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EXAME

ECONOMIA . TENDÊNCIAS . SOCIEDADE

QUAL
A PRIORIDADE
PARA O PRÓXIMO
GOVERNO?
Com a realização de eleições
es legislativas,
g
Portugal
g
uatro anos de crescimento
o
entra num novo ciclo, depois de q
quatro
ítica inédita. Nesse sentido,,
moderado e de uma solução política
dades portuguesas,
p
g
gestores
g
s,
pedimos a mais de 30 personalidades
gestores,
omistas, que
q nos apontassem
p
m
investidores, empresários e economistas,
róximo governo.
g
ç
uma única prioridade para o próximo
Educação,
ncionamento do Estado
alterações climáticas e o funcionamento
estão entre os tópicoss mais abordados
Depoimentos recolhidos por Cesaltina Pinto, Margarida Vaqueiro Lopes,
Nuno Aguiar, Paulo Zacariass Gomes e Rui Barroso
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N
Nos últimos anos, apesar do valor ainda muito elevado da
dívida pública, Portugal recuperou boa parte da sua autonomia ﬁnanceira, o que signiﬁca que aumentou a sua
capacidade para fazer escolhas. De políticas, de medidas
de médio ou longo prazo, que não se limitem a cumprir
acordos com os credores ou a repor rendimentos suspensos. Assim sendo, a EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse uma prioridade para o próximo
governo, resultante das eleições deste mês.
Entre empresários, investidores, gestores, professores ou
economistas, há uma razoável variedade de propostas. No
entanto, é possível encontrar algumas ideias e preocupações
que concentram a atenção de várias ﬁguras.
Em primeiro lugar está a educação, em várias vertentes,
desde a mudança curricular à reconversão dos trabalhadores
através de formação. Este tema recebe a atenção de pessoas
como José Neves (Farfetch), Miguel Teixeira (Everis), Mário
Ferreira (Douro Azul) ou Alexandre Fonseca (Altice Portugal).
Porém, o futuro de todos nós está ligado ao planeta e
não falta quem estabeleça como prioridade o combate às
alterações climáticas, como são os casos de Rita Nabeiro
(Adega Mayor) ou de João Barros (Veniam).
O papel do Estado na economia e o seu peso também
concentra algumas das medidas propostas, tanto em termos de melhoria de funcionamento e da relação com os
cidadãos quanto de redução de despesa pública. Há, naturalmente, várias propostas no campo ﬁscal, sendo que
a maioria pede simpliﬁcação e estabilidade.
Há ainda vários responsáveis ouvidos pela EXAME,
como Jorge Rebelo de Almeida (Vila Galé) ou Nuno Marques (Visabeira), que pedem uma verdadeira política
de coesão territorial, que valorize o Interior do País.
Dois professores, Ricardo Paes Mamede e Ricardo Reis,
coincidem num pedido, propondo formas concretas de
acompanhamento e avaliação do impacto das políticas
públicas. Já Luís Campos e Cunha pede estabilidade e clareza legislativa.
A palavra, agora, a quem compete governar. E

CARLOS OLIVEIRA
Ex-secretário de Estado
da Inovação, presidente-executivo
da Fundação José Neves

MINISTRO PARA
O DIGITAL  UM
CHIEF DIGITAL
OFFICER PARA
O PAÍS ,
DEPENDENTE
DO PRIMEIRO
MINISTRO
O processo de transformação
digital do mundo já é uma realidade e os seus efeitos serão
intensiﬁcados e cada vez mais
sentidos no dia a dia das pessoas, na economia e no trabalho.
O País precisa de uma aposta clara e integrada nesta transformação para o digital. Não é
apenas uma transformação
das empresas para operarem
no mercado global e local em
que o digital é a base e o ponto de partida, mas é também
um tema fundamental para a
educação e as competências do
futuro. Passa por colocar o Estado a dar o exemplo. Não falo
de exemplos, aqui e ali, que já
os temos e há muitos e bons
anos, mas sim de uma visão
integrada. Ainda hoje, despachos de membros do Governo
são transportados em papel por
motoristas (nem falo da pegada
ecológica, mas sim da produtividade).
É fundamental prepararmo-nos para esta profunda
transformação, que já enfrentamos. E para gerir este processo, que é transversal à so-

