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A PwC e o Expresso revisitam 
nove países focando-se numa 
área na qual são excecionais.



Porquê o ‘Países como nós 2’?
Porque o objetivo do primeiro projeto 
- comparar países de dimensão e 
características similares ao nosso e 
largar o paradigma de comparar o 
que não é comparável - correu bem. 
Penso que não nos saímos mal como 
país na comparação e identificámos 
os pontos fortes e fracos. Tendo feito 
isso na primeira edição, pensamos que 
agora podemos estabelecer horizontes 
de uma forma mais precisa. Como no 
automobilismo, temos que manter o 
olhar no carro que vai à nossa frente. 
Assim, podemos perceber quais as nossas 
metas, sector a sector.

Agora é a fase do zoom-in?
Sim, porque do trabalho que fizemos 
o ano passado resultou claro que 
alguns países tinham valências 
muito fortes em determinadas áreas. 
E achámos necessário fazer agora 
um aprofundamento dessas áreas, 
escolhendo para cada uma o país que 
possa servir como benchmark, como 
referência para Portugal.

Houve um país que acabou por ser 
excluído, a Grécia.
Infelizmente, a Grécia saiu por razões 
claras. Neste momento o país não 
é comparável porque está sob um 
programa de ajuste muito mais doloroso 
do que o nosso e num momento de 
grande incerteza. Qualquer comparação 
seria enviesada. Assim, excluímos a 
Grécia e acabámos por introduzir um 
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tema novo: a imagem externa do país. 
Nós entendemos que a imagem vai ser 
fundamental para a promoção do país, 
a nossa competitividade vai depender 
muito do investimento estrangeiro, da 
internacionalização das nossas empresas 
e da exportação de bens e serviços, 
onde mais uma vez a imagem externa é 
fundamental.

Mas fazendo uma comparação 
área a área, podemos perder com 
todos.
Assumimos esse risco voluntariamente. 
O que é importante é que consigamos 
perceber porque é que os outros países 
são excecionais num determinado 
sector. Vamos comparar-nos com os 
melhores, sector a sector. Mas não é 
claro que alguns países não estejam a ter 
dificuldades nesse sectores...

Como por exemplo?
Repare na Bélgica, um ‘campeão’ 
da competitividade fiscal, inserido 
no Benelux, talvez a região mais 
competitiva a par da Irlanda nesta 
área. Tem há alguns anos um conflito 
com a Comissão Europeia porque 
algumas das regras são alegadamente 
discriminatórias e podem falsear a 
concorrência. Além disso, a Bélgica 
tem uma enorme pressão orçamental 
e pode ter de aumentar a receita fiscal 
rapidamente. Vai ser curioso ver como 
é que Bélgica aumenta as receitas e 
mantém competitividade fiscal. Repare 
também na República Checa que tem 
uma forte base industrial: como é 
que vai ser competitiva se tiver que 
aumentar os custos salariais? São muitos 
os exemplos. Nos ‘países vencedores’, 
vamos encontrar um conjunto de 
situações difíceis, com muitas decisões 

“Temos boas 
oportunidades
para nos aproximarmos 
dos países que são 
referência.”

“Portugal 
já não é um país 
periférico”
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complexas para tomar. Isso significa que 
nós temos boas oportunidades para nos 
aproximarmos dos países que servem de 
referência.

No estudo feito o ano passado, a 
Bélgica era o país que surgia como 
referência...
Sim, e o facto de a Bélgica estar obrigada 
a tomar medidas que lhe retiram 
competitividade fiscal pode acabar por 
ser uma excelente oportunidade.

A imagem externa depende 
muito da Justiça, da lei laboral 
ou da política fiscal. Na Justiça 
existem mudanças, a lei laboral 
foi mudada, mas na área fiscal 
é difícil mudar. Qual é a nossa 
margem fiscal?
Neste momento, zero. Enquanto durar 
o ajustamento, a nossa capacidade de 
alterar incentivos fiscais é nula. Mas a 
política fiscal não se joga só aí. Temas 
como a estabilidade da legislação, a 
simplicidade ou a transparência da 
legislação têm grande peso na elaboração 
dos rankings internacionais. Enquanto 
não é possível criar novos incentivos 
podemos trabalhar na simplificação do 
sistema e na fiscalização para alargar a 
base da tributação.

Falta-nos a capacidade de pensar  
a longo prazo?
Estes países pensaram o seu futuro a 
longo prazo e de uma forma estratégica. 
Isso permitiu-lhes ter um consenso 
interno que nós não tivemos. É esse o 
nosso contributo: ajudar a perceber onde 
queremos chegar e como é que queremos 
chegar. Precisamos de identificar as 
nossas vantagens competitivas. Por 
exemplo, neste momento Portugal 
não é um país periférico. Com o peso 
económico a deslocar-se para o Pacífico 
e para o Atlântico Sul a nossa posição é 
muito mais central. Se pensarmos uma 
política fiscal para incentivar a captação 
de sedes de empresas multinacionais 
para investir nos países lusófonos 
podemos ter descoberto um motor de 
crescimento.

Aprender a olhar 
para os outros
Em 2011, o Expresso e consultora PwC 
lançaram o projeto Países Como Nós. 
Durante dez semanas comparámos 
Portugal com países 'comparáveis'. O 
projeto – liderado por Diogo Freitas 
do Amaral – assumiu a rutura com as 
clássicas comparações com países como 
Espanha, França, Alemanha ou EUA. 
População, PIB ou dimensão territorial 
– entre outros fatores – são seguramente 
indicadores que permitem comparações 
mais lógicas. Foi assim que chegámos à 
Bélgica, Finlândia, Áustria, República 
Checa, Croácia ou Irlanda. E – para 
também assegurar diversidade geográfica 
– ao Chile ou à Nova Zelândia. A 
comparação mostrou que Portugal tinha 
bons indicadores em alguns sectores, 
mas revelou acima de tudo que todos 
esses países tinham áreas em que eram 
excecionalmente competitivos. Foi isso 
que nos trouxe até ao Países Como Nós 2.

O que agora pretendemos é olhar para 
os mesmos países mas focar a atenção 
numa só área. Porque é que a Bélgica 
é excecionalmente competitiva em 
questões fiscais? O que faz da República 
Checa um país com um mercado laboral 
mais atrativo? A competitividade da 
Irlanda é atingível por Portugal? Os 
resultados da Justiça finlandesa são 
replicáveis? Queremos tentar responder 
a estas perguntas e ajudar a abrir os 
caminhos que Portugal pode trilhar.

Num período de regaste externo é 
importante perceber que a 'receita' da 
troika não serve para tudo. Sem pôr 
em causa o que está escrito e assinado 
no memorando, Portugal deve ter a 
capacidade de olhar mais longe. É, aliás, 
vital que o faça. Cumprir o acordo com 
a troika, garante o financiamento do 
Estado e assegura algumas reformas 
estruturais. Mas não garante qualquer 
visão estratégica sobre o futuro de 
Portugal. Quando se olha para outros 
'países como nós', o que se vê é que essa 
visão estratégica, muitas vezes decidida 
há décadas, promoveu consensos 
nacionais e assegurou objetivos de longo 
prazo. Só assim podemos transformar 
um momento de sofrimento numa 
oportunidade de mudança e crescimento.

Nota Editorial

Ricardo Costa, diretor do Expresso
rcosta@expresso.impresa.pt



Bélgica

Irlanda

Portugal

Chile

Áustria

Bélgica:

10,9 milhões de habitantes
PIB €367,4 mil milhões
Dívida do Estado em 2011  
(% do PIB): 98,5%

República Checa:

10,5 milhões de habitantes
PIB €150,3 mil milhões
Investimento direto estrangeiro
/média de 2006 a 2010  
(% do PIB): 3,6%

Chile:

17,1 milhões de habitantes
PIB €166,5 mil milhões
Crescimento real do PIB 
/média anual de 2000  
a 2010: 3,7%

Irlanda:

4,4 milhões de habitantes
PIB €165,5 mil milhões
Crescimento real do PIB
/média anual de 2000  
a 2010: 3%

Finlândia:

5,4 milhões de habitantes
PIB €186,9 mil milhões
Crescimento real do PIB
/média anual de 2000  
a 2010: 2,2%

Nova Zelândia:

4,4 milhões de habitantes
PIB €99,2 mil milhões
Crescimento real do PIB 
/média anual de 2000  
a 2010: 2,2%

Croácia:

4,4 milhões de habitantes
PIB €47,6 mil milhões
Crescimento real do PIB 
/média anual de 2000  
a 2010: 2,8%

Áustria:
8,4 milhões de habitantes
PIB €298,8 mil milhões
Crescimento real do PIB
/média anual de 2000  
a 2010: 1,8%

98,5%

3,6%

3,7%

2,2%

2,2%

2,8%

1,8%

3%

Dados mais recentes disponíveis.
Principais fontes: Banco Mundial, Eurostat e OCDE.
Consulte todos os indicadores em www.expresso.pt/paisescomonos2

Recolha e análise: PwC



9 membros do Governo e 9 líderes 
empresariais vão avaliar uma solução 
aplicada com sucesso num dos países em 
foco e refletirão sobre a aplicação da mesma 
no nosso país. São apresentadas soluções 
alternativas em prol de um Portugal melhor 
para todos. Os 8 países em foco são a Bélgica, 
a República Checa, o Chile, a Irlanda, a 
Finlândia, a Nova Zelândia, a Croácia e a 
Áustria.

Nova Zelândia

República Checa

Croácia

Finlândia

Vamos comparar Portugal com 
os melhores, sector a sector. Mas 
não é claro que alguns países 
vencedores não estejam a ter 
problemas nesses sectores.



Uma fiscalidade alta
mas competitiva 
Bélgica

Uma fiscalidade de 
geometria variável que atrai 
negócios e investimento 
estrangeiro.

Portugal

Dívida do 
Estado  
em 2011  
(% do 
PIB)

PIB per 
capita em 
2010 (em 
milhares 
de euros)

Crescimento 
real do PIB 
de 2000 a 
2010 (em 
%)

Saldo do 
orçamento 
do Estado 
em 2011 
(em % do 
PIB)

Balança 
comercial 
em 2009 
(em % do 
PIB)

Investimento 
direto 
estrangeiro, 
média 2005 
a 2010 (em 
% do PIB)

Taxa de 
desemprego 
em 2011 
(em %, valor 
provisório)

110,1 16,3 0,9 -5,9 -7,2 2 13,6
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Bélgica

Dívida  
do Estado  
em 2011  
(% do PIB)

PIB per 
capita em 
2010 (em 
milhares 
de euros)

Crescimento 
real do PIB 
de 2000 a 
2010 (em 
%)

Saldo do 
orçamento 
do Estado 
em 2011 
(em % do 
PIB)

Balança 
comercial 
em 2009 
(em % do 
PIB)

Investimento 
direto 
estrangeiro, 
média 2005 
a 2010 (em 
% do PIB)

Taxa de 
desemprego 
em 2011 
(em %, valor 
provisório)

98,5 33,8 1,6 -3,6 2,7 16,2 7,2

Jaime Esteves
Tax Lead Partner  
PwC Portugal
jaime.esteves@pt.pwc.com

Apesar de ter uma fiscalidade mais 
elevada do que a nossa (ver infografia), 
a Bélgica tem utilizado a sua política 
fiscal com enorme sucesso para atrair e 
fixar sedes de empresas multinacionais. 
Paradoxal? Não, porquanto a Bélgica tem 
prosseguido uma estável e consistente 
política de "fiscalidade de geometria 
variável".
O amplo sucesso internacional surgiu 
nos anos 80 com a introdução do regime 
dos "centros de coordenação", o qual 
esteve em vigor durante quase 30 anos. 
Porém, o regime foi recentemente 
abolido por pressão da União Europeia, 
tendo sido substituído por outros 
incentivos que, não tendo tido o sucesso 
dos centros de coordenação, estão 
igualmente sob pressão quer da União, 
quer da necessidade de uma rápida 
consolidação orçamental.
Diversamente da Bélgica, Portugal não 
incorporou a competitividade fiscal 
internacional na sua estratégia, tendo 
prosseguido uma política errática e 
inconsistente a esse nível.
É hoje evidente que a competitividade 
fiscal não poderá assentar, para já, 
na redução da carga tributária, dado 
o imperioso reequilíbrio das contas 
públicas. Aliás, a Bélgica enfrenta iguais 
dificuldades, tendo nós tomado opções 
que nos deverão ajudar a encurtar o 
nosso gap, designadamente o reforço do 

peso da tributação do consumo.
Assim é agora crucial ter presente que 
a competitividade fiscal não se reduz 
ao peso da tributação. São igualmente 
relevantes: a estabilidade, previsibilidade 
e simplicidade do sistema fiscal, a 
celeridade da resolução dos litígios e 
a redução dos custos de cumprimento. 
Porém, também a este nível comparamos 
mal nos benchmarks internacionais.
O nosso mix tributário aparenta ser 
hoje mais favorável ao crescimento e ao 
emprego do que o belga: menores cargas 
de contribuições para a segurança social, 
menores taxas nominais sobre o lucro 
das empresas e maior peso da tributação 
indireta face à tributação direta (ver 
infografia).
Quando for possível criar incentivos 
fiscais, estes deverão maximizar 
áreas em que tenhamos vantagens 
competitivas claras, designadamente 
pela nossa centralidade nos novos eixos 
económicos (CPLP, Pacífico e Atlântico 
Sul). Nesse caso, o exemplo da Bélgica, 
ao nível das plataformas logísticas e do 
'efeito sede' potenciado pelos centros 
de coordenação, deverá ser inspirador. 
Será porém necessário ser criativo, tendo 
presente os 'novos tempos' de maior 
transparência na concorrência fiscal 
internacional.
Até lá, teremos de subir nos rankings da 
estabilidade e simplicidade.

BÉLGICA
10,9 milhões hab.

PIB €367,4  
mil milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

2000    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10
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BÉLGICA

PORTUGAL

OCDE

Receita fiscal do Estado
Em % do PIB
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Paulo Núncio
Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais

A política fiscal do Governo é hoje indissociável 
da imperativa necessidade de honrar as 
obrigações assumidas pelo Estado português 
no âmbito do Programa de Assistência 
Económica e Financeira. Neste sentido, 
as medidas fiscais inscritas no OE-2012 
representam a resposta aos desafios de 
ajustamento económico e financeiro que 
Portugal enfrenta e que não têm paralelo 
nas últimas décadas. Apenas a consolidação 
das finanças públicas permitirá restaurar a 
credibilidade no plano internacional e lançar as 
bases de crescimento sustentado da economia 
portuguesa. A necessidade de assegurar a 
correção da situação de défice excessivo e 
a retoma de uma trajetória sustentável da 
dívida pública impõem que o esforço de 
ajustamento orçamental na área tributária 
esteja particularmente focado no alargamento 
da base tributável e no combate sem tréguas à 
informalidade e ao incumprimento fiscal. Neste 

contexto, a criação da Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT) e o correspondente reforço 
da inspeção tributária, a aprovação do Plano 
Estratégico para o período de 2012-2014 
e a intensificação da troca de informações 
com relevância fiscal com outros Estados 
traduzem a determinação do Governo 
no combate à fraude e à evasão. Apesar 
dos constrangimentos resultantes dos 
compromissos internacionais, o Governo 
aprovou já um conjunto de medidas que 
contribuem para a estabilidade do sistema 
fiscal, criando condições mais favoráveis à 
competitividade e ao investimento. 

