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missãoCRESCIMENTO

Sumário Executivo
A missãoCRESCIMENTO
A missãoCRESCIMENTO identificou, em 2011, um conjunto de medidas e eixos de actuação organizados pelas 5 condições
base para o crescimento económico (ver gráfico nesta página) e que, na nossa opinião, deveriam ter sido executadas.
Em 2014, e tendo sido implementadas reformas, os desequilíbrios da economia portuguesa não estão ainda resolvidos e o
regresso a níveis de crescimento sustentáveis obriga à tomada de novas medidas e ao reforço de reformas cuja execução
se encontra em curso ou que tiveram de ser reformuladas devido a questões constitucionais.
Propõe-se a missãoCrescimento a produzir boletins, através dos quais procurará dar o seu contributo para identificar vias
para o crescimento sustentável da Economia Portuguesa.
O sucesso e sustentabilidade do caso português obrigará à reformulação dos contratos social e fiscal vigentes, uma vez que
as condições em que estes foram concebidos e traduzidos em lei deixaram de existir por efeito da evolução da sociedade e
da economia.
Para crescermos temos de nos tornar mais competitivos e mais produtivos, e é por esse motivo que o tema escolhido para o
primeiro dos boletins da missãoCRESCIMENTO se centra na nossa capacidade de atrair investimento produtivo. As restantes
condições de base para o crescimento económico serão abordados em boletins subsequentes, a publicar com periodicidade
trimestral.
O primeiro boletim apresenta uma análise critica ao que
foi no inicio e ao que é hoje a missãoCRESCIMENTO,
apresenta uma análise da evolução dos principais
indicadores macro económicos nacionais, observa as
medidas que foram propostas pela missãoCrescimento,
em 2011, e o trabalho entretanto desenvolvido pelo
Governo no quadro, em larga medida, definido pelo
Memorando de Entendimento.
Inclui ainda a apresentação de um conjunto de soluções
orientadas para aumentar a nossa capacidade de atrair
investimento produtivo, incorporando as indicações
fornecidas pelos investimentos externos concretizados no
âmbito da política de privatizações, a evolução das
exportações e as condições de acesso aos mercados
externos de financiamento.
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A missãoCrescimento
Caminho percorrido, em Portugal, desde 2011
A economia portuguesa apresentava, em 2011,
3 défices estruturais distintos representados no
polígono dos constrangimentos.
Até ao momento, e face aos objectivos definidos
pela missãoCrescimento em 2011, houve já um
caminho percorrido que se traduz em:
•

Equilíbrio da balança corrente;

•

Redução do défice orçamental;

•

Inicio da saída da recessão técnica (o gráfico
exibe a variação homologa do PIB).

Condições base para o
crescimento económico

Objectivos propostos em 2011

Status
actual

Promover o desendividamento

Reconfigurar o perfil da dívida e de capital, melhorar os rácios
de capitais e incentivar a retenção de lucros pelas empresas

Estabilizar o Financiamento

Absorver imparidades e financiar o investimento

Renovar o Estado

Aumentar a eficiência das políticas sociais

Reformular os Sistemas de
Protecção Social

Reformar o Sistema de Segurança Social adoptando
progressivamente o sistema dos 3 pilares
Valorizar a geografia, as competências e os recursos naturais

Melhorar a produtividade
e a conectividade

Incorporar produtividade e partilha de risco no Contrato Social
Atrair IDE e fomentar exportações
Criar condições de competitividade para o investimento

Legenda:
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Medidas em curso,
com resultados

Melhorias implementadas,
carece intervenção adicional

Carece de intervenção
urgente

Analisando as medidas
implementadas face às
medidas propostas em
2011,constatamos que, tendo
sido implementadas
reformas, ainda existe um
importante caminho a
percorrer.

Articulação do crescimento da economia portuguesa com o da economia europeia
A evolução conjunta das restrições e possibilidades da U.E., da zona euro e de Portugal

A crise de endividamento, de diminuição do
potencial de crescimento e a instabilidade dos
movimentos de capitais quando há assimetrias
pronunciadas de competitividade entre regiões
tornou-se mais intensa e mais alargada no
espaço europeu porque desapareceram os
reguladores tradicionais das economias
nacionais que eram a taxa de câmbio, a taxa de
juro e, no caso do euro, o poder de emissão
monetária.
A evolução conjunta dos campos de possibilidade
que na União Europeia, na zona euro e em Portugal
geraram os sucessivos contextos da crise extrema
continuará a ser determinante para se organizar a
resolução desta crise: a co-evolução verificada na
formação da crise também estará presente na
sua resolução.
Mas terá de se reconhecer que o grau de
destruição de valores e de recursos que já
ocorreu não permitirá reconstruir e restabelecer
as condições da configuração (económica, social
e política) existentes no passado (verificadas até
ao momento de formação desta crise extrema).
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Fonte: http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm

Um modelo para uma estratégia de crescimento

Um modelo para uma estratégia de crescimento terá de articular diversas variáveis, devendo:
• Respeitar as condicionalidades do ajustamento, pelo que as variáveis do modelo de crescimento terão intervalos de
variação muito limitados, não podendo beneficiar de estímulos vigorosos e voluntaristas, que agravariam os
desequilíbrios existentes antes de poderem gerar o crescimento desejado, logo a estratégia de crescimento terá de
contribuir para, a neutralização dos dois principais fatores de desequilíbrio, que são o sistema de políticas públicas e
as modalidades do financiamento da economia.;
• Adaptar-se ao que vierem a ser as evoluções nas estratégias de crescimento e de regulação no espaço da moeda
única europeia, pelo que a estratégia de crescimento para Portugal terá de se articular com o que for o padrão da
integração europeia. Cada crise nacional é singular, mas as respostas estratégicas têm de estar articuladas com o que
for estabelecido na zona euro;
Este não é um modelo de
crescimento normal, que
beneficie das fases anteriores do
desenvolvimento e dos recursos
e capitais acumulados, como
aconteceu no passado.
É um modelo de crescimento
que terá de identificar e
estabelecer novas condições de
crescimento depois de uma
crise de grande intensidade
que destruiu valor dos activos,
criando endividamento e
alterando as condições de
financiamento das políticas
públicas.
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A missãoCrescimento em 2011

Modelo de crescimento para Portugal atrelado ao modelo para a União Europeia
Do ajustamento em relação ao padrão do passado para o ajustamento em relação ao padrão
do futuro
As crises revelam os desequilíbrios acumulados no passado mas, com os seus efeitos de destruição e de transformação,
também geram novas condições, novos instrumentos e novos critérios institucionais que vão estruturar o padrão futuro.
Na fase de transição entre a emergência da crise e a sua resolução, o valor estratégico do ajustamento estará na qualidade da
antecipação do que será este padrão futuro, pois é disso que depende a selecção das decisões e a formulação das políticas
que apoiem as estratégias de crescimento nessas condições futuras.
•
•
•
•
•

•
•

União Bancária na zona euro
Programas de investimento na
escala da zona euro
Redefinição das redes
bancárias nacionais
Selecção das especializações
sectoriais
Promoção de cadeias de
produção integradas na zona
euro
Formação de centros de
acumulação de capital
Reforço das bases de capital
das entidades financeiras

Racionalidade dos
mercados
financeiros numa
zona económica
integrada com
moeda única
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•
•
•

•

•
•
O fator estruturante que provocou a crise na zona euro
foi a existência de uma moeda única e a crise de
movimentos de capitais desencadeados em função dos
diferenciais de competitividade, agravados pelo estímulo
ao consumo e ao investimento em bens não
transaccionáveis em vários países periféricos.
A configuração futura da União Europeia e as suas
estratégias de crescimento vão ser determinadas
mais pelo que será imposto pela resolução desta
crise do que pelo que estava previsto nos tratados
elaborados num contexto estratégico e instrumental
distinto

Política fiscal subordinada ao
Tratado Orçamental
Alargamento do âmbito do
Orçamento da União
Parâmetros comuns das
políticas de segurança social,
incluindo as fórmulas de
formação dos direitos
individuais
Políticas de formação de
mercado nas rubricas de
despesa orçamental
Criação de emprego
Políticas de estímulo da
procura

Racionalidade das
políticas públicas
numa zona
económica
integrada com
moeda única

Do modo de crise ao modo de crescimento
Os originadores estratégicos da crise, os eixos estruturantes de uma estratégia de
crescimento e os temas estratégicos
Integração na zona euro

Numa crise cíclica, as perturbação são corrigidas sem se
alterar o padrão estrutural da economia. Numa crise de
descontinuidade (como foi a crise da Revolução Industrial
ou como foi a combinação da Grande Depressão com a
Segunda Guerra Mundial) a recuperação de uma tendência
de crescimento implica a alteração da configuração que
articula as esferas económica, política e social.
• Coordenadas estratégicas da crise: a sua identificação
é necessária para se compreender a sua génese e
identificar que factores têm de ser neutralizados para
que se organize a resolução da crise.
• Promotores de uma estratégia de crescimento: será o
que permite corrigir e desactivar os factores de crise e
reactivar o potencial de crescimento - sem ignorar a
destruição de valor dos activos e a perda de recursos
que a crise extrema implicou.
Não haverá recuperação do potencial de crescimento
enquanto estiverem activos os factores geradores da
crise e não haverá estratégia de crescimento enquanto
não estiverem controlados os temas estratégicos.
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Financiamento
interno

Atractividade

Financiamento
externo
Políticas públicas

Conectividade,
Inovação
tecnológica e
Competitividade

Os Promotores de uma estratégia de crescimento
•

Atractividade: capacidade para atrair a atenção e os
investimentos dos agentes que operam na economia global.

•

Conectividade, Inovação Tecnológica e Competitividade:
capacidade para integrar, nomeadamente através de IDT,
sectores da actividade económica em cadeias de produção
globais.

•

Financiamento interno: capacidade para gerar excedentes na
esfera económica para as receitas fiscais, para poupança e
para acumulação de capital nas empresas.

•

Financiamento externo: capacidade para captar investimento
externo e para participar nos programas europeus de
investimento.

•

Políticas públicas: capacidade para reformular os sistemas de
funções e políticas do Estado com os critérios de viabilidade e
sustentabilidade.

•

Integração na zona euro: capacidade de ajustamento à
evolução nos critérios de utilização da moeda comum.

Integração na zona euro

Do modo de crise ao modo de crescimento (1/2)

O efeito cumulativo da crise amplifica-se quando se combina a preferência
distributiva e proteccionista com uma moeda única que assenta na
internacionalização competitiva das economias e na redução das rendas de
proteccionismo.

Financiamento
interno

Atractividade

Financiamento
externo
Políticas públicas

Conectividade,
Inovação
tecnológica e
Competitividade

Padrão de crise

Padrão de crescimento

Atractividade

• Imposição do nosso ecossistema económico ao
exterior
• Preferência social pelo distributivismo e pelo
proteccionismo
• Custos unitários do trabalho excessivos e rejeição
da flexibilidade na utilização do factor trabalho

• Valorização dos activos empresariais, dos recursos
humanos e dos recursos naturais
• Promoção da cultura da competitividade e da flexibilidade
• Ajustamento do nosso ecossistema económico ao exterior
• Mobilidade e óptica da internacionalização

Conectividade,
Inovação
tecnológica e
Competitividade

• A fixação no mercado interno e a preferência
pelos sectores de bens e serviços não
transacionáveis prejudicaram a procura de
integração em cadeias de produção globais
• Falta de conteúdo de inovação tecnológico para a
estruturação de especializações competitivas
• Sem cultura da competitividade não há formação
de valor que sustente a formação de alianças
estratégicas internas e externas
• Políticas públicas de ID&T desenquadradas de
uma economia baseada em bens transacionáveis

• Desenvolvimento de novos processos e tecnologias de
produção, com incorporação tecnológica e impacto
transversal na indústria
• Captura de competências sectoriais à escala europeia e
global
• Integração em cadeias de produção globais
• Participação em programas de desenvolvimento em
diversas geografias
• Programas de construção, gestão e operação de projectos
empresariais, sectoriais e de Infra-estruturas

• Acumulação de imparidades nos balanços dos
bancos com a desvalorização activos das
empresas, dívida pública e riscos de
incumprimento
• Produto bancário negativo
• Perda de eficácia na afectação dos recursos
• Dependência da liquidez assegurada pelo BCE

• A reconstituição do sistema financeiro interno, com
resolução das imparidades e formação de centros de
acumulação de capital implica o apoio e a supervisão pelo
BCE
• O alargamento das maturidades das dívidas e da correcção
das imparidades terá de ser acordada no âmbito da zona
euro
• A reconstituição do sistema financeiro interno será feita no
quadro da evolução do sistema financeiro europeu

Financiamento
Interno
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Integração na zona euro

Do modo de crise ao modo de crescimento (2/2)

O efeito cumulativo da crise amplifica-se quando se combina a preferência
distributiva e protecionista com uma moeda única que assenta na
internacionalização competitiva das economias e na redução das rendas
de protecionismo.