ciedade, é central a criação
da ﬁgura do ministro para o
Digital – um chief digital oﬃcer do País –, dependente do
primeiro-ministro, com funções de coordenação, porque
o Estado é fulcral no processo
de digitalização, pela relação
que mantém com os cidadãos,
pelo papel que desempenha
na Educação, na Economia,
na Ciência, na Inovação, e no
eliminar das desigualdades.
Cabe-lhe a missão de elaborar
e de implementar uma verdadeira estratégia nacional para
preparar Portugal para a era do
digital, nas suas diversas vertentes. A dependência direta
do primeiro-ministro é central
para que tenha a força política
de fazer acontecer ao ritmo do
digital, isto é, para ontem e não
para o ﬁnal da legislatura.

ABEL SEQUEIRA
FERREIRA
Diretor-executivo, Associação
de Empresas Emitentes de Valores
Cotados em Mercado (AEM)

O DESAFIO
DA SUSTENTA
BILIDADE
Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade
carbónica até 2050. Este objetivo, e o conjunto das medidas
necessárias para o seu desenvolvimento, constitui o tema
central da evolução da economia portuguesa nas próximas
legislaturas. Em Portugal, o investimento total expectável para
atingir a meta em causa será
próximo de um bilião de euros.
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As empresas e as famílias
serão responsáveis pela vasta
maioria deste investimento,
e é essencial canalizar ﬂuxos
ﬁnanceiros (investimentos e
poupanças) para as empresas, única forma de promover
e de assegurar esta transição,
desejavelmente, através de um
mercado de capitais ativo e eﬁciente. Em qualquer caso, este
objetivo só poderá ser alcançado se o Estado, ﬁnalmente,
decidir desenvolver uma política orçamental e ﬁscal mais
favorável à sustentabilidade, à
competitividade das empresas
e ao desenvolvimento do setor
privado da economia.

MADALENA
CASCAIS TOMÉ
CEO, SIBS

Considero prioritário o estímulo à digitalização, nomeadamente através da criação de
políticas que incentivem a utilização de pagamentos digitais
em detrimento da utilização
de numerário, contribuindo
para uma economia cada vez
mais digital, eﬁciente e segura.
Portugal tem um dos sistemas
de pagamento mais modernos
da Europa, com oferta de soluções únicas e pioneiras, mas
continuamos na cauda da Europa no que toca à desmaterialização do dinheiro. O uso
de dinheiro em formato físico
acarreta custos sociais e uma
economia cashless traz vantagens como o aumento da
eﬁciência e da produtividade,
fundamental ao tecido empresarial português, e o decréscimo da evasão ﬁscal.
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ÂNGELO RAMALHO
CEO, Efacec

Precisamos de uma maior aposta na sociedade civil.
É preciso criar condições para
que a sociedade tenha iniciativa, uma sociedade de cidadãos informados, capacitados
para fazerem as suas próprias
escolhas. Ou seja: precisamos
de apostar em tudo o que potencia uma educação e uma
formação orientadas para a
iniciativa individual, a capacidade de empreender, de avaliar e de gerir risco. Só assim
desenvolveremos setores de
alto potencial em valor acrescentado, normalmente sustentados em tecnologia, que não
exclusivamente as tecnologias
de informação e comunicação.
Temos de vencer a mudança
de paradigma de passarmos
da competitividade pelos baixos custos de mão de obra para
a competitividade pelo valor
criado pelos nossos produtos
e serviços na relação com clientes ﬁnais.

DANIEL TRAÇA
Dean, Nova School
of Business and Economics

O desenvolvimento de talento
em Portugal, de portugueses e
estrangeiros, será o mais importante fator na competiti-
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vidade do País neste século. A
autonomia das universidades
para inovar, competir e crescer é hoje insuﬁciente para
responder a este desaﬁo. É importante simpliﬁcar e ﬂexibilizar a acreditação curricular,
premiar mérito no ﬁnanciamento público, simpliﬁcar
a contratação de serviços e
funcionários e criar um sistema de acesso que boniﬁque as
competências humanas (além
das académicas). Proponho
um pacote legislativo e político que aumente signiﬁcativamente a autonomia e a capacidade de inovar e de gerir, de
forma eﬁcaz, as universidades
em prol dos alunos de hoje –
que são o País de amanhã.

tituição das pensões públicas
face aos salários. Se quisermos salvaguardar a qualidade
de vida das pessoas com mais
idade, é importante reestruturar o sistema de pensões público, criando condições para
desenvolver um regime “multipilar”, em que o atual regime de pensões público (pilar
1) possa ser complementado
com poupanças para a reforma a constituir via empresas
como uma componente de pacotes remuneratórios (pilar 2)
ou a constituir através de produtos individuais para a reforma (pilar 3).