Com efeito, o reconhecimento do carácter 
estrutural do regime fiscal das holdings 
e a reforma do sistema das informações 
vinculativas reforçam a segurança jurídica 
dos investidores e a previsibilidade da 
atuação da administração tributária, 
potenciando a atração de investimento 
direto estrangeiro. Por outro lado, o 
alargamento para cinco anos do prazo 
de reporte de prejuízos das empresas 
e a manutenção de incentivos fiscais à 
investigação e desenvolvimento (I&D) 
e à criação de emprego constituem 
instrumentos de promoção do investimento 
e de modernização da economia 
portuguesa. Por fim, a criação da Unidade 
de Grandes Contribuintes no âmbito da AT 
representa uma mudança de paradigma 
no relacionamento com as empresas, 
assegurando uma assistência personalizada 
que contribuirá para a prevenção de litígios e 
para a redução dos custos de cumprimento.
A par da reformulação da política fiscal 

internacional do Estado português, com o 
alargamento significativo da rede internacional 
de convenções para evitar a dupla tributação, 
o Governo mantém o compromisso de, no 
decurso da presente legislatura, apresentar 
uma reforma do IRC destinada a promover a 
internacionalização e a competitividade. Neste 
âmbito, a análise de experiências internacionais, 
nomeadamente de países, como a Bélgica, 
que têm dimensão e características similares a 
Portugal, é de enorme utilidade para a definição 
de uma estratégia nacional de médio prazo 
e para o desenho das soluções fiscais mais 
adequadas às especificidades da economia 
portuguesa.

Desde 2000, quando decidiu focalizar a 
sua atividade na distribuição de papel, a 
Inapa assumiu-se como um distribuidor 
multinacional focando inicialmente os 
seus recursos no mercado europeu e, mais 
recentemente, fora da Europa. A Inapa opera 
em 8 mercados: Alemanha, França, Suíça, 
Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo 
e Angola. O mercado nacional representa 
apenas 6% das vendas consolidadas do 
grupo.

No mercado belga, o grupo decidiu em 2008 
focalizar a sua atividade na distribuição 
no segmento de papel e consumíveis de 
escritório. No segmento em que opera, a 
Inapa orgulha-se de ser o líder e referência 
de mercado, competindo com outras 
multinacionais.

O mercado belga é um pouco maior do que o 
português, com uma população semelhante, 
mas com um maior rendimento per capita. Em 
termos de crescimento, apesar da ausência 
de Governo, a economia em 2011 foi das que 
registaram melhor performance na zona euro. 
O mercado, dada a sua elevada previsibilidade, 
favorece o desenvolvimento e sustentabilidade 
dos negócios. O enquadramento legal belga 
é estável e eficaz. A legislação está adequada 
ao desenvolvimento dos negócios e o sistema 
jurídico responde de forma satisfatória 
às necessidades das empresas. De facto, a 
estabilidade do quadro legal e a celeridade do 
sistema jurídico transmitem aos operadores 
económicos confiança no investimento e nas 
decisões de negócio, reduzindo os custos 
de operação, quer ao nível jurídico quer de 
contencioso e financeiro.

Igualmente relevante é a prática de negócio 
assente na estrita observância de prazos de 
pagamento razoáveis e curtos, ao contrário 
do que acontece, por exemplo em Portugal. 
Esta cultura de rigoroso cumprimento dos 
compromissos de pagamento constitui uma 
enorme vantagem para a economia acelerando a 
circulação da moeda e reduzindo a imobilização 
de capital em fundo de maneio, capital esse 
que poderá ser alocado a outros investimentos 
geradores de riqueza e emprego. Nesta matéria, 
e atendendo à conjuntura da economia nacional, 
a Bélgica é um exemplo que referi já por diversas 
vezes a quem de direito e que deveríamos seguir.

Ajustar agora para 
poder crescer 
Opinião do Governo

José Félix Morgado, 
CEO da Inapa

Um mercado 
atraente mas difícil
Opinião do CEO

“O Governo mantém 
o compromisso de 
apresentar uma reforma 
do IRC no decurso
da legislatura.”

No que se refere à legislação laboral, 
o mercado belga vive uma situação 
particular e inexplicável no atual 
contexto macroeconómico. Com efeito, 
os ajustamentos salariais são decididos 
centralmente pelo Governo belga, retirando 
espaço de manobra às empresas que 
pretendam utilizar esta via para estabilizar 
e ajustar a estrutura de custos ou promover 
o reconhecimento do desempenho dos 
colaboradores. Ainda no quadro das 
relações laborais a situação da Bélgica é 
muito semelhante ao quadro português 
caracterizada pela rigidez nas alterações 
dos vínculos laborais e pelos altos valores 
das compensações em caso de rescisão. 
Resumindo, não obstante a difícil conjuntura 
económica, mantêm-se a rigidez da legislação 
laboral e os sucessivos aumentos gerais das 
remunerações.

No que se refere à prática do negócio convirá 
lembrar que a Bélgica é um país multilingue. 
Para assegurar a total cobertura do mercado 
belga, é importante que os dirigentes das 
empresas sejam fluentes nas línguas francesa 
e flamenga e se encontrem familiarizados 
para as diferenças culturais existentes entre 
as duas comunidades. A nível operacional 
este facto tem subjacente um sobrecusto de 
recursos humanos, sistemas e comunicações 
ou de materiais de promoção.

Bélgica Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 18 11

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

15 45

Facilidade em fazer 
negócios (183 países) 28 30

Rankings internacionais

*World Economic Forum
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Um mercado laboral  
competitivo 
República Checa

Um exemplo a seguir  
e que se destaca nos 
indicadores de eficiência  
do mercado laboral.
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Ricardo Sousa Valles
Senior Manager
PwC Portugal
ricardo.sousa.valles@pt.pwc.com

Na última década, a República Checa 
cresceu. Portugal também. Mas os 
checos cresceram mais, aproximando- 
-se de Portugal, sem esquecerem que o 
consumo depende da produção e que a 
ação social é financiada pela economia.
Com um PIB per capita em paridade 
do poder de compra semelhante ao 
português, os checos auferem um 
salário mínimo de cerca de €320 e uma 
remuneração, em média, 35% inferior à 
portuguesa. O peso da segurança social 
no PIB situa-se na casa dos 20%. Menos 

6% do verificado entre nós.
A previsão de insustentabilidade 
do sistema de proteção social tem 
levado o Governo checo a uma gestão 
criteriosa das responsabilidades e 
direitos, evitando a escalada do seu 
peso na economia. As contribuições 
dos empregadores, trabalhadores e 
pensionistas permitem financiar o 
sistema em cerca de 75%. Em Portugal, 
esse valor não ultrapassa os 45%, 
exigindo ao Estado um esforço adicional 
de 12% do PIB. E, se é certo que as 
contribuições são proporcionalmente 
superiores na República Checa (34% 
empregador e 11% trabalhador), 
também é certo que a República Checa 
se classifica melhor em quase todos os 
indicadores de “eficiência do mercado 
laboral” do Global Competitiveness 
Index 2011-2012 (42º versus 122º).
O incentivo à aproximação às empresas, 
quer das universidades quer da 
investigação, é claro na política checa, 

REPÚBLICA 
CHECA
10,5 milhões hab.

PIB €150,3  
mil milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

Portugal

Investimento
direto 
estrangeiro
Média de 
2006 a 2010
(em % PIB)

Taxa de 
desemprego
em fevereiro 
de 2012
(em %)

Taxa de 
desemprego 
jovem em 
2010
(em %)

População 
com ensino 
superior
dos 30 aos 
34 anos em 
2009 (em %)

Custo 
por hora 
trabalhada
em 2010
(em €)

Peso da 
tributação do 
trabalho
(total dos 
custos do 
trabalho  
em 2010)

Aumento 
dos custos 
do trabalho 
de 2000 
a 2011 
(em %)

Taxas de segurança  
social (%)

2 15 22,3 23,5 12,2 37,7 0,4 Empregador  23,75

Trabalhador   11

R. Checa Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 27 41

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

38 45

Eficiência do trabalho 
do WEF* (142 países) 42 122

Rankings internacionais

evitando cenários em que o desemprego 
de jovens licenciados é alarmante. Estas 
políticas têm por objetivo o crescimento 
em áreas de valor acrescentado e onde 
os fatores de competitividade sejam a 
capacidade de gerar valor pela inovação, 
investigação e desenvolvimento, numa 
economia que parte de uma forte base 
industrial e procura tornar-se innovation 
driven.
Porém, quando nos comparamos, 
surpreende que o nosso mercado laboral 
seja um entrave ao desenvolvimento 
económico. À dita falta de 
competitividade estrutural, acrescem 
ainda reduzidos níveis de cooperação e 
escassa flexibilidade na determinação 
de remunerações e produtividade. A 
esta baixa competitividade relativa 
corresponde, obviamente, uma reduzida 
captação de investimento estrangeiro. 
O inverso do verificado na República 
Checa. Crescemos, mas ficámos 
mais pobres. É necessário responder 
estruturalmente aos desafios, dando 
prioridade ao emprego, pelo que será 
necessário reajustar políticas sociais, 
rever a legislação laboral e promover 
políticas ativas de emprego, bem 
como aproximar a academia e o meio 
empresarial.

*World Economic Forum

República Checa

Investimento
direto 
estrangeiro
Média de 
2006 a 2010
(em % PIB)

Taxa de 
desemprego
em fevereiro 
de 2012
(em %)

Taxa de 
desemprego 
jovem em 
2010
(em %)

População 
com ensino 
superior
dos 30 aos 
34 anos em 
2009 (em %)

Custo 
por hora 
trabalhada
em 2010
(em €)

Peso da 
tributação do 
trabalho
(total dos 
custos do 
trabalho  
em 2010)

Aumento 
dos custos 
do trabalho 
de 2000 
a 2011 
(em %)

Taxas de segurança  
social (%)

3,6 6,8 18,3 20,4 9,2 42,2 8,6 Empregador  34

Trabalhador   11
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Pedro Mota Soares, 
Ministro da Seg. Social

A história que trouxe ambos os povos, 
portugueses e checos, até aos dias de hoje é 
estruturalmente diferente. Portugal conseguiu 
sempre manter a sua estabilidade identitária 
ao longo de vários séculos, nomeadamente no 
século XX, ao invés dos checos que se uniram 
aos eslovacos para posteriormente se separarem 
sob o jugo da guerra, se unirem novamente 
por detrás da cortina de ferro e se voltarem 
a separar em 1993 até aos dias de hoje. O 
suporte de uma economia industrial dos checos 
permitiu uma sobrevivência constante a estas 
mudanças e ainda hoje são o seu pilar estrutural 
de apoio. Portugal, embora vivendo uma maior 
estabilidade, nunca apostou tanto na criação de 
uma rede industrial de base e menos exposta 
às variações externas. Hoje, embora algumas 
características e indicadores sejam comuns, 
ressaltam à vista aspetos fundamentais como 
a dívida do Estado português, que se agravou 
bastante nos últimos anos, sendo 70% superior 
à dos checos e o endividamento das famílias 
portuguesas que é em cerca de 80% maior do 
que a dívida das famílias checas. 

Estes parâmetros são fundamentais para 
compreendermos a insustentabilidade em que 
tínhamos entrado. A solução para inverter 
este cenário carece de respostas e reformas 
estruturais. Como exemplo, a República Checa 
consegue hoje figurar no ranking global da 
eficiência no mercado laboral em 42º lugar 
por oposição ao 122º ocupado por Portugal. A 
República Checa consegue hoje ocupar o 27º 
lugar no ranking de flexibilidade no emprego, 
por contraponto ao lugar 114º ocupado por 
Portugal. E a República Checa figura ainda no 
31º patamar quanto ao que a remuneração e 
produtividade diz respeito, enquanto Portugal 
se situa no 112º lugar. Ora isto, enquanto 
reflexo de uma economia mais competitiva, 
tem consequências diretas sobre as taxas de 
desemprego - sendo a checa mais reduzida do 
que a portuguesa. Temos de ter uma maior 
capacidade de renovação e rotação laboral, 
além de uma maior capacidade de integração de 
mão de obra junto dos agentes empregadores. E 
como sabemos todo este cenário, além do efeito 
estrutural económico e social, tem um impacto 
na Segurança Social. O facto de Portugal ter 
essa desvantagem faz com que deixe de ter 
tantas contribuições para o sistema previdencial 
e que tenha de garantir durante mais tempo, 
a mais pessoas, o subsídio de desemprego. No 
que ao subsídio de desemprego diz respeito, 
já introduzimos alterações – aliás previstas no 
memorando de entendimento e que tivemos 
de respeitar –, mas ainda assim considerámos 
fundamental privilegiar os jovens – para que a 
ele pudessem ter acesso ao fim de um período 

mais curto - e aqueles que estão mais 
expostos ao desemprego de longa duração. 
Defender o Estado social é reformá-lo para 
o proteger. No que diz respeito ao modelo 
de pensões, importa analisar e estudar a 
introdução de um sistema mais alicerçado 
em pilares complementares. Para garantir a 
sua sustentabilidade no longo prazo temos 
de estudar e avaliar a reforma da Segurança 
Social, garantindo a sua sustentabilidade 
intergeracional, mas também garantindo a 
liberdade de escolha das gerações que vão 
entrar, ou entraram há muito pouco tempo no 
sistema, na organização do seu futuro.
Essa discussão acontece em Portugal, de 
forma sólida e estruturada, pelo menos 
desde 1998. O sistema de pensões tem 
sempre de ser justo e assegurar a proteção 
dos que têm rendimentos mais baixos. É 
precisamente para isso que é necessário 
libertar o Estado de pagar, no futuro, pensões 
extraordinariamente elevadas, pois isso 
já não é proteção social. É, sim, gestão de 
poupanças. Quando se fala da introdução de 
um limite, de um teto, de um plafond, esse 
limite, esse teto, esse plafond não é só nas 
contribuições, é acima de tudo no pagamento 
das prestações. É por isso que esta reforma 
é necessária e queremos fazê-lo de forma 
moderada e participada. A reforma será 
essencialmente para o futuro, ou seja, para 
aqueles que ainda não estão no mercado de 
trabalho, ou que nele entraram há pouco 
tempo e garantindo sempre uma regulação e 
fiscalização atenta e independente, em linha 
com o recente livro branco sobre as pensões já 
anunciado pela Comissão Europeia.

