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BB
234% PIB
Dívida Externa Bruta ´11
Entre 1999 e Junho de 2011, a Dívida Externa Bruta de Portugal multiplicou por 2,3x.

3

Rating S&P ´12
Mercados financeiros internacionais estão vedados a Portugal. Irlanda com
‘BBB+’ (4 níveis acima), Espanha com ‘A’ (6 níveis acima) e Grécia com ‘CC’ (6
níveis abaixo).
“An obligor is LESS VULNERABLE in the near term than other lower-rated obligors.
However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business,
financial, or economic conditions which could lead to the obligor's inadequate capacity
to meet its financial commitments.”
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Da descontinuidade à reconfiguração dos espaços…
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Da descontinuidade à reconfiguração dos espaços…
uma crise financeira que se desenvolve simultaneamente em 3 espaços
• Uma crise financeira que envolve 3 espaços – global, regional e nacional:
uma solução estável tem que ser compatível com o que se passa em cada um desses três níveis,
cada um com os seus operadores especializados.

• A nível global, um conjunto de factos que podem determinar uma viragem brutal:
• O papel do FED nos EUA e do BCE na Europa;
Antes de 2008 as reservas dos bancos eram de 56 biliões; em 2011 são de 1,6 triliões para não falar na
permanente polémica entre as escolas keynesiana e monetarista (gestão de taxas de juro e capacidades ociosas
como geradoras de inflação ou deflação e a oferta de moeda e dívida pública e privada)

• A evolução da relação das taxas de câmbio mundiais;
• As ameaças e as oportunidades dos países emergentes;
• As assimetrias globais entre Europa, EUA, China e Países emergentes (com fortes desequilíbrios
comerciais, de poupança e poder produtivo);
Nestas assimetrias há um bloco que é constituído por sociedades maduras em que a trajectória da
despesa pública é determinada por opções políticas estabelecidas (estamos em presença de economias
distributivas vrs. economias competitivas dos países emergentes)

missãoCRESCIMENTO
10

Da descontinuidade à reconfiguração dos espaços…
uma crise financeira que se desenvolve simultaneamente em 3 espaços
•

A nível europeu – uma área monetária imperfeita.
Como referiu um economista americano, aquilo que seria uma simples crise de dívida soberana,
transformou-se na Europa numa crise bancária, depois numa crise da moeda única, numa crise
económica e de seguida numa crise política em resultado de uma desarticulação das instituições e
políticas na Europa.
A crise impõe um novo equilíbrio mundial, uma nova soberania monetária e uma interiorização do
exterior i.e. uma crise de contracção e austeridade que nos ajusta a um diferente campo de
possibilidades.

•

No espaço nacional, a ilusão da taxa de juro da moeda única permitiu a todos os
sectores da economia (famílias, empresas e Estado) manter um nível de despesa e
investimento que se vieram agora a revelar incomportáveis, não tendo a sociedade
estímulos suficientes para embarcar na resolução das insuficiências estruturais. Entre
2000 e 2010 a economia portuguesa em média cresceu apenas 0,5%.
A base de partida de capital das empresas associada ao endividamento fácil e barato originou que as
empresas, em vez de serem centros de acumulação de capital, se tornaram centros de acumulação
de dívidas.
Não estamos se trata de uma crise de natureza keynesiana em que a recessão por si seja geradora da
recuperação, mas sim uma crise de natureza schumpeteriana, de descontinuidade, cuja resolução
obriga a uma nova reconfiguração.
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Do ponto de partida à reconfiguração das esferas …
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Do ponto de partida à reconfiguração das esferas …
a descontinuidade manifesta-se nas esferas económica, social e política

