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Temas-chave para as eleições 

1. Como criar emprego para reduzir o desemprego e a 
emigração, em especial dos jovens? 

2. Como completar a reforma das Finanças Publicas para 
colocar a Divida Publica em trajetoria sustentavel? 

3. Como fazer a desalavancagem das empresas, e em 
particular das PMEs? 

4. Como começar a recuperar, no curto prazo, as perdas 
de rendimento e salários que a crise provocou? 

5. Como restabelecer a credibilidade da Segurança 
Social e a sustentabilidade das pensões? 

Ver blogue para paper 
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Ameaças para Portugal 
• Caso grego, e em particular desde Set 2014, revela que 

– Incerteza sobre continuação do programa de ajustamento e 
sustentabilidade da dívida 

– Afirmações de desconfiança/criticas da Alemanha e Instituições 
– Levam a perda de acesso aos mercados  

• Se acontecer o Grexit (prob. 30%) 
– PT é o país que mais efeitos colaterais vai ter 
– Embora a bazooka do BCE (QE) seja um firewall 

• Melhor estratégia para PT é 
– A partir de 2015 sair dos “defices excessivos” 
– Não ameaçar a sustentabilidade da dívida do Estado e Externa      

Prosseguir  

• politica deleveraging mais 
• recuperação do PIB 
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As duas são fundamentais 
E complementares 
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O que se passa pela Europa? 

• Alemanha: Plano Schroder de politicas ativas 
dos mercados de emprego 

• França: Relatórios Aghion-Cohen sobre 
inovação e Gallois sobre competitividade   

• Espanha: Programa economico Cuidadanos de 
Luis Graciano sobre emprego, inovação e 
infraestruturas tangíveis e intangiveis 
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Fim da ideologia: pragmatismo e 
“falências de mercados” 

• Fim do contraste entre partidos direita-liberais e esquerda-
estatal 

• Programas eleitorais para captar o “votante médio” 
• Reino Unido: não há grande distinção ideológica entre 

programas dos Conservadores e Trabalhistas 
• Falsa questão: equilibrios macroeconómicos e crescimento. 

A primeira é condição fundamental para se conseguir a 
segunda! 

• Relação entre Europa-core e periférica: a crise do euro 
demonstrou que as transferências fiscais serão sempre 
limitadas (fundos comunitários) e mecanismo de 
estabilização financeira (empréstimos e não doações). 
Problema do “moral hazard” da zona euro! 
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Main priorities: Conservatives 

• Eliminate the deficit and be running a surplus by 
the end of the Parliament 

• Extra £8bn above inflation for the NHS by 2020 
• Extend Right to Buy to housing association 

tenants in England 
• Legislate to keep people working 30 hours on 

minimum wage out of tax 
• 30 hours of free childcare per week for working 

parents of 3&4-year-olds 
• Referendum on Britain’s EU membership 
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Main priorities: Labour 

• Responsibility "triple lock": fully funded manifesto, cut 
the deficit every year, balance the books as soon as 
possible in next Parliament 

• Extra £2.5bn for NHS, largely paid for by a mansion tax 
on properties valued at over £2m 

• Raise minimum wage to more than £8ph by 2019 
• No rise in VAT, NI or basic and higher rates of income 

tax 
• Access to childcare from 8am-6pm for parents of 

primary school children 
• Freeze energy bills until 2017 and give energy regulator 

new powers to cut bills this winter 
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Alemanha: Politicas ativas do mercado 
de trabalho 

• Sistema educacional de educação profissional-aprendizagem reduz 
significativamente desemprego jovem 

• Obrigação de participar em esquemas de aprendizagem para jovens 
desempregados 

• As reformas de 2002-4 (Hertz) 
– Reduziram drasticamente o subsidio de desemprego e foram integradas com apoios sociais 

(mean-tested) 
– Controle mais estrito do subsidio e da obrigação de aceitar emprego 
– Reduziram as contribuições e impostos para novos empregos de baixos salários (integração da 

economia paralela : mini-jobs) 
– Cheque-emprego para empresas privadas de recrutamento 
– Subsido de 3 anos para auto-emprego com plano de negócios aprovado pela Camara de 

