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- As Mudanças Necessárias decorrem dos Impasses e Bloqueios. 

- As soluções exactas dependem de opções políticas e ideológicas de  

 cada partido ou de cada cidadão. 

- Quatro grandes temas para salientar o que se não deve fazer  

       e os riscos que se devem evitar. 
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Quatro grandes temas: 
 

- Justiça; 

- Educação; 

-  Situação financeira do Estado e a economia; 

- Sistema político. 



12/10/12 Luís Campos e Cunha 4 

Justiça 

- Problema muito sério: cidadania e económico 

- Problema que necessita de aborgem diferente  

- Não é um problema calamitoso 

- E a “solução”  levará 10 anos 
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CPI-2001 
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CPI-2009 
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CPI-2011 
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Justiça: em resumo 

- Problema muito sério, mas … 

- Problema que necessita de uma aborgem diferente  

- Não é um problema de recursos 

- Problema de organização e gestão dos recursos 

- Qualidade técnica das leis 

- Diferente abordagem dos conflitos 

- Há a percepção de que ainda vamos a tempo 

mas é preciso agir rapidamente, pensando 

a 10 anos 
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Educação 
- Problema muito mais grave (economia e igualdade) 

- Problema que necessita de aborgem diferente  

Também  
- não é um problema de recursos  

- é uma questão de organização e gestão (em sentido lato) 

 (ex: livro a ser adoptado) 

- a filosofia das “escolas de educação” são parte do problema 

  (ex: Boston)  

 - podemos ver alguns resultados rapidamente, apesar de … 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade:  

   capacidade para atrair investimento internacional 
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GCI 2012-13 
WEF 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 
  - Medidas avulsas vs programas: dar tempo ao tempo 

- Sem governação calma os mercados não acalmam 

- Respeitar o Estado de Direito: cumprimento de  
 contratos; constiticionalidade das medidas; etc 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 
  - Medidas avulsas vs programas: dar tempo ao tempo 

- Sem governação calma os mercados não acalmam 

- Respeitar o Estado de Direito: cumprimento de  
 contratos; arbitrariedade; constiticionalidade das 
 medidas; etc 

- Não aos cortes cegos (beneficia o infrator):  
 horizontais vs verticais 
- Não à demagogia (ex: imposto sobre a banca) 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 
   
3) E a crise internacional? 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 
   
3) E a crise internacional? 

 - a nível internacional nada está garantido em absoluto,  
   embora haja razoáveis expectativas… 

 - houve coordenação na entrada, mas pouca coordenação 
   na saída 
 - há o problema de saída das políticas (exit strategy) 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 
   
3) Os problemas acabaram? 

 - A nível internacional nada está garantido em absoluto 

 - E a nível nacional ? 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 

3) Os problemas acabaram? 

 - A nível internacional nada está garantido em absoluto 

 - E a nível nacional ? 

  tinhamos/temos um problema de poupança (privada  
  e pública): resolução do “problema” do défice externo 

 - Perspectivas a curto prazo e a médio prazo?
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 - Perspectivas a curto prazo 
    
   - crescimento e consolidação orçamental (Keynes vs Ricardo) 
   - desemprego 
   - calma e não comprometer o médio prazo  

O crescimento no I semestre foi  muito bom, dadas as circunstâncias 

O segundo semestre de 2012 foi pior que as expectativas e com o 
desemprego a aumentar para níveis record todos os meses. 

… há riscos muito elevados 
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 - Perspectivas a médio prazo 
    
   - consolidação orçamental de 2013 para 2014: PPP´s; GPP;… 

   - mas Portugal tem activos importantes a prazo 
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Global Peace Index-2012 
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10 

(    = EU countries) 
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 - Perspectivas a médio-longo prazo 
    
   - consolidação orçamental de 2013 para 2014: ppp´s; GPP 

   - Portugal tem activos importantes a prazo: 
     (há que não desperdiçar esses activos) 
    
    - Boa Governance (rule of law) 
    - Paz social 
    - Qualidade de vida (ex: Leica) 
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Quatro grandes temas: 
 

- Situação financeira do Estado e da economia; 

- Justiça; 

- Educação; 

- Sistema político. 
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Reforma do sistema político 
 

As perguntas que todos os Portugueses fazem:  

 - porquê adiar as  reformas necessárias ?  

 - Que interesses  estão por detrás ? 