Financiamento
Externo

Políticas
públicas

Integração na
zona euro
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Financiamento
interno

Atractividade

Financiamento
externo
Políticas públicas

Conectividade,
Inovação
tecnológica e
Competitividade

Padrão de crise

Padrão de crescimento

• Reduzido investimento externo
• Endividamento externo por efeito dos défices
continuados da balança comercial
• Crescimento da dívida externa por recurso a
financiamento no mercado interbancário europeu
por parte do sistema financeiro interno

• A organização de programas de investimento de âmbito
europeu para a competitividade e as redes de Infraestruturas é uma oportunidade vital
• Os programas de privatização de empresas como veículos
de alargamento do âmbito do investimento externo inicial
• Participação em fundos de investimento europeus e globais

• Políticas públicas assentes na exclusividade do
Estado como prestador e financiador de serviços
públicos.
• Captura das políticas públicas por grupos
corporativos e um mercado de bens não
transaccionáveis sem competição e com rendas
protegidas
• Alteração dos pressupostos das despesas e
políticas públicas induzida pelo envelhecimento
demográfico e redução do crescimento

Eixo estruturante com maior potencial de transformação
(escala interna), permitindo:
• Ganhos de competitividade (corrigindo as ineficiências e as
rendas corporativas),
• Libertação de recursos financeiros (com redução da
fiscalidade decorrente da redução da despesa pública),
• Criação de mercado e de emprego (porque devolve
actividades económicas à iniciativa privada, substituindo a
exclusividade do financiamento e da prestação pela
regulação e fiscalização)
• Formação de poupança obrigatória para cobertura de riscos
individuais (seguros especializados)
• Políticas de Educação e de ID&T articuladas com a
competitividade empresarial

• Moeda única e diferenciação pelos custos
unitários do trabalho não indexados à
produtividade
• Assimetria de balanças comerciais e
impossibilidade de desvalorização cambial
• Desvalorização interna, crise de procura e
desemprego
• Reconfiguração do espaço económico europeu

• Não sendo uma zona económica perfeita, a zona euro gerou
assimetrias de competitividade e movimentos de capitais
com consequências críticas
• A correcção desses efeitos abre a oportunidade para a
reconfiguração do espaço económico europeu e de cada
economia integrada

Os temas estratégicos e dimensões da estratégia de crescimento

A integração europeia, a moeda comum e a globalização competitiva põem em causa a tradicional preferência social e eleitoral
pelas estratégias de crescimento interiores e distributivas.

Exterior
Integração na Zona Euro
Atractividade

Financiamento
Externo
Distribuição

Políticas Públicas

Financiamento
Interno

Interior
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Competição
Conectividade,
Inovação Tecnológica
e Competitividade

+ Atractividade
O tema do trimestre
O tema escolhido para este trimestre pela
missãoCrescimento é a Atractividade. A nossa capacidade
de atrair investimento produtivo está intimamente ligada à
condição base Melhorar a Conectividade e Produtividade,
mas abrange também medidas tratadas noutras condições
base do crescimento económico, em particular o
financiamento:
• Quais os principais constrangimentos ao investimento em
Portugal?
• Como consegue Portugal atrair e gerar mais investimento
produtivo?
• Que factores favorecem a nossa posição relativa na
competição mundial por atrair mais capital?
O capital financeiro move-se pelos diferentes pontos do
globo com base no potencial de retorno do investimento,
estando este fortemente dependente da produtividade e
competitividade global de cada Economia e preços de
entrada (activos).
Para que a competitividade e produtividade global da
Economia Portuguesa aumente, precisamos de apostar na
redução da burocracia, desbloquear o financiamento,
reduzir a complexidade do sistema e conceber um
conjunto de incentivos capazes de atrair e reter capital.
O sucesso das medidas identificadas depende fortemente da
perspectiva de estabilidade (fiscal, politica, macroeconómica,
etc.) que seja percepcionada pelos investidores estrangeiros
e nacionais. As reformas necessárias têm de resultar de
um consenso alargado capaz de afectar positivamente as
expectativas e confiança dos investidores.
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+ Atractividade
Como?

1

2

Criar um modelo de
financiamento (fundo)
que potencie a atracção
de capital externo para
investir em empresas
nacionais

Simplificar e
promover a
competitividade
fiscal

5

Renovar o
ambiente de
negócios– menos
burocracia, mais
investimento

3
4
Desenvolver a
logística e Infraestruturas
Portugal no centro da
Europa e do Mundo

Diversificar fontes de
financiamento, em
particular
dinamização do
recurso ao mercado
de capitais (empresas
e investidores)

+ Atractividade
As soluções propostas pela missãoCrescimento (1/2)

Criar um modelos de
financiamento que
potenciem a atracção de
capital externo para
investir em empresas
nacionais

•
•

•
Simplificar e promover a
competitividade fiscal

•
•
•
•

•
Diversificar fontes de
financiamento, em
particular dinamização
do recurso ao mercado
de capitais (empresas e
investidores)
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•

Constituir fundos orientados para a atracção de capital externo para co-investimento em empresas
nacionais;
Criar Regime Regulatório favorável à conversão de dívida em capital, nomeadamente o crédito
provisionado no sistema financeiro.

Promover uma reforma profunda e global com vista à simplificação de procedimentos e quadro fiscal
existente, bem como à redução da carga fiscal.
Definir um regime regulatório e fiscal especial para novas pequenas empresas e startups.
Reduzir progressivamente a taxa de IRC até 2020, com indicação desde já das metas anuais.
Reduzir a tributação de empresas, cujos lucros não distribuídos sejam investidos em expansão
(própria ou terceiros) e inovação.
Criar um modelo regulatório através do qual qualquer entidade que preencha requisitos terá acesso a
um conjunto de benefícios previamente estipulados.

Empresas
• Simplificar critérios de elegibilidade (requisitos para listagem) sobretudo para PME e startups.
• Reduzir custos/fees associados à listagem, transacção e manutenção de uma cotação em bolsa.
• Estabelecer um regime de incentivos para empresas que favoreça o financiamento por via dos
capitais próprios e da abertura do capital accionista.
Investidores:
• Requisitos de disclosure de informação mais leves
• Maior responsabilização dos órgãos de gestão das empresas e dos seus membros individualmente
• Litigância: processos judiciais, mais céleres e transparentes, em caso de má conduta ou conduta
fraudulenta pelos emitentes.

+ Atractividade
As soluções propostas pela missãoCrescimento (2/2)

•

Desenvolver a logística e
Infra-estruturas
Portugal no centro da
Europa e do Mundo

•

•
•
Renovar o ambiente de
negócios– menos
burocracia, mais
investimento
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•
•

Transportes:
 Assegurar as ligações ferroviárias por bitola europeia para o centro da Europa, desde que
assegurado o financiamento nacional.
 Privilegiar o transporte de mercadorias e a ligação com os portos nacionais.
 Posicionar os portos portugueses como dos mais competitivos da península com base em estudo
de benchmark com portos espanhóis
Energia:
 Reforçar a interligação eléctrica entre a Península Ibérica e França através dos Pirenéus.
 Promover a conclusão da 3ª interligação de gás natural entre a Península Ibérica e França para
potenciar os 7 terminais de LNG já existentes na Península.
 Promover a competitividade e sustentabilidade económica do mix energético.

Estabelecer contractos ad hoc entre investidores e Estado (com conjunto de incentivos fiscais e
financeiros específicos) para projectos de investimento em sectores especiais.
Rever o modelo de relacionamento da Administração pública com empresas e investidores, com foco
na empresa e investidor e nas suas necessidades em detrimento da lógica actual, que assenta na
organização da Administração Pública.
Integrar objectivos estratégicos empresariais, assumidas de forma individual ou através de
associações, na definição das políticas públicas de ID&T.
Promover uma reforma legislativa para a redução da intervenção do Estado no licenciamento:
 Maior foco na fiscalização em detrimento do licenciamento prévio
 Papel mais didáctico do Estado para corrigir comportamentos
 Introdução de regras “one-in-one-out” e avaliação de impacto para PME e startups na preparação
de nova legislação.

missãoCrescimento: Boletim de Janeiro
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missãoCRESCIMENTO

Abertura
A missãoCRESCIMENTO em 2014
Explorar os campos de possibilidades da economia portuguesa

As indicações obtidas com a aplicação do Memorando de Entendimento de 2011 são
contributos importantes para se explorar o que será o novo campo de possibilidades
resultante do que foi feito no sentido da correcção dos desequilíbrios fundamentais e
com o que resulta da evolução da crise na escala global, em particular nas sociedades
desenvolvidas maduras (as mais atingidas pela mudança dos seus campos de expectativas e
de possibilidades) e nas sociedades integradas na Zona Euro (onde há insuficiência dos
dispositivos institucionais com capacidade para enfrentar uma crise económica de grande
intensidade, respeitando as condições impostas por uma moeda comum).
É com o benefício da avaliação da trajectória percorrida desde 2011 que se inicia um
novo processo de identificação de possibilidades e de oportunidades, mantendo o
mesmo objectivo geral de articular as medidas de correcção dos desequilíbrios com as
orientações estratégicas e as medidas que promovam o crescimento económico.
É o que se conseguiu obter no percurso desde 2011 que confirma e valida o ponto de partida
da missãoCRESCIMENTO: as políticas de correcção só têm sentido (social) e eficácia
(económica) desde que estejam orientadas por uma estratégia de crescimento que
tenha em conta as consequências do retorno a um padrão de equilíbrios fundamentais nas
novas condições que foram induzidas pela crise
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missãoCRESCIMENTO

missãoCRESCIMENTO e Memorando de Entendimento em 2011

A limitação do
Memorando de
Entendimento de 2011

O Memorando de Entendimento não evidenciou que a resolução da crise extrema implicava
uma descontinuidade no padrão de equilíbrio considerado normal em Portugal até à
evidência da crise.
No momento em que o ajustamento fosse conseguido, estaria a iniciar-se um novo processo
de acumulação de desequilíbrios se não houvesse alteração do padrão de referência, porque
os efeitos da crise e a alteração das condições envolventes não permitiriam o regresso ao
padrão de equilíbrio que antes era considerado normal:
• O envelhecimento da população gera uma pressão excessiva nos dispositivos das políticas
distributivas;
• A diminuição do potencial de crescimento não permitirá cumprir as cláusulas do contrato
social actualmente estabelecido;
• Não há centros de acumulação de capital para financiar os investimentos de modernização
e de investigação e desenvolvimento tecnológico;
• A dívida acumulada não poderá ser paga por uma população caracterizada pela diminuição
do número de activos e por um valor muito elevado de desemprego, com activos sem
competitividade e sem a flexibilidade que permita compensar a sua baixa produtividade;
• E que é uma população que continua dependente das prestações distributivas, em especial
nos estratos sociais envelhecidos;
• A necessária alteração do padrão de equilíbrio considerado normal decorre da alteração
das condições que estiveram na base da concepção de políticas distributivas e das suas
fórmulas de formação dos direitos individuais, impondo a revisão das políticas
distributivas e das fórmulas usadas para a formação dos direitos de protecção e de
segurança social.
• A necessidade de criar um sector empresarialglobalmente competitivo e ancorado numa
capacidade endógena de inovação tecnológica orientada para a competitividade
empresarial
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A passagem do Memorando de Entendimento em 2011 para a
missãoCrescimento em 2014
Um breve sumário…
A lacuna inicial do Memorando de Entendimento de 2011

Ajustamento complementado com
crescimento.

1

Na base da necessidade deste complemento
estava a identificação de que o ajustamento só
seria possível desde que houvesse o
reconhecimento de que era inevitável ter de
se gerir uma descontinuidade

2

A clarificação necessária

A limitação central

3

A limitação central da estratégia de correcção
dos desequilíbrios que aparece no Memorando
de Entendimento de 2011 encontrava-se no
seu silêncio sobre o que deveria ser a
configuração do novo padrão nas relações
entre as esferas política, económica e social
que substituísse o padrão anterior.

Se as dívidas acumuladas no sector empresarial do Estado e se as
imparidades registadas nos balanços dos bancos não foram
consideradas no cálculo do apoio financeiro concedido, os prazos e
as metas previstos no Memorando de Entendimento estavam
distorcidos por estas deficiências de informação e os esforços para
cumprir esses prazos e atingir essas metas prejudicariam a qualidade
do programa de ajustamento.

4

Na sua formulação de 2011, o Memorando de Entendimento não
explorou a necessidade de concretizar a mudança do sistema de
relações entre a esfera política, a esfera económica e a esfera
social, ignorou o efeito da descontinuidade que estava contido na
natureza desta crise e não identificou os factores de repetição que se
revelam na comparação com outras crises de bancarrota em Portugal –
os factores que, se não forem identificados e corrigidos, inutilizam o
ajustamento e impedem o crescimento.

Consequências estratégicas
A mudança fundamental que implica a reformulação do padrão de relações que se estabelece entre as esferas política, económica
e social é desencadeada pelo processo da globalização competitiva e pelo desaparecimento do regulador tradicional que
era a moeda própria. As principais consequências são:

5
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•

Um critério novo para a formação da atractividade dos factores económicos: a comparação da competitividade
generalizada gera um diferencial de atractividade que beneficia as regiões mais eficientes.

•

Uma funcionalidade nova nos movimentos dos factores económicos: as liberdades da circulação de capitais, de produtos,
de pessoas e de serviços , com a formação de assimetrias entre regiões de excedentes e regiões de défices.

•

O efeito da moeda única europeia: a comparação dos indicadores de competitividade, com fluidez dos movimentos de
capitais e quando não há dispositivos de regulação para corrigir as assimetrias entre regiões de excedentes e regiões de
défices, gera desequilíbrios cumulativos que não têm correcção espontânea.