A crise económica que se abateu na Europa 
afeta toda a União Europeia (UE). No 
entanto, alguns demonstram uma maior 
resistência aos choques assimétricos na 
economia. A República Checa é um desses 
casos. Com uma população semelhante à 
nacional, a questão que se coloca é: quais 
os fatores diferenciadores da situação 
nacional e que exemplos podemos retirar? 
Se afastarmos a questão da localização 
geográfica, torna-se necessário efetuar 
uma retrospetiva histórica, realçando 
a importância dada à educação. Na 
República Checa, em 1774, foi estabelecida 
a escolaridade obrigatória de seis anos, 
passando a ser de oito em 1869. Em Portugal, 
só em 1956 é que foi prevista por lei e 
somente para as crianças do sexo masculino, 
quatro anos de escolaridade obrigatória 
(em 1960 a medida foi estendida aos dois 
géneros). A obrigatoriedade de oito anos 
de frequência só em 1970 se tornou uma 

realidade. Constata-se, portanto, um atraso de 
cerca de 200 anos em matéria de educação, daí 
resultando que Portugal tenha entrado no século 
XX com uma taxa de analfabetismo próxima dos 
75% e uma população essencialmente rural.

No século XIX, a Boémia afirmava-se como 
motor industrial do Império Austro-Húngaro. 
As duas guerras e a inclusão no bloco soviético 
adiaram a afirmação da República Checa. 
Com o fim do bloco soviético, a separação da 
Eslováquia e a integração na UE, a República 
Checa ganhou terreno a países que estavam mais 
desenvolvidos, como Portugal. Se olharmos 
para os dados históricos é possível verificar 
que o potencial humano e económico da 
República Checa esteve adormecido, enquanto 
Portugal, recuperando muito do seu atraso 
graças aos fundos provenientes da UE, baseava 
o crescimento em estruturas historicamente 
pouco desenvolvidas. Hoje, em muito dos 
indicadores económicos, fomos igualados e 
mesmo ultrapassados por uma nação dinâmica, 
que baseia o crescimento na flexibilização do 
mercado de trabalho e legislação laboral, bem 
como numa aposta na captação de investimento 
estrangeiro e inovação. Com uma taxa de 
desemprego de 6,8% e apresentando uma 
taxa inferior na desigualdade da distribuição 
de rendimentos, a República Checa começa a 
retomar uma posição privilegiada no panorama 
europeu. Existem elementos diferenciadores 
a nível laboral entre os dois países que é 
necessário realçar (com a República Checa em 
vantagem) rigidez do mercado de trabalho, 
cooperação entre empregador e empregado, 
flexibilidade na determinação de salários e, por 
fim, o binómio salário versus produtividade. 
A necessidade de criação de políticas que vão 
ao encontro de uma dinamização do mercado 
de trabalho é essencial para fomentar um 
crescimento sustentável, atraindo investidores 
internacionais. A rápida reconversão dos 
desempregados, formando-os e motivando a 
reintegração no mercado de trabalho, constitui 
um fator essencial para a competitividade. Outro 
aspeto que a sociedade e o meio empresarial 
devem trabalhar é o da inovação e criação de 
valor acrescentado aos produtos produzidos. 

Em Portugal, o investimento das empresas 
em investigação e desenvolvimento é inferior 
ao da República Checa, traduzindo-se na 
quantidade de patentes apresentadas (em 2009 
Portugal apresentou 14,34 pedidos por milhão 
de habitantes enquanto a República Checa 
apresentou 22,59). Se olharmos para o número 
de habitantes entre os 20 e os 24 anos com o 
secundário completo (Portugal com 58,7% e na 
República Checa com 91,9%), podemos fazer 
alguma correlação para a fraca produtividade e 
fraca capacidade inovadora. A flexibilidade da 
legislação laboral e os custos laborais são vitais 
para o desenvolvimento, quando nos propomos 
aumentar a competitividade. No entanto, a 
educação e formação não podem ser ignoradas, 
já que sem esta capacidade inovadora e geradora 
de valor acrescentado em processos de inovação, 
não será possível alargar a nossa base industrial, 
tornando mais elástica a capacidade da nossa 
economia de absorver choques externos. Como 
recuperar o atraso de 200 anos no nível de 
escolaridade nacional, direcionando-o para 
a atividade económica, é essencial para criar 
as bases de sustentação de um processo de 
crescimento sólido.

Uma comparação  
para o futuro 
Opinião do Governo

Um atraso de 200 
anos na educação 
Opinião do CEO

António  
de Melo Pires,
Diretor-geral
da VW Autoeuropa
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Contas blindadas,  
da ditadura à democracia 
Chile

Uma política contracíclica, 
imune a mudanças de 
governo, permite ao país 
navegar a crise numa 
posição única.
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Portugal

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Dívida  
do Estado  
em 2011
(em % PIB)

Saldo do 
orçamento do 
Estado em 
2011 (em % 
PIB)

Gastos  
do Estado 
em 2011
(em % PIB)

Dívida do 
Estado 
detida por 
estrangeiros 
em 2011
(em % PIB)

Poupança 
global  
em 2010
(em % PIB)

Dívida vs 
rendimento 
das famílias 
em 2010 
(rácio em %)

Taxa de juro 
implícita nas 
obrigações do 
tesouro a 10 anos
Média de fevereiro 
2011

0,9% 110,1 -5,9 47,7 53 11,8 129 13,8

Nuno Martins,  
Senior Manager  
PwC Portugal
nuno.martins@pt.pwc.com

O défice e a dívida pública são atores 
principais desta crise de expectativas 
mutantes e um dos ‘desequilíbrios’ 
críticos a corrigir em Portugal (de 
novo...). Mecanismos que confiram rigor 
às contas públicas são um meio, não um 
fim, para o Estado desenvolver o papel 
que lhe for atribuído, pelo que o Chile, 
negligenciando toda a carga histórica e 
ideológica, poderá ser apontado como 
caso a refletir.

Ainda assim, uma singularidade 
relevante, o Chile é um dos maiores 
exportadores de cobre do mundo, 
gerando 16% das receitas fiscais. 
Portugal não possui comparáveis 
recursos naturais...

CHILE
17,1 milhões hab.

PIB €166,5 mil  
milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

O Chile desenvolveu nos anos 90 uma 
política contracíclica, e com a qual 
navega a crise numa posição única. São 
três as características diferenciadoras: 
1. credibilidade pelo rigor na sua 

aplicação;
2. definição do conceito de défice 

estrutural; 
3. objetivo para o défice estrutural de 

0%, o que permite incorrer em défices 
anuais quando o PIB e/ou o preço do 
cobre são inferiores à sua tendência 
de médio prazo, mas obriga a incorrer 
em superavites quando o oposto 
ocorre, implicando uma tendência 
decrescente no nível de dívida sobre 
o PIB.
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CHILE

PORTUGAL

Saldo orçamento do Estado
Em % do PIB (em 2011)

Chile

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Dívida  
do Estado  
em 2010
(em % PIB)

Saldo do 
orçamento do 
Estado em 
2010 (em % 
PIB)

Gastos  
do Estado 
em 2010
(em % PIB)

Dívida do 
Estado 
detida por 
estrangeiros 
em 2010
(em % PIB)

Poupança 
global  
em 2010
(em % PIB)

Dívida vs 
rendimento 
das famílias 
em 2011 
(rácio em %)

Taxa de juro 
implícita nas 
obrigações do 
tesouro a 10 anos
Média de fevereiro 
2012

3,7% 9,6 0,4 21,5 5,2 23,1 70 3,3
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Carlos Moedas, 
Secretário de  
Estado-Adjunto  
do Primeiro-Ministro

A terceira revisão ao Programa de 
Ajustamento Económico e Financeiro ficou 
concluída com sucesso. Estes exercícios 
de avaliação trimestral são complexos - 
durante cerca de duas semanas, centenas 
de funcionários públicos, governantes 
e técnicos das três instituições analisam 
detalhadamente os vários capítulos do 
programa. Sendo períodos intensos, 
as avaliações acabam por ser uma boa 
oportunidade para refletir com rigor sobre a 
evolução da economia portuguesa, sobre o 
que foi feito e sobre o que se vai fazer.

As medidas já concretizadas nestes oito 
meses, e que resultam de um esforço 
coletivo, já começam a ter reflexos. Portugal 
avança de forma decidida no caminho da 
consolidação orçamental. Os objetivos 
definidos para 2011 foram atingidos, tendo 
o défice estrutural sido reduzido em cerca 

Equilibrar para  
poder reformar  
Opinião do Governo

de 4 p.p. do PIB. O ano de 2012 será decisivo 
em matéria de consolidação, pois prevê-se que o 
défice estrutural tenha uma redução igualmente 
significativa. A despesa primária, que em 2010 
representou 48,4% do PIB, cairá para cerca 
de 42% no presente ano. É um esforço que 
representa sacrifícios para todos. Mas é um 
esforço essencial para retomar o equilíbrio das 
nossas contas públicas. É condição essencial 
para que a breve trecho Portugal reúna as 
condições para crescer de forma sustentável.

A consolidação orçamental é necessária ao 
crescimento sustentável. Mas não é suficiente. 
Para que a economia possa crescer são 
necessárias reformas estruturais. Muitas dessas 
reformas só terão resultados práticos dentro de 
algum tempo. Mas são essas mudanças, muitas 
delas já em curso, que trazem competitividade às 
empresas, condições ao investimento e à criação 
de postos de trabalho. A nova lei da concorrência 
e o modelo de regulação, a reforma do sector 
empresarial do Estado, a reforma na justiça, o 
novo código de trabalho, a reestruturação da 
administração pública central, regional e local 
ou a nova lei do arrendamento, constituem 
exemplos concretos do trabalho já feito. 

Sendo diferentes, as reformas partilham alguns 
denominadores comuns. Promovem maior 
flexibilidade e dinamismo à economia.

Ainda temos um longo caminho à nossa frente. 
Um dado recente, que sugere algum otimismo 
moderado, é a forma rápida com que Portugal 
está a ajustar o seu desequilíbrio externo. 
Após vários anos com défices da balança de 
transações correntes de cerca de 10% do PIB, 
em 2011 atingiu-se um défice de 6,4% do 
PIB. Este valor é mais baixo do estimado pelo 
programa para o final de 2012, o que ilustra 
a rapidez do ajustamento. É certo que houve 
um decréscimo das importações, fruto da 
contração da procura. Mas houve também uma 
evolução muito favorável das exportações. Num 
contexto de diminuição da procura externa, esta 
evolução positiva sugere que muitas empresas 
portuguesas estão a conseguir entrar em novos 
mercados e estão a reforçar as suas quotas nos 
mercados tradicionais. Temos um longo caminho 
à nossa frente, mas estamos no bom caminho.

“2012 será decisivo
na consolidação
orçamental. O défice
estrutural terá uma
forte diminuição.”

Chile Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 44 41

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

31 45

Amb. macroeconómico 
do WEF* (142 países) 14 111

Rankings internacionais

*World Economic Forum

Durante muito tempo o Chile foi uma 
economia caracterizada por fraco 
crescimento com flutuações amplas e 
marcadas, posições orçamentais e externas 
desfavoráveis, elevada desigualdade na 
distribuição do rendimento e uma extrema 
dependência dos seus recursos naturais. 
Essa dependência, nomeadamente das 
extensas e hoje valiosíssimas reservas de 
cobre, foi particularmente marcante durante 
a Grande Depressão, tendo o Chile sido 
uma das economias mais afetadas pela 
redução da procura de metais pelos países 
industrializados do Hemisfério Norte.

Hoje o Chile é, de acordo com quase todos 
os critérios, o país mais desenvolvido 
da América do Sul, após sucessivos 
episódios de liberalização interna da sua 

economia, abertura aos fluxos comerciais 
internacionais e condução quase exemplar 
das finanças públicas. Na verdade, quer 
durante o regime militar instaurado após 
1973 quer o após o regresso à democracia, 
os governos apostaram na eliminação 
dos constrangimentos ao funcionamento 
dos mercados de fatores e de produtos, 
renovaram o enquadramento do sector 
financeiro, criaram sistemas de regulação 
independentes e atuantes e proporcionaram 
ao Banco Central a independência adequada à 
manutenção de um ambiente de baixa inflação 
e estabilidade macroeconómica. Por outro 
lado, consolidaram-se as finanças públicas 
assegurando as expectativas de impostos 
futuros baixos até porque existe salvaguarda 
constitucional de bom comportamento 
orçamental.
O caso do Chile mostra que a persistência 
em políticas adequadas é a melhor garantia 
de prosperidade económica. Os chilenos 
têm-no feito independentemente do regime 
político e até, no período democrático, das 
opções ideológicas dos governos. É certo que 
a globalização catapultou o Chile para uma 
posição ganhadora. A emergência de novos 
potentados industriais, tanto no Oriente como 
na América Latina, estimulou a procura dos 
seus recursos e os ganhos resultantes das 
exportações. A despeito de flutuações ligadas 
ao ciclo económico internacional, a procura 
crescente pelos seus recursos contribuiu 
para a melhoria da posição externa e para a 
consolidação do crescimento.

António Nogueira Leite,
Vice-Pres. CGD

Um exemplo  
de persistência
Opinião do Administrador

Nos últimos 20 anos a economia chilena 
cresceu a uma média de mais de 4 por cento 
ao ano em termos reais e as perspetivas 
de médio prazo continuam claramente 
positivas. É hoje uma economia que há muito 
ultrapassou as perspetivas de pobreza embora 
ainda mantenha uma relevante desigualdade 
na distribuição do rendimento, mesmo assim 
bem menor do que a que já se registará em 
países como a China. Tem, porém, se o quiser, 
os meios para melhor distribuir a riqueza e 
continuar a crescer.

Portugal, pelo seu lado, seguiu o caminho 
inverso: cresceu a menos de 1% ao ano nos 
últimos 12 anos, agravou significativamente 
os desequilíbrios económicos, e não se soube 
posicionar para ser um beneficiário líquido 
da globalização. As opções erradas que 
seguiu não melhoraram, antes pelo contrário, 
a distribuição de rendimento. Mesmo a 
melhoria neste capítulo tenderá a ocorrer do 
pior modo, ou seja, através do nivelamento 
em baixa.

“O Chile mostra que 
a persistência em 
políticas adequadas é 
a melhor garantia de 
prosperidade.”
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O motor das exportações 
Irlanda

A balança de bens registou 
excedentes, com 50% das 
exportações centradas 
em produtos médicos e 
químicos. 