LUÍS PAULO
SALVADO
JOSÉ GALAMBA
DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho
de Direção da Associação
Portuguesa de Seguradores

REPENSAR
O SISTEMA
DE PENSÕES
DA SEGURANÇA
SOCIAL
A melhoria recente das contas da Segurança Social não
deve iludir-nos sobre as tendências estruturais presentes
na nossa sociedade em termos
demográﬁcos. Temos por isso
de, enquanto sociedade, tomar
consciência das limitações futuras do regime de pensões
da Segurança Social atual e
ser devidamente informados
e esclarecidos sobre a inevitável redução da taxa de subs-

Chairman, Novabase

ADAPTAR
A OFERTA
FORMATIVA
DO ENSINO
SUPERIOR
DE FORMA A
AUMENTARMOS
A REMUNERAÇÃO
MÉDIA DOS
GRADUADOS
A digitalização da economia
tem alterado em muito o perﬁl do emprego. Em 2030 faltarão, só na Europa, mais de
4 milhões de proﬁssionais de
tecnologias da informação.
Portugal produz anualmente
(apenas) 5 mil novos graduados nestas áreas, número em
risco de redução pelo “inverno” demográﬁco que temos
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pela frente. Contrariarmos
esta tendência permitirá, adicionalmente, melhorarmos a
balança comercial, ﬁxarmos
emprego altamente qualiﬁcado, atraindo mais investimento estrangeiro, e reforçarmos
a competitividade das nossas
empresas. Até para a diversidade será positivo: com mais
mulheres nestas proﬁssões, o
gap salarial entre géneros irá
diminuir.

RITA NABEIRO
CEO, Adega Mayor

Sendo o Desenvolvimento Sustentável (DS) um compromisso assumido pelos governos em
sede da ONU até 2030, a criação de um organismo supraministerial para a tutela deste desígnio seria uma medida
importante. Em contacto direto
com os altos decisores governamentais, teria por objetivo
monitorizar e garantir a implementação dos 17 objetivos
para o DS. Ajudaria a deﬁnir
prioridades e políticas públicas
que privilegiem a transformação, fornecendo uma visão comum e uma estratégia coerente
e integrada entre os diferentes
setores, ministérios, empresas
e sociedade.

JOSÉ VEIGA
SARMENTO
Presidente, APFIPP

PROMOÇÃO
DA POUPANÇA
A promoção da poupança deveria estar como uma medida-chave e assim ser assumida, não apenas pelo próximo
Governo mas pelos que se lhe
seguirão. Quando as famílias
não poupam, não têm recursos para prover as necessidades futuras não programadas,
sejam elas de saúde, de educação ou de manutenção do
nível de vida na reforma. Um
país que não poupa não tem
recursos próprios para investir, dependendo de terceiros para os meios ﬁnanceiros
essenciais na constituição de
novas empresas e para o aumento da capacidade produtiva. Um país sem recursos
próprios depende do interesse de terceiros para o eventual crescimento da economia,
do emprego e do bem-estar
da população.

ALEXANDRE
FONSECA
Presidente-executivo,
Altice Portugal

INVESTIMENTO
NA LITERACIA
DIGITAL
Acredito que é missão de um
governo olhar o futuro com
ambição, deﬁnindo e desenhando medidas concretas
que possam moldar o rumo do
País, não a quatro anos mas a
décadas. Não tenhamos dúvidas de que o futuro é digital,
por isso mesmo Portugal só

será competitivo se tiver recursos humanos com competências digitais. Acredito que
essa formação deve começar já
com especial enfoque nas nossas crianças e nos nossos jovens, com acesso a tecnologia,
a equipamentos e à internet,
mas não se deve ﬁcar apenas
pelas novas gerações, devendo
também abranger os adultos
em idade ativa e os mais idosos. Não podemos ter o País a
duas velocidades. A literacia
digital deve ser um desígnio
nacional, com igualdade territorial e etária.