Comercio 

• Flexibilização do horário de trabalho, sobretudo em períodos de crise 
– Contratos de trabalho assentes no trinomio emprego-salário-duração trabalho 
– Introdução contas de contabilização de horas 
– Pagamento de prestações sociais pelo Estado em caso de redução de horário devido a crise 

• Subsistem dois problemas sérios 
– Baixa participação das mulheres casadas 
– Elevado setor de mão-de-obra com baixos salários (30% com menos de 8,5 Euros à hora) 

As reduções nas cotizações reduziram significativamente os custos do trabalho 11/05/2015 9 



França: Relatório Gallois (2012); McKinsey (2014) e 
do CAE pedem um choque de competitividade 

• Redução nas cotizações sociais sobre os salários de 30 mil milhões Euros 
• 10 das que incidem sobre o trabalho 
• 20 das que incidem sobre a entidade patronal  

– Todos os salários até 3,5 vezes o smic beneficiam da redução das cotizações 
– Compensadas pelo aumento da fiscalidade verde, IVA e contribuição de 

solidariedade geral 

• Aumento da taxa de atividade dos jovens e da classe acima dos 55 anos 
• Alinhamento dos creditos e garantias à exportação pelas melhores 

práticas dos concorrentes 
• Small Business Act para apoio dirigido às PMEs, em especial apoiar credito 

às PMEs para que não seja crowded-out pelas grandes empresas 
• Flexibilização dos mercados do produto (profissões liberais, distribuição) 
• Flexibilizaçõ do mercado de trabalho 

Calculos de economistas franceses estimam que o efeito 
da redução dos custos do trabalho e alguma flexibilização 
do mercado de trabalho podem criar 1,36 milhões de empregos 
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Programa Cuidadanos (Garicano) 

• Já não é possível politicas gradualistas mas são necessárias políticas de reformas 
estruturais de ruptura para despoletar o crescimento da produtividade 

• Politicas de inovação são fulcrais, mas não devem ser baseadas no financiamento 
do I&D das universidades mas na ligação empresa-universidade (p.ex. Sistema 
alemão das Fraunhaufer) 

•  Politicas ativas do mercado de trabalho 
– Acabar com contratos de emprego temporários 
– Crédito fiscal à criação de emprego pelas empresas 
– Para desempregados de longa duração: cheques-formação, redução da 

contribuição da empresa 
– Complemento salarial dos trabalhadores precarios 

• Politicas de infraestruturas: desenvolver redes comunicações (banda larga), 
eficiência energética e redes europeias de transportes e energia 

• Politicas contra corrupção e clientelismo politico, nomeadamente através da 
reforma da contratação pública 

• Construção e reforço dos mercados europeus de energia, transportes, trabalho, 
habitação e financeiro (supervisão bancária) 

• Reforma do sistema educação: ligar financiamento publico a resultados no 
mercado de trabalho. Reforçar sistemas de aprendizagem. 
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Portugal: redução dramática da PTF 
nos anos 90 a 2000 

• (A) Reorientação maciça de recursos 
(investimento e talento empresarial) para os não 
transacionáveis 

– Deslocação e criação de grandes grupos económicos 
(oligopólios) para/na energia, telecom, distribuição e 
banca, com efeitos nefastos sobre a ligação Governo-
Grupos de Pressão Económica 

– Estes setores têm menor produtividade, inovação 
tecnológica e efeitos a montante 

–  Desequilibrio da balança externa 
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Mas ainda mais 

• Permitiu-se a estes setores e grupos auferirem rendas 
excessivas à custa dos transacionáveis 

• Mais: problema do reinvestimento dessas rendas! 

a) A transferência de parte substancial dessas rendas 
para o estrangeiro através da aquisição de empresas 
ou IDE no estrangeiro sem efeitos positivos na nossa 
internacionalização 

b) E mais recentemente, a tomada de grandes posições 
do IDE estrangeiro nestas empresas (sem aports de 
tecnologia ou management) 

• Têm um efeito negativo sobre o crescimento 
– Teoria: FDI em setores protegidos ou que causam 

distorções na economia cria “immeserizing growth” 
(crescimento miserável!) (Bhagwati)  
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• (B) Alargamento da UE a Leste e globalização 
levou a maior concorrência nas industrias de 
baixa-média tecnologia e deslocalização, 
implicando 