•

Esta mudança do campo de possibilidade é geradora de crises extremas quando os decisores políticos, assim como os
agentes económicos e sociais, continuam a operar no quadro do anterior campo de possibilidades, não reconhecendo a
alteração das condições em que as suas decisões são formuladas e concretizadas.

missãoCRESCIMENTO e Memorando de Entendimento em 2011

Ajustamento, crise de
descontinuidade e
estratégia de
crescimento

O objectivo principal da missãoCRESCIMENTO era contribuir para complementar o
Memorando de Entendimento (que foi estabelecido com a Comissão Europeia, com o Banco
Central Europeu e com o Fundo Monetário Internacional, tendo como contrapartida um apoio
financeiro de 76 mil milhões de euros num período de três anos) com a formulação de uma
perspectiva de estratégia de crescimento, que deveria ser executada à medida que os
resultados do ajustamento fossem sendo obtidos.
Na base da necessidade deste complemento estava a identificação de que o
ajustamento só seria possível desde que houvesse o reconhecimento de que era
inevitável ter de se gerir uma descontinuidade, com a substituição de um padrão de
relações e de estratégias económicas, políticas e sociais (responsáveis pela crise extrema que
conduzira ao pedido de ajuda externa) por um outro padrão de relações e de estratégias que
já tivesse em conta não só a manifestação desta crise extrema e esta descontinuidade, mas
que integrasse também o que iriam ser as mudanças de condições e de campos de
possibilidade que decorreriam da execução do Memorando de Entendimento (cujos efeitos de
contracção não poderiam deixar inalterado o padrão de relações e de estratégias do
passado).

Qualidade do
programa de
ajustamento e
qualidade da
informação utilizada
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A qualidade do programa de ajustamento dependia da qualidade da informação utilizada
para a sua formulação e da projecção do padrão futuro que promovesse a formação de
factores de crescimento.
Se as dívidas acumuladas no sector empresarial do Estado e se as imparidades
registadas nos balanços dos bancos não foram consideradas no cálculo do apoio
financeiro concedido, os prazos e as metas previstos no Memorando de Entendimento
estavam distorcidos por estas deficiências de informação e os esforços para cumprir
esses prazos e atingir essas metas prejudicariam a qualidade do programa de
ajustamento.
Se a projecção do padrão futuro que promovesse a formação de factores de crescimento não
fosse assumida como necessidade estratégica para gerir a descontinuidade entre o passado e
o futuro, os progressos que se conseguissem na correcção dos desequilíbrios no défice
orçamental e no défice externo não evitariam o reaparecimento dos mesmos desequilíbrios
nos períodos seguintes.

missãoCRESCIMENTO e Memorando de Entendimento em 2011

O papel do passado
numa crise de
descontinuidade

Foi a configuração do passado que conduziu à crise de descontinuidade, mas a configuração
do futuro só poderá ser estabilizada e consolidada desde que esses factores do passado
sejam identificados e neutralizados, para não transitarem para a configuração seguinte.
No caso de Portugal, esta identificação dos factores que precipitam crises de descontinuidade
é especialmente relevante, na medida em que a repetição de processos que conduzem a
estados de pré-bancarrota (1891, 1977, 1983) fundamentam a hipótese de haver
continuidades estruturais que resistem e persistem mesmo depois de crises de
descontinuidade.
Se houver modelos que mostram a formação das mesmas dinâmicas de crises extremas em
épocas e campos de possibilidades muito diferentes, um Programa de Ajustamento pode
responder a manifestações conjunturais da crise, mas só pode aspirar a ser uma resolução de
uma crise de descontinuidade se for complementado por uma estratégia de crescimento que
permita sair da fractura de descontinuidade.
Na crise actual, há três desajustamentos principais (imparidades nos balanços dos
bancos, financiamento dos défices orçamentais gerados pelas políticas públicas e
financiamento dos défices comerciais), cuja formação foi influenciada por deficiências
de regulação onde a perda do regulador cambial teve uma importância crítica, porque
deixou de operar um sinalizador da tendência de desequilíbrio e um corrector eficaz
dos desequilíbrios nas relações económicas com o exterior.
Nesta crise actual também há efeitos estruturais da perda de potencial de crescimento e
da perda de vitalidade demográfica nas sociedades maduras desenvolvidas, que
acentuam os desajustamentos conjunturais e prejudicam a recuperação de taxas de
crescimento e de emprego elevadas.
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Um Programa de Ajustamento que tenha apenas o objectivo do ajustamento nem o
ajustamento conseguirá obter, porque os desequilíbrios que conseguir corrigir voltarão
a revelar-se se não for estabelecida a configuração do novo padrão de relações entre as
esferas política, económica e social que substitua o padrão anterior que gerou os défices
(interno e externo) e as dívidas (pública e privada), contribuindo para a formação da
assimetria europeia (regiões de excedente e regiões de défice).

missãoCRESCIMENTO e Memorando de Entendimento em 2011

A novidade do
processo de
formulação do
Memorando de
Entendimento

Não sendo inédita a intervenção externa em contextos de pré-bancarrota de Portugal (em
1891, o Barings Bank; em 1977 e 1983, o Fundo Monetário Internacional; em 2011, a
Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional), o
Memorando de Entendimento de 2011 tem diferenças em relação aos episódios anteriores.
Os programas de ajustamento de 1978 e de 1983 foram produzidos internamente, foram
validados pelos técnicos do FMI e foram depois apresentados aos portugueses como
programas que tinham de ser aprovados e realizados para desbloquear o acesso a linhas de
crédito externo. Não houve negociações que fossem secretas, os órgãos institucionais
participaram na formulação dos programas, e as estratégias de crescimento estavam
incluídos nesses programas de estabilização.
O processo de elaboração do Memorando de Entendimento seguiu um outro modelo. A
diferença mais evidente está na existência de três entidades externas – FMI, Comissão
Europeia e Banco Central Europeu – que não teriam os mesmos interesses, os mesmos
modelos de análise e as mesmas informações sobre o caso português.
A limitação central da estratégia de correcção dos desequilíbrios que aparece no
Memorando de Entendimento de 2011 encontrava-se no seu silêncio sobre o que deveria
ser a configuração do novo padrão nas relações entre as esferas política, económica e
social que substituísse o padrão anterior.
As referências genéricas que este documento dedica aos objectivos da desvalorização interna
e da valorização dos mercados como dispositivos reguladores não tinham potência para
resolver e neutralizar os efeitos da dependência distributiva, tanto em termos sociais (uma
sociedade que acentuou as suas dependências das políticas públicas), como em termos
eleitorais (onde partidos e candidatos “compram votos a crédito”, alargando o campo de
cobertura das políticas públicas com as suas promessas eleitorais, mas sem terem tratado de
assegurar as suas condições de financiamento), nem para resolver a limitação à
modernização e ao investimento que decorria da inexistência de centros de acumulação de
capital na economia portuguesa, quando já não se podia continuar a ocultar essa
vulnerabilidade com o recurso ao endividamento.
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missãoCRESCIMENTO e Memorando de Entendimento em 2011

O Memorando de
Entendimento de 2011
na perspectiva de
2014

Do ponto de vista analítico, os modelos adequados para tratar crises extremas não
podem estar referenciados ao que foi observado e formalizado nos tempos anteriores
de normalidade e de equilíbrio, quando existia a protecção de funções de regulação
eficazes, com capacidade para corrigirem os desvios à trajectória de equilíbrio logo que os
primeiros sinais de desvio se manifestavam, com poder para accionarem as correcções
pelos mercados ou por entidades especializadas na supervisão destes equilíbrios.
Uma crise de descontinuidade implica a reconstituição das bases analíticas
disponíveis, não só porque os modelos estabelecidos não foram eficazes para impedir
uma dinâmica insustentável, mas também porque o novo padrão que está a ser
construído pela dinâmica da crise também obriga a reformular os instrumentos com
que se observa e com que se intervém no novo campo de possibilidades que está a
ser criado pela própria crise.
As circunstâncias da realidade portuguesa, com a sua específica configuração das esferas
política, económica e social, não foram consideradas e interpretadas na formulação do
Memorando de Entendimento de 2011, com a deficiência adicional de ter sido deficiente a
qualidade da informação utilizada para estabelecer os prazos de execução e as metas a
atingir.

A resolução das
lacunas analíticas na
formulação das
estratégias de
ajustamento e de
crescimento

Na sua formulação de 2011, o Memorando de Entendimento não explorou a
necessidade de concretizar a mudança do sistema de relações entre a esfera política,
a esfera económica e a esfera social, ignorou o efeito da descontinuidade que estava
contido na natureza desta crise e não identificou os factores de repetição que se
revelam na comparação com outras crises de bancarrota em Portugal – os factores que,
se não forem identificados e corrigidos, inutilizam o ajustamento e impedem o
crescimento.
São estes factores de repetição na formação de crises extremas em Portugal que justificam
a necessidade de estabelecer o que está na sua origem – até porque só com a análise
crítica destes factores feita na esfera política e na esfera social se poderá esperar superar
os obstáculos e as resistências que impedem o ajustamento a partir da esfera económica.

24

missãoCRESCIMENTO e Memorando de Entendimento em 2011
A natureza da crise que se tornou visível a partir do segundo semestre de 2007

A mudança do campo
de possibilidades

A mudança fundamental que implica a reformulação do padrão de relações que se
estabelece entre as esferas política, económica e social é desencadeada pelo processo da
globalização competitiva e pelo desaparecimento do regulador tradicional que era a moeda
própria. As principais consequências são:
•

Um critério novo para a formação da atractividade dos factores económicos: a
comparação da competitividade generalizada gera um diferencial de atractividade que
beneficia as regiões mais eficientes.

•

Uma funcionalidade nova nos movimentos dos factores económicos: as liberdades
da circulação de capitais, de produtos, de pessoas e de serviços , com a formação de
assimetrias entre regiões de excedentes e regiões de défices.

•

O efeito da moeda única europeia: a comparação dos indicadores de competitividade,
com fluidez dos movimentos de capitais e quando não há dispositivos de regulação para
corrigir as assimetrias entre regiões de excedentes e regiões de défices, gera
desequilíbrios cumulativos que não têm correcção espontânea.

Esta mudança do campo de possibilidade é geradora de crises extremas quando os
decisores políticos, assim como os agentes económicos e sociais, continuam a operar no
quadro do anterior campo de possibilidades, não reconhecendo a alteração das condições
em que as suas decisões são formuladas e concretizadas.

A diminuição da taxa
de crescimento
potencial nas
sociedades
desenvolvidas
maduras
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O processo de globalização competitiva ocorre num período histórico (a partir da década de
1990) em que as sociedades desenvolvidas entram em fase de maturidade (com
envelhecimento demográfico e pressões crescentes na despesa das políticas públicas de
segurança social e de saúde), perdem os dispositivos de crescimento rápido (integração de
população activa crescente em programas de modernização económica, desenvolvimento de
redes de inter-relação entre sectores económicos com crescimento da produtividade dos
factores) e ficam confrontadas coSalienta-se igualmente a não valorização de um factor
decisivo determinante para a adaptação das empresas à globalização, que é a Inovação
Tecnológica empresarialmente competitivam níveis de desemprego elevados e com taxas de
inflação baixas..

As configurações do passado que geraram a crise de descontinuidade
Deficiências de regulação, perda de vitalidade, preferências eleitorais e assimetrias regionais
(Ocidente/Oriente e Europa competitiva/Europa distributiva) na globalização competitiva
A função do passado
numa crise de
descontinuidade

Para responder a uma crise de descontinuidade, a configuração do passado não serve de
referencial de orientação porque a restauração do passado já não se insere no novo campo
de possibilidades que a própria crise está a construir.
Mas esse passado que gerou a crise extrema que conduziu a uma descontinuidade tem
indicações importantes sobre o que será a configuração do futuro: esta será a correcção
dos factores do passado que produziram a crise, porque a resolução consistente dessa
crise exige a neutralização desses factores.
A avaliação crítica da configuração do passado e do que foi a sua evolução é também
necessária para que a esfera política e a esfera social possam fazer os seus
ajustamentos ao que é o novo campo de possibilidades, pois esta é a condição
indispensável para que o ajustamento da esfera económica seja obtido sem ter de
vencer os obstáculos e as resistências dos agentes políticos e dos agentes sociais.

Os factores críticos
identificados na
configuração do
passado

O modelo de análise que interpreta a crise actual como uma crise de descontinuidade
entre duas configurações tem a sua forma elementar na análise das deficiências de
regulação, da perda de vitalidade nas sociedades desenvolvidas maduras, na
interpretação das consequências das preferências eleitorais e no efeito das
assimetrias que se desenvolvem entre regiões de excedentes e regiões de défices ou
entre regiões competitivas e regiões distributivas.
Outros factores críticos e outras descrições de relações relevantes podem ser adicionados a
esta forma elementar, mas é esta que é suficiente para se identificar o processo que
formou a crise de descontinuidade.
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As esferas política, económica e social

A articulação entre as esferas política, económica e social tem um padrão virtuoso, que os dispositivos de regulação
têm como responsabilidade preservar, actuando sempre que há desvios em relação à trajectória de equilíbrio.
O padrão distorcido na articulação das três esferas ocorre quando as preferências sociais e políticas expandem as
esferas política e social, reduzem ou neutralizam os dispositivos de regulação e provocam a contracção da
economia, implicando o recurso ao endividamento ou a processos especulativos para continuar a satisfazer as
preferências sociais e políticas.