• Em cada período histórico, a forma ideal de uma configuração é uma articulação entre as
esferas económica, política e social, coordenadas por funções de regulação e subordinadas
à regular comparação com o exterior.
• Na esfera económica, a conjugação entre dificuldades competitivas ditadas pela integração de
Portugal num espaço europeu com economias mais evoluídas e recursos humanos mais qualificados,
e dificuldades emergentes da globalização justificou uma opção deliberada pelo refúgio em sectores
mais abrigados da competição externa, ligados à produção de bens e serviços não transaccionáveis.
• Na esfera social, a preferência por rendas distributivas, obtidas por protecção política, seria sempre
característica identitária de uma sociedade que fora a sede de um império colonial, e em que o poder
do Estado sempre se afirmou pelo estabelecimento de redes de dependência clientelar. Estas redes
conquistaram uma dimensão social à luz de uma lógica de socialismo distributivo que, se esteve na
fundação do regime democrático, acabaria por ser ciclicamente reconstituída em períodos eleitorais,
na medida em que se cristalizou como o critério central do eleitorado.
• Na esfera política, qualquer estratégia é subordinada a pressões de redes de interesses, na medida
em que o poder político não só é assumido como a cúpula das relações clientelares, como só se
mantém justamente porque satisfaz as preferências dos que dele dependem.

• Em termos sucintos, teremos de passar de uma configuração de segurança, protecção,
equilíbrios e distribuição para um mundo de risco, competição, e capitalização.
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Da descontinuidade à reconfiguração
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Da descontinuidade à reconfiguração
que soluções?

• Conhecendo o ponto de partida – espaços, descontinuidade, reconfiguração e relação das
3 esferas, as soluções terão de:
• promover a descontinuidade - ruído, distorção e debate conflitual,
• concretizar uma estratégia de ajustamento e
• necessariamente, uma estratégia de crescimento que assentará em reconfiguradores iniciativa privada, posicionamento e alianças, assim como domínios de
desenvolvimento e estratégia próprias.
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O polígono de constrangimento

• A escala de redução
não poderá ser obtida
apenas com medidas
de austeridade e
racionalização.
• São necessárias
políticas de
descontinuidade…
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O polígono de constrangimento
• Os constrangimentos de partida estão fortemente repisados: défice orçamental, défice da balança
corrente e crescimento. Independentemente das diferentes teorias e sucessivos refinamentos, a função de
crescimento económico é fortemente tributária da combinação de capital, pessoas e tecnologia.
• Nenhuma estratégia pode ser apresentada se não tiver uma solução para este sistema de objectivos, mas
não se pode perder o enfoque daquilo que é essencial: desendividar a economia, encetar uma trajectória
de regressão clara dos níveis de endividamento público, recapitalizar o sistema financeiro, aliviar
gradualmente o fardo do endividamento externo – porventura o mais pesado de todos os fardos.
• Tudo isto se traduz na necessidade de reposição da confiança perdida na economia e de abrir espaços
facilitadores do regresso de capitais e de alguns estímulos ao investimento privado, designadamente
pela via da fiscalidade sobre as empresas. E tudo isto já dará para muitas revoluções… e reconfigurações.
• Provavelmente as nossas maiores restrições são a ignição para fazer despoletar o crescimento. É da
contracção virtuosa que podem surgir políticas que promovam o reequilíbrio e o crescimento.
• A escala de redução é de tal ordem que não poderá ser obtida apenas com medidas de austeridade
e racionalização. É necessária a descontinuidade de políticas no défice orçamental, défice da
balança corrente e no crescimento.
• A questão central passa a ser: o que é que produz crescimento no futuro? Este é o efeito estratégico do
programa de ajustamento: liberta recursos que antes estavam prisioneiros em relações que eram
inviáveis, como a crise mostrou e o programa de ajustamento confirma nas suas consequências. Sabe-se
que o passado não gerou crescimento e que o crescimento que gerou não era sustentável. O programa de
ajustamento vem tornar socialmente evidente que não é possível reproduzir o passado.
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O imperativo do crescimento
Os princípios base
• A economia portuguesa enfrenta o desafio de retomar um crescimento sustentado em
condições externas muito difíceis, o que exige, previamente ao enunciado de medidas que
facilitariam essa retoma, a definição de alguns princípios base a que deve obedecer:
Princípio 1. A retoma do crescimento tem que assentar num aumento substancial de produtividade dos
factores – capital, conhecimento/tecnologia, trabalho e terra – quer nos sectores
“protegidos” da concorrência internacional e que actualmente, por estarem sob controlo do
Estado, não podem evoluir para soluções mais eficazes e eficientes; quer nos sectores
exportadores. Trata-se assim de passar para o sector privado a gestão dos serviços com maior
concentração de quadros superiores do país (educação e saúde).
Princípio 2. A retoma do crescimento exige em particular um aumento da produtividade do capital,
favorecendo o investimento que contribua decisivamente para máxima conectividade
física, digital e humana do País ou se destine a responder a riscos naturais de grande
relevância societal, criando ao mesmo tempo as condições para que o investimento
infraestrutural já realizado no País seja gerido por quem possa valorizá-lo graças a
empreendimentos em serviços para visitantes e novos residentes. Um exemplo será a
construção e gestão privada do NAL.
Princípio 3. A retoma do crescimento tem que assentar numa nova vaga exportadora e não apenas no
aumento das exportações, ou seja, tem que assentar no aproveitamento de todas as
oportunidades do mercado exterior, nomeadamente em contractos bilaterais com Estados e
empresas que nos posicionem nas redes sectoriais globais das vagas exportadoras do futuro
(que são determinadas pelos investidores globais e apostas dos diferentes Estados),
suficientemente vastas para que justifiquem um aumento substancial e continuado do
investimento no sector exportador.
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O imperativo do crescimento
uma introdução