– queda de salários para estes grupos (+evolução 
tecnológica) 

– Maior desemprego 
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Programa de ajustamento 

• Programa típico do FMI: corte no crédito e redução do déficit público 
(subida de impostos e corte de salários e pensões públicos) 

• Sem política monetária e capacidade de alterar os preços relativos 
(transferências do setor não transacionáveis para transacionáveis), houve 
quebra da procura interna 

• O que evitou uma queda mais profunda do PIB 
– Exportações subiram 31% entre 2000 e 2004 
– Resiliência do sistema financeiro: crédito caiu 19% e velocidade de circulação 

da moeda subiu 14% 

• Como sair do programa? 
• Desacelerar queda do crédito: gradualismo na desalavancagem 
• Prioridade na redução dos impostos mais distorcionários (Politicas 

Procura) 
• Reconstruir confiança nas politicas publicas 
• Prosseguir com mais vigor reformas estruturais, concentradas em áreas 

específicas (Politicas Oferta): mais à frente  
 Portugal continua a estar sob supervisão das Instituições 
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Greece Ireland Portugal Spain Italy Latvia

Reduction Gov Def -12.6 -12.6 -7.2 -8.2 -3.4 -7.7

Cum Decr GNI -22.1 -15.3 -9.8 -5.0 -4.6 -6.4

Ratio 1.76 1.21 1.37 0.61 1.35 0.83
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Sacrifice Ratio 2 

In terms of loss in incomes Greece has the worst ratio and Spain the best, so far 

Portugal has an intermediate sacrifice ratio 
How much costs to reduce 
1 pp of government deficit? 
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In terms of flexibility Ireland and Latvia have the best ratio, GR worst and PT intermediate 11/05/2015 19 



Que políticas? 

• Criação de maior concorrência por intervenção direta (a la 
RU) e por uma revolução de mentalidades (atuação do 
governo at arm´s length) 

• Choque de competitividade (desvalorização fiscal v. corte 
do IRC) 

• Criar um sistema de inovação nacional eficiente 
• Requalificação e upgrading do Capital Humano 
• Maior mobilidade nos mercados do trabalho e de capital 
• Rever sistemas de incentivos fiscais, regulatórios e de 

crédito bem como a orientação dos fundos comunitários a 
favor dos transacionáveis 

• Rever sistemas regulatórios para evitar FDI in e out com 
efeitos negativos sobre a economia 

• Reforma da Segurança Social 
E, concluir os grandes processos da justiça em curso! 11/05/2015 20 



Que diferenciação nas politicas entre PSD e PS?  
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Dependent Variable: DBCC   

Method: Least Squares   

Date: 04/17/15   Time: 09:29   

Sample: 1985 2015   

Included observations: 31   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7.090379 1.302696 -5.442849 0.0000 

PIB_ 0.685713 0.323067 2.122510 0.0431 

CRED -0.122053 0.076378 -1.598009 0.1217 

PSD 6.070489 1.226915 4.947768 0.0000 
     
     R-squared 0.606161     Mean dependent var -4.429032 

Adjusted R-squared 0.562401     S.D. dependent var 4.703133 

S.E. of regression 3.111182     Akaike info criterion 5.227797 

Sum squared resid 261.3453     Schwarz criterion 5.412827 

Log likelihood -77.03085     Hannan-Quinn criter. 5.288112 

F-statistic 13.85197     Durbin-Watson stat 0.615380 

Prob(F-statistic) 0.000012    
     
     

 

Regressao do Deficit Balança Corrente 
Sobre PIB*, Credito e Partido 

Nota: O deficit é representado 
por um numero negativo 

A principal variável 
macro em que o Partido 
tem influencia 
é no Défice Externo 

Um Governo PS acrescenta 
+ 6 pp à dívida externa 
Que um PSD 
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Problema Fundamental  

• Reformar os Modelos Institucionais de Decisão 
– Para melhorar a eficiência da decisão política 

• E evitar grandes erros na decisão dos poderes políticos 

– Tornar a democracia mais participativa e transparente 

• Reforma Constitucional para  
– maior aproximação do eleito/eleitor com consequente 

responsabilização das decisões e 

– atrair talentos de elevada qualidade para os partidos, 
e assegurar que sejam os mais competentes entre 
estes a governar    
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Algumas medidas para resolver o 
problema institucional 