Configuração de equilíbrio
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Configuração de desequilíbrio cumulativo

Configuração de crise extrema

Quando este tipo de configuração distorcida se forma, a dependência recíproca da esfera social (que precisa das
políticas públicas para satisfazer as suas preferências) e da esfera política (que precisa da satisfação das
preferências sociais para captar os votos de que depende a legitimação do poder) implica a neutralização da rede
dos sistemas de regulação (que deixam de poder exercer o seu efeito de racionalização na selecção da afectação dos
recursos existentes) e provoca a subordinação das decisões da esfera económica às preferências e conveniências
das esferas política e social.
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A mudança do grau de vitalidade
Quando as sociedades passam da fase dos rendimentos crescentes para a fase dos
rendimentos decrescentes…
As estratégias possíveis em contextos de dinâmica
ascendentes não se transferem para as sociedades de
dinâmica estacionária ou descendente

Ignorar os indicadores de mudança de paradigma da fase
ascendente para a fase estacionária ou descendente tem
consequências críticas

campos de possibilidades
AOsmudança
do grau de vitalidade

Os indicadores do ponto de viragem

O sistema de preferências nas sociedades maduras
não é favorável à recuperação de uma crise de grande
intensidade, pois são preferências mais distributivas
do que competitivas
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As preferências eleitorais e o eleitorado realmente existente
A desactivação do regulador democrático quando o eleitorado não reformula as preferências
apesar dos resultados
Em 14 eleições legislativas, 7 foram antecipadas, mas
apesar da insistência na pergunta, as respostas
mantiveram uma grande estabilidade, confirmando a
estabilidade das preferências dos eleitorados.

A observação do eleitorado em quatro quadrantes
justifica a estabilidade das preferências e dos resultados
eleitorais: o distributivismo é maioritário e uma parte dos
grupos sociais de posição superior especializa-se na
gestão distributiva.

O eleitorado realmente existente

Dimensão dos grupos do eleitorado
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•

Modernização competitiva: 10%

•

Gestão distributiva: 20%

•

Nacionalismo proteccionista: 30%

•

Protecção dos desfavorecidos: 40%

(valores estimados a partir das sondagens e dos estudos de comportamentos eleitorais)

Assimetrias entre regiões de excedentes e regiões de défices
A globalização competitiva e a disciplina da moeda única geram campos estratégicos
inéditos
As assimetrias entre credores e devedores são um modo
de conquistar sem combater ou um modo de ocupação
colonial sem responsabilidades administrativas, mas
ainda admitem o ajustamento por desvalorização
cambial.

A dinâmica dos fluxos e a inovação financeira

As assimetrias entre credores e devedores em regiões de
moeda única não têm a opção da desvalorização cambial,
pelo que ou têm uma resposta competitiva ou implicam
transferência de activos e subordinação a centros de
decisão externos.

As assimetrias europeias: integrar ou fragmentar

A moeda única europeia, no contexto de uma crise de
assimetria de excedentes e défices, implica uma nova
construção institucional na união europeia
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A missãoCrescimento no horizonte de 2014
O período crítico em que se chega ao ponto de bifurcação na crise de descontinuidade em
Portugal e na União Europeia
O horizonte de 2014

Os programas de ajustamento, na escala nacional, na escala da União Europeia e na
escala global, não atingirão resultados satisfatórios consolidados sem que haja uma
nova configuração nas relações entre as esferas política, económica e social.
Na escala da União Europeia, a insatisfação com os resultados obtidos com
estratégias nacionais obrigará à procura de novos quadros institucionais de
âmbito comunitário, sem o que as instabilidades políticas e sociais nacionais
agravarão as limitações criadas pela perda de potencial de crescimento, pelo excesso
de despesa pública derivado do envelhecimento demográfico e pelo agravamento da
crise de endividamento em contexto de deflação.
Na escala portuguesa, a preparação para o que irá ser a acentuação dos
constrangimentos que se colocam a todas as sociedades maduras desenvolvidas
– mesmo às que ainda conservam capacidade competitiva – implicará uma avaliação
crítica do que significam as suas preferências distributivas e a sua propensão
para a dependência das protecções do Estado e para a formação de grupos
corporativos de interesses adquiridos, de modo a que se possa valorizar a
integração de todas as actividades (públicas e privadas) em relações de mercado,
orientadas para a formação de excedentes que permitam a acumulação de capital.

Os novos programas
de ajustamento
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Os novos programas estratégicos não poderão ignorar os resultados obtidos e a
trajectória da crise: sempre que se procura restaurar as condições do passado, os
indicadores de crise agravam-se ou não ganham dinâmica suficiente para escapar ao
estado estacionário da estagnação. É uma consequência esperada de uma crise de
endividamento, que precisa de tempo para absorver as imparidades e para reconstituir
a acumulação de capital. Mas esta consequência esperada muda de natureza e aumenta
o seu potencial de risco quando se está numa crise de descontinuidade, que só terá a
sua resolução quando for construída e consolidada a configuração das esferas
política, económica e social adequada ao que será o campo de possibilidades do
futuro que resultará dos efeitos da crise.

O ano 2014: Cenários de evolução da economia portuguesa
A comparação de rotas alternativas permite fazer a avaliação das oportunidades e riscos em
cada ponto de decisão
A formulação de cenários alternativos (contrastados no presente mas convergentes no futuro) permite a comparação de
trajectórias distintas com a indicação do que seria o padrão de chegada, mas também permite avaliar a consistência das
decisões que se tomam em cada trajectória e a credibilidade do padrão a que se espera chegar no fim dessa trajectória.
A recuperação da soberania
política implica que tenham sido
recuperados os equilíbrios
fundamentais na economia
(autonomia económica) e que as
despesas com políticas públicas na
esfera social sejam cobertas por
receitas fiscais (sustentabilidade
social).
Sendo uma meta mobilizadora da
sociedade porque seria a
recuperação da sua
autodeterminação, só será
atingível se forem removidos os
obstáculos gerados pela crise:
dívida acumulada, insuficiência de
competitividade e de atractividade,
inexistência de centros de
acumulação de capital, défices
orçamentais por excesso de
dependência da economia e da
sociedade em relação ao sistema
das políticas públicas.
Remover estes obstáculos não
depende apenas da vontade
interna, implica que sejam
corrigidas as assimetrias criadas
por diferenças de competitividade
num espaço de moeda comum
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1.Recuperação
da soberania nas
condições da
Zona Euro

2. Regulação das
assimetrias na
Zona Euro com
garantia de
acesso aos
mercados

3. Ajustamento à
variação das
circunstâncias na
economia global

A moeda única em condições de
diferenciais de competitividade
gerou assimetrias que se
reflectiram em endividamento e
em diferenciações das taxas de
juro, gerando imparidades nos
balanços e destruindo recursos
necessários para o crescimento.
A moeda única precisa de um
regulador central que corrija as
assimetrias entre regiões de
excedentes e regiões de défices,
ao mesmo tempo que
reconfigure as condições de
crescimento na zona euro,
coordenando as deslocações de
capitais e o acesso aos mercados
de financiamento.

Entre o cenário da recuperação da soberania e o cenário da regulação das
assimetrias no sistema de moeda única há desfasamentos temporais e
desajustamento de acesso aos recursos necessários para a concretização de
qualquer desses cenários.
Porque os dois cenários são complementares no futuro (a regulação das
assimetrias e a recuperação do crescimento exige que se tenha reconfigurado a
autonomia económica e a sustentabilidade social), é necessário considerar um
cenário de transição de ajustamento ao que for a evolução das circunstâncias

O ano 2014
Cenários de evolução da economia portuguesa
Cenários contrastados no presente mas convergentes no futuro estabelecem linhas de orientação estáveis, onde a resolução dos
desequilíbrios nacionais têm por finalidade criar as condições para operar no contexto dos equilíbrios necessários para que exista uma
moeda única coordenada por uma entidade central.

Soberania política
Autonomia económica
Sustentabilidade social
Zona euro com
regulação das
assimetrias de
competitividade
• Instituição de
coordenação dos
movimentos de
capitais e das
estratégias de
crescimento
•
•
•
•

3. Ajustamento
à variação das
circunstâncias
na economia
global

Base de partida
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Dispositivos de
transição

Coordenação da
moeda única

Objectivo final

Parte I: Barómetro
Portugal em números

35

missãoCRESCIMENTO

Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (1/5)

Portugal registou, na última década, um crescimento
médio do seu Produto Interno bruto inferior a 1%.
A situação que hoje vivemos decorre tanto de
motivos conjunturais, como estruturais, muito
agravada pela inexistência ou impossibilidade de
utilização dos instrumentos de política pública que
tradicionalmente são utilizados pelos Governos para
fazer face a situações de crise: perda da autonomia
na utilização da politica monetária e cambial desde
1999 e politica orçamental e fiscal extremamente
condicionadas pelo excessivo défice público.
As exportações e a balança comercial portuguesas
têm sido os únicos indicadores que tem apresentado
uma evolução positiva desde o inicio do Programa de
Assistência Económica e Financeira.
Contudo, a partir do 2º trimestre de 2013 outros
indicadores começaram também a dar os primeiros
sinais tímidos de evolução positiva, mas ainda muito
longe dos níveis de crescimento sustentado do PIB
que necessitamos.

Evolução Défice Orçamental, Balança Corrente e Tx.
Crescimento do PIB
5%
0,80%
-0,90%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13 3T13
-1,80%
-5%
-5,90%

-6,40%
-10%

-15%
Défice Orçamental

Balança Corrente (em % do PIB)

Taxa de Crescimento do PIB
Fonte: Banco de Portugal e INE

Evolução da Despesa das Administrações Públicas e Saldo
Primário (em % PIB)
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Saldo Primário OE (em % do PIB)
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Fonte: INE, Banco de Portugal e GEE

Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (2/5)

É inegável o sobreendividamento do Estado, das
famílias e das empresas.
A divida pública situava-se no final do 2º trimestre
de 2013 a 131,4% do PIB.
E as Yields da divida soberana, embora em
decréscimo quando comparado com os valores do
ano passado, estão ainda demasiado elevadas.

Dívida Pública e da Dívida Externa Bruta (em % do PIB)
236,40%
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Dívida Externa Bruta (em % do PIB)

Dívida Pública (em % do PIB)

Fonte: PORDATA

Rating da república

Yields da dívida soberana (a 10 anos)
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Fonte: Standard & Poors
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Fonte: The Economist Intelligence Unit

Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (3/5)

A divida das famílias e das empresas privadas,
embora se encontrem em níveis insustentáveis,
encontra-se relativamente estabilizada desde 2012
(ligeiro decréscimo no caso das famílias e ligeiro
acréscimo no caso das empresas privadas).
O aumento do desemprego, a contracção da procura
interna e do credito bancário justificam a evolução
recente destes valores.

Evolução da divida das famílias e das empresas não financeiras
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200%

159,60%
150%
100%

99,00%

94,49%

50%
0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1T13

2T13

3T13

Dívida do sector não financeiro (em % do PIB)
Dívida das Famílias (em % do PIB)
Fonte: Banco de Portugal

Taxa de poupança famílias (% rendimento disponível)

Taxa de poupança bruta (em % PIB)
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Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (4/5)

O desemprego em Portugal é uma das, se não a
principal, consequências dramática da crise
instalada.
Depois de vários meses de subida constante e
persistente, mostrou no segundo trimestre os
primeiros sinais de abrandamento, confirmados
pelos últimos dados divulgados

Evolução da Taxa de Desemprego e Taxa de Emigração
20%

15%

10%

6,30%
5,00%

Contudo, o desemprego é ainda elevado e sem que
se prevejam melhorias significativas a este nível.

5%

O desemprego é elevado, o desemprego jovem é
alarmante. Tendência verificada em Portugal e na
Europa, com particular incidência nos países do sul.

0%

A escalada do desemprego é preocupante para as
famílias que vivem esta situação, mas tem também
um impacto significativo na economia: redução do
consumo e do mercado interno, aumento dos
créditos incobráveis na banca (particulares e
empresas) e aumento da despesa social do Estado.
Sem emprego em Portugal e com a migração
facilitada, a taxa de emigração tem também
aumentado. Será importante definir medidas que, no
futuro e quando a economia estiver a crescer,
permitam a trazer de volta os recursos humanos que
saíram do país, em particular os mais qualificados.

16,40%

0,90%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13
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Fonte: GEE e INE

Evolução da despesa com Segurança Social (em % PIB)
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Peso da Segurança Social (em % do PIB)
Fonte: Banco de Portugal

Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (5/5)

O envelhecimento da população e o decréscimo da
taxa de natalidade criam pressões elevadas sobre a
sustentabilidade da segurança social e do sistema de
saúde.
Esta tendência não se verifica logicamente apenas na
sociedade portuguesa, é um risco mundial com
impactos significativos na economia e nos mercados.
Se não se verificar uma inversão destas tendências,
além das já mencionadas pressões sociais, verificarse-á uma alteração das preferências de consumo e a
necessidade de fazer face à redução da força de
trabalho.

Evolução do Índice de Envelhecimento
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: Pordata

• Incentivar a taxa de natalidade;

Evolução da Taxa Bruta de Natalidade

• Incentivar a Imigração.
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OE 2014
As rubricas de despesa
OE 2014 – Despesa – Óptica da Contabilidade Nacional
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Fonte: Budget Watch – OE 2014 (Deloitte)
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OE 2014
As rubricas de receita
OE 2014 – Receita – Óptica da Contabilidade Nacional
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Fonte: Budget Watch – OE 2014 (Deloitte)
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Parte II: Condições para o crescimento
Portugal e as suas propostas
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missãoCRESCIMENTO

Crescimento Económico
5 condições base

A missãoCrescimento, em 2011, identificou 5 condições base para o crescimento com métricas e objectivos claramente
definidos.
Pretendemos continuar a acompanhar a evolução dessas métricas e avaliar o estado de execução das medidas em cada uma
das condições de crescimento identificadas.