Princípio 4. A retoma do crescimento tem que assentar numa vaga exportadora maioritariamente de
actividades pouco intensivas em capital e muito intensivas em competências e
conhecimentos, que se encontram quase todas nos sectores de serviços, cadeias de serviços de
suporte às industrias, ou de bens industriais muito transformados por serviços (I&D, design,
produção de conteúdos e marketing) deixando para o investimento exterior o investimento
industrial em sectores mais intensivos em capital que possam localizar-se em Portugal devido ao
seu posicionamento e características geográficas e às suas opções geoeconómicas, tendo em conta
a expectativa de um período prolongado de limitação da capacidade de financiamento interno –
público e dos bancos comerciais.
Princípio 5. A retoma do crescimento exige, num período de austeridade interna, uma dinâmica do mercado
interno que tem que contar com a atracção de capital e rendimento vindo do exterior, não só
através do turismo, mas sobretudo pelo acolhimento de novos residentes vindos da Europa, que
podem contribuir também para valorizar activos territoriais.
Princípio 6. A retoma do crescimento e a consolidação orçamental têm de coexistir e interagir de forma
virtuosa, pela transferência para o sector privado da gestão de parte significativa dos serviços de
educação e saúde - sob enquadramento, certificação e co-financiamento por parte do Estado.
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O imperativo do crescimento
uma introdução

Princípio 7. A retoma sustentada do crescimento exige uma transformação simultânea e interligada:
• dos sistemas de protecção social e de pensões reforçando a poupança forçada das famílias,
compensada pela redução da tributação, poupança que constitua a base para o reforço dos
investidores institucionais;
• do sistema financeiro, reforçando o papel dos investidores institucionais, dos fundos de
investimento e dos fundos mútuos numa evolução que reforce o papel do mercado de capitais
na distribuição das poupanças;
• entregando ao mercado de capitais uma melhor compatibilização dos tempos de retorno dos
investimentos e dos fluxos de poupança que a eles se possam destinar.
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Síntese
condições de base para o crescimento
melhorar a

CONECTIVIDADE e a
PRODUTIVIDADE
estabilizar o

FINANCIAMENTO

renovar o

ESTADO

promover o

DESENDIVIDAMENTO

assegurar os

EQUILÍBRIOS
INTERGERACIONAIS
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Síntese
condições de base para o crescimento

promover o DESENDIVIDAMENTO
Portugal precisa de forçar o desendividamento e atenuar riscos de informação assimétrica e de moral hazard, para
recuperar a credibilidade e a reputação perante os investidores.