 
De facto, as mudanças necessárias (na Justiça, na Educação ou 
na Economia, na Governação do Estado) dependem de 
incentivos e da vontade dos agentes  políticos. Para que tal 
conteça a reforma do sistema político é urgente. 

Os partidos são os pilares da democracia (embora esta não se 
esgoste neles), a qualidade dos partidos é (em grande parte) a 
qualidade da democracia. 

Os partidos não se auto reformam: opinião pública e publicada 
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Reforma do sistema político 
 

Algumas sugestões de um economista: 

 - “representação” do voto em branco (AR variável) 

 - Financiamento basicamente público dos partidos 

 - Maior transparência: contas dos partidos (não só campanhas) 
       fim do sigilo bancário para os partidos  

 - Reforma do sistema eleitoral (cuidado com os círculos  
       uninominais) 
 - Possibilidade de cada partido designar alguns deputados   
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Reforma do sistema político 
 

Algumas sugestões de um economista: 

 - “representação” do voto em branco 
 - Financiamento basicamente público dos partidos 
 - Maior transparência: contas dos partidos (não só campanhas) 
       fim do sigilo bancário para os partidos  
 - Reforma do sistema eleitoral (cuidado com os círculos  
       uninominais) 
 - Possibilidade de cada partido designar alguns deputados   

 - Publicitação, de forma acessível, de todos os apoios às empresas 

 - Remuneração da função política  
  (incluindo reformas e períodos de nojo): “+25% do IRS” 
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Reforma do sistema político 
Algumas sugestões de um economista: 

 - “representação” do voto em branco 
 - Financiamento basicamente público dos partidos 
 - Maior transparência: contas dos partidos (não só campanhas) 
       fim do sigilo bancário para os partidos  
 - Reforma do sistema eleitoral (cuidado com os círculos  
      uninominais) 
 - Possibilidade de cada partido designar alguns deputados   
 - Publicitação de todos os apoios às empresas de forma acessível  
 - Remuneração da função política (carreira de alto risco) 
  (incluindo reformas e períodos de nojo): “+25% do IRS” 

 - Todos GPP deveriam passar pela AR e avaliados os impactos OE 
  no longo prazo. 
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Políticas Alternativas: 

 1) situação de partida particularmente favorável 

  - Não temos sub-prime;  
 - situação orçamental; 
 - preço do imobiliário; 
 - governance; 
 - País atractivo; 
 - preços do petróleo e bens alimentares. 

2) Como nos queremos apresentar aos investidores internacionais quando a 
CFI acabar? 
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Alternativa: 

Objectivos: - crédito (às empresas e aos bancos) 
        - credibilidade do Estado 
     - sustentabilidade das FP    

Medidas (temporárias e reversíveis) 

     i) Redução (temporária) de Impostos ?  

      ii) Aumento (temporário) de Despesa 
 
     - pequenos (mas muitos) projectos, em 
    volume e duração 
  - impacto nacional (geografia) 
  - rapidez da aplicação 
  - efeitos iniciais em Portugal (L-intensivos) 
  - envolvimento das autarquias 
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Sustentabilidade das F.P. nacionais:  cumprir o PEC em 2013 

 
PPP’s 0.65% do PIB (1.100M€/1.700M€) 
Défice 08 2.80% do PIB (S/ RE) 
Dívida 1.00% do PIB (64%-60%)/4 anos 
Outras dív. 1.60% do PIB ((11.000M€/1.700M€)/4) 

 
TOTAL 6.05% do PIB  
   (com mais impostos ou menos despesa) 
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Problemas económicos e financeiros 

1) Competitividade para atrair investimento internacional 

2) Crise financeira do Estado 
   
3) Os problemas acabaram Int’l? nada está garantido 

 - houve coordenação na entrada, mas pouca coordenação 

  na saída 
 - uma proposta de saída coordenada: CA & Dívida  
  a) NL, DE, LU, AU, FL 
  b) BL, IRL, SP, CY, ML, SL, SK 
  c) FR, PT, IT, GR   
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1996 2.82 -4.47 1.65 0 

1999 -3.55 -2.79 6.34 0 

2006 -5.32 -3.94 9.26 0 

2008 -7.49 -2.69 10.18 0 

Fonte: INE (% PIB) 

 
Identidade Fundamental da Macroeconomia 

 
(S – I)  +  (T – G)  +  (Imp – Exp)  =  0 

 
                   (Sector Privado)  +  (Sector Público)  +  (Sector Externo)          

 
 
 

“+” =  capacidade de financiamento;     “-” =  necessidade de financiamento 
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