Condições base para o
crescimento económico
Financiamento

Políticas Públicas

Promover o
desendividamento
Interno

Reformular os Sistemas
de Protecção Social

Externo

Estabilizar
Financiamento
Interno

Renovar o Estado

Externo

Melhorar a
conectividade e
produtividade
Condição estratégica: Articular com o padrão da integração europeia.
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A desenvolver

O polígono dos constrangimentos
O caminho percorrido e a distância para a meta…

Até ao momento e face aos objectivos definidos pela missãoCrescimento, houve já um caminho percorrido visível no
polígono dos constrangimentos e que se traduz:
•

Equilíbrio da balança corrente

•

Redução do défice orçamental

•

Saída da recessão técnica (o gráfico exibe a variação homologa do PIB)

Tx. Crescimento PIB
(VH)
3%

Futuro

Défice
orçamental

-1%

-1%

-6%

Défice Balança
-9% Corrente
Legenda:

Passado

Ponto de partida
Meta

-3%
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Posição actual

As condições de base para o crescimento
Promover o Desendividamento (1/2)

Objectivo

Meta

• Reconfigurar o perfil da dívida e de capital
• Melhorar os rácios de capitais.
• Incentivar a retenção de lucros pelas empresas

Estado

Reduzir o rácio Debt to Equity das empresas privadas não
financeiras e melhorar rácios de capitais e incentivar a
retenção de lucros pelas empresas

Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)
•

Alteração do Código de Insolvências e da Recuperação de
Empresas (CIRE) e do estatuto do administrador de
insolvência.

•

Manutenção do Programa Revitalizar.

•

Linha PME capitalização orientado para o financiamento de
longo prazo e recapitalização do tecido empresarial

•

Reestruturação do capital de risco público.

•

Programa de recuperação de créditos com medidas de
introdução de incentivos temporários (2-3 anos) para acelerar
os processos de renegociação de divida das empresas.

•

Fundos de apoio PME no âmbito do processo de
recapitalização da banca (bancos recapitalizados terão de
investir 100M€/ano).

Onde estamos?
Evolução da estrutura de financiamento das empresas (%
do activo)
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Evolução da Formação Bruta de Capital Fixo (em % do PIB)
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As condições de base para o crescimento
Promover o Desendividamento (2/2)

Objectivo

Meta

• Reconfigurar o perfil da dívida e de capital
• Melhorar os rácios de capitais.
• Incentivar a retenção de lucros pelas empresas
Reduzir o rácio Debt to Equity das empresas privadas não
financeiras e melhorar rácios de capitais e incentivar a
retenção de lucros pelas empresas

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Promover criação de entidades para aquisição de créditos e de activos.
 Fixar um regime de para a reestruturação financeira de empresas.
 Fixar um regime que permita agilizar e desburocratizar a conversão de créditos em instrumentos de capital próprio de
sociedades em processo de reestruturação financeira.
 Equacionar a elegibilidade de certas participações de capital para os limites estabelecidos no artigo 131.º do RGICSF.
 Estabelecer um regime jurídico geral de consolidação de créditos de sociedades de capitais mistos ou privados.
 Reformular o regime jurídico dos administradores de insolvência de sociedades.
 Garantir a formação qualificada de juízes e magistrados do Ministério Público (em processos de insolvência e recuperação de
empresas.
 Reduzir a tributação de sociedades, em sede de IRC, incidente em caso de retenção de lucros a longo prazo.

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 Dinamizar a utilização dos instrumentos de mercado de capital, em particular, equity por parte de PMEs e Startups.
 No que à protecção dos investidores e na sua atracção para os mercados de capitais portugueses é reforçar a transparência
dos mercados, nomeadamente através das regras subjacentes à publicação de informação por parte das empresas e maior
foco na responsabilização e obrigações dos seus administradores (não apenas para empresas listadas em mercados de
capitais).

47

As condições de base para o crescimento
Estabilizar o Financiamento (1/2)

Objectivo

Meta

Absorver imparidades e financiar o investimento
Libertar, anualmente, recursos financeiros para
investimentos em média equivalentes a 10% do PIB
português

Estado
Carece de intervenção
urgente

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)

Onde estamos?
Evolução do peso do Investimento no PIB

•

“Carta Missão” para a CGD

•

Criação da instituição financeira pública por forma a colmatar
as insuficiências de mercado no financiamento às PME

•

Transposição da Directiva Prazos de Pagamentos.

•

Promover a regularização atempada das dívidas do Estado às
PME.

20%

•

Introdução do “IVA de Caixa”

15%

•

Revisão do “Papel Comercial Empresas”.

10%

•

Fundo de recapitalização da banca

25%

21,85%

17,02%

5%
0%
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Fonte: The Economist Intelligence Unit
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As condições de base para o crescimento
Estabilizar o Financiamento (2/2)

Objectivo

Meta

Estado

Absorver imparidades e financiar o investimento
Libertar, anualmente, recursos financeiros para
investimentos em média equivalentes a 10% do PIB
português

Carece de intervenção
urgente

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Criar Fundos de Reconstrução Nacional (FRN)
 Estimular e apoiar a criação de veículos financeiros que possam assegurar a titularização do crédito à habitação, de forma a
criar fundos de capitalização a serem geridos pelo sector privado

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 Apoiar e demonstrar a importância da União Bancária Europeia junto das instituições europeias
 Reduzir prazos de pagamento do estado às empresas (os que resultam das obrigações fiscais das empresas e os de
fornecimentos ou prestação de serviços ao Estado).
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As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (1/8)

Objectivo

Meta

Valorizar a geografia, as competências e os
recursos naturais

Estado
Reestruturação em curso,
com oportunidades
de melhoria

Posicionar Portugal entre as 10 maiores plataformas
logísticas de entrada na Europa até 2020

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)
•

Nos transportes destacamos:
 Plano Estratégico de Transportes 2011-2015;

36

 Reforma do Trabalho Portuário;

31

 Redução da Tarifa de Uso do Porto Carga em 80%;

26

No que concerne aos recursos mineiros foram já
implementadas algumas medidas, nomeadamente:
 Definição das linhas orientadoras da Estratégia Nacional
para os Recursos Geológicos;
 Revisão da Lei de bases.
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Evolução do Logistics Overall Index – Posição portuguesa
no ranking

 Plano 5+1 para a Redução da Factura Portuária;

 Criação de um Grupo de Trabalho para as Infra-estruturas
de Elevado Valor Acrescentado (GT IEVAS) para que os
agentes económicos realizem o diagnóstico, definição de
intervenções e modelos de financiamento das Infraestruturas portuárias, ferroviárias e rodoviárias.
•

Onde estamos?
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As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (2/8)

Objectivo

Meta

Valorizar a geografia, as competências e os
recursos naturais
Posicionar Portugal entre as 10 maiores plataformas
logísticas de entrada na Europa até 2020

Estado
Reestruturação em curso,
com oportunidades
de melhoria

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Parcerias com investidores com capacidade técnica e financeira.
 Assumir vocação estratégica de Portugal como plataforma marítima europeia.
 Promover a conectividade e o acesso ferroviário dos portos portugueses às linhas transeuropeias de transporte de
mercadorias.
 Assegurar competitividade dos portos nacionais.
 Potenciar a integração de empresas nacionais em redes internacionais.

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 No sector dos transportes é fundamental promover a conectividade entre a rede de transportes nacional e as de outros países
(aéreo, marítimo e ferroviário), em particular, a conectividade das linhas ferroviárias portuguesas às redes transeuropeias, em
particular a ligação à Europa Central. Esta ligação é fundamental para o crescimento e competitividade das exportações
nacionais e contribui decisivamente para a competitividade dos portos nacionais.
 Definir e implementar uma estratégia de exploração dos recursos mineiros que permita a captação de Investimento
estrangeiro para este sector e a criação de postos de trabalho. Esta estratégia deverá endereçar questões fundamentais para
as empresas como o financiamento dos projectos, a qualificação e especialização de recursos humanos, sem negligenciar as
preocupações ambientais e de preservação da natureza e do património.

51

As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (3/8)

Objectivo

Meta

Incorporar produtividade e partilha de risco no
Contrato Social
Crescimento dos custos unitários do trabalho não deve
ultrapassar o aumento da produtividade a partir de 2020

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)

•

O MoU prevê a elaboração de estudos anuais sobre a evolução
da produtividade e dos quais depende a evolução do salário
mínimo.
Reforma do código do laboral incluindo a implementação de
alguns mecanismos de flexibilidade laboral designadamente:

Custos Unitários do Trabalho (hora) em Portugal vs EU-17
Eur/hora

•

Onde estamos?
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9,6

12,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Eliminação de 4 dias de feriado;

Custo Unitário de Trabalho (PT) - EUR/Hora

 Alargamento dos contractos de muito curta duração de 7
para 15 dias (com limites máximos por empregador por
ano civil).

Custo Unitário de Trabalho (EU - 17) - EUR/Hora

Redução das compensações devidas por cessação indevida do
mercado de trabalho.
Promover a dinamização da negociação colectiva.

Fonte: Eurostat

Produtividade (Contrib.PIB/Hora trabalhada) PT vs EU-17
Eur/hora

•
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 Banco de horas individual e grupal;

•
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Fonte: Eurostat

As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (4/8)

Objectivo

Meta

Incorporar produtividade e partilha de risco no
Contrato Social
Crescimento dos custos unitários do trabalho não deve
ultrapassar o aumento da produtividade a partir de 2020

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Incentivar politicas de indexação dos salários nominais à dinâmica da produtividade empresarial.
 Criar regimes fiscais favoráveis à remuneração variável ligada ao risco.
 Implementar modelo único de trabalho (flexibilização de regras e condições).
 Incentivar a participação dos representantes dos trabalhadores na gestão das empresas.

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 Definir regra (além do estipulado pelo MoU) que permita a elaboração de estudo da evolução da produtividade nacional e por
sectores de actividade. Este estudo deverá ser realizado anualmente por entidade independente e servir de base às
discussões sobre a evolução do salário mínimo nacional entre Governo e Parceiros Sociais. A contratualização do estudo
deveria ser realizada por entidade independente do Governo (por exemplo, CES) por forma a aumentar a transparência e
reduzir a desconfiança sobre os resultados produzidos.
 Celebração e gozo de feriados nacionais que ocorram durante a semana deverá ser realizado à 2ªf ou 6ªf.
 Criar mecanismos de avaliação regular da flexibilidade e dinâmica do mercado de trabalho com vista a identificação de
oportunidades de melhoria.
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As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (5/8)

Objectivo

Meta

Estado

Atrair IDE e fomentar exportações
Aumentar o grau de abertura da economia em 2,5% do
PIB/ano para níveis semelhantes ao de países europeus
com a nossa dimensão

Em curso

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)
•

•

Promover protocolos internacionais para linhas de
financiamento intermediadas e garantias ao financiamento
para apoio à internacionalização de PME.
Promover a criação de Observatórios de projectos de
investimento entre Portugal e países terceiros.

Onde estamos?
Grau de abertura da Economia Portuguesa (%PIB)
100%
60%
40%

•

Programa concertado de promoção externa.

•

Programa plurianual de capacitação para novas exportadoras.

•

Programa de apoio à cooperação empresarial à
internacionalização.

•

Dinamização da participação das empresas nacionais, em
particular PME, em programas europeus e de organismos
multilaterais.

50%

Dinamização de produtos de cobertura dos riscos ligados à
exportação e investimento.

30%

•

74,71%

80%
62,05%

20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13
Fonte: Fonte: The Economist Intelligence Unit

Evolução das importações e Exportações portuguesas
40,9%

40% 34,42%
40,2%
20% 27,6%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13 3T13
Exportações (em %do PIB)
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Importações (em % do PIB)

Fonte: Fonte: INE

As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (6/8)

Objectivo

Meta

Estado

Atrair IDE e fomentar exportações
Aumentar o grau de abertura da economia em 2,5% do
PIB/ano para níveis semelhantes ao de países europeus
com a nossa dimensão

Em curso

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Implementar lógica de gestão por objectivos nas agências de diplomacia económica.
 Garantir que os instrumentos e estruturas orientadas para a diplomacia económica mantenham meios materiais e humanos
equivalentes às suas congéneres.
 Auditoria externa à operação e qualidade do serviço das estruturas de diplomacia económica nacional.
 Integração comercial na CPLP (através agências de diplomacia comercial nacionais).
 Atrair a diáspora portuguesa para a promoção de Portugal, das suas empresas e dos seus produtos.
 Definição do mix energético para Portugal (2015, 2020 e 2030).