estabilizar o FINANCIAMENTO
Portugal precisa de garantir a estabilização financeira, a normalização do financiamento das empresas e a
recapitalização da economia.

melhorar a CONECTIVIDADE E A PRODUTIVIDADE
Portugal precisa de aproveitar todas as oportunidades de investimento que possam criar novas conectiviadades
físicas, digitais e humanas, integrando redes globais sectoriais de alto valor acrescentado; e de promover uma cultura
de produtividade e partilha de risco.

renovar o ESTADO
Portugal precisa de um Estado diferente, orientado por princípios de eficiência, que garanta o acesso aos bens
públicos fundamentais, e promova a equidade.

assegurar os EQUILÍBRIOS INTERGERACIONAIS
Portugal precisa de ajustar as suas políticas às ‘tendências pesadas’ da demografia, nomeadamente no que respeita
aos sistemas de pensões, dívidas implícitas futuras e participação política e económica.
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Promover o desendividamento
Medidas de Referência
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Promover o desendividamento
recuperar a credibilidade perante os investidores

Transformar dívida em
capital com um novo quadro
regulatório e regime de
falências que permita
preservar o valor social das
empresas.
É necessário articular uma nova estrutura de propriedade e
de governo empresarial, que permita reestruturar as
empresas e relançar a produção, privilegie a acumulação
de poupança e a remuneração do risco.
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Promover o desendividamento
medidas de referência…

Reconfigurar o perfil da dívida e de capital
Objectivo: Criação de instrumentos que possibilitem a celebração de contratos de conversão
de créditos em capital ou congelamento de dívida com cláusulas de ‘regresso de boa
fortuna’, sob a forma de acções preferenciais ou outros instrumentos, envolvendo os
diversos credores – incluindo a Administração Pública – até que as empresas recuperem
condições de competitividade e de geração de excedentes.
Meta: Reduzir o valor do rácio Debt to Equity das empresas privadas não financeiras
1. Promover as condições necessárias para a criação de entidades para a aquisição de
créditos e activos, incluindo as dívidas ao sector público (dívidas fiscais e à segurança
social), e procedam à sua conversão em entradas de capital para fundos de private equity
com funções reforçadas de gestão ou outros instrumentos.
2. Redesenhar o regime jurídico de falências e insolvências por forma a permitir rapidez
de actuação, flexibilizar a reorganização financeira e operacional, transformação de créditos
em capital ou alienação de participação no mais curto espaço de tempo e preservar o valor
social da empresa.
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Estabilizar o financiamento
Medidas de Referência
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Estabilizar o financiamento
acomodar imparidades e relançar o investimento produtivo

Promover e apoiar veículos
especiais vocacionados para
a gestão e valorização de
ativos e infraestruturas em
situação de imparidade.
O valor operacional das empresas e o dos seus activos
pode estar, em muitos casos, desajustado face a estrutura
de capitais, maturidade e custo do financiamento. Por
outro lado, diversos activos relacionados com grandes
infraestruturas têm um valor económico positivo para a
economia portuguesa. Urge a criação de veículos que
tenham por objectivo gerir os activos e competências no
processo de ajustamento e transição.
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Estabilizar o financiamento
medidas de referência…

Absorver imparidades e financiar o investimento
Objectivo: Criar instrumentos e veículos de gestão de imparidades e valorização ou venda
de grandes infra-estruturas – promovendo o redesenho das concessões e o envolvimento de
operadores globais - e a titularização do património imobiliário, mobilizando fundos para
relançar o investimento e criando novas conectividades.
Meta: Libertar anualmente recursos financeiros para investimento em média equivalentes a
10% do PIB português.
Criar Fundos de Reconstrução Nacional (FRN), com participação do Estado e dos bancos
com o objectivo de (i) absorver as imparidades e valorizar as infra-estruturas públicas, (ii)
promover uma gestão racional e integrada dos activos transferidos e (iii) funcionar como
veículo de canalização dos financiamentos privados ou públicos, de instituições
internacionais e para atracção de fundos comunitários. O financiamento destas entidades
será composto por dotação de capital dos privados, dívida ou garantias do Estado. O Estado
português utilizará preferencialmente garantias. A transferência para os FRN de activos que
estão nos bancos e em entidades públicas, ainda que com valor reduzido ou com valor em
dívida, permite constituir uma base de valores que possa ser utilizada como colateral de
empréstimos para libertar balanços dos bancos e viabilizar a retoma do investimento
produtivo.
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Melhorar a conectividade e a
produtividade
Medidas de Referência
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Melhorar a conectividade e a produtividade
actuar sobre os factores de atracção e desenvolvimento de negócios