• Criação de um Conselho Nacional de 
Economia (semelhante ao Council of Economic 
Advisers, Conselho dos Sabios alemão ou ao 
Conseil d´Analise Economique) 

• Criação de um Instituto de Estudos Fiscais 
(como no RU) 

• Reforço da capacidade técnica do Parlamento 

• Reforço da capacidade técnica dos Tribunais 

• Tribunal de Contas com sançoes efetivas 
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Inovação e restruturação empresarial: 
a unica politica segura de aumentar o PIB potencial 

(sem impacte sobre procura) 
• Inovação não se reduz a I&D, mas muito mais 

– Capacidade de um conjunto de setores se tornarem lideres tecnológicos a 
nível mundial 

– Restruturação empresarial com impacte na produtividade média do setor 
– Setor de start-ups e V.C dinâmico 
– Dinâmica de entrada e saída de empresas 

• Bom nível de I&D universitário, mas o sistema mais ineficiente da Europa 
– Universidades vistas como centros de emprego para doutorados 
– PT teve nos últimos 10-15 anos uma das taxas de doutoramentos mais 

elevadas no mundo 
– 30000 doutorados desde 1976 mas maioria com baixa qualificação e com 

especializações inadequadas para empresas 
– Laboratórios públicos anquilosados 
– Baixa I&D nas empresas 
– Algumas experiências, mas ainda baixa ligação Universidades-Laboratórios-

Empresas 
 

• A diferença nos países de desenvolvimento intermédio com maior taxa de 
inovação maior está em grande parte na presença de multinacionais 11/05/2015 25 
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Productivity Researchers  

Contudo, PT tem uma das mais baixas produtividades do sistema de I&D 

Rácio de patentes pedidas ao EPO por investigador em FTE 
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Continuar o esforço de melhoria do 
Capital Humano 

• Financiamento das universidades publicas com 
base em medidas de performance e não de 
capitação física 

• Reforçar e alargar o sistema de ensino dual ao 
nível secundário e superior curto 

• Alargar a cobertura dos programas de 
aprendizagem e estágios nas empresas a todos os 
jovens desempregados que não possam ser 
escolarizados 

• Reforma dos politécnicos para o ensino 
profissionalizante 
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Desalavancagem das empresas: 
condicionante do crescimento 

• Portugal tem uma das taxas de alavancagem mais 
elevadas da UE 

• O que vai condicionar o crescimento potencial do 
PIB  

• A desalavancagem do setor privado só começou 
em 2013 

• Pelo menos 15 anos para fazer uma 
desalavancagem gradual (regresso a níveis pré-
crise ou equivalentes a outros países sem crise) 

• Necessidade de utilizar multiplos instrumentos 
para fazer estas politicas  
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Portugal: cenário base de desalavancagem 
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Choque de competitividade: urgente! 

• Com o programa de austeridade apenas ganhamos 5.5 pp nos CUT 
• Que alternativas à desvalorização?  

– Desvalorização fiscal 

• Mesmo assim conseguimos aumentar significativamente as quotas 
de mercado em quase todas as industrias, em grande parte por 
retração da procura interna. E no futuro? 

• Unica alternativa é continuar a subir quotas de mercado 
– Diversificação produtos 
– Diversificação de mercados 
– Melhoria da qualidade design, tecnologia 

• Como? Politica industrial mais ativa, baseada no apoio ao IDE nos 
transacionáveis, entrosamento nas redes de oferta globais e na 
inovação-reconversão industrial 
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RECEITAS 2016 2017 2018 2019

Redução da TSU paga pelas empresas

e pelos trabalhadores

  3 pp em 2016, 3 pp em 2017, 2 pp em 2018 -360 -729 -972 -972

Subsidio complementar aos trabalhadores 

   de baixos salarios -300 -300 -300 -300

Aumentar TSU para empresas despedem 100 100 100 100

Descida IVA restauração -260 -260 -260 -260

Redução sobretaxa IRS -190 -380 -380 -380

   Total -1010 -1569 -1812 -1812

DESPESAS

Reposição salarios 306 612 730 730

Aumento prestações sociais e RSI 130 130 130 130

   Total 436 742 860 860

Impacte sobre Defice 1446 2311 2672 2672

PIB Nominal 183.3 188.3 194.5 200.3

   In perc. PIB 0.79 1.23 1.37 1.33

  Calculos Programa PS 0.20 0.30 -0.30 -0.80

Programa “da década” do PS 
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Integração Europeia e Infraestruturas 
Estrategicas 