Portugal

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Dívida  
do 
Estado  
em 2011
(em % 
PIB)

Exportaçãoes
+ 
importações 
em 2010  
(em % do 
PIB)

Gastos  
do 
Estado 
em 
2011 
(em %  
do PIB)

Extensão de 
autoestradas 
em 2010
(em km)

Investimento 
direto 
estrangeiro
líquido
Média de 
2005 a 2010 
(em % do 
PIB)

Despesa 
de I&D 
em 2010
(em %  
do PIB)

Aumento 
dos 
custos 
do 
trabalho 
de 2000  
a 2011
(em %)

Taxa de 
desemprego 
Valor de 
fevereiro  
de 2012
(em %)

Custo 
por hora 
trabalhada 
em 2010
(em €)

0,9% 110,1 69 51,3 2737 2,1 1,6 0,4 15 12,22

António Brochado  
Correia,  
Partner PwC Portugal
antonio.correia@pt.pwc.com

Ambos com problemas de liquidez 
soberana, Portugal e Irlanda tiveram um 
percurso económico muito diferente. 
Em 1973, o PIB per capita da Irlanda 
era inferior ao nosso, em 2010 é mais 
do dobro. A transformação económica 
baseou-se num contrato social coeso e no 
apoio seletivo a investimentos estruturais, 
tornando-se um polo de atração de 
investimento estrangeiro (IDE).
Um crescimento elevado gerou, no 
entanto, desequilíbrios, nomeadamente 
por uma deficiente alocação de liquidez 
ao sector imobiliário e produtos financeiros 
baseados no subprime dos EUA.

A estrutura da balança comercial 
evidencia as vantagens competitivas 
irlandesas. A balança de bens registou 
excedentes nos últimos 15 anos, 
com 50% das exportações centradas 
em produtos médicos e químicos. A 
portuguesa foi sempre deficitária, reflexo 
de um menor grau de especialização e de 
menos vantagens competitivas.
A análise da balança de serviços fornece- 
-nos pistas adicionais. Deficitária na 
Irlanda em resultado da importação de 
licenças, royalties e serviços de gestão, e 
excedentária em Portugal, resultado da 

IRLANDA
4,4 milhões hab.

PIB €165,5 mil 
milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

contribuição do turismo e transportes.
É um lugar comum afirmar que 
Portugal tem de melhorar os seus 
níveis de competitividade. Quatro 
referências cirúrgicas a este propósito: 
(i) no mercado laboral, diminuição 
do prémio salarial do sector público e 
maior flexibilidade, (ii) no mercado 
de bens, melhoria de performance do 
sector público e empresarial do Estado, 
diminuição da fragmentação do tecido 
empresarial e da economia informal, 
(iii) nas políticas públicas, transparência 
e consistência e (iv) minimização da 
distorção à competitividade empresarial, 
através da regulação e de mais iniciativa 
privada.
Portugal, à semelhança do que foi 
praticado na Irlanda, deve alterar 
a estrutura produtiva, com maior 
preponderância de bens transacionáveis 
e um acréscimo de valor acrescentado 
sedimentado no sucesso das regiões e 
áreas metropolitanas. Neste propósito, 
deverão ser olhados os exemplos 
de Galway (tecnologias médicas), 
Dublin (serviços financeiros) ou Cork 
(indústria farmacêutica e química). O 
caminho histórico que percorrermos e as 
relações que criámos (na lusofonia, mas 
igualmente na África e Ásia, incluindo os 
espaços regionais de integração) têm de 
ser explorados para abrirmos uma nova 
dimensão do nosso relacionamento nas 
novas centralidades.
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PORTUGAL

Balança comercial
Em % do PIB (em 2010)

Irlanda

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Dívida  
do Estado  
em 2011
(em % 
PIB)

Exportaçãoes
+ 
importações 
em 2010  
(em % do 
PIB)

Gastos  
do 
Estado 
em 
2011 
(em %  
do PIB)

Extensão de 
autoestradas 
em 2010
(em km)

Investimento 
direto 
estrangeiro
líquido
Média de 
2005 a 2010 
(em % do 
PIB)

Despesa 
de I&D  
em 
2010
(em %  
do PIB)

Aumento 
dos 
custos do 
trabalho 
de 2000 a 
2011
(em %)

Taxa de 
desemprego 
Valor de 
fevereiro  
de 2012
(em %)

Custo 
por hora 
trabalhada 
em 2010
(em €)

3% 105,1 179 44,9 663 5,2 1,8 5,3 14,7 28,92
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Álvaro Santos Pereira, 
Ministro da Economia

Internacionalizar  
é crescer  
Opinião do Governo

Na última década, Portugal acumulou défices 
da balança corrente e de capital em relação 
ao exterior que rondaram os 10% ao ano. Isto 
aconteceu porque o país se endividou a um 
ritmo sem precedentes. E assim chegámos à 
situação em que nos vimos forçados a pedir 
ajuda.

O défice externo foi responsável pelo 
acelerado crescimento do endividamento do 
nosso país. Assim, interessa perguntar: como 
combater este problema estrutural da nossa 
economia?
A resposta envolve variáveis, como a 
melhoria da competitividade dos nossos bens 
e serviços e o aumento da produtividade. 
No entanto, parte desta resposta passa pelas 
exportações. A diminuição das importações 
já está em curso, quer pela descida do 
consumo quer através de estímulos à 
produção nacional. Foi exatamente por isso 
que o Governo aprovou o programa Portugal 
Sou Eu, que está já a ser operacionalizado.

Por outro lado, o crescimento das 
exportações tem sido uma das características 
mais notáveis da economia nacional nos 
últimos tempos. De acordo com os dados 
mais recentes, a taxa de cobertura das 
exportações rondou os 80% das importações, 
o valor mais elevado das últimas décadas. Só 
para termos uma ideia o que isto significa, o 
défice da balança corrente caiu mais de €6 
mil milhões em 2011.
Apesar das notícias encorajadoras, não 
podemos ficar satisfeitos. Não nos podemos 
esquecer de que o peso das exportações 
é inferior a 35% do nosso PIB, uma 
percentagem muito abaixo de países com 
dimensões populacionais semelhantes 
à nossa, como a Bélgica, a Holanda, ou 
a República Checa. É neste sentido que 
entendemos que exportar deve ser o principal 
desígnio nacional. Ou seja, internacionalizar 
é crescer.
É, por isso, importante promover a excelência 
dos produtos portugueses. É preciso apostar 

na marca Portugal. E é preciso que os 
portugueses sejam os primeiros a fazê-lo. É 
isso que também o Governo está a fazer.

O Governo não se pode substituir às 
empresas nem fazer negócios pelos 
atores da esfera privada. Mas pode e deve 
trabalhar na eliminação dos obstáculos à 
internacionalização das empresas. Foi isso 
que fizemos com a nova Lei da Concorrência, 
que vai promover uma maior competitividade 
empresarial. Com o programa Revitalizar e o 
novo Código de Insolvências, que fomentará 
a reestruturação empresarial e salvaguardará 
milhares de postos de trabalho. Com a 
reforma do Código do Trabalho, apoiada 
no acordo de Concertação Social, que está 
em marcha e que irá permitir às nossas 
empresas competir em igualdade com 
as suas diretas concorrentes na Europa. 
Com a reprogramação técnica do QREN 
injetámos €680 milhões na economia e 
estamos a redirecioná-lo para reforçar 
a competitividade das nossas empresas. 
Com as privatizações e o fim das golden 
shares. E com a reforma dos licenciamentos 
industriais, que estamos a ultimar, e irá 
tornar Portugal um país mais amigo do 
investimento.

Em suma, estamos a criar as condições 
para que as nossas empresas se fortaleçam 
e sejam mais competitivas nos mercados. 
A internacionalização da economia não é 
uma bandeira que se agite por conveniência 
política. É um imperativo nacional.

“Internacionalizar a
economia não é uma
bandeira que se agite
por conveniência 
política. É um imperativo 
nacional.”

Hovione na Irlanda
Opinião do Administrador

Peter Villax,
Vice-Presidente,
administrador 
Hovione

Em abril de 2009, a Hovione adquiriu à 
Pfizer aquela que é hoje a sua maior unidade 
industrial de produção de princípios ativos 
para a indústria farmacêutica. Situada 
em Cork, na Irlanda, a fábrica cobre 11,5 
hectares e havia beneficiado por parte 
dos seus anteriores proprietários de 
investimentos na ordem de €400 milhões, 
sendo assim uma fábrica muito sofisticada e 
bem equipada.

Os prós e os contras deste investimento 
eram ambos de respeito. Em primeiro lugar, 
a proposta de valor e a oportunidade de 
compra eram únicas. A Pfizer queria que a 
sua fábrica de Cork ficasse bem entregue 
enquanto que a Hovione precisava de mais 
capacidade de produção. Embora a Hovione 
tivesse tentado, durante 10 anos, construir 
uma fábrica nova em Portugal, os atrasos 
nos licenciamentos acabavam sempre 
por constituir um fator negativo e mesmo 
impeditivo para qualquer opção situada 
no território nacional. A oportunidade 
de adquirir uma fábrica ultramoderna, já 

licenciada, acabou por ser muito atrativa e 
o facto de 14 das 16 maiores multinacionais 
farmacêuticas terem unidades de produção na 
Irlanda foi um grande elemento de confiança 
nesta decisão. Como desvantagens, percebíamos 
que a Irlanda não era um país low cost, e que a 
nova fábrica iria ter pesados custos de operação 
na transição.
Pesados todos os fatores, a aquisição foi em 
frente, e hoje a Hovione prepara-se para acolher 
em Cork a produção para clientes multinacionais 
de três novos produtos aprovados pelo FDA no 
último ano.

Outro fator de importância neste investimento 
foi o papel da Irish Development Agency (IDA), 
o organismo responsável pela promoção e 
desenvolvimento da Irlanda. A IDA deu-nos um 
apoio inestimável em questões administrativas 
e legais, sendo notável que o responsável da IDA 
que aconselhou a Hovione em todo o processo 
foi exatamente a mesma pessoa que nos havia 
acompanhado noutro nosso projeto irlandês 
em 1989! Os irlandeses distinguem-se por uma 
total continuidade nas suas políticas, por um 
quadro de funcionários altamente competentes 
que complementam o rigor da sua atividade 
fiscalizadora com um espírito pedagógico ainda 
desconhecido entre nós. Na Irlanda, para nossa 
grande surpresa, são os funcionários públicos 
que se deslocam à nossa empresa apresentando 
Powerpoints com respostas às nossas questões!

A Irlanda é um país com uma política 
económica estabilizada, bem comunicada e 
sem sobressaltos (ao contrário do seu sector 
financeiro, responsável pela crise atual). Quanto 
a este modelo económico, não há controvérsia, 
e o Primeiro-Ministro, Enda Kenny, que saiu 
da oposição há um ano, optou por deixar o 
modelo intacto. No discurso de apresentação do 
orçamento que proferiu em dezembro, Kenny 
concluiu que queria fazer da Irlanda “o melhor 
dos pequenos países do mundo para se fazer 
negócio, para se criar uma família e para se 
crescer e envelhecer com dignidade e respeito.” 
Na altura, ouvi o discurso em direto e tive a 
ambição de também querer para o meu país 
uma visão do futuro tão clara. É que no fim de 
contas, o que eu gostaria de fazer sempre era 
investir em Portugal!

Irlanda Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 7 41

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

29 45

Inovação do WEF*  
(142 países) 23 32

Rankings internacionais

*World Economic Forum

“Na Irlanda, são os
funcionários públicos
que se deslocam às 
empresas com respostas  
às nossas questões!”
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Justiça a tempo e horas
Finlândia

O tempo médio para a 
resolução de um processo  
na Finlândia é de 58 dias. 
Em Portugal é de 925 dias. 

12    PwC

Patrique Fernandes,  
Partner PwC Portugal
patrique.fernandes@pt.pwc.com

Uma justiça célere, eficaz e previsível 
é fundamental para garantir um 
clima económico competitivo, captar 
Investimento direto estrangeiro e 
promover uma saudável concorrência 
entre os agentes económicos. O certo 
é que a Finlândia, ao contrário de 
Portugal, cumpre aqueles três requisitos.

O sistema finlandês é simples, as penas 
são previsíveis e a pena de prisão quase 
sempre evitada. Embora o número de 
condenações na Finlândia seja bastante 
superior ao que se verifica em Portugal, 
o número de detidos na Finlândia é 
substancialmente menor.

Comparando o número de juízes (em 
proporção da população) concluímos 
que este indicador é semelhante, 
havendo na Finlândia um menor número 
de procuradores e agentes policiais. 
Porém, o tempo médio para a resolução 
de um processo é significativamente 
menor na Finlândia (58 dias), do que em 
Portugal (925 dias). Também o número 
de advogados (por 100.000 habitantes) é 
superior em Portugal (260 versus 34).
Mas é, acima de tudo, ao nível do recurso 

à justiça para ações cíveis que a Finlândia 
mais se diferencia de Portugal: em 2008, 
foram instauradas na Finlândia 183 
ações judiciais (em primeira instância) 
por cada 100.000 habitantes. 

No mesmo ano, foram instauradas em 
Portugal quase 3000 ações judiciais para 
os mesmos 100.000 habitantes. Isto 
revela muito sobre a utilização de formas 
alternativas de resolução de conflitos nos 
dois países.

A arbitragem é já utilizada na Finlândia 
há cerca de 100 anos, recorrendo as 
empresas, cada vez mais, a este método 
alternativo de resolução de litígios, o que 
explica, em parte, a eficiência da justiça 
finlandesa. Portugal foi agora pioneiro 
no domínio da arbitragem fiscal. Perante 
o crescente aumento dos processos 
pendentes nos tribunais tributários, e 
também pela complexidade crescente 
das várias matérias fiscais, a Lei do 
Orçamento do Estado para 2010 instituiu 
a arbitragem tributária, como forma 
alternativa de resolução jurisdicional de 
conflitos em matérias tributárias.

Em Portugal, o aumento da celeridade 
processual passa por ponderar o 
alargamento da aplicação do processo 
sumário em matéria penal, pela 
arbitragem em matéria comercial 
e tributária e pela remoção dos 
tribunais das “bagatelas cíveis”. Como 
exemplo adicional, a autoridade 
policial finlandesa pode impor uma 
pena pecuniária ao arguido, mediante 
determinadas condições, incluindo a 
concordância do Ministério Público e a 
não oposição do ofendido. Em Portugal 
existe um processo análogo, designado 
por suspensão provisória do processo. 
A dispensa da concordância do juiz 
aproximaria este processo do exemplo 
finlandês, tornando-o mais célere.

FINLÂNDIA
5,4 milhões hab.