Valorizar as competências e
o posicionamento
geoestratégico; ajustar os
salários à produtividade e os
impostos das empresas ao
investimento e à criação de
emprego.
Criação de um “level playing field”, para que as empresas
que apostam na inovação como fator de aumento da
produtividade possam ser estimuladas ao investimento e
ao desenvolvimento tecnológico e do capital humano.
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Melhorar a conectividade e a produtividade
medidas de referência…

Valorizar as competências e a competitividade
Objectivo: Melhorar a conectividade internacional da economia portuguesa.
Meta: Atrair operadores internacionais e investimento que assegurem que Portugal se
posiciona entre as economias com maior integração global.
1. Criação de regimes especiais (regulatórios e fiscais) para novas empresas exportadoras
- “ilhas empresariais”.
2. Promoção de parcerias com investidores com capacidade técnica e financeira para
promover a aceleração do aproveitamento da geografia e dos recursos disponíveis, se
possível através da mobilização de recursos financeiros europeus ou, na ausência desses
recursos, através de parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
3. Preparar a redução progressiva da taxa base de IRC de forma a estar no 1º quartil
dos países da OCDE em 2020 (com os dados disponíveis nesta data significaria que a taxa
base de IRC deveria ser inferior a 20%).
4. Reembolsar ex-post ou isentar de tributação os lucros não distribuídos das empresas
que sejam reinvestidos ou sejam aplicados no mercado de capitais por pelo menos sete
anos.
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Melhorar a conectividade e a produtividade
Medidas de referência…

Incorporar a partilha de risco no Contrato Social
Objectivo: Promover uma cultura de produtividade e partilha de risco.
Meta: O crescimento dos custos unitários do trabalho não deve ultrapassar o aumento da
produtividade a partir de 2012.
1. Derrogar as normas constantes de instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho
que ainda prevejam a ligação entre inflação e salários.
2. Publicar a legislação necessária à implementação do modelo único de contrato de
trabalho, flexibilizando as regras de alteração das condições de prestação e da sua cessação
e promovendo a mobilidade entre os sectores público e privado.
3. Incentivar a participação de representantes dos trabalhadores na gestão das empresas
a partir de 150 trabalhadores e obrigar ao acompanhamento da gestão por representantes
dos trabalhadores naquelas em que, com mais de 50 trabalhadores, se verificar uma redução
dos salários para ajustamento às condições do mercado.
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Renovar o Estado
Medidas de Referência
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Renovar o Estado
mais e melhor regulação, menos intervenção na produção

Reduzir o perímetro de
intervenção direta do Estado,
conduzindo-o a um papel de
regulador norteado por
princípios de eficiência.
Tendo em vista aumentar de forma significativa a
produtividade da economia, propõe-se que seja
concessionada a exploração de serviços públicos de saúde
e educação, subordinando-a a objetivos de eficiência e
promoção de uma cultura concorrencial, num ambiente de
mercado regulado.
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Renovar o Estado
medidas de referência…