• Integração das redes de eletricidade e gas com a 
Europa (segurança energética) 

• Integração dos mercados financeiros e de supervisão 
• Eliminar estrangulamentos e congestionamentos nos 

transportes 
– Redes portuárias (eficiência e custos) 
– Rede ferroviária: ligações no transporte de mercadorias à 

Europa via Espanha e acabar alguns troços-chave de 
estradas (e manutenção!) 

• Redes de plataforma logística 
• Continuar a desenvolver redes de comunicações e fibra 
• Regeneração dos centros urbanos (esp. Lisboa e Porto)   
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Entre 2009 e 2015 os CUTR baixaram 5.5 pp e PT tem os custos mais baixos dos GIPS exc. GR  
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         Taxas de contribuição para a Segurança Social (2012)

Empregado Empregador Total Perc. PIB

Privado dominante

 EUA 3.2 4.7 7.8 4.2

 Reino Unido n.a. n.a. n.a. n.a.

 Canada 3.3 3.3 6.5 2.6

 Nova Zelandia n.a. n.a. n.a. n.a.

 Irlanda n.a. n.a. n.a. n.a.

 Republica Checa 5.2 17.2 22.4 8.3

 Alemanha 6.9 6.9 13.7 6.8

 Países Baixos 9.0 0.0 9.0 4.8

     Média 5.5 6.4 11.9 5.3

Publico dominante

  França 4.4 6.4 10.9 12.3

  Itália 8.5 21.9 30.4 9.0

  Espanha 2.8 14.2 17.0 9.2

  Suécia 4.2 6.8 11.0 6.2

  Polónia 7.8 7.8 15.7 6.8

  Portugal 8.5 19.3 27.7 7.1

     Média 6.0 12.7 18.8 8.4

Media OCDE 8.4 11.2 19.6 5.2

Nota: As taxas foram ajustadas pelo plafonamento

Porém um dos fatores que mais contribui para baixar a competitividade são os elevados  
custos fiscais sobre o trabalho – só a par com Itália  
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Reformas da Regulação 

• (Problema da captura) Reguladores 
selecionados (lista curta) por concurso 
internacional e por comité de experts com 
estrangeiros, nomeados pelo PR depois de 
audição pública do Parlamento 

• Limitação a 1 mandato (6 anos), sem 
recondução 

• Experiência de pelo menos 30 anos 

• Reconhecida competência no setor  
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Regulação das Instituições Financeiras 

• Proibição de controle por holdings com sede em 
offshores 

• Restrição de financiamento a grupos acionistas (limite 
de 5% de exposição do capital) 

• Restrição de controle por acionistas que não estão 
sujeitos a auditoria por empresas reconhecidas 
internacionalmente e com estruturas transparentes 

• Exclusão de controle por grupos fora da UE que 
possam ser manipulados diretamente por governos 
estrangeiros, pondo em causa os interesses nacionais 
em setores estratégicos – EUA, RU, Alemanha e outros 
países têm clausulas semelhantes 
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Anexo: continuamos a fazer erros 
graves de análise económica 

• Calculos do “buraco” da CGA (sobreestimado), sem considerar o 
sistema da SS integrado contabilisticamente, tendo como 
consequencia propor cortes elevados adicionais das pensões ou 
subida de impostos 

• Calculo errado (subestimado) da carga fiscal sobre o trabalho e 
ligação do problema da TSU com o financiamento desta 

• Encorralamento da discussão da SS em regimes que são 
incompatíveis com uma economia de mercado eficiente 

• Continaumos a fazer graves erros, como no passado com 
– Não à restrição externa ao financiamento (o saldo da Conta Corrente é 

irrelevante) 
– Os estádios e as autoestradas, qualquer que sejam, têm sempre forte 

efeitos positivos pq promovem o emprego e fazem o “crowding-in” do 
investimento privado. A sua rentabilidade social não interessa? Onde 
está a avalição BC?   
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