PEDRO
LANCASTRE
Diretor-geral, JLL Portugal

Portugal está muito atrativo
enquanto destino para as empresas estrangeiras instalarem
os seus negócios, com escritórios de grande qualidade e
oferta em crescimento, condições competitivas a nível de
custos ocupacionais, bons recursos humanos e uma qualidade de vida invejável para
quem quer reter talentos e
trazer os seus funcionários.
É importante capitalizar esta
atratividade, com incentivos
adicionais em termos ﬁscais,
como, por exemplo, conceder às empresas internacionais que entram em Portugal
pela primeira vez a possibilidade de, em sede de IRC, contabilizarem em dobro todos os
seus custos de instalação, um
benefício que seria duplicado
caso o destino destas empresas
fosse fora dos grandes centros
urbanos de Lisboa ou Porto.

JORGE REBELO
DE ALMEIDA
Presidente, Vila Galé

INTERIOR
AQUI TÃO
PERTO E TÃO
ESQUECIDO
O desenvolvimento económico
e social do Interior é fundamental. Cabe ao Estado incentivar e
realizar os investimentos indispensáveis e às empresas investir
e gerar emprego. É preciso criar
condições para que quem está
“ainda” no Interior não “fuja”
para os grandes centros, promover o regresso de famílias e atrair
nacionais e estrangeiros (reformados) e investidores. Agilizar a
concessão de residência e licenciamento de negócios, reforçar a
oferta educativa, recuperar o património histórico, valorizar os
acessos rodoviários e ferroviários
e fundir municípios para os reforçar. Oferecer rendas acessíveis
e propriedade resolúvel e terrenos a preços acessíveis para escritórios que permitam instalar
empresas a preços equilibrados.

FERNANDO ANTAS
DA CUNHA
Managing partner,
Antas da Cunha ECIJA

É fundamental não cair na tentação de alterar o que está bem
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feito, mas reforçar as medidas
que contribuíram para que
Portugal não só tenha saído
da crise mas também tenha
passado a ser um exemplo a
nível internacional. Sabemos
que o mérito não foi apenas
do atual Governo, mas um
caminho que se consolidou
nos últimos oito anos e para
o qual as empresas e os cidadãos deram um grande contributo. Importa, por isso,
manter medidas de atração
do investimento estrangeiro
e políticas de incentivos aos
investidores, e que não exista agravamento ﬁscal. Outra
medida essencial é manter o
ritmo de criação de medidas
que reduzam a burocracia e
facilitem os negócios.

JOÃO MOREIRA
RATO
Presidente do Conselho
de Administração do Banco CTT

O estabelecimento de uma
área de serviço ao cliente no
Estado destinada a todos os
contribuintes, sejam empresas, sejam indivíduos, em que
a cada contribuinte é atribuído um funcionário responsável por lhe dar assistência.
Vivi muitos anos em Londres
e o Inland Revenue tinha um
funcionário que me servia de
contacto para resolver algum
problema. Este serviço deveria servir não só como apoio
na área ﬁscal mas também
para outras áreas, e deveria
ser avaliado e incentivado de
forma similar a outros serviços de apoio a clientes que
existem no setor privado.

JOSÉ NEVES

ADRIAN BRIDGE

CEO e fundador, Farfetch

CEO, The Fladgate Partnership

“ACREDITO QUE
O FUTURO DE
PORTUGAL PASSA
POR CONVERTER
A NOSSA
ECONOMIA NUMA
KNOWLEDGE
ECONOMY”
A revolução digital está a ter
um impacto signiﬁcativo no
emprego, mas a próxima década vai acelerar estas mudanças.
Por exemplo, a Inteligência Artiﬁcial tornará obsoletas muitas
proﬁssões e reduzirá o “volume”
necessário noutras.
Outro exemplo – se as tecnologias de veículos autónomos
vierem a ser adotadas, milhões
de postos de trabalho estarão
sob ameaça de extinção.
A nossa civilização sabe inventar, mas não está ao nosso
alcance “desinventar”, por isso a
solução não está em travar o progresso, mas sim em reconverter
as nossas competências e garantir que as novas gerações desenvolvem as competências necessárias para a nova economia.
Portugal tem, por isso, de rapidamente investir na educação,
na formação e na reconversão
dos portugueses, habilitando-os para a economia digital e,
com isso, abrir o potencial para
tornar Portugal uma economia
do conhecimento, com impacto signiﬁcativo no modelo de
desenvolvimento humano do
nosso país.