PIB €186,9 mil  
milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

Portugal

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Juízes por 
100 mil 
habitantes 
em 2008

Procuradores 
por 100 mil 
habitantes em 
2008

Advogados 
por 100 mil 
habitantes 
em 2008

Agentes 
da polícia 
por 1000 
habitantes 
em 2008

Reclusos 
por 100 mil 
habitantes  
em 2008

Tempo para 
resolução de 
processos*
(em dias)

Taxa de resolução 
de processos*
(em %)

0,9% 18 12,6 260,2 5,2 102 925 90-100

*Processos civis, administrativos e comerciais

Finlândia

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Juízes por 
100 mil 
habitantes 
em 2008

Procuradores 
por 100 mil 
habitantes em 
2008

Advogados 
por 100 mil 
habitantes 
em 2008

Agentes 
da polícia 
por 1000 
habitantes 
em 2008

Reclusos 
por 100 mil 
habitantes  
em 2008

Tempo para 
resolução de 
processos*
(em dias)

Taxa de resolução 
de processos*
(em %)

2,2% 17,4 6,2 34,4 1,5 64 58 90-100
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Paula Teixeira da Cruz,  
Ministra da Justiça

1 - Atravessamos uma dura experiência na 
nossa vida coletiva, o que mais obriga a 
pensar em Justiça e no aprofundamento da 
democracia de direitos fundamentais.
As dificuldades devem ser revertidas em 
oportunidades para ousar inverter os 
problemas estruturais da Justiça portuguesa, 
reinventando o modelo de relação entre 
o cidadão e o Estado. Há que dignificar o 
judiciário e as profissões do sistema de justiça, 
todas.

2 - As reformas em curso no Ministério da 
Justiça e as medidas tomadas em oito meses 
- por todos participadas - justificam-se à luz 
daqueles desígnios e da necessidade de atacar 
os pontos de bloqueio do sistema de justiça 
e podem resumir-se em duas características: 
simplicidade e justiça material atempada. É 
o caso das reformas do Código do Processo 
Civil e do ensaio sobre o mapa judiciário, 
cujas propostas estão a ser debatidas com 

os parceiros judiciários e representantes 
do poder local, numa linha extrema de 
simplificação processual, pondo termo 
a demoras e constantes deslocações de 
testemunhas, exigindo-se a calendarização 
de toda a produção de prova. Também o 
direito penal e processual penal, nesta fase 
intercalar, consta de uma proposta de lei – já 
pronta – na ótica de uma maior salvaguarda 
de bens jurídicos essenciais, sem prejuízo 
das garantias de defesa, mas eliminando 
os mecanismos que habilitam impunidades 
e expedientes dilatórios, como o atual 
regime de prescrições e recursos, pondo 
fim a uma justiça para ricos e outra para 
pobres. A lei de arbitragem voluntária e o 
diploma que altera o regulamento das custas 
processuais, desincentivando a litigância 
de má-fé estão já publicados. A primeira 
introduz competitividade na nossa economia; 
o segundo uniformiza múltiplos regimes 
cuja aplicação consome milhares de horas 
nos tribunais. A proposta de lei que altera 
o Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas, cria um processo especial, 
suspendendo todas as execuções, permite 
a recuperação dos que ainda se encontram 
em condições de dar um contributo para 
o robustecimento do tecido económico 
e a manutenção do emprego, acabou de 
ser aprovada. Está aprovado o diploma 
que instala os tribunais da propriedade 
industrial e da regulação e supervisão. Estão 
criadas soluções legais, regulamentares e 
institucionais que facilitam a cobrança de 
créditos das empresas, reduzindo o atraso 
no domínio da ação executiva cível. Foram 
repostos mecanismos de fiscalização no 
que respeita à atuação dos agentes de 
execução e no acesso ao direito, introduzindo 

transparência no sistema, os quais estão já 
publicados.
A política de modernização da justiça passa, 
ainda, pela utilização de tecnologias de 
informação de modo a tornar a globalidade 
do sistema mais acessível aos cidadãos e mais 
adequado às necessidades das empresas, daí 
o plano de ação para a justiça na sociedade da 
informação.

3 - A proliferação dos riscos sociais, a aceleração 
dos fenómenos em rede e a incerteza quanto ao 
futuro, são realidades que ameaçam o Estado de 
Direito. Por isso, a necessária reforma da Justiça 
é desígnio a que todos somos convocados.

Os juristas do sul da Europa tendem a 
não prestar grande atenção aos sistemas 
judiciários do norte do continente. Com 
prejuízo para a sua própria organização 
judiciária, uma vez que os ordenamentos 
destes Estados são, em geral, extremamente 
eficientes.
O regime judiciário finlandês atribui 
particular relevância aos modelos 
gestionários, aos prazos processuais e à 
qualidade do serviço prestado ao cidadão. 
A qualidade da justiça é, aliás, uma das 
principais preocupações do sistema judiciário 
da Finlândia. Exemplo disso é um projeto do 
Tribunal de Segunda Instância de Rovaniemi, 
galardoado, em 2005, pela Comissão 

Europeia e pelo Conselho da Europa com 
o Prémio Balança de Cristal da Justiça 
(que visa reconhecer práticas inovadoras 
que promovam a qualidade da Justiça). 
Esta iniciativa coloca os magistrados em 
permanente diálogo entre si e com os demais 
atores judiciários, de modo a que o trabalho 
produzido pelo tribunal obtenha um elevado 
grau de qualidade e possa, assim, prosseguir 
os valores da justiça, com o menor consumo 
possível de recursos.

Os tribunais finlandeses orientam-se por 
um conjunto de diretrizes que estabelecem 
limites temporais flexíveis de gestão de 
processos. De acordo com um estudo 
publicado pelo Conselho da Europa em 2006 
(Time Management of Justice Systems: a 
Northern European Study), os tribunais 
finlandeses devem julgar um processo-crime 
num prazo não superior, em média, a 3,1 
meses, sendo que 50% dos casos entrados nos 
tribunais devem ser julgados num máximo de 
2 meses e 90% devem conhecer uma decisão 
final num período não superior a 9 meses. 
Os dados do último relatório dos sistemas 
judiciários europeus, dado à estampa em 
outubro de 2010 (e que se reporta à realidade 
factual e estatística de 2008), da Comissão 
Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) 
apontam, aliás, para uma duração média 
dos processos de homicídio, em primeira 
instância, de 93 dias, se bem que o tempo 

A reforma da justiça,
uma exigência 
inadiável 
Opinião do Governo

João Arsénio
de Oliveira
Mestre em Direito

Representante português 
junto de comités jurídicos da 
UE e do Conselho da Europa

Notas sobre o 
sistema judiciário 
finlandês
Opinião

necessário para a resolução de um processo 
de roubo já se cifre em 123 dias.
É, igualmente, usual recorrer à 
contratualização de prazos na Finlândia. 
Isto sucede não apenas entre os tribunais e 
o Ministério da Justiça, mas também entre 
os tribunais superiores e os tribunais de 
primeira instância e entre os tribunais e os 
parceiros judiciários. A contratualização de 
objetivos é, aliás, um instituto de aplicação 
comum no sistema judiciário finlandês.

O mesmo relatório demonstra, todavia, que, 
em sede de processos declarativos cíveis, o 
grau de resposta fica aquém do esperado. 
Com efeito, o número de processos entrados 
ultrapassa o número de processos findos, 
resultando num aumento da pendência 
processual. Ainda assim, em 2008, eram 
apenas 64.818 os processos litigiosos 
pendentes nos tribunais de primeira instância 
cível e 16.258 os que se encontravam nos 
tribunais criminais a aguardar uma decisão.

Finlândia Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 22 41

Índice de Competitividade  
do WEF* (139 países) 4 45

Índice de independência 
da justiça do WEF*  
(183 países)

4 61

Índice de corrupção  
(183 países) 2 32

Rankings internacionais

*World Economic Forum

“A proliferação dos riscos 
sociais e a incerteza 
quanto ao futuro são 
realidades que ameaçam  
o Estado de direito.”

“50% dos casos 
entrados nos tribunais 
finlandeses devem ser 
julgados num prazo 
máximo de dois meses.”
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Uma agricultura  
sem subsídios 
Nova Zelândia

Um país que trocou a 
agricultura subsidiada por 
um mercado muito eficiente 
e competitivo.

14    PwC

José Alves,  
Territory Senior Partner  
PwC Portugal
jose.alves@pt.pwc.com

A agricultura portuguesa caracteriza-
se por uma produtividade reduzida, 
estando a sua rentabilidade bem 
abaixo do potencial. Este facto deve-se 
à existência, em elevado número, de 
minifúndios no norte do país, onde o 
terreno é mais fértil, bem como a fatores 
geomorfológicos, o que impossibilita 
a utilização eficiente das máquinas 
agrícolas e, consequentemente, 
economias de escala. O sul do país 
caracteriza-se pela predominância de 
latifúndios, se bem que, em solos pobres 
e com pouca precipitação.

Adicionalmente, a população agrícola 
portuguesa possui um reduzido nível 
de formação, está relativamente 
envelhecida e não detém capacidade 
financeira, nem motivação, para 
realizar investimentos inovadores 
que diferenciem os seus processos 
produtivos dos concorrentes externos. 
As cooperativas nunca surtiram o 
efeito desejado, devido à rigidez dos 
seus estatutos, à limitada participação 
dos associados na administração das 
mesmas, à falta de profissionalização 
da gestão e à reduzida capacidade de 
resposta às condições do mercado, 
nomeadamente no que diz respeito 
à capacidade de comercialização dos 
produtos.

Ao invés, nos anos 80, a Nova Zelândia 
encetou um processo de reformulação 
do sector agrícola que se tornou um 
exemplo de sucesso, extremamente 
competitivo a nível mundial, regendo-se 
os produtores pelas leis de mercado.
Os subsídios, até à década de 70, foram 
a base de sustentação da agricultura 
neozelandesa. Porém, perante a crise 
despoletada pelos choques petrolíferos 
(73-79), e após a entrada do Reino Unido 
para a CEE (1973), principal destino das 
exportações agrícolas neozelandesas, 
os agricultores sugeriram ao Governo 
da altura a abolição dos subsídios, 
propondo, em alternativa, um plano 
estrutural de apoio que sustentasse uma 
agricultura capaz de viver num ambiente 
de mercado aberto.

Este plano tinha como medidas- 
-chaves a redução do endividamento, 
a criação de um fundo de estabilização 
financeira para os agricultores e uma 

NOVA  
ZELÂNDIA
4,4 milhões hab.
PIB €99,2 mil  
milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

linha de financiamento de 50% dos 
gastos dos agricultores que estavam em 
dificuldades, junto da banca privada.

A não existência de subsídios forçou os 
agricultores a serem mais inovadores nos 
seus processos de cultivo, obrigando- 
-os a unir-se em agrupamentos ou 
cooperativas sectoriais únicas. Há que 
salientar, também, o reajustamento da 
estrutura produtiva face à liberalização 
do mercado, com a consequente saída do 
sector de vários produtores.

Por fim, as condições geográficas da 
Nova Zelândia e do próprio clima da 
região favorecem a prática do pastoreio, 
a criação de gado e a agricultura, não 
tendo, Portugal, certamente, as mesmas 
condições naturais. Tem, no entanto, 
a capacidade, que os neozelandeses 
tiveram, de fazer melhor do que 
anteriormente.

Nova Zelândia

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Valor 
acrescentado 
da agricultura
em 2010
(em milhões 
de €)

Terreno 
utilizado para 
a agricultura 
em 2009
(% do 
território 
nacional)

Produção  
de madeira  
em 2010  
(em milhões 
de m3)

Pesca 
total em 
2010 (em 
milhares de 
toneladas)

Produção de 
aquacultura 
em 2010
(em milhares 
de toneladas)

Emprego na 
agricultura 
e pescas 
em 2009 
(% total de 
emprego)

Área florestal 
em 2010 
(em % do 
território nacional)

2,2% 6,1 43,6 28,7 441 107,6 7 31,4

Portugal

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Valor 
acrescentado 
da agricultura
em 2010
(em milhões 
de €)

Terreno 
utilizado para 
a agricultura 
em 2009
(% do 
território 
nacional)

Produção  
de madeira  
em 2010  
(em milhões 
de m3)

Pesca 
total em 
2010 (em 
milhares de 
toneladas)

Produção de 
aquacultura 
em 2010
(em milhares 
de toneladas)

Emprego na 
agricultura 
e pescas 
em 2009 
(% total de 
emprego)

Área florestal 
em 2010 
(em % do 
território nacional)

0,9% 1,8 40,3 10,7 240 6 11 37,8
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Assunção Cristas, 
Ministra da Agricultura

Em 2011 o sector agrícola cresceu 2,4%. 
Do resto da economia, apenas as indústrias 
transformadoras, que incluem as agroindustrias, 
apresentaram também uma taxa positiva 
(0,4%). Na última década, as exportações do 
setor agroalimentar aumentaram 12%, quando 
o crescimento médio das nossas exportações foi 
de 2%. No entanto a competitividade da nossa 
agricultura é recorrentemente posta em causa. 
A verdade é que, em termos de valor, a nossa 
balança agroalimentar é deficitária em 30%, o 
que corresponde a cerca de três mil milhões de 
euros.

Tenho uma ideia bem clara quanto ao futuro. 
O caminho a percorrer tem seguramente 
três marcos: (1) organização e concentração 
da oferta, (2) aumento da produção, e (3) 
reequilíbrio da cadeia alimentar.

A organização e concentração da oferta são 
vitais para a competitividade da agricultura. Em 
Portugal estamos melhor, com uma presença 
importante de organizações de produtores em 
diversos sectores. As frutas e hortícolas são um 
bom exemplo, e o aumento das exportações é o 
espelho do impacto deste fator no aumento da 
competitividade. Precisamos de organizações 
maiores e mais fortes. É isso mesmo que 
procuraremos conseguir, como um dos 
principais instrumentos de política nos próximos 
fundos comunitários de apoio ao investimento: 
sempre que possível, o acesso a apoios deverá 
ser condicionado, ou majorado, para os 
agricultores que escoem a sua produção através 
de organizações de produtores reconhecidas.

Para aumentar a produção, é essencial operar 
a vários níveis. Enuncio alguns em que estamos 
a prosseguir iniciativas concretas: meios para 
investimento; facilitação do acesso à terra; 
aumento da área e irrigação; rejuvenescimento 
do tecido empresarial agrícola. Superar estes 
obstáculos facilitará o acesso à inovação 
tecnológica e a focalização na investigação 
aplicada.

Finalmente, é necessário reequilibrar as relações 
entre agricultores, indústria e distribuição. 
É essencial para podermos ter mais produtos 
portugueses no nosso mercado. É uma 
realidade a posição de fraqueza negocial dos 
produtores nas relações com a indústria e 
com a distribuição. Esta fragilidade pode e 
deve ser minimizada pela melhor organização 
da produção. Paralelamente, o Governo 
está empenhado em promover um diálogo 
construtivo e consequente. Para tal criámos 
a PARCA, plataforma de diálogo com um 
programa de trabalhos bem definido. Foram 

A Sogrape nasceu há 70 anos com o 
objetivo de “mostrar os vinhos portugueses 
ao mundo”. A vocação internacional da 
empresa ficou assim alinhada desde a 
primeira hora, hoje consolidada através da 
presença das suas marcas em mais de 125 
mercados nos cinco continentes.
Não admira pois que, no cumprimento 
desta estratégia, se tenha tornado natural, 
a partir do final dos anos 90, que a 
Sogrape entrasse no sector produtivo de 
outras latitudes com elevado potencial 
vitícola – Argentina, Chile e Nova Zelândia –, 
complementando desta forma o investimento 
que a empresa também tem vindo a efetuar 
na área da distribuição e reforçando assim a 
sua posição no mercado global.