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 Dinamização do papel das associações empresariais na divulgação dos produtos portugueses, identificação de mercados de
crescimento das exportações e redução de risco através da agregação da oferta de várias empresas do sector.
 Continuação do reforço da estratégia de diplomacia económica, nomeadamente, a utilização da rede de embaixadas e
consulados para a realização de mostras de produtos e investimentos portugueses.
 Potenciar o papel da diáspora na divulgação de produtos, canalização de IDE para Portugal e apoio na identificação de
parceiros locais em processos de exportação e internacionalização de empresas portuguesas.
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As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (7/8)

Objectivo

Meta

Criar condições de competitividade para o
investimento

Estado

Garantir que a taxa de IRC sobre as empresas que
investem e criam emprego é, pelo menos, inferior em 33%
à taxa média

Carece de intervenção
urgente

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)

Onde estamos?
Evolução da Taxa de IRC em Portugal e EU 27

•

Criação de um Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento.

•

Reforço do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento.

•

Redução do Prazo de Resposta de Informações Vinculativas.

35%

•

Simplificação do licenciamento comercial, industrial e
turístico, florestal e pecuário.

30%

•

Reforma dos Projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN).

•

Criação da Reunião de Coordenação dos Assuntos
Económicos e Investimento (RCAEI) e da Comissão
Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) e Gabinete Fiscal
do Investidor Internacional.

•

Criação de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER)

•

Promoção do empreendedorismo:
 Regime especial de vistos de residência para Startups;
 Reforço dos incentivos de fomento ao empreendedorismo
existentes.

25%

31,50%

33,00%

23,00%

28,30%

20%
15%
10%
5%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de IRC (geral ajustada)
Taxa de IRC (geral ajustada) - UE27
Fonte: Comissão para a reforma do IRC - 2013 - KPMG
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As condições de base para o crescimento
Melhorar a conectividade e a produtividade (8/8)

Objectivo

Meta

Criar condições de competitividade para o
investimento
Garantir que a taxa de IRC sobre as empresas que
investem e criam emprego é, pelo menos, inferior em 33%
à taxa média

Estado
Carece de intervenção
urgente

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Redução progressiva da taxa base do IRC.
 Reembolsar ou isentar empresas cujos lucros não distribuídos sejam investidos em expansão e inovação (3 anos) ou
aplicados no mercado de capitais (7 anos).
 Criar um regime regulatório e fiscal e especial para novas pequenas empresas exportadoras.
 Lançar programa de apoio ao investimento, ao empreendedorismo e à geração de spin-offs.
 Retomar alguns regimes fiscais forfetários para pequenas empresas, micro empresas e empresários em nome individual.

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 Da análise do relatório Doing Business 2014 resulta que a reforma fiscal é um dos principais constrangimentos que Portugal
deverá endereçar para ter um ambiente de negócios mais favorável. As medidas a implementar deverão atacar não só a taxa
total de imposto, mas também o tempo despendido no cumprimento das obrigações fiscais por ano e a complexidade do
sistema. Entende-se assim fundamental, além da redução das taxas de imposto aplicáveis, que se proceda à revisão global do
sistema fiscal, reduzindo o número de impostos e taxas existentes, bem como à revisão e redução dos formulários e
pagamentos por ano.
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As condições de base para o crescimento
Renovar o Estado (1/2)

Objectivo

Meta

Estado

Aumentar a eficiência das políticas sociais
Pelo menos 50% da provisão de bens e serviços públicos
de despesa em educação e saúde deverá ser realizada por
sistemas privados e/ou mistos em 2020

Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)
•

Nova política do medicamento (remove barreiras à entrada de
genéricos, com poupanças significativas para o Estado e
famílias).

•

Novo modelo de centralização das compras e serviços
partilhados no SNS.

•

•
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Onde estamos?
Evolução do Peso da Saúde e da Educação (% do PIB)
7%
6%

Monitorização e dinamização da prescrição electrónica de
medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e
terapêutica.

5%

Arranque da reforma hospitalar que garante hospitais
+eficientes, com uma gestão +transparente, e uma
governação +equilibrada.

2%

•

Implementação do cheque ensino.

•

Nova lei quadro das entidades reguladoras, com vista à
promoção de melhor regulação e mais independência.

•

Novo regime jurídico das actividades empresariais locais
(redução do nº de empresas municipais, maior controlo e
disciplina no sector).

•

Reorganização territorial autárquica.

4%

6,30%
4,90%

4,40%

4,00%

3%

1%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Peso da educação no PIB
Fonte: PORDATA

Peso da saúde no PIB

As condições de base para o crescimento
Renovar o Estado (2/2)

Objectivo

Meta

Estado

Aumentar a eficiência das políticas sociais
Pelo menos 50% da provisão de bens e serviços públicos
de despesa em educação e saúde deverá ser realizada por
sistemas privados e/ou mistos em 2020

Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

As propostas realizadas em 2011 mantém-se válidas no momento actual…
 Promover a concorrência efectiva entre gestão privada e pública.
 Alargar a contratualização com entidades privadas (cuidados de saúde primários e hospitalares).
 Promover a contratualização da gestão privada de escolas públicas.
 Delimitar a regulação dos sectores da saúde e educação (comparação com unidades de excelência nacionais ou
internacionais).
 Regular um novo modelo de concessão de exploração da gestão de equipamentos colectivos e Infra-estruturas públicas.
 Promover auditorias externas aos quadros de RH de todas as entidades do sector público administrativo.
 Redefinir o modelo de financiamento das Autarquias
 Reforçar os dispositivos legais preventivos de captura de agentes reguladores por interesses sob regulação.
 Estender a duração de mandatos de membros de órgãos de gestão de entidades reguladoras para 6 a 8 anos.
 Racionalizar os órgãos de gestão de entidades reguladoras e dotar os seus membros com condições remuneratórias (atrair os
melhores talentos técnicos).
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As condições de base para o crescimento
Reformular os Sistemas de Protecção Social (1/2)

Objectivo

Reformar o Sistema de Segurança Social, adoptando
progressivamente o sistema dos 3 pilares

Estado

Meta

Reduzir em 50% o peso das responsabilidades futuras do
Estado

Carece de intervenção
urgente

Onde estamos e medidas implementadas pelo Governo
Medidas já implementadas ou em curso (2013)
•
•
•

Aumento da idade normal de acesso à pensão de velhice 65
para 66 anos, a partir de 2014.

Onde estamos?
Evolução do peso das prestações sociais em % do PIB
26%

Reforma do regime legislativo do Rendimento Social de
Inserção com vista ao combate aos abusos e fraudes.

24%

Revisão dos valores das taxas moderadoras cobradas no SNS,
introduzindo uma variação por escalões de rendimento.

20%

22,20%

22%
21,59%

18%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13
Fonte: INE; OE

Evolução do nº de indivíduos em idade activa por idoso
4
4
3,4

2
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: PORDATA
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As condições de base para o crescimento
Reformular os Sistemas de Protecção Social (2/2)

Objectivo

Reformar o Sistema de Segurança Social, adoptando
progressivamente o sistema dos 3 pilares

Estado

Meta

Reduzir em 50% o peso das responsabilidades futuras do
Estado

Carece de intervenção
urgente

A missãoCrescimento
As nossas propostas
•

Em 2011…
 Promover a evolução do sistema de pensões para um sistema de 3 pilares.
 Criar veículos financeiros que promovam a aquisição de habitações.
 Estabelecer o co-pagamento como mecanismo de financiamento do Sistema Nacional de Saúde.
 Promover a gestão privada do seguro de desemprego acima do salário mínimo nacional.
 Criar um Observatório da Dívida com a obrigatoriedade de reavaliação periódica dos encargos futuros do Estado.
 Vincular o Estado a disponibilizar na internet, modelos de simulação de valores de pensões de reforma futuras.
 Instituir benefícios fiscais, em sede de IRS, a famílias com mais de 2 filhos, com impacto materialmente relevante.

•

Em complemento com as propostas iniciais…
 Revisão do sistema de pensão tendo por base os seguintes dois princípios orientadores:
 Estabelecimento de tecto máximo para o valor a auferir por cada pensionista;
 Revisão do valor da contribuição de cada contribuinte tendo por base este valor máximo a auferir.
 Incentivar a utilização de produtos fornecidos por empresas seguradoras para complemento à reforma e SNS.
 Instituir benefícios para famílias numerosas, em sede de IRS e com impacto materialmente relevante por forma a instituir
incentivos de inversão da tendência de envelhecimento da população portuguesa
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VECTORES DA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO

1. ATRACTIVIDADE
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missãoCRESCIMENTO

Atractividade e estratégia de crescimento
A resposta à insuficiência de capital numa crise de endividamento

O modelo de desenvolvimento estabelece a trajectória de incorporação de recursos e de
sectores numa estratégia que assegure o crescimento do valor produzido e permita a
formação de excedentes que, sob a forma de capital acumulado, financiem esse modelo de
desenvolvimento e os investimentos necessários para manter a trajectória do crescimento.
Numa crise de endividamento, sobretudo se associada a pressões distributivas e a
insuficiência de competitividade, o capital existente vai sendo diluído pela dívida e não
há condições para retomar um processo de acumulação de capital que ofereça
condições de autonomia de decisão na esfera económica e na esfera política.
… a atracção de
operadores externos
(alargando a rede de
conexões
intersectoriais) e de
capital externo (para
resolver a lacuna da
insuficiência de capital
interno) aparece como
condição necessária
para que seja possível
aumentar a escala do
mercado de referência
para as empresas e
para os sectores.

Nestas condições, nem a política monetária (com a taxa de juro próxima de zero e
penalizada pelo custo adicional da taxa de risco), nem a política fiscal (com o nível de
extracção já muito elevado e penalizando a formação de poupança) têm potência para
estimular o investimento, a recuperação do nível de emprego e o crescimento – com a
consequência última de continuar a agravar a crise de endividamento.
Já não será possível replicar as anteriores trajectórias de crescimento por incorporação de
população da economia tradicional na economia moderna e por reforço das conexões
sectoriais que ofereciam espaços abertos a preencher com novos investimentos porque a
escala do mercado interno não é suficiente para sustentar esta trajectória de crescimento
no tempo e nas condições das economias abertas competitivas.
É um contexto em que a atracção de operadores externos (alargando a rede de conexões
intersectoriais) e de capital externo (para resolver a lacuna da insuficiência de capital
interno) aparece como condição necessária para que seja possível aumentar a escala do
mercado de referência para as empresas e para os sectores.
A competição pela atractividade aparece como uma condição prévia à competição
pelos custos unitários de trabalho e pela remuneração do capital investido, sem o que
não haverá resolução da crise de endividamento, nem haverá trajectória de
crescimento.
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Atractividade
Processos de globalização e acumulação de capital

As semelhanças
estruturais entre três
processos históricos
de globalização

Os processos de globalização são caracterizados por deslocações de capacidade
produtiva e pelas alterações das rotas comerciais até então estabelecidas, são
financiados por movimentos de capitais que se dirigem para zonas atractivas em
função dos critérios da competitividade e da remuneração dos capitais investidos,
quando se removem as barreiras proteccionistas e as resistências administrativas a
esses movimentos de capitais.
São processos que geram descontinuidades, no sentido em que alteram os campos de
possibilidades e os sistemas de incentivos e de motivações antes dominantes, alterando
padrões de comportamento estabelecidos e mudando as hierarquias de poderes nas escalas
regionais e mundiais.
São processos que têm como condição inicial a existência de excedentes que se
traduzem em acumulações de capital e têm como condição a concretização da diferença
de graus de atractividade entre as áreas de emissão e as áreas de recepção ou entre as
áreas de saída e as áreas de entrada.

As diferenças
estruturais entre três
processos históricos
de globalização

A primeira globalização, no século XVI, é uma globalização espacial com o objectivo de
reconfigurar as rotas comerciais dominantes e as redes de comercialização que utilizam
essas rotas. É uma globalização comercial de circulação de produtos manufacturados e de
matérias primas.
A segunda globalização, no século XIX, organiza os fluxos financeiros para desenvolvimento
de Infra-estruturas de modernização em diversas regiões, onde a atracção de capitais
acumulados nas zonas de excedentes originaram diversos episódios de crises de
endividamento nas regiões receptoras quando esses investimentos não geraram
remunerações que cobrissem os encargos financeiros. É uma globalização financeira, com os
fluxos de capitais orientados em função das oportunidades de aplicação.
A terceira globalização, na passagem do século XX para o século XXI, é caracterizada por
fluxos de capitais gerados nas assimetrias entre regiões de excedentes e regiões de défices,
sendo os movimentos destes fluxos determinados pelos diferenciais de competitividade,
pela escala dos mercados e pelos graus de atractividade das áreas de aplicação dos capitais.
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As condições da atractividade
O circuito integrado da globalização competitiva
Uma sociedade aberta não tem fronteiras de
proteccionismo e opera no regime das quatro liberdades
de circulação (de pessoas, capitais, produtos e serviços).
A defesa dos seus interesses depende da sua estrutura de
relações competitivas.
Os recursos necessários para a sua afirmação
estratégica dependem da dimensão dos seus centros de
acumulação de capital.
Os comportamentos dos agentes devem obedecer à lógica
cooperativa dos jogos de soma variável das sociedades
abertas em substituição da lógica conflitual dos jogos de
soma nula das sociedades fechadas .
As estratégias de especialização resultam do
cruzamento das condições da sociedade aberta com a
estrutura das relações competitivas: concentração dos
recursos nos sectores de vantagens relativas, naturais ou
organizadas.
As estratégias empresariais de formação de excedentes
articulam as necessidades das relações competitivas
com a acumulação de capitais, necessária para financiar
os investimentos de modernização.