Aumentar a eficiência das políticas sociais
Objectivo: Criar programas de contratualização de funções de políticas públicas, para a
melhoria da produtividade e alargamento dos benefícios, reconfigurando o perímetro de
intervenção directa do Estado.
Metas: Pelo menos 50% da provisão de serviços públicos em educação e saúde realizada por
sistemas privados e mistos em 2020.
Promover a concorrência efectiva entre a gestão privada e a gestão pública dos sistemas de
saúde e de educação, induzindo competitividade e eficiência em condições de remuneração
normal do capital, delimitando e reforçando a regulação dos sectores através de um sistema
de comparação, promovendo a valorização dos seus profissionais e da função pública.
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Assegurar os equilíbrios intergeracionais
Medidas de Referência
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Assegurar os equilíbrios intergeracionais
corrigir imparidades intergeracionais, promover a coesão social

Um novo modelo de Estado
social, com partilha de
responsabilidades e assente
em financiamento público e
privado.
Um modelo de segurança social limitando as
responsabilidades do Estado como “segurador de última
instância” e incentivando as poupanças dos particulares,
em articulação com os objetivos de mobilidade do trabalho
e as escolhas dos cidadãos.
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Assegurar os equilíbrios intergeracionais
medidas de referência…

Assegurar os equilíbrios intergeracionais
Objectivo: Criar um modelo de financiamento da segurança social baseado em cinco pilares
ajustado às alterações da demografia e do funcionamento dos mercados financeiros,
reduzindo os custos não salariais do trabalho.
Meta: Reduzir em 50% o peso das responsabilidades futuras do Estado, reduzindo a TSU na
mesma proporção.
1. Promover a evolução do sistema de pensões para um modelo de 3 pilares (primeiro
pilar – pensões e reformas mínimas universais; segundo pilar - regime de capitalização
obrigatório mas com possibilidade de opção por gestão privada dos fundos; e terceiro pilar regime complementar voluntário), para que a partir de 2013 seja possível a participação de
entidades do sector financeiro no segundo pilar, estando concluídas as necessárias
alterações legislativas e regulamentares, designadamente de supervisão de todas as
entidades gestoras de fundos de pensões nos sectores público e privado.
2. Criar e promover a gestão privada do seguro de desemprego acima do salário mínimo
nacional (quarto pilar), introduzindo sistemas de bónus/malus na fixação da taxa de
contribuição das empresas, reflectindo a sua experiência de utilização, estimulando as
empresas a promover a mobilidade interna e a qualificação dos trabalhadores, assim como o
financiamento do SNS por seguros de saúde partes pública e privada (quinto pilar).
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Promover o desendividamento
Orientações estratégicas
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Promover o desendividamento
recuperar a credibilidade perante os investidores

comprometer as famílias
¬ Incentivar a constituição de poupança duradoura
¬ Estimular a amortização antecipada de dívidas
¬ Diminuir a propensão para o recurso ao crédito

comprometer as empresas
¬ Incentivar a retenção e o reinvestimento de lucros
¬ Premiar o aumento da intensidade de capitais próprios
¬ Estimular as empresas à amortização antecipada de dívida

comprometer o Estado e a sociedade
¬ Cumprir metas para a dívida pública, a médio e longo prazo
¬ Cumprir metas para a dívida externa total, a médio e longo prazo
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Estabilizar o financiamento
Orientações estratégicas
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Estabilizar o financiamento
acomodar imparidades e relançar o investimento produtivo

estabilizar o sistema financeiro
¬ Garantir a adequada capitalização das instituições por fundos próprios
¬ Garantir plena racionalidade e eficiência na gestão das instituições
¬ Assegurar o alinhamento com tendências regulatórias internacionais
¬ Reforçar a protecção dos consumidores

atrair novos accionistas, novos empreendedores
¬ Fixar capitais externos via política de privatizações
¬ Concessionar grandes infra-estruturas a operadores internacionais
¬ Reformar as políticas de estímulo ao empreendedorismo
¬ Reformar o capital de risco de iniciativa pública

missãoCRESCIMENTO
42

Melhorar a conectividade e a
produtividade
Orientações estratégicas

missãoCRESCIMENTO
43

Melhorar a conectividade e a produtividade
actuar sobre os factores de atração de negócio internacional