Esta exportação do seu processo produtivo 
para o novo mundo fez-se através de 
aquisições de unidades que têm em comum 
a verticalização da sua atividade (desde 
a vinha, à vinificação, engarrafamento 
e comercialização dos seus vinhos), 
permitindo à Sogrape ganhos importantes 
em termos de controlo do seu processo e 
um mais correto posicionamento como 
empresa global do sector vitivinícola 
internacional.

O papel do Estado  
na competitividade 
Opinião do Governo

O sucesso (também) 
no novo mundo
Opinião do CEO

Salvador Guedes, 
Presidente  
da Sogrape

definidas três etapas, tendo já sido alcançada 
a primeira: assegurar a transparência na 
formação do preço; estimular a autorregulação, 
nomeadamente através da criação de 
associações interprofissionais; se necessário, 
intervir legislativamente, por exemplo ao nível 
dos contratos, estabelecendo a obrigatoriedade 
de os celebrar por escrito e com conteúdos 
definidos.

A somar à maior presença interna dos produtos 
portugueses temos a ambição de promover 
o aumento das exportações através de uma 
estratégia clara que faça convergir o empenho de 
todos. Se, a médio prazo, conseguirmos atingir 
a autossuficiência alimentar (em valor), então 
é sinal de que fomos bem sucedidos na procura 
da competitividade desejada. Estou certa de que 
todos juntos lá chegaremos!

“Se atingirmos a
autossuficiência 
alimentar é sinal de que 
fomos bem-sucedidos  
na competitividade.”

N. Zelândia Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 5 41

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

25 45

Índice de inovação  
do WEF* (142 países) 28 38

Índice de corrupção  
(183 países) 1 32

Rankings internacionais

*World Economic Forum

No caso concreto da Nova Zelândia, a geografia 
onde regista os mais elevados índices de 
crescimento e rentabilidade, pelo elevado preço 
de exportação dos seus vinhos, a aquisição 
em 2008 da Framingham - empresa-boutique 
responsável pela produção de vinhos na famosa 
região de Marlborough - tem-se revelado de 
primordial importância para a Sogrape ganhar 
prestígio e uma crescente notoriedade de todo o 
seu portefólio nos mercados de maior sucesso no 
panorama internacional.
Além disso, a Framingham abriu à Sogrape a 
possibilidade de produzir vinhos diferentes, 
com castas frescas e frutadas de climas 
temperados, tais como as brancas Sauvignon 
Blanc e Riesling, e a tinta Pinot Noir, acrescendo 
ganhos significativos de know how ao nível 
da viticultura, e da viticultura orgânica em 
particular, muito desenvolvida nesta geografia.

A adaptação da Sogrape à Nova Zelândia e à 
sua cultura foi particularmente fácil, graças à 
calorosa hospitalidade e informalidade do seu 
povo - os kiwis - e à grande racionalidade que 
revela para congregar esforços e investimentos 
em busca dos melhores resultados. (Em 
Marlborough, por exemplo, é comum várias 
empresas partilharem adegas e quase 
todos os produtores contratam o serviço de 
engarrafamento a duas unidades da região...)
Hoje, quatro anos volvidos, podemos dizer que a 
Framingham, fruto do trabalho, do investimento 
e do intercâmbio de conhecimentos, é uma 
aposta ganha, com a distribuição a crescer 
de seis para 40 mercados e a empresa a 
duplicar o valor das vendas sem alterar o seu 
posicionamento.
Não será por acaso, aliás, que o vinho 
Framingham F-Series Riesling Auslese 2011, 
produzido na Nova Zelândia pela Sogrape, acaba 
de ser eleito o melhor vinho desta casta numa 
prova cega dos maiores especialistas mundiais, 
ou ser ainda considerado, pela prestigiada 
jornalista britânica Jancis Robinson, o melhor 
vinho da região de Marlborough que alguma vez 
provou...

“A Framigham abriu à 
Sogrape a possibilidade
de produzir vinhos
diferentes, com ganhos 
significativos.”
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O turismo além  
do “Sol & Mar” 
Croácia

Com uma boa estratégia 
de diversificação, o sector 
das viagens e turismo já 
contribui com 26,5% para 
o PIB.

16    PwC

César Gonçalves,
Partner PwC Portugal
cesar.goncalves@pt.pwc.com

A Croácia tem vindo a consolidar a 
sua posição como um dos principais 
destinos turísticos do Sudeste da 
Europa. Dotada de uma herança cultural 
extraordinariamente rica, uma boa 
oferta gastronómica e de um clima 
mediterrânico, a Croácia é, cada vez 
mais, um destino trendy, onde o sector 
das viagens e turismo contribui com 
26,5% para o PIB.

Durante anos, a Croácia foi conhecida 
como um destino “sol & mar”. 

CROÁCIA
4,4 milhões hab.
PIB €47,6 mil 
milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

Combatendo a sazonalidade, a sua 
estratégia de promoção turística 
para 2020 deverá apontar para o 
reforço de outros segmentos, sem 
abandonar a definição estratégica 
como destino mediterrânico marítimo. 
Simultaneamente, a Croácia definiu 
também a melhoria do ambiente de 
investimento como uma prioridade, 
adotando medidas no sentido de maior 
competitividade fiscal, em particular no 
que respeita ao investimento.

Em Portugal, o sector das viagens e 
turismo corresponde a 15,2% do PIB. 
O “clima e luminosidade, cultura e 
tradição, hospitalidade e diversidade 
concentrada” são fatores distintivos, 
conduzindo à aposta em dez produtos 
estratégicos. Esta diversidade de 
produtos e o seu cruzamento em marcas, 
regiões e mercados dispersam o valor 
da promoção turística, dificultando a 
alavancagem do que será o core turístico 
nacional.

Portugal

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Contribuição 
do turismo 
para o PIB 
em 2011 
(em 
milhares)

Emprego 
gerado 
pelo 
turismo 
em 2011
(em 
milhares)

Receitas 
do turismo 
internacional 
em 2010
(em milhões 
de €)

Previsão 
de turistas 
internacionais 
em 2012  
(em milhares)

Número 
de camas 
turísticas  
em 2010 
(em 
milhares)

Número de 
alojamentos 
hoteleiros 
em 2010

Número 
de 
marinas 
e portos 
hoteleiros 
em 2010

Feiras 
internacionais 
e exposições
Média de 
2007 a 2009

Elementos 
culturais 
do 
património 
mundial 
em 2010
(tangíveis e 
intangiveis)

0,9% 15,2 866,5 7,6 12,4 279,5 2318 51 184,3 12

O futuro do turismo em Portugal deve 
passar por uma definição clara da 
estratégia turística para o país, tendo 
por base o “sol & mar”, com particular 
necessidade de desenvolvimento da 
componente náutica, defesa do golfe, 
e complementada pelos short breaks, 
estes compaginados com o turismo de 
negócios e com a aposta adequada na 
promoção de rotas culturais e temáticas. 
As ofertas regionais e restantes 
segmentos deverão surgir em contexto 
de complementaridade de upselling de 
consumo.

Assim, será importante construir-se uma 
“marca Portugal” coerente e entendível: 
definindo os segmentos estratégicos, 
identificando as regiões competitivas e 
com real vocação turística e inovando 
em produtos complementares mas não 
contraditórios com a estratégia definida. 
Assim, caso não se consiga explicar de 
forma clara e efetiva a estratégia turística 
nacional, deveremos refletir se estamos 
no caminho adequado!

Turismo Internacional

600
mil é a diferença entre 
o número de turistas 
estrangeiros que visitaram 
os dois países em 2010. 
Portugal recebeu 11,2 
milhões enquanto a 
Croácia 10,6.

Croácia

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Contribuição 
do turismo 
para o PIB 
em 2011 
(em 
milhares)

Emprego 
gerado 
pelo 
turismo 
em 2011
(em 
milhares)

Receitas 
do turismo 
internacional 
em 2010
(em milhões 
de €)

Previsão 
de turistas 
internacionais 
em 2012  
(em milhares)

Número 
de camas 
turísticas  
em 2010 
(em 
milhares)

Número de 
alojamentos 
hoteleiros 
em 2010

Número 
de 
marinas 
e portos 
hoteleiros 
em 2010

Feiras 
internacionais 
e exposições
Média de 
2007 a 2009

Elementos 
culturais 
do 
património 
mundial 
em 2010
(tangíveis e 
intangiveis)

2,8% 26,5 311 6,2 10,4 910 2117 60 46,7 15
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Cecília Meireles, 
Secretária de Estado  
do Turismo

No ano passado, Portugal recebeu mais de 
14 milhões de turistas, sendo 53% desses 
turistas estrangeiros. Este facto traduziu-se 
em 39,5 milhões de dormidas, sendo 66% 
de estrangeiros. Estes dados demonstram 
o carácter maioritariamente exportador do 
sector do Turismo. O facto de o número de 
hóspedes ter crescido 3,8% e o de dormidas 
5,9% demonstra a capacidade de resistência 
deste sector, mesmo em momentos adversos.
Se a tudo isto somarmos o peso do turismo 
no PIB português – 9,2% –, aliás um dos 
maiores de entre os países da OCDE, torna- 
-se bastante óbvio o carácter crucial desta 
atividade na economia portuguesa.
Por isso, há uma mudança estratégica que 
tem norteado a atuação do Governo. É que, 
embora a procura turística apresente um 
crescimento, na última década também 
a oferta tem registado um crescimento 
acelerado. Demasiado acelerado, se 

Chaves para o sucesso 
do turismo   
Opinião do Governo

comparado com o aumento do número de 
turistas. Por isso, todas as atenções têm agora 
de passar a estar concentradas na procura. A 
prioridade tem de ser ‘vender’. As inaugurações 
de megaprojetos, a meio caminho entre o 
turismo e o imobiliário, podem ser momentos 
simpáticos de promoção política, mas a sua 
fatura está a revelar-se em alguns casos bem 
pesada. A partir de agora, temos de nos 
focar nos problemas reais das empresas: de 
tesouraria, de reestruturação financeira e de 
reabilitação de unidades hoteleiras. O Governo 
apresentou já linhas para ir ao encontro destas 
necessidades.

O mundo do turismo é cada vez mais 
competitivo e os nossos concorrentes cada 
vez mais agressivos. Assim, na promoção da 
marca Destino Portugal, temos de concentrar 
recursos e ganhar escala. A reorganização 
regional já iniciada tem esta principal 
finalidade. A comunicação tem de ser cada 
vez mais segmentada, capaz de utilizar canais 
muito específicos (com particular reforço dos 
online) e estar cada vez mais vocacionada para 
a comercialização. O Governo aposta também 
em novos segmentos, como o do turismo 
residencial, para o qual o nosso país é um 
mercado de enorme potencial.

Temos de ser capazes de nos impor, não 
apenas como um destino clássico de sol e mar, 
mas que a isso acrescenta cultura, natureza, 
cidades, bem-estar, gastronomia e vinhos. 
A nossa dimensão geográfica, que por vezes 
vemos como uma desvantagem, pode ser, 
para o turismo, uma verdadeira vantagem 
competitiva, pela enorme variedade de 

experiências que consegue concentrar em pouco 
tempo e espaço.
E, por último, como portugueses temos também 
de estar conscientes da importância que o 
turismo tem para a economia portuguesa, e de 
que todos nós, voluntária ou involuntariamente, 
podemos contribuir para o seu sucesso. De 
cada vez que encontramos um turista na rua, 
no trabalho, ou no metro somos verdadeiros 
embaixadores do Destino Portugal. E, 
certamente não por acaso, a simpatia e a 
hospitalidade aparecem sempre como algumas 
das principais marcas do nosso país.

Croácia Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 46 41

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

76 45

Índice de turismo  
do WEF* (139 países) 34 18

Rankings internacionais

*World Economic Forum

Factos são factos: o nosso país não é atrativo 
para investidores internacionais no sector do 
turismo. Marcas de luxo como Orient Express 
abandonaram Portugal e os principais 
operadores turísticos dizem que somos caros. 
América do Sul, Marrocos, Tunísia, Turquia, 
Croácia, Azerbaijão atraem investidores 
turísticos e nós não. Os nossos tradicionais 
clientes fogem para destinos mais baratos. 
Porquê? Falta fazer o quê?
Começamos pelo “porquê?”. Em Portugal, 
comparando com países concorrentes 
e considerando o volume e o risco 
do investimento para a produção de 
equipamentos turísticos, temos piores 
resultados. Com esta simplicidade, somos 
preteridos porque não somos competitivos na 
maioria dos casos dado que:
• o preço por metro quadrado de construção 

é caro;

• impostos de todo o tipo sobre o terreno, 
preço de mão de obra, exigências ridículas 
de pretensa qualidade na construção e 
juros durante o tempo do investimento que 
a burocracia torna imprevisível, tornam o 
preço da construção elevadíssimo.

• custo da operação: caro. Fomos arrastados 
para custos e vícios de país rico em que 
o trabalho, água, eletricidade e todos 
os fatores de produção são onerados 
violentamente e sem qualquer aderência 
à nossa realidade limitada de absorção de 
custos;

• os impostos são elevados e imprevisíveis. 
As constantes mudanças de direção entre 
incentivo e penalizações aos investimentos 
são desconcertantes. O recente aumento do 
IVA de 10% e 17% em restauração e golfe são 
exemplos claros;

Ao mesmo tempo, a concorrência faz tudo para 
o custo da construção ser baixo (oferecem- 
-se terrenos para turismo), para os custos 
de operação serem baixos (incentivos na 
eletricidade e água) e para os resultados serem 
compensadores do risco de investimento, 
atuando fiscalmente.
O que fazer nas condições atuais? Algumas 
pistas:
• criar um sistema de impostos competitivos 

(pior do que Espanha por favor não, porque 
estão à porta...);

• criar nova legislação turística e urbanística 
adaptada à época atual onde os custos têm 
de ser baixos;

José Carlos
Pinto Coelho,
Onyria Resorts

Portugal ou fora  
de Portugal?
Opinião do CEO

• criar um sistema de compromisso Estado-
investidores estável durante o período de 
recuperação do investimento, em fatores 
críticos como impostos (IVA), energia, 
água, legislação laboral, etc.;

• para terminar, dadas as reconhecidas 
vantagens do nosso país em matérias 
de segurança, clima ou qualidade das 
pessoas, há que investir em novas ideias e 
algum investimento crítico necessário para 
potenciar o investimento existente.