Dentro do círculo estratégico da globalização estão as
condições que estruturam a capacidade da sociedade para
operar na globalização competitiva:
• Interiorização do exterior como condição para a integração
nas dinâmicas da globalização

Os comportamentos competitivos dos agentes económicos,
• Controlo da conflitualidade interna para neutralizar as
sociais e políticos será o que resulta da lógica cooperativa
preferências distributivas e as retóricas da conflitualidade
dos jogos de soma variável com as necessidades de
acumulação de capital .
• Produtividade generalizada de todos os factores como
condição de valorização dos activos
A estratégia dos jogos de soma variável em sociedade
aberta sem barreiras proteccionistas conduz à adopção
• Organização das actividades em função das competências e
colectiva (nas esferas social e económica) de estratégias de
reforçando-as com alianças para aproveitar todos os
competitividade.
recursos
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As condições da atractividade
Avaliação de Portugal no circuito integrado da globalização competitiva
O contraste entre o padrão de relações
que se encontra na configuração
portuguesa com o que são as condições
de adequação estratégica no circuito
integrado da globalização competitiva
revela o défice de atractividade a que as
esferas política, económica e social têm
de responder – porque o que está nas
base deste défice de atractividade são os
mesmos factores que estão na origem da
crise de grande intensidade que produz a
descontinuidade, ao mesmo tempo
inevitável e necessária.
Se a recuperação das condições de
atractividade não for obtida por uma
vontade estratégica interna, será por
efeito das regulações da União
Europeia e pela via da transferência
dos activos para centros de decisão
empresarial externos que se induzirá,
do exterior para o interior, a mudança
da configuração estabelecida em
Portugal.
Dentro do círculo estratégico do
encerramento proteccionista no espaço
interno há consistência nas relações
estabelecidas, mas o resultado será o
empobrecimento, sem crescimento e
sem condições de resolução do
endividamento, público e privado,
acumulado.
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O refúgio nas protecções internas amplifica o poder do Estado no
financiamento do distributivismo generalizado e promove a reprodução
da conflitualidade sem resolução para manter a pressão reivindicativa
sobre os reguladores internos.
A valorização do distributivismo e a subordinação da formação de
excedentes nas actividades, públicas ou privadas, diminui ou anula a
flexibilidade e a dotação de recursos para responder a crises de
mudança nas relações económicas globais

Convergência estratégica para a atractividade
As metas da atractividade

Portugal no circuito integrado da
globalização competitiva

O circuito integrado da globalização
competitiva

A passagem do actual estado de
isolamento e de rejeição do exterior,
de preferências distributivas e de
desistência da competição para o que
é o padrão de atractividade na
globalização competitiva não se faz
directamente, mas pode ser estimulada
pelas consequências de uma crise de
descontinuidade que obriga a fazer
apelo a intervenções externas que
contribuem para a recuperação da
atractividade e para a interiorização
do exterior como norma geral dos
comportamentos sociais e como
configurador das decisões
económicas e políticas.
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As metas

Indicadores de atractividade apresentados por Mario Draghi – maio/2013
Salários, produtividade e custos unitários do trabalho

O indicador dos
custos unitários do
trabalho, que é
constituído pela
evolução dos salários
e da produtividade, é
um critério central de
atractividade.
O facto de este
indicador ser utilizado
por decisores externos
evidencia a sua
importância quando o
objectivo é atrair
investimentos que
compensem a
inexistência de centros
de acumulação
internos.
Mas também mostra
que a correcção deste
indicador é uma
medida prévia para a
formulação de uma
estratégia de
crescimento
económico e de
promoção do
emprego.
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Indicadores de atractividade apresentados por Mario Draghi – maio/2013
Formação do lucro, salários e emprego

Na assimetria entre a
Europa competitiva e a
Europa distributiva, as
regiões de excedente
são as que têm
condições mais
favoráveis de
acumulação de capital
e as que têm
indicadores de
emprego mais
positivos.
A evolução salarial das
regiões com défices é
superior à evolução
salarial das regiões com
défice, o que fica
associado a uma
evolução do emprego
desfavorável.
A assimetria entre
regiões de excedente e
regiões de défices é
também uma assimetria
em termos de potencial
de crescimento, de
emprego e de
acumulação de capital.
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O dilema estratégico de Portugal
Sem capital e sem mercado interno com escala, terá de procurar os recursos para o
investimento e o crescimento valorizando a sua atractividade
A descontinuidade
negativa: o efeito dos
desequilíbrios exige a
sua correcção

A necessidade de corrigir desequilíbrios acumulados no passado, que conduziram a uma
crise de descontinuidade, estabelece uma agenda negativa. Porque esses desequilíbrios
fizeram desaparecer o capital acumulado, e não tendo um mercado interno com escala
suficiente para sustentar a recuperação da tendência de crescimento económico, não será
possível repetir as estratégias de crescimento do passado – quando havia capital acumulado,
não havia desequilíbrios nos indicadores fundamentais e o mercado interno era uma base
adequada para sustentar o crescimento económico.
O reconhecimento, tanto na esfera política como na esfera social, da necessidade e urgência
da correcção desses desequilíbrios implica que se torne obrigatório repensar o modelo de
desenvolvimento na perspectiva da descontinuidade – ao mesmo tempo que se
corrigem os desequilíbrios gerados no passado estarão a ser alterados os factores e as
relações que os provocaram ou os permitiram.

A descontinuidade
positiva: a correcção
dos desequilíbrios do
passado é constituinte
das oportunidades
para o futuro

A correcção dos desequilíbrios do passado tem também uma agenda positiva porque
essa correcção obriga a recorrer a apoios e orientações vindos do exterior, no mesmo
período em que as respostas à crise regional europeia e à crise global estão a produzir
novos padrões, novos sistemas e dispositivos institucionais, novas políticas e novos
modelos de análise que irão orientar a evolução das economias, das sociedades e das
propostas políticas.
Esta descontinuidade positiva, que abre as trajectórias para o futuro, estabelece um destino
comum para todos os que partilham o mesmo tipo de incerteza e que têm de responder ao
mesmo tipo de desafios. Nestas condições, o dilema estratégico de Portugal será
resolvido na confluência de duas correntes: a evolução da economia europeia e da
economia global, por um lado, e a qualidade da interpretação e do ajustamento que
serão feitos em Portugal do que forem as evoluções europeia e global.
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O dilema estratégico europeu em contexto de estagnação
Quais e onde vão ser aplicados os estímulos ao crescimento?

A crise de
descontinuidade na
União Europeia e as
suas diferenciações
regionais

A crise de grande intensidade gerada pelas imparidades no sistema financeiro e pelas
assimetrias de excedentes e de défices, pela diminuição do crescimento potencial e pela
pressão que a evolução demográfica exerce sobre as políticas públicas, é uma crise
generalizada, mas que tem traduções distintas em função das vulnerabilidades e dos
desequilíbrios acumulados em cada economia nacional.
Estas diferenciações regionais, que existem e se amplificam apesar de ser comum o
processo da crise, dificultam a formulação de uma estratégia comum, com instituições
que possam coordenar essa estratégia comum, porque a sua concretização em cada
espaço nacional tem de responder a características e condições singulares. Nestas
condições, ficar à espera da resposta comum à crise europeia será imprudente, mas
cada resposta nacional tem de ser formulada em função da previsão do que poderá ser
a evolução das soluções europeias comuns.

O paradoxo da
competição pela
atractividade

Tal como não pode haver excedentes nas balanças correntes para todos ao mesmo
tempo, também não pode haver atractividade para todos e para todos os sectores ao
mesmo tempo.
A competição pela atractividade tende a evoluir para a estrutura de um jogo de soma
negativa, onde o objectivo de atrair investimentos obriga a perder valor e prejudica a
posterior acumulação de capital nessas actividades, empresas e sectores.
Para evitar a degradação das oportunidades de atracção de investimentos, num
contexto que será naturalmente de competição generalizada pela atractividade no
espaço europeu e no espaço global, justifica-se que sejam seleccionados os sectores
que oferecem melhores oportunidades de integração das vantagens relativas nacionais
no que forem os interesses dos operadores internacionais e do que forem as
orientações estratégicas das instituições da União Europeia.
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Atractividade e dualidade do mercado português
Mercado interno e mercado externo e a criação de sectores económicos especiais

Sociedade dualista
assimétrica de
preferência
distributiva,
população activa
assimétrica, dualista,
de preferência
reivindicativa

As características da esfera social em Portugal têm implicações relevantes na esfera
económica porque a preferência distributiva condiciona a afectação dos recursos e a
preferência reivindicativa da população activa cria incerteza competitiva nas empresas,
que não têm flexibilidade na organização do trabalho que possa responder com rapidez
e eficiência às variações das condições do mercado.

Dualidade de
mercados e produção
de legislação especial
para os sectores
subordinados a
relações competitivas

As economias desenvolvidas de sociedades maduras têm indicadores de crescimento
económico potencial em tendência descendente, ao mesmo tempo que têm uma estrutura
legislativa de aplicação universal, independente da dualidade dos mercados. As economias
emergentes, com uma dualidade acentuada entre os sectores tradicionais e os sectores
modernos, têm indicadores de crescimento económico potencial em tendência ascendente,
ao mesmo tempo que têm uma estrutura legislativa diferenciada em função do tipo de
mercado em que essas normas se aplicam.

Este constrangimento tem consequências mais relevantes no mercado externo (onde as
condições competitivas são decisivas) do que no mercado interno (onde a intervenção de
regulações administrativas pode corrigir os desvios gerados pelas preferências distributivas e
reivindicativas que são dominantes na esfera social).

O contraste entre estes dois tipos de configuração pode ser explicado, na perspectiva do
passado, pela diferença de trajectórias históricas de sociedades que há muito são
desenvolvidas e sociedades que aspiram agora à modernização e ao desenvolvimento.
Contudo, a diferença quantitativa nos resultados atingidos implica, no contexto competitivo
da economia global, que também as economias desenvolvidas das sociedades maduras
adoptem os modelos de sectores económicos especiais, com regulações específicas que os
tornem factores de atractividade.
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Qual é o equivalente actual da agricultura como grande empregador?
Mercado do envelhecimento e dos serviços de proximidade como plataformas de captação do
emprego de formação reduzida
A responsabilidade da
esfera política como
criadora de
oportunidades de
emprego em última
instância numa crise
de continuidade com
uma estratégia de
atractividade

Numa crise de descontinuidade, há um desfasamento entre a sua identificação analítica e
estratégica e o seu reconhecimento na esfera social. Entre a verificação da perda de
viabilidade das empresas e da perda de postos de trabalho e o que irá ser a alteração
estrutural conduzida pelos que têm de orientar a passagem para a outra margem da
descontinuidade há um intervalo de tempo, mais ou menos longo, em que empresas e
trabalhadores não encontram possibilidades autónomas de ajustamento.
Nestas condições de transição, há a oportunidade de criação de empresas que tenham
por objecto satisfazer necessidades sociais manifestas (como as que decorrem das
novas procuras criadas nos mercados do envelhecimento e dos serviços de
proximidade) onde a parte da população activa que perdeu os seus postos de trabalho
possam encontrar uma actividade (socialmente útil) e uma remuneração
(individualmente útil).
Em termos dos graus de atractividade, estes dispositivos de flexibilidade da utilização do
factor trabalho e de resolução das tensões sociais que decorrem dos efeitos de uma crise de
descontinuidade, contribuem para que os investidores externos não antecipem que terão de
se ver envolvidos na resolução de crises sociais ou condicionados pela rigidez da legislação
laboral.
Se a esfera política assumir esta responsabilidade de ser criadora de oportunidade de
emprego em última instância (quando o efeito da descontinuidade não permite que o
ajustamento dos mercados comuns encontrem oportunidades de emprego para esses activos
sem ocupação) estará a contribuir para a flexibilidade dos factor trabalho, para a
restruturação mais rápida das empresas que têm de reduzir emprego e para a sua
utilização em funções socialmente úteis que justifiquem a aplicação de recursos
públicos.
Este tipo de intervenção das políticas públicas como criadoras de oportunidades de emprego
em última instância poderá ser a única resposta existente para os activos de formação
escolar reduzida que tenham perdido os seus postos de trabalho.
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Tornar Portugal uma economia mais atractiva
Áreas prioritárias de intervenção no curto prazo

Se a atractividade no médio/longo prazo é marcada pela necessidade de corrigir os desequilíbrios existentes e encontrar
sectores económicos nacionais especiais num quadro europeu. No curto prazo, há medidas que podem ser colocadas no
terreno contribuindo activamente para o aumento da nossa capacidade de atrair mais e melhor investimento.
A missãoCrescimento identifica 6 medidas criticas a implementar no curto prazo que permitem potenciar a atracção de
capital externo, quer seja para investir em empresas nacionais, como para deslocalizar operações para Portugal:

+ Atractividade
Como?

1

2

Criar um modelo de
financiamento (fundo)
que potencie a atracção
de capital externo para
investir em empresas
nacionais

Simplificar e
promover a
competitividade
fiscal

5

Renovar o
ambiente de
negócios– menos
burocracia, mais
investimento

4
Desenvolver a logística
e Infra-estruturas
Portugal no centro da
Europa e do Mundo
74

3
Diversificar fontes de
financiamento, em
particular dinamização
do recurso ao mercado
de capitais (empresas
e investidores)

Tornar Portugal uma economia mais atractiva
Criar um modelo de financiamento (fundo) que potencie a atracção de
capital externo para investir em empresas nacionais

Descrição da solução
Criar um modelo de financiamento inovador que potencie a
atracção do capital externo para investimento em empresas
portuguesas. Este modelo, que poderá consistir num ou mais
fundos de capital de risco dedicados para a canalização de
financiamento para empresas portuguesas.
É necessário acautelar que existem instrumentos de capital e
dívida para co-investimento com capital externo, a existência
de co-investimento nacional (em particular capital público) mitiga
as preocupações dos investidores estrangeiros. Uma possível
solução passará pela utilização do capital de risco público.