estimular a exportação e o investimento estrangeiro
¬ Enfocar as políticas públicas nos bens transacionáveis
¬ Garantir maior eficiência das estruturas de logística
¬ Assegurar melhoria de processos das autoridades aduaneiras
¬ Garantir eficácia aos instrumentos de diplomacia económica
¬ Investir na conectividade internacional

assegurar a continuidade do tecido produtivo
¬ Assegurar a reestruturação de empresas viáveis em stress financeiro
¬ Reformular o processo falimentar, com enfoque na recuperação
¬ Agilizar reestruturações, por conversão de dívida em capital
¬ Aperfeiçoar modelos de governance e gestão empresarial

missãoCRESCIMENTO
44

Melhorar a conectividade e a produtividade
actuar sobre os factores de atração de negócio internacional

comprimir custos de contexto
¬ Reformar os modelos de Contrato Social entre empresas e trabalhadores
¬ Estimular a criação de emprego, em detrimento da garantia de emprego
¬ Reforçar a autonomia e a independência das autoridades de regulação
¬ Assegurar a liberalização do arrendamento urbano
¬ Agilizar a transmissão de imóveis
¬ Reformar o uso de solos com aptidão agrícola e silvícola
¬ Incrementar a eficiência da política energética
¬ Reformular conteúdos no sistema educativo
¬ Afirmar o culto da meritocracia no sistema educativo

missãoCRESCIMENTO
45

Renovar o Estado
Orientações estratégicas

missãoCRESCIMENTO
46

Renovar o Estado
mais e melhor regulação, menos intervenção na produção

melhorar a eficiência da oferta de serviços públicos
¬ Regular o acesso de operadores privados à gestão de serviços públicos,
com a contrapartida de ganhos de eficiência
¬ Fomentar a liberdade de escolha dos cidadãos
¬ Assegurar o benchmarking entre operadores públicos e privados
¬ Redesenhar o financiamento das autarquias locais

redesenhar as funções do sector público
¬ Redefinir domínios prioritários para o investimento público
¬ Racionalizar efectivos, à luz da necessidade e capacidade dos contribuintes
¬ Reformar o modelo de gestão do sector público empresarial

missãoCRESCIMENTO
47

Assegurar os equilíbrios intergeracionais
Orientações estratégicas

missãoCRESCIMENTO
48

Assegurar os equilíbrios intergeracionais
corrigir imparidades inter-geracionais, promover a coesão social

corrigir imparidades inter-geracionais
¬ Integrar todos os sistemas contributivos de Segurança Social
¬ Instituir um novo modelo de Segurança Social com três pilares
¬ Fomentar eficazmente a natalidade
¬ Incentivar a concentração de agregados familiares pluri-geracionais

promover a coesão social
¬ Intensificar os dispositivos de apoio a IPSS
¬ Incentivar a prestação de serviço cívico pelos cidadãos

missãoCRESCIMENTO
49

Síntese
condições de base para o crescimento

promover o DESENDIVIDAMENTO
Portugal precisa de forçar o desendividamento e atenuar riscos de informação assimétrica e de moral hazard, para
recuperar a credibilidade e a reputação perante os investidores.

estabilizar o FINANCIAMENTO
Portugal precisa de garantir a estabilização financeira, a normalização do financiamento das empresas e a
recapitalização da economia.

melhorar a CONECTIVIDADE E A PRODUTIVIDADE
Portugal precisa de aproveitar todas as oportunidades de investimento que possam criar novas conectiviadades
físicas, digitais e humanas, integrando redes globais sectoriais de alto valor acrescentado; e de promover uma cultura
de produtividade e partilha de risco.

renovar o ESTADO
Portugal precisa de um Estado diferente, orientado por princípios de eficiência, que garanta o acesso aos bens
públicos fundamentais, e promova a equidade.

assegurar os EQUILÍBRIOS INTERGERACIONAIS
Portugal precisa de ajustar as suas políticas às ‘tendências pesadas’ da demografia, nomeadamente no que respeita
aos sistemas de pensões, dívidas implícitas futuras e participação política e económica.
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missãoCRESCIMENTO