Duas notas: a ASAE visitou recentemente um 
dos melhores restaurantes do país e levantou 
um auto ao estabelecimento e ao gerente 
porque o prato “posta mirandesa” devia ser 
“posta à mirandesa”, dado a carne não ter 
certificado de origem!

O Sporting de Braga está em 1º lugar no 
campeonato, compete com os grandes, 
com investimentos não comparáveis e na 
próxima época, tudo indica, estará na Liga 
dos Campeões! Conclusão: é possível, mas é 
preciso focar nos resultados.

“Para concorrer com 
outros destinos temos de 
ter um sistema fiscal e 
uma política urbanística 
competitivos.”

“Na promoção da marca 
‘Destino Portugal’ temos
de saber concentrar 
recursos para ganhar 
escala.”
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Saúde com liberdade  
de escolha
Áustria

Como funciona a liberdade 
de escolha dos cidadãos 
num sistema de saúde 
solidário e universal?

Portugal

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Esperança 
média 
de vida à 
nascença 
em 2011 
(em anos)

Taxa de 
mortalidade 
infantil  
em 2009 
(por mil 
nascimentos)

Médicos 
por mil 
habitantes 
em 2010

Consultas 
por 
médico 
em 2010 
(por 
habitante)

Enfermeiros 
por mil 
habitantes 
em 2009

Camas de 
agudos 
por mil 
habitantes 
em 2009

Farmácias 
em 2010

Despesas
de saúde 
diretamente
pagas pelas 
famílias em 
2007
(em %)

Despesa  
de saúde  
per capita 
em 2008 
(em €)

0,9% 79,5 3,6 3,9 4,1 5,6 2,8 2400 26,4 1741

Manuel Carrilho Dias,
Director PwC Portugal
manuel.carrilho.dias@pt.pwc.com

Segundo o Eurobarómetro 2010 da 
Comissão Europeia, cerca de 87% dos 
austríacos afirmam que o seu sistema 
de saúde é bom ou muito bom. Em 
Portugal, 83% dos cidadãos declaram 
que o sistema é mau ou muito mau.
A Áustria é um exemplo de que se pode 
ter um sistema de saúde solidário, 
universal e com equidade, sem que 

ÁUSTRIA
8,4 milhões hab.
PIB €298,8 mil 
milhões

PORTUGAL
10,6 milhões hab.

PIB €172,5  
mil milhões

O sistema de saúde é financiado 
através de uma combinação do seguro 
social (50%), impostos (26%) e 
comparticipações privadas (24%). 
Apesar do nível de rendimento dos 
austríacos ser substancialmente superior, 
são os portugueses que têm a maior taxa 
de esforço no financiamento do sistema 
solidário e universal, bem como na 
comparticipação das despesas de saúde.

A cobertura de serviços com acesso 
gratuito é generosa em todos os níveis 
assistenciais e inclusive qualquer cidadão 
pode fazer um check-up preventivo 
gratuito, de três em três anos. O acesso 
a alguns serviços poderá estar sujeito 
ao pagamento de comparticipações 
mínimas, embora mesmo para estas 
exista um amplo leque de isenções, por 
exemplo, as pessoas com rendimentos 
mensais inferiores a €784 não pagam a 
taxa de €5 por dia de internamento nem 
os cidadãos suportam a despesa com 
medicamentos que seja superior a 2% do 
seu rendimento anual. Para assegurar o 
acesso ao medicamento nas zonas rurais, 
além das farmácias, cerca de mil médicos 
podem dispensar medicamentos aos seus 
pacientes.

Dias de internamento

6,7
é o número médio das 
estadas de internamento 
nos hospitais portugueses 
e austríacos em 2009.

a rede de prestação pública seja 
determinante e onde o utente tenha 
a opção efetiva de escolha. São os 
cidadãos que escolhem o seu médico 
de família, o local da prestação e, de 
uma forma geral, podem livremente 
aceder a consultas ou serviços de 
especialidade, incluindo hospitais, 
sejam ele públicos, privados ou 
sociais, sem o prévio consentimento 
do médico de família.

Existe uma contribuição obrigatória 
para um seguro social que financia 
a saúde, o desemprego, a reforma 
e os acidentes de trabalho e que 
geralmente corresponde a 7,65% do 
rendimento, dividido em partes iguais 
entre a entidade empregadora e o 
empregado. 

Áustria

Crescimento 
real do PIB
Média anual 
de 2000 a 
2010

Esperança 
média 
de vida à 
nascença 
em 2011 
(em anos)

Taxa de 
mortalidade 
infantil  
em 2009 
(por mil 
nascimentos)

Médicos 
por mil 
habitantes 
em 2010

Consultas 
por 
médico 
em 2010 
(por 
habitante)

Enfermeiros 
por mil 
habitantes 
em 2009

Camas de 
agudos 
por mil 
habitantes 
em 2009

Farmácias 
em 2010

Despesas
de saúde 
diretamente
pagas pelas 
famílias em 
2007
(em %)

Despesa  
de saúde  
per capita 
em 2008 
(em €)

1,8% 80,9 3,8 4,8 6,9 7,6 5,6 1200 15,4 2865
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Paulo Moita de Macedo
Ministro da Saúde

Um investimento 
estratégico nacional 
Opinião do Governo

A pressão das circunstâncias tem obrigado 
a uma concentração de esforços na 
consolidação orçamental e a um esforço 
redobrado no seu acompanhamento.  

A emergência impôs um plano de contenção 
exigente e a adoção de medidas duras a curto 
e médio prazo sem se perder a determinação 
reformista e a necessidade de uma nova 
abordagem do sistema de saúde. É tal o 
desafio, tantas as prioridades, tantos os 
atores e influências deste universo que só 
uma linha de rumo firme permite corrigir as 
suas causas estruturais.

Vários setores têm alertado para as 
oportunidades de melhorar a eficiência 
do nosso sistema de saúde, em particular 
do SNS. Estudos têm fundamentado uma 
expectativa de poupança que pode atingir 
10% a 20% da despesa pública. Não é fácil, 
mas é possível.

Deve ser salientado que o setor da Saúde 
evidencia este ano a maior dotação de 
sempre: €9 200 milhões, com o compromisso 
de não gerar nova dívida.

A assimetria de resultados evidencia a 
necessidade e a oportunidade de melhoria. 
Algumas regiões apresentam desempenhos 
que se afastam do padrão médio. Para o 
mesmo ato, encontramos preços diferentes. 
Para o mesmo regime profissional, 
deparamo-nos com variações inexplicáveis. 
Para o mesmo resultado, usamos meios 
e recursos muito diversos. A carência de 
informação fiável e atempada é um dos 
grandes problemas, dificulta e atrasa a 
tomada de decisões.

Neste quadro, o Governo fixou três 
objetivos principais: 
1. Reorientação da trajetória descontrolada 
da despesa de saúde, corrigindo 
redundâncias, preços, acordos e serviços com 
os diferentes prestadores;

2. Uma atuação transversal reavaliando as 
políticas, desde a do medicamento, já com 
resultados claros, ao acesso a cuidados de 
saúde primários;

3. A construção de uma nova perspetiva 
mobilizadora para o sistema de saúde, 
beneficiando da experiência bem sucedida 
do SNS - de inovação e conhecimentos 
acumulados.

Uma sociedade saudável cria mais valor. 
Os resultados de saúde colocam o país 
num lugar cimeiro em comparações 
internacionais, apesar do muito que ainda 
há a fazer em áreas como o cancro, sida e 
acidentes. O setor da saúde pode ser um 
motor do desenvolvimento económico, 
gerador de emprego e exportação, 
competindo na criação de valor em diversas 
áreas.

A visibilidade que possamos dar aos nossos 
centros de excelência clínica, ao sucesso de 
alguns programas de saúde, ao desígnio da 
universalidade do acesso compatibilizado 
com a solidariedade do financiamento, 
a experiências inovadoras na excelência 
de processos, a par do crescimento do 
número de patentes apresentadas e do 
sucesso de numerosos doutorados e 
investigadores premiados nas ciências da 
saúde contribuirão – contribuem já – para 
a fixação, em Portugal, de instituições 
científicas de relevo internacional, 
demonstrando a oportunidade para 
localizar um cluster de saúde diferenciador.

Caberá à sociedade, às empresas, às 
universidades e às instituições mobilizar 
recursos na procura de um espaço 
competitivo na economia mundial. Fica sob 
a responsabilidade de todos, e de cada um 
de nós, tudo fazer para ser um agente desta 
mudança. O primeiro passo está dado. O 
desafio fica lançado.

A diferença  
de ter dinheiro
Opinião 

Pedro Pita Barros, 
Professor da 
Universidade Nova 
de Lisboa

O sistema de saúde da Áustria tem 
diferenças, face ao português, quer no 
modo de financiamento quer na forma 
como são prestados os cuidados. Do lado 
do financiamento, há diversos fundos de 
seguro de saúde, uns de base profissional, 
outros de base residencial, obrigatórios, e 
sem concorrência entre si. A contribuição que 
financia a saúde (e outras despesas sociais) 
é uma percentagem fixa do ordenado. Mas 
há também financiamento de algumas 
atividades por impostos gerais, bem como 
seguros privados (por exemplo, para os 
trabalhadores por conta própria). Por fim, 
existem também copagamentos. Há uma 
maior variedade de instituições com funções 
de financiamento do que em Portugal, mas 
não há liberdade de escolha para os cidadãos 
e todo o sistema assenta em forte regulação. 
Há, em termos relativos à despesa total em 
saúde, uma menor comparticipação direta, 
no momento de utilização de cuidados de 
saúde, das famílias.

No campo da prestação, há sobretudo entidades 
privadas, seja hospitais seja consultórios 
médicos. As relações entre prestadores e as 
entidades financiadoras são estabelecidas por 
negociação, com centralização em organizações 
profissionais. É, assim, um sistema de saúde que 
tem como melhor aproximação em Portugal os 
subsistemas de saúde, em particular a ADSE.
A população austríaca tem uma maior satisfação 
com o seu sistema de saúde que a portuguesa, 
embora em geral os indicadores de saúde dos 
dois países não sejam radicalmente diferentes. O 
que é diferente é a intensidade de utilização de 
cuidados de saúde, seja consultas seja episódios 
de internamento (a taxa de admissão por 100 
habitantes é 27,9 na Áustria e 11,4 em Portugal). 
Será importante saber se esta maior utilização 
de recursos se traduz em melhor estado de 
saúde da população ou apenas em maior 
satisfação da população.

A comparação entre os dois países tem ainda 
que olhar para a profunda diferença no PIB per 
capita, sendo o da Áustria o dobro do português. 
Esta maior riqueza permite uma maior despesa 
em saúde na Áustria. Por exemplo, a despesa em 
medicamentos per capita é, em valor nominal, 
sensivelmente a mesma em Portugal (€518) e 
na Áustria (€555), mas como em percentagem 
da despesa total parece ser muito superior 
em Portugal. Significa que a maior utilização 
hospitalar e de consultas médicas na Áustria se 
reflete na grande diferença do valor per capita 
gasto face a Portugal (€2865 versus €1741, 
ambos os valores ajustados para paridade de 
poder de compra).
Ambos os sistemas de saúde partilham dois 
problemas: aumento rápido das despesas 
com saúde, e pressão do envelhecimento 
da população para reorganizar a forma de 
responder às novas necessidades da população 
e para a adoção de novos medicamentos de 
elevado preço (quer num quer noutro país 
o efeito do envelhecimento da população é 
sobretudo sobre a organização da prestação de 
cuidados, com expressão reduzida como fonte 
de aumento de despesa). Resta saber se o maior 
acesso a cuidados de saúde na Áustria se deve 
a diferente organização ou a maior riqueza 
(absoluta).

Áustria Portugal

IDH - Desenvolvimento 
Humano (187 países) 19 41

Índice de 
Competitividade  
do WEF* (142 países)

19 45

Saúde e educação 
primária (142 países) 19 34

Rankings internacionais

*World Economic Forum

“É um sistema de saúde 
que tem como melhor 
aproximação em Portugal 
os subsistemas de saúde, 
como a ADSE.”
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Comparar Portugal com outros países 
pode ser um exercício de masoquismo.
Mas pode, também, ser um exercício
de humildade e, sobretudo, de ponto de 
partida para alguma coisa.
Foi assim que há um ano começamos 
com a consultora PwC o projeto 
“Países como Nós” e é assim que agora 
concluímos a segunda fase desse
projeto. Depois de, em 2011, termos 
identificado os países que, pela 
dimensão, população ou PIB, podíamos 
usar como termo de comparação, 
agora ‘fechámos’ o ângulo de análise: 
escolhemos para cada um dos países 
uma só área e comparámo-nos com eles, 
sector a sector.

Na comparação direta ‘perdemos’
com todos os países que escolhemos 
como referência, exceto a Croácia, onde 
o turismo é exemplo de forte crescimento
mas em que Portugal ainda leva 
vantagem. O turismo serve bem de 
exemplo para a encruzilhada em que 
estamos: é uma das nossas grandes 
imagens de marca, mas onde corremos 
sérios riscos de perder capacidade 
em captar investimentos estrangeiro 
relevante ou de ser um destino 
permanente e de qualidade. 

A capacidade de pensamento estratégico 
é, aliás, o que claramente distingue os
países que abordámos e as áreas que 
escolhemos. Não é seguramente por 
acasoque a Bélgica consegue ser num 
período longo uma país com uma 

Agora nós

“Brand Image”  
Depois de comparar Portugal com oito “países como 
nós”, olhamos para a nossa imagem. Um fator crítico 
nos tempos que atravessamos.

BÉLGICA

Fiscalidade alta e competitiva
É possível um país ter uma fiscalidade alta 

e ser competitivo? Se olharmos para a Bélgica a 
resposta só pode ser sim. Utilizando uma política 
de “fiscalidade de geometria variável”, o país tem 

sabido atrair e fixar sedes de multinacionais. E tem, 
sobretudo, sabido mostrar que a competitividade fiscal 

não se reduz ao peso da tributação. Fatores como 
a estabilidade, a previsibilidade e simplicidade do 
sistema fiscal, a celeridade da resolução de litígios 

e a redução dos custos de cumprimento são 
igualmente relevantes. É isto que explica que 

a Bélgica assegura uma invejada receita 
fiscal em percentagem do PIB.

fiscalidade competitiva, apesar de 
elevada. Impostos altos e competitivos? 
Sim, é possível se houver estabilidade 
legislativa, decisões previsíveis, rapidez 
na resolução de litígios. Exatamente 
o que não há por cá. O exemplo 
da fiscalidade na Bélgica pode ser 
desdobrado na Justiça finlandesa
– onde 50% dos casos têm que ser
julgados em 60 dias! – ou na forma como
a Nova Zelândia transformou uma
agricultura altamente subsidiada numa
das mais competitivas e inovadoras
do mundo. Ou no exemplo de escolha,
eficiência e equidade que a Áustria dá
na Saúde.
Mas talvez o caso da Irlanda mereça
um olhar atento. Foi um exemplo 
durante dez anos e acabou a pedir 
ajuda externa, com a banca de rastos, 

uma bolha imobiliária imensa, um 
desemprego alto e o regresso em 
força da emigração. Mas, com alguma 
rapidez, algumas decisões estratégica 
– e antigas – permitiram um regresso 
ao caminho do crescimento. A Irlanda 
recusou subir impostos e apostou tudo na 
manutenção e captação de investimento 
externo, sobretudo em sectores que 
escolheu, como o farmacêutico e 
médico ou químico. São esses passos 
que Portugal ainda não deu: saber 
aproveitar a geografia, o mar, a língua e a 
estabilidade política e social para
lançar linhas de longo prazo, que nos 
orgulhem em qualquer comparação.

