícios a clusters.

5. Apoio ao sector 

transaccionável. É notável o 

esforço exportador das PME, em 

especial das medianas. De 2007 a 

2012, a intensidade exportadora 

(exportação/vendas totais) das 

empresas nacionais cresceu 2 

pontos percentuais, para 33,7%, 

enquanto a das empresas medianas 

cresceu 3 pp., para 15%; as 

empresas constituídas há menos de 

dez anos respondem já por 1/3 do 

crescimento das exportações; em 

cada ano, os novos exportadores 

rondam 1/3 do total e somam mais 

de 3% das exportações totais, 

embora a “mortalidade” neste 

estrato seja ainda muito elevada, à 

roda de 50% (1). Esta resposta, de 

importância decisiva, recomenda 

a inclusão, no domínio “reforço 

da competitividade das PME”, 

de uma acção dedicada aos bens 

transaccionáveis e dirigida à 

consolidação das exportações de 

PME com inovação, tecnologia e 

organização, baseada em apoios 

não reembolsáveis e de cobertura 

de risco.

6. Uma abordagem dirigida 

ao emprego, com impacto 

económico. É possível e desejável 

integrar no objectivo temático 

relativo ao emprego e mobilidade 

dos trabalhadores acções dirigidas 

às regiões mais atingidas pelo 

desemprego de longa duração que 

não se reduzam à vertente social 

e representem contribuição para 

a criação de riqueza e emprego 

induzido (como seja um programa 

de recuperação e manutenção de 

centros históricos e monumentos 

com atractividade turística).

em acções de divulgação e 

esclarecimento.

4. Abordagens dirigidas a 

sectores de actividade. O AP 

2020 permite uma interpretação 

pragmática em acções 

estruturantes que deve ser 

aproveitada — por exemplo, 

ao nível da propriedade rural 

em zonas com excepcionais 

aptidões agrícolas, como a costa 

vicentina, ou na recuperação 

da competitividade de unidades 

fabris através da inovação 

tecnológica. O mesmo acontece 

com a elaboração de programas 

dirigidos a sectores de actividade 

que ofereçam oportunidades 

de exportação, de emprego, 

de redução de disparidades 

territoriais ou de actualização 

tecnológica, como sejam as 

cadeias de valor do olival e 

da fl oresta, a agroindústria, 

a aquacultura, a saúde e 

A seguir: Prioridade ao sector 
dos bens transaccionáveis

O pacote de fundos europeus para Portugal até 2020

PO Norte

PO Centro

PO Alentejo

PO Lisboa

PO Algarve

PO Regional Açores

PO Regional Madeira

PO FEADER Continente

PO FEADER  Açores

PO FEADER Madeira

PO FEAMP

PO Assistência Técnica

Programas Operacionais Centrais (por domínio), em milhões de euros

Programas Operacionais Regionais, em milhões de euros Objectivos Temáticos (OT), em milhões de euros  

11.6974423 1970 3096 2208

FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

Fonte: AP 2014/2020 PÚBLICO
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Total

Competitividade e Internacionalização 
OT 1 –  Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2292
OT2 – Tecnologias de Informação e Comunicação   320
OT3 – Competitividade PME, Agricultura, Pescas, Aquicultura  6217
OT7 – Transportes Sustentáveis e Eliminação de Estrangulamentos 
nas Redes de Infra-estruturas     1064
OT11 – Capacidade Instituições Públicas e Eficiência 
da Administração Pública     209
Inclusão Social e Emprego 
OT8 – Sustentabilidade e Qualidade do Emprego 
e Mobilidade dos Trabalhadores    2420
OT9 – Inclusão Social e Combate à Pobreza   2526
Capital Humano 
OT10 – Ensino, Formação, Formação Prof. e Aprendizagem 
ao Longo da Vida        4385
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 
OT4 – Transição para Economia de Baixo Teor de Carbono  1627
OT5 – Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos  1189
OT6 – Protecção do Ambiente e Uso Eficiente dos Recursos  2262

Total 25.240

Competitividade
e Internacionalização

Inclusão Social 
e Emprego

Capital 
Humano

Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos

Nota: Nas parcelas não se incluem 729 milhões de euros de assistência técnica 

Nota: Total sem incluir PO FEAMP

Ler e comentar em:
http://www.publico.pt/
portugal-objectivo-
crescimento/