Portugal precisa absolutamente de ter um sistema judicial
que funcione e que não sirva de
“colete de forças” às empresas
que operam no País. Um sistema legal que funcione e que
seja célere é a maior urgência
para Portugal, pois evita que
as empresas percam tempo
e recursos, tornando-se um
dos maiores obstáculos à nossa economia e ao nosso futuro.

entre os 18 e os 24 anos deixaram de estudar sem completar o Secundário –, apostar
na qualiﬁcação, alinhando-a
com os interesses e as necessidades do País, e rejuvenescer a classe docente. Considero
que uma resposta atempada a
estes desaﬁos não só permitirá melhorar a condição social e económica da população
mas também promover o desenvolvimento sustentável de
Portugal.

ISABEL UCHA
Presidente, Euronext Lisbon

REDUZIR
O ESTADO
NA VIDA
DOS CIDADÃOS
VASCO ANTUNES
PEREIRA
CEO, grupo Lusíadas Saúde

EDUCAÇÃO COMO
PILAR PARA
DESENVOLVI
MENTO
SUSTENTÁVEL
Colocando de parte o setor da
Saúde, onde trabalho e existem inúmeras oportunidades de melhoria, considero a
Educação como um pilar para
o desenvolvimento sustentável
do País. Destaco três prioridades: contrariar a desistência
escolar, como forma de melhorar a qualidade do capital
humano criado em Portugal –
a título de exemplo e segundo
o PORDATA, 12% dos jovens

O próximo governo deveria ter
uma estratégia e um plano detalhado de ação para reduzir o
peso do Estado na economia.
E não me reﬁro apenas ao excesso de despesa pública, mas
também ao enorme custo que
a legislação, a regulação e a supervisão representam para as
empresas e para os cidadãos.
A despesa pública, que consome 44% do produto nacional,
deveria ser substancialmente
reduzida (na Irlanda é de 26%
e o PIB cresce mais de 6%), e
todos os organismos da Administração Pública deveriam apresentar um programa
de simpliﬁcação das normas
e regras que afetam a atividade empresarial. Analisados os
programas dos partidos políticos, uns parece confundirem
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peso do Estado com dívida pública e déﬁce público, e outros
medem o peso do Estado pela
carga ﬁscal, evitando colocar o
dedo na ferida – a redução da
despesa pública.

ANTÓNIO SARAIVA
Presidente, CIP – Confederação
Empresarial de Portugal

Estimular ﬁscalmente o investimento, e, em especial, a capacidade de autoﬁnanciamento do mesmo. Para tal, uma
medida eﬁcaz seria a de aprofundar o regime de Dedução
de Lucros Retidos e Reinvestidos que, pelas suas limitações
em termos de taxas, limites e
outras restrições, está ainda
muito aquém do seu potencial. Importa tornar este regime um instrumento eﬁcaz
de discriminação positiva de
todas as empresas (independentemente da sua dimensão)
que investem baseando-se no
autoﬁnanciamento.

JORGE MILNE
E CARMO
Presidente, Carmo Wood

MINIMIZAR
E ORGANIZAR A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
A Administração Pública, a co-
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meçar nos diretores-gerais e
seguindo a ordem hierárquica
descendente, tem de ser minimizada e organizada, de forma
a ser bem gerida, como uma
empresa de sucesso, para se reduzir o peso do Estado na economia, reduzindo a despesa,
que terá como consequência a
redução da carga ﬁscal exageradíssima e sem igual para economias como a portuguesa, tanto
para pessoas como para famílias e empresas.
Isso requer a despartidarização de lugares (“jobs for the
boys”) com pessoas mal preparadas para desempenharem
tais cargos e a entrega destes
a proﬁssionais competentes,
apartidários, com objetivos deﬁnidos de reorganização desses
organismos.