Drivers & Enablers
•

Estabilidade do modelo regulatório definido é fundamental
para assegurar a credibilidade, transparência e sucesso da
medida.

•

Este modelo regulatório deverá englobar aspectos fiscais,
legais, de financiamento e garantias a prestar a figuras
legislativas que facilitem o processo de transferência de
propriedade.

•

Optimização da estratégia financeira através da convergência e
integração dos vários instrumentos financeiros existentes.

•

Criação de pacote de incentivos transversal aos stakeholders
envolvidos no processo, nomeadamente, investidores,
empresas, instituições financeiras e private equities.

•

Co-financiamento com capital público.

Co-financiamento
com capital público
nacional

Orientado para
captação de
investimento
estrangeiro

Injecção capital
para aumentar
competitividade das
empresas

Fundo de capital
de risco
Instrumento
privilegiado para a
dinamização da
Economia
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Foco em bens
transaccionáveis
Aumento da
viabilidade das
empresas

Tornar Portugal uma economia mais atractiva
Simplificar e promover a competitividade fiscal

Descrição da solução
O enquadramento é um dos factores críticos no processo de tomada de decisão de
investimento, sendo decisivo pela forma como afecta a circulação de capitais entre
regiões e determina a capacidade de atracção de investimento de um país.

Drivers & Enablers
•

Em Portugal, o quadro fiscal não favorece a nossa capacidade atracção de
investimento. É complexo, moroso e dispendioso (taxa total de tributação em
percentagem dos lucros),.

Sistema fiscal ao serviço da competitividade e
economia nacional, com taxas de imposto
competitivas e capazes de atrair
investimento estrangeiro.

•

Desenvolvimento da reforma fiscal de forma
global e não imposto a imposto.

A reforma do IRC dá alguns passos neste, contudo, deveria também assegurar:

•

Assegurar o envolvimento dos key
stakeholders no processo de tomada de
decisão, assegurando a estabilidade das
medidas implementadas.

•

•
•

•

uma reforma profunda, global (não apenas imposto a imposto) e abrangente
do regime fiscal nacional, que permita reduzir o nº de taxas e impostos
existentes e rever procedimentos e obrigações, simplificando o processo
associado ao cumprimento das obrigações fiscais.
um regime regulatório e fiscal especial para novas pequenas empresas e
startups.
o decréscimo progressivo da taxa de IRC até 2020 (calendarizado e
quantificado): medida consensualizada entre todos os partidos do arco da
governação por forma a assegurar a estabilidade e implementação efectiva da
medida.
a redução da tributação de empresas, cujos lucros não distribuídos sejam
investidos em expansão e inovação (3 anos).

Para suporte ao fundo (medida 1):
•

•

Definir um modelo regulatório através do qual qualquer entidade terá
acesso a um conjunto de benefícios previamente estipulados, desde que
preencha os requisitos predefinidos. Este modelo regulatório deverá favorecer
a criação de emprego, garantir uma duração igual à dos prazos do investimento
realizado e fornecer um conjunto de incentivos a todas as partes envolvidas
(nomeadamente investidores, accionistas actuais e empresas visadas).
Criar um modelo de incentivos aplicáveis às várias partes interessadas que
cubra, entre outros aspectos, a redução da carga fiscal, a redução das restrições
e burocracias, dedutibilidade das perdas e imparidades reconhecidas.
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Doing business 2014 – Pagamento de impostos
(The World Bank & IFC)

Portugal
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Tornar Portugal uma economia mais atractiva
Diversificar fontes de financiamento, em particular dinamização do recurso
ao mercado de capitais (empresas e investidores)

Descrição da solução
A dinamização do mercado de capitais é fundamental para o
financiamento de projectos de investimento. Assim, a
missãoCrescimento propõem a implementação de medidas a dois
níveis:
1. Empresas:
• Simplificar critérios de elegibilidade (requisitos para
listagem) sobretudo para PME e startups, instituindo
diferentes níveis de acesso consoante a maturidade da
empresa
• Reduzir custos/fees associados à listagem, transacção e
manutenção de uma cotação em bolsa, em particular para
PME e startups.
• Estabelecer um regime de incentivos para empresas que
favoreça o financiamento por via dos capitais próprios e da
abertura do capital accionista.
2. Investidores:
• Requisitos de disclosure de informação (definição de
equilíbrio entre o que é necessário para transmitir confiança
aos investidores e o que não será considerado um encargo
excessivo de preparação para a empresa);
• Responsabilidades e obrigações dos órgãos de gestão
das empresas e dos seus membros individualmente adopção de regras, obrigações, deveres e responsabilidades
de quem exerce estes cargos;
• Litigância: nomeadamente, a possibilidade e simplicidade
com que se iniciam processos judiciais contra
administradores em caso de má conduta ou conduta
fraudulenta pelos emitentes.
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Drivers & Enablers
•

A revisão do quadro regulamentar deverá ser realizado não
apenas pelo Estado e Regulador, mas envolvendo também um
conjunto de key stakeholders diversificado e que contribua
activamente com os seus conhecimentos e experiência,
nomeadamente, empresas (PME), empreendedores, private
equity e outros investidores.

•

Alinhar modelo com melhores práticas internacionais.

•

Assegurar a estabilidade da solução envolvendo as diversas
forças politicas no eixo da governação.

•

Condições e quadro regulamentar aplicação aquando da
entrada do capital/investimento terão de ser os mesmos que
existem aquando da sua saída.
Dinamizar o Mercado de capitais implica
agir sobre os constrangimentos…

Empresas

Investidores

Os principais constrangimentos
estão associados ao custo de
acesso e transacção de títulos
em mercado de capitais, bem
como a complexidade dos
critérios de elegibilidade
exigidos e insuficiente quadro
de incentivos à sua utilização.

A carga fiscal aplicável, bem
como os reduzidos mecanismos
de protecção dos investidores
existentes limita a nossa
capacidade de atracção para o
mercado nacional de
investidores estrangeiros e
private equity.

Tornar Portugal uma economia mais atractiva
Desenvolver a logística e Infra-estruturas - Portugal no centro da Europa e
do Mundo

Descrição da solução
A posição geográfica privilegiada do nosso pais favorece o nosso
estabelecimento como porta de entrada e saída de mercadorias de
e para a Europa. O alargamento do canal do panamá constitui uma
oportunidade para Portugal, mas para a sua concretização é
necessário assegurar a competitividade dos portos nacionais e as
ligações ao centro da Europa.

Drivers & Enablers
•

Diplomacia com Espanha, França e Comissão Europeia com
vista à concretização destes investimentos em Infra-estruturas
com o menor valor de contrapartida nacional possível.

•

Assegurar o envolvimento dos partidos do arco da governação
no processo de construção da solução, assegurando a
estabilidade das medidas implementadas.

Para a sua concretização é fundamental assegurar:
•

Assegurar as ligações ferroviárias por bitola europeia para
França (depende logicamente do alinhamento de prioridades de
investimento com Espanha e de Portugal assegurar o
financiamento nacional);

•

As ligações ferroviárias deverão privilegiar o transporte de
mercadorias e a ligação com os portos nacionais;

•

Efectuar estudo de benchmark de custos associados à
utilização dos portos nacionais face à concorrência, em
particular, Espanha. Com base nos resultados do estudo
introduzir melhorias com vista ao aumento da competitividade
dos portos nacionais.

Do ponto de vista energético:
•

Reforçar a interligação eléctrica entre a Península Ibérica e
França através dos Pirenéus

•

Concluir a 3ª interligação de gás natural entre a Península
Ibérica e França, através da Catalunha, para potenciar os 7
terminais de LNG já existentes na Península, abastecendo de
GN o centro da Europa e reforçando a concorrência em
Portugal.
78

Portugal no Centro do Mundo e da Europa

Transportes

Energia

Com foco nos transportes
marítimos e ferroviários

Actualização do Plano
Energético Nacional e
consequente racionalização do
sistema energético

Tornar Portugal uma economia mais atractiva
Renovar o ambiente de negócios– menos burocracia, mais investimento

Descrição da solução

Drivers & Enablers

Apesar da reforma dos licenciamentos industriais e comerciais lançada no
decurso do ano passado pelo Governo, e que introduziu algumas
melhorias assinaláveis nos processos de licenciamento, a burocracia e a
complexidade dos procedimentos continua a ser identificado como um
dos principais entraves ao investimento, com particular prejuízo da
actividade de startups e PME.

•

Assegurar o envolvimento dos partidos do arco da
governação no processo de construção da solução,
assegurando a estabilidade das medidas
implementadas.

•

Ouvir e envolver key stakeholders no processo da
reforma legislativa.

A este nível, a missãoCrescimento propõe:

•

Afastar práticas actuais dos serviços na construção do
processo que se pretende ser inovador. Os serviços,
apesar da sua experiência e conhecimento nos processos,
tendem a proteger as práticas actuais. A sua participação
no desenvolvimento deve ser limitado e equilibrado com a
participação dos restantes key stakeholders (PME, startups,
investidores estrangeiros que actuem já ou não em
Portugal).

•

Alinhar com melhores práticas internacionais.

•

Estabelecimento de contractos ad hoc entre o Estado e Investidores
(com conjunto de incentivos fiscais e financeiros específicos) para
projectos de investimento em sectores especiais (exemplo
Autoeuropa).

•

Rever o modelo de relacionamento da Administração Pública com
empresas e investidores, com foco na empresa e investidor e nas
suas necessidades (sejam elas processuais ou informativas).
Actualmente, o relacionamento é gerido e organizado por Serviço da
Administração Pública, dificultando a interacção e obrigando a empresa
e investidor a perceber a organização do Estado e dos seus serviços.

•

Integrar objectivos estratégicos empresariais, assumidos de forma
individual ou através de associações, na definição das políticas públicas
de ID&T.

•

Reforma legislativa que promova a redução da intervenção do Estado
nos processos de licenciamento:
 Maior foco na fiscalização em detrimento do licenciamento prévio;
 Papel mais didáctico do Estado para corrigir comportamentos em
substituição da aplicação de multas para sanção de
comportamentos divergentes;
 Introdução de regras “one-in-one-out” e avaliação de impacto para
PME e startups na preparação de nova legislação.
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- Burocracia

Alinhar práticas
com
necessidades de
PME e startups Reduzir
papel e
intervenção
Complexidade
do Estado

+ Atractividade
Os sectores especiais (1/2)
Porque os recursos são escassos é importante que o esforço seja orientado para aqueles que são os sectores da nossa
economia mais fortes, mais dinâmicos e orientados para o exterior. Os quadros seguintes mostram os sectores que mais
contribuem para o VAB nacional e os que mais exportam (95% das exportações nacionais provêem do sector Industrias
transformadoras).
Estes dados reforçam a aposta nacional na produção de bens transaccionáveis e na Indústria.
Os sectores com maior contributo para o VAB nacional

Sector

Peso do sector
(em % do total
nacional - 2012)

Industrias transformadoras

21%

Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos

19%

Construção

8%

Transportes e armazenagem

8%

Actividades de informação e de comunicação

7%

Actividades de saúde humana e apoio social

7%

Actividades administrativas e dos serviços de
apoio

6%

Alojamento, restauração e similares

4%

Fonte: INE
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Os sectores mais exportadores da economia portuguesa

Sector
Industrias transformadoras

Peso do sector
(em % do total
nacional - 2012)
95%

Veículos automóveis, reboques e semireboques

11%

Coque e produtos petrolíferos refinados

8%

Equipamento eléctrico

6%

Produtos metálicos transformados, excepto
máquinas e equipamento

6%

Produtos químicos

6%

Artigos de vestuário

6%

Produtos alimentares

6%

Papel e cartão e seus artigos

5%

Artigos de borracha e de matérias plásticas

5%

Metais de base

5%

Máquinas e equipamentos, n.e.

5%

Fonte: INE

+ Atractividade
Os sectores especiais (2/2)
Além de olhar para os sectores que mais contribuem para o VAB e exportações nacionais importa também observar os
sectores que apresentam maior dinâmica de crescimento quer do VAB como do volume de exportações.
Existem claras sobreposições de análise no que concerne às Industrias transformadoras, mas é de assinalar o crescimento
das exportações em produtos agrícolas, silvicultura e pesca.

Os sectores cujo contributo para VAB nacional mais
cresceu entre 2007 e 2012
Sector

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento, gestão de resíduos e despoluição
Actividades de saúde humana e apoio social
Fonte: INE

Variação
2007- 2012

Os sectores cujas exportações mais cresceram entre 2007
e 2012
Sector

15%

Produtos da agricultura, silvicultura e pesca

46%

24%

Indústrias transformadoras

18%

14%

Produtos farmacêuticos e preparações
farmacêuticas de base

55%

Artigos de borracha e de matérias plásticas

46%

Metais de base

43%

Produtos diversos das industrias
transformadoras

34%

Equipamento eléctrico

30%

Serviços artísticos, recreativos e de espectáculo
Fonte: INE

81

Variação
2007- 2012

64%

missãoCRESCIMENTO