“A ideia de que Portugal
garante uma nova
centralidade entre três
continentes, com uma
língua ‘global’ e uma
plataforma marítima única 
ganha forma e solidez.”

CHILE

Contas sempre blindadas
O Chile de Pinochet foi o principal laboratório da 
escola de Chicago, liderada por Milton Friedman. 
A transição pacífica para uma democracia estável 

podia ter levado a uma alteração radical de política 
económica. Mas a realidade foi outra: tanto os governos 
de direita como os de esquerda apostaram em política 
contracíclicas que permitem ao país enfrentar crises 

numa situação rara. O país tem como objetivo 
défices estruturais de 0%, o que permite incorrer 
em défices quando o preço do cobre – principal 

exportação chilena – cai, mas obriga a 
superavit quando o inverso acontece.

IRLANDA

O motor das exportações
O Tigre Celta já conheceu melhores dias. O 
pedido de ajuda externa revelou fragilidades

há muito escondidas. Mas a verdade é que a base do 
‘primeiro’ sucesso irlandês está a permitir um rápido 
regresso à normalidade: um contrato social coeso, 

apoio seletivo a investimentos estruturais, polo de forte 
atração de investimento estrangeiro. Apesar

da enorme bolha imobiliária e da intervenção estatal 
na banca, a balança comercial irlandesa continua 
a fazer inveja: excedentes nos últimos 15 anos, 

com 50% das exportações centradas em 
produtos médicos ou químicos.

Ricardo Costa, diretor do Expresso
rcosta@expresso.impresa.pt
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REP. CHECA

Mercado laboral eficiente
A República Checa fez uma transição 

rápida de um sistema comunista para uma 
plena integração na UE. Uma transição com várias 

polémicas, mas que permitiu criar um mercado 
laboral competitivo e um sistema de segurança social 
sustentável. A República Checa ocupa o 42º lugar no 

ranking da eficiência do mercado de trabalho (Portugal 
é o 122º); tem o 27º lugar na flexibilidade no emprego 
(Portugal o 114º); está no 31º lugar na remuneração 

e produtividade, enquanto Portugal está no 112º. 
Um alto nível de educação e de inovação 

contribuem, naturalmente, para a 
aparente eficiência do sistema.

FINLÂNDIA

Justiça a tempo e horas
Quando sabemos que o tempo médio de 

resolução de um processo em Portugal é de 925 
dias, ficamos assustados. Mas quando vemos que 
na Finlândia o mesmo processo leva 58 dias a ficar 

resolvido, só podemos ficar surpreendidos. A Finlândia 
é um exemplo muito estudado, apesar das diferenças 
de base: mais ou menos o mesmo número de juízes, 

mas menos procuradores e agentes policiais. É 
uma enorme diferença no número de advogados 

(260 em Portugal versus 34 na Finlândia por 
100 mil habitantes). É usual recorrer à 

contratualização de prazos entre tribunais 
de diferentes instâncias.

NOVA ZELÂNDIA

Uma agricultura sem subsídios
A Nova Zelândia foi o país escolhido como 
exemplo de excelência na agricultura. Até à 

década de 70, os subsídios foram a sua base 
de sustentação. Mas os choques petrolíferos e a 
entrada na UE do Reino Unido – principal destino 
das exportações da Nova Zelândia – obrigaram a 

uma mudança radical. Os agricultores sugeriram a 
abolição dos subsídios e pediram, em troca, um 
plano de apoio do governo para reestruturar o 

sector. Surgiram linhas de financiamento e foram 
criados agrupamentos ou cooperativas 

sectoriais únicos. A estrutura produtiva foi 
consolidada e a inovação passou a 

ser regra. Até hoje.

ÁUSTRIA

Saúde e liberdade de escolha
A Áustria foi escolhida pela PwC como o 

exemplo do que pode ser um sistema de saúde 
solidário, universal e com equidade, sem que a 

rede de prestação pública seja determinante e onde 
o utente tenha a opção de escolha. São os cidadãos 
que escolhem o seu médico de família e que, a partir 
daí, podem aceder a consultas ou serviços públicos, 

privados ou sociais. A prestação privada tem um 
grande peso, mas assenta em negociações 
entre prestadores e entidades financeiras, 

centralizadas em organizações profissionais. 
A nossa ADSE é talvez o melhor termo 

de comparação.

CROÁCIA

Turismo além do “sol & mar”
Este é o único caso em que o país escolhido 

como termo de comparação não está à nossa frente 
na maioria dos indicadores. Mas, a verdade é que a 
Croácia representa na perfeição as ameaças de que 
Portugal é alvo como destino turístico. De uma forma 

rápida, este país conseguiu que o turismo contribuísse 
com 26,5% do PIB. Mais importante, está a conseguir 

combater a sazonalidade – demasiado dependente 
do verão mediterrâneo – e a ter uma política muito 

agressiva de atrair investimentos turísticos, 
uma área onde Portugal tem perdido 

competitividade.

“O enquadramento  
legal e fiscal da Bélgica 
é estável e eficaz. A 
estabilidade e celeridade  
da justiça transmitem confiança.”
José Félix Morgado 
CEO da Inapa

“Com desemprego 
de 6,8% e uma baixa 
taxa de desigualdade de 
rendimentos, a República Checa 
retoma uma posição privilegiada  
na UE.”
António Melo Pires
Diretor-geral da VW Autoeuropa
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Pedro Reis
Presidente da AICEP

Um road map para posicionar Portugal

Posicionar Portugal como um país atrativo 
para a captação de investimento externo 
implica um trabalho sólido, consistente e 
estável no tempo, alicerçado na visão que 
temos do que somos e do que valemos, e 
acima de tudo do que queremos ser como 
nação e como economia dentro de dez anos. 
Para tal, há que responder de forma clara 
a três questões estratégicas e saber afirmar 
essa narrativa do ‘caso Portugal’ no exterior: 
porque somos um país competitivo para atrair 
investimento externo? A quem queremos 
passar essa mensagem? Como o devemos 
fazer?

Somos um país com enorme potencial 
de captação de IDE porque temos uma 
economia cada vez mais aberta ao exterior 
e um modelo cada vez mais amigável do 
investidor privado; isto porque estamos a 
desenvolver reformas estruturais muito caras 
aos ditos investidores, nomeadamente em 
territórios como a legislação laboral, a justiça 
económica, a concorrência e a simplificação 
administrativa. Mas também temos um 
conjunto de fatores cuja combinação é 
poderosa: a posição geoestratégica que nos 
faz funcionar como uma plataforma giratória 
entre os blocos económicos europeu, africano 
e latino-americano é um ativo impagável; 
a isto acresce que a qualidade das nossas 
infraestruturas logísticas e de comunicação 
estão ao melhor nível mundial, os nossos 
recursos humanos são altamente qualificados 
e adaptáveis, temos uma série de clusters 
de fornecedores sofisticados e capacitados 
para fazerem parte das redes de parceiros 
dos investidores que cá se instalem e somos 
um país com estabilidade política e níveis de 
segurança assinaláveis.

Sendo assim, em quem nos devemos focar no 
sentido de captar investimento? Tanto naquelas 
empresas estrangeiras que já estão presentes 
em Portugal, e portanto sabem avaliar bem as 
nossas valias e o nosso potencial, além de terem 
interesse em fazer investimento de expansão 
da sua realidade nacional de forma a diluírem 
custos fixos e a ganharem peso das nossas filiais 
no xadrez de implantação da multinacional pelo 
mundo fora (o chamado brownfield investment), 
como naquelas que estão interessadas em investir 
em Portugal para atingirem os nossos mercados 
naturais, nomeadamente, o triângulo atlântico (o 
chamado greenfield investment). De uma maneira 
simplificada, pode-se dizer que o investimento de 
expansão tende a vir muito dos nossos parceiros 
tradicionais como a Alemanha, Espanha, França 
e Reino Unido; e o novo investimento tende a ter 
origem em países como a China, o Brasil, Angola, 
Estados Unidos e a região do Golfo.

Tendo claro como nos queremos posicionar 
e onde queremos apostar, há que saber como 
o fazer: tal trabalho de fundo implica duas 
estratégias convergentes e sincronizadas que 
passam pela realização de roadshows junto 
dos stakeholders destes países, quer eles sejam 
fundos soberanos, fundos privados, grandes 
consultoras, importantes bancos de investimento 
ou reconhecidos escritórios de advogados pelo 
mundo fora.

Numa segunda vertente, tal política implica 
também trazer os potenciais investidores a 
Portugal para os apresentar aos nossos decisores 
ao mais alto nível do Governo, do Banco de 
Portugal, da nossa banca, das nossas listed 
companies e dos detentores dos ativos em 
causa se o processo de investimento implicar 
operações de aquisição. Acredito profundamente 
que Portugal tem todas as condições para 
vingar nesta frente, abrindo espaço para 
o desenvolvimento da nossa economia e 
resgatando o nosso futuro de uma forma 
dinâmica e sustentável para voltarmos a crescer: 
é muito para isso que existe a AICEP!

“A posição geoestratégica
que nos faz funcionar
como plataforma 
giratória entre Europa, 
África e América Latina
é um ativo único.”

“O caso 
do Chile 
mostra que a
persistência em
políticas adequadas
é a melhor garantia
de prosperidade
económica.”
António Nogueira Leite
Vice-pres. da Caixa Geral de Depósitos

“Na 
Irlanda, 
são os 
funcionários 
públicos que se deslocam
às empresas para
apresentar as respostas 
às questões dos 
empresários!”
Peter Villax
Vice-presidente Hovione

“50% dos 
casos
entrados nos
tribunais 
finlandeses devem ser 
julgados num prazo 
máximo de dois meses.”
João Arsénio de Oliveira
Representante junto dos comités 
jurídicos da UE e Conselho da Europa
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Uma narrativa de ‘luxo autêntico’

Portugal será aquilo que quisermos, soubermos 
e pudermos. Há duas componentes em que 
o papel do Estado é decisivo: de um lado, o 
sucesso do resgate financeiro, das reformas 
estruturais e do redimensionamento do 
Estado; do outro, a construção de um objetivo 
comum, de uma imagem identificável e de uma 
narrativa consensual, mobilizadora e alinhada 
com esse objetivo e essa imagem. 

Trata-se de identificar o que nos caracteriza 
e a forma como somos vistos externamente 
e, captada a essência da ‘marca’ Portugal, 
promover consistentemente os seus aspetos 
positivos, mobilizando o país em torno dessa 
ideia. Também aqui se trata de obter um pacto 
social coeso, garantindo uma visão estratégica 
que seja consistentemente aplicada ao longo do 
tempo. O que passa por alinhar todos aqueles 
que podem ser agentes da mudança em torno 
dessa narrativa comum.

Narrativa ‘financeira’ (uma nova vida)
Se essa narrativa é, hoje, imprescindível, ela 
é, simultânea e paradoxalmente, mais credível 
do que no passado. Isto porque o programa 
de ajustamento está a evoluir favoravelmente. 
Logo, nunca o custo de ‘entrada’ nesta 
narrativa foi tão reduzido como hoje e o 
retorno potencial tão elevado. 

A narrativa soft vista da Europa
Visto da Europa, Portugal é um país geográfica 
e culturalmente próximo, com uma língua 
partilhada por 3,7% da população mundial 
e que corresponde a 4,6% do PIB mundial. 
Simultaneamente, é um país que se exprime 
com facilidade em duas das línguas mais 
faladas no mundo – a inglesa e a castelhana. 
País que, possuindo uma plataforma marítima 
que é a terceira maior da UE e a 11ª do mundo, 
com uma extensão de 1,727,408km2, fica na 
rota marítima de entrada e saída da Europa, 

dispõe de uma rede viária invejável e de 
ligações aéreas convenientes, em especial 
para a Europa e Atlântico Sul. 

Ao mesmo tempo, Portugal oferece uma 
qualidade de vida ímpar, decorrente do 
clima, segurança, tolerância e hospitalidade. 
Ou seja, que oferece, em trabalho ou lazer, 
uma experiência de bem-estar e saúde. 
O que, aliás, é demonstrável pelos níveis 
de felicidade atingidos em Portugal. A 
somar a tudo quanto foi referido, Portugal 
oferece ainda uma grande capacidade de 
inovação e níveis de serviço, nomeadamente 
na indústria, consistentemente elevados, 
com grande capacidade de adaptação ao 
imprevisto e à diversidade. 

A narrativa soft vista do resto do mundo 
Visto do novo mundo, Portugal possui uma 
elevada capacidade de relacionamento 
intercultural, largamente demonstrada, 
que oferece acesso ao velho mundo, sendo, 
assim, a porta de acesso natural ao mundo 
da tradição, mas também ao mundo da 
sofisticação cultural e técnica, bem como a um 
mercado que ainda é altamente atraente.

Uma síntese (provisória) da nossa 
narrativa
Procurando uma síntese das pistas 
deixadas: Portugal é um país no centro do 
relacionamento entre a velha Europa e novo 
mundo emergente. Mais, Portugal oferece 
ainda elevada qualidade de vida, capacidade 
de relacionamento intercultural e língua 
global. Tudo com um easy way of doing, 
agora com a efetividade que caracteriza o 
atual portuguese way de estar no mundo. 
Logo, garantida a sustentabilidade futura do 
turnaround, franquear a porta de entrada no 
mercado do luxo tradicional tem um ticket 
muitíssimo baixo.

“A Nova 
Zelândia
tem-se 
revelado 
de primordial 
importância para a 
Sogrape ganhar prestígio 
e notoriedade.”
Salvador Guedes
Presidente Sogrape

“Portugal tem uma 
língua falada por 3,7% 
da população mundial. E 
é um país que se exprime 
com facilidade nas duas 
línguas mais faladas do 
mundo.”

“Factos são 
factos: o 
nosso país 
não é atrativo 
para investidores
internacionais no sector 
do turismo.”
José Carlos Pinto Coelho
Onyria Resorts

“O sistema 
de saúde
da Áustria 
tem como 
melhor aproximação
em Portugal os 
subsistemas de saúde, 
como a ADSE.”
Pedro Pita Barros
Prof. na Universidade da Nova de Lisboa
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