PEDRO AFONSO
CEO, VINCI Energies Portugal

BENEFÍCIOS
FISCAIS PARA
EMPRESAS QUE
ESTENDAM O
PAPEL DO ESTADO
Existem algumas áreas que
considero particularmente relevantes para o futuro da nossa
sociedade: a aproximação das
famílias, o combate à baixa natalidade e o suporte a uma educação académica de valor futuro. Esta última entendo que é o
caminho mais sustentável para
a natural progressão social das
famílias. Neste sentido, proponho o enquadramento de benefícios ﬁscais a empresas que,
no contexto do cuidado com as
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suas Pessoas, tomem medidas
que estendam o papel ativo do
Estado. Exemplos de medidas:
1) prolongamento do tempo de
parentalidade pago pela empresa além do tempo suportado
pela Segurança Social; 2) bolsas
de estudo para os ﬁlhos de colaboradores que escolham determinados cursos de interesse
mútuo para a empresa.

mais proﬁssionais e rigorosas
No orçamento de cada medida, afetar (pequenas) verbas
para: (i) realizar experiências-piloto que a testem antes de
entrar em efeito; (ii) ter um
avaliador independente que
no ﬁnal escreva um relatório
que revele os dados produzidos, avalie o que correu bem e
mal, e tire lições para o futuro. O Estado interfere na nossa vida de tantas formas que
esta medida pode ter grande
impacto no longo prazo.

RICARDO ALVES
Administrador, Riberalves

Tornou-se um lugar-comum
referir que Portugal carece de
um entendimento verdadeiro
entre os principais partidos, capaz de colocar o interesse nacional acima de qualquer outro,
assegurando as reformas estruturais urgentes em áreas como
a Justiça e a Educação, nas leis
laborais e na burocracia em geral. A grande questão que se coloca é saber qual é a legislatura
que inaugura esse entendimento. Portugal não pode continuar
um país adiado, numa especial
posição de fragilidade e exposição perante os ciclos económicos internacionais.

RICARDO REIS
A. W. Phillips, Professor of
Economics, London School of
Economics

Avaliação contínua das políticas públicas para as tornar

MIGUEL TEIXEIRA
CEO, everis Portugal

NOVOS
MODELOS DE
FORMAÇÃO, MAIS
E MELHORES
TALENTOS
O mercado de trabalho está
diferente, mais dinâmico,
competitivo e incerto. Temos
novas organizações, novas
formas de trabalhar e tecnologia que liberta as pessoas
para fazerem mais e diferente. Por tudo isto, os modelos
de ensino têm de se atualizar.
Do jardim de infância à terceira idade, porque num mundo em mudança, a educação
tem de passar a ser uma rotina diária e contínua. Basear-se em casos reais, desaﬁos,
que acelerem a aprendizagem
multidisciplinar. Mais ainda,
porque a competição pelo trabalho e pelo talento é global, e
Portugal tem de criar as condições para atrair o melhor do
mundo.
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Macro

NUNO MARQUES
Presidente da comissão executiva,
Grupo Visabeira

A valorização do Interior é,
sem dúvida, uma medida-chave para o desenvolvimento do
País nos próximos anos.
Para o crescimento sustentável do Interior, é necessário
que sejam tomadas medidas
em diversos setores, desde o
estabelecimento de melhores
condições nas acessibilidades
rodoviárias e ferroviárias até
à diminuição da carga ﬁscal
e à criação de incentivos para
as empresas e para as famílias que queiram ﬁxar-se no
Interior. Ainda no âmbito de
um desenvolvimento harmonioso, será fundamental criar
mecanismos que estimulem
a cooperação e a dinamização económica e social entre
as regiões, ultrapassando, no
caso das regiões fronteiriças,
os limites nacionais.

LUÍS CAMPOS
E CUNHA
Professor of Economics, Universidade Nova de Lisboa

AS LEIS
Leis claras, simples e estáveis
são fundamentais para o desenvolvimento.
Fazer leis bem feitas não
custa dinheiro e é fundamen-

tal para o investimento, para a
boa cidadania e para sermos
respeitados como país. Isto
não acontece há muitos anos.
Boas leis signiﬁca que devem ser simples e claras para
que o cidadão comum possa
entendê-las. A clareza reduz
a incerteza jurídica e os casos
em tribunal.
Por último, devem ser estáveis. Este aspeto é particularmente importante nas leis
ﬁscais. A vida e o futuro são
incertos, acrescentar a instabilidade das leis é acrescentar
de forma dramática a incerteza para os bons investidores. É
fácil e não pesa no orçamento.

empreendimentos. Por último, a medida teria de contemplar menores prazos de
pagamento às empresas, que
atualmente chegam a ser superiores a um ano, de modo
a prevenir o estrangulamento
ﬁnanceiro.

Partner, TwinPikes

UM PROJETO
IBÉRICO

OCTÁVIO VIANA
Presidente, Associação de Investidores e Analistas Técnicos (ATM

PODER
JUDICIÁRIO

JOÃO PORTUGAL
RAMOS
Presidente, grupo João Portugal
Ramos Vinhos

MAIOR FLUIDEZ
NO ACESSO DAS
PME AOS FUNDOS
COMUNITÁRIOS
Com o próximo governo a liderar o futuro de Portugal,
gostaria de assistir a uma
maior ﬂuidez e a uma menor burocracia quando se
trata do acesso das pequenas
e médias empresas do nosso
país aos fundos comunitários.
Esta medida deveria começar
com a diminuição da complexidade administrativa e com
a simpliﬁcação das regras no
momento da candidatura.
Também se deveria reduzir
os períodos de análise destas
mesmas, de forma a acelerar o
crescimento e o futuro destes

PAULO MORGADO

– Estabelecer um verdadeiro Código de Conduta para
os juízes de primeira e de segunda instância e a implementação de um modelo de
avaliação e inspeções completo, objetivo, transparente
e justo.
– Promover a formação contínua dos juízes além do Direito propriamente dito (i.e.
mercado de capitais, onde é
notória a falta de conhecimento) como forma de garantir a qualidade das sentenças e elevados padrões
de conduta.
– Estabelecer que as sentenças judiciais de primeira
instância sejam acessíveis e
pesquisáveis como já acontece com os acórdãos de tribunais superiores e ao bom
exemplo que nos foi trazido
pelo Conselho Regional do
Porto da Ordem dos Advogados, que criou uma plataforma que permite a consulta
de sentenças e acórdãos dos
tribunais de primeira instância do Norte.

Tendo em conta a vizinhança e a ligação das balanças
comerciais, Portugal terá de
trabalhar com Espanha no
reforço dos seus laços económicos. Depois do erro de não
terem investido numa ligação
rápida entre Lisboa e Madrid,
os dois países terão de deﬁnir
conjuntamente clusters ibéricos onde possam obter vantagens competitivas a nível
internacional. A recusa (incompreensível) de trabalhar
urgentemente neste projeto
apenas favorecerá a entrada
de Espanha em Portugal, em
todos os setores.

SUSANA PERALTA
Economista e professora, NOVA
SBE

Há inúmeros benefícios da
educação infantil em muitos
domínios, do mercado de trabalho aos comportamentos de
risco, especialmente para as
crianças oriundas de meios
socioeconómicos desfavorecidos. Em Portugal, a percentagem de crianças com menos
de 3 anos que frequentam
creches é de 60% para aquelas
cujas mães têm diplomas uni-
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versitários e de 40% para as
restantes. Em nome da igualdade de oportunidades, é necessário um programa nacional para a pequena infância
que siga as crianças desde o
nascimento, com visitas domiciliares regulares de pessoal especializado, e garanta o
acesso a creches públicas de
qualidade e gratuitas.

PEDRO CARREIRA
Presidente, Conselho de Administração na Continental Mabor

EDUCAÇÃO
O insucesso dos alunos é muito mais resultado da impossibilidade física ou mental dos
professores para acompanharem tantos alunos ao mesmo
tempo, num programa cada
vez mais complexo e com o
qual as gerações mais novas
não conseguem atingir bons
resultados. Não acho que seja
a quantidade de matéria despejada em grandes doses,
cada vez mais cedo, que vai
fazer dos nossos jovens os brilhantes cientistas que temos,
e vamos continuar a ter certamente, mas se precisamos
de mais, e claramente precisamos, então devemos mudar alguma coisa no Ensino
em Portugal.
Os computadores são recentes e a internet bateu-nos
à porta, mas ainda há jovens
que vão com quase 50 kg de
livros às costas para as escolas! Onde estão os métodos
de ensino modernos que utilizem os computadores para
cativar e motivar os alunos a
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irem às salas de aulas? Contudo, carregou-se nas matérias, ocupou-se os tempos livres das crianças e dos jovens
que deixaram de brincar, de
conviver, de desenvolver normalmente os hábitos sociais
tão necessários nas empresas
de hoje.
Medidas? Redução da
quantidade de alunos por sala
e por turma. Tempos livres
para brincar e disponibilizar
acompanhamento por dinamizadores culturais e outras
atividades que os façam querer ir à escola, como os jogos
didáticos. Estudo acompanhado na escola por professores
para quem precisar e evitar
os trabalhos de casa durante a
semana, pois já seriam acompanhados na escola.

MÁRIO FERREIRA
Presidente, Mystic Invest, SGPS

APOSTAR NA
EDUCAÇÃO PARA
O FUTURO
Portugal ocupa atualmente o
41º lugar no Índice de Educação das Nações Unidas. Numa
sociedade onde o ensino está
em constante evolução, urge
rever o sistema de ensino nacional de modo a garantir que
formamos jovens preparados
para as necessidades do futuro
e não para as metodologias do
passado. É também fundamental olhar para o ensino técnico-proﬁssional como uma opção
válida, integrando o seu currículo com as necessidades das
empresas, garantindo o saber-
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-fazer, oferecendo conhecimentos e competências adequadas
às transformações e aos desaﬁos
do futuro.

JOÃO BARROS
CEO, Veniam

ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
O aquecimento global é, de
longe, o maior problema que
o mundo enfrenta. Portugal está numa zona de risco
e tem de agir imediatamente
para ajudar a garantir o bem-estar das gerações futuras. A
medida-chave seria reﬂorestar
90% do País com espécies autóctones e declarar Portugal
um dos maiores e mais belos
parques naturais do mundo.
Além de provarmos à nossa
escala que é possível reverter
a destruição do planeta, vamos
poder dar a milhões de pessoas um local único de união
com a Natureza.

RICARDO
PAES MAMEDE
Professor de Economia
Política no ISCTE

UMA UTAO PARA
A AVALIAÇÃO
DE POLÍTICAS
Em Portugal não existe nenhuma entidade responsável pela

avaliação das políticas públicas. Isto contrasta, por exemplo, com o caso dos EUA, onde
o U.S. Government Accountability Oﬃce (GAO) dá apoio
técnico aos membros do Congresso na análise da eﬁciência,
da eﬁcácia ou da utilidade das
políticas. Embora existam diferentes formas institucionais
de implementar esta ideia,
vejo vantagens na criação de
uma unidade técnica junto da
Assembleia da República para
o efeito (à semelhança do GAO
nos EUA), contribuindo para
valorizar e enriquecer a democracia representativa em
Portugal.

ANTÓNIO
BERNARDO
Managing partner, Roland Berger
Portugal, Brasil e Angola

MOBILIDADE
ELÉTRICA
E INVESTIMENTO
NA AERONÁUTICA
Considero que uma medida-chave prioritária seria a
execução da estratégia de relançamento dos setores da
mobilidade elétrica com a
privatização do MOBI-E e a
atração de investimento estrangeiro para o setor aeronáutico, alavancando a joint
venture entre a Embraer e a
Boeing. Além de serem setores de “grande valor acrescentado”, podem ter uma
contribuição importante nas
exportações e internacionalização das empresas nacionais. E

exame.pt
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Entrevista

Angola

Desporto

Outubro 2019

Os planos de Ricardo
Macieira, líder da
Revolut em Portugal

Raio-X ao ambicioso
programa
de privatizações

De onde vem o
dinheiro que alimenta
o futebol europeu

Publicação Mensal

426

Portugal
€4,60 (Continente)

426
outubro 2019

Eleições

OS 25 MAI S R ICOS DE PORTUGAL

Mais de 30
gestores e
economistas
deﬁnem
as prioridades
para o próximo
governo

DE PORTUGAL

As maiores fortunas do País cresceram perto de mil milhões de euros
de um ano para o outro, graças a algumas subidas em bolsa. Em 2019,
há novos protagonistas, com sete entradas no top dos mais ricos

