
Entrevista
Para João Duque, presidente do Instituto

Superior de Economia e Gestão (ISEG),
o País precisa de trabalhar melhor a parte
comercial para conseguir vender, com
maior valor acrescentado, aquilo que sabe

fazer bem.
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E importante
inovar e exportar

Para João Duque, presidente do Instituto

Superior de Economia e Gestão (ISEG),
houve uma revolução extraordinária da
estrutura produtiva portuguesa
pressionada pela crise por josé miguel dentinho

Portugal
faz bem nos seus sectores

mais tradicionais, como o dos vi-
nhos, do calçado ou do turismo.

Mas ainda nos falta imagem. Isso pode ser

constatado por quem vai lá fora.

Para João Duque, presidente do Instituto

Superior de Economia e Gestão (ISEG),
o País precisa de trabalhar melhor a par-
te comercial para conseguir vender, com
maior valor acrescentado, aquilo que sabe

fazer bem. Ou seja, a marca Portugal tem
de ter mais valor.

As empresas nacionais que apostam nas

exportações devem diversificar os seus

mercados e a sua oferta de produtos e ser-

viços, apesar do acréscimo de custos que
isso possa ter. Afinal, podem ser atenua-
dos pelos benefícios do associativismo,
coisa que ainda é vista, infelizmente, um

pouco de lado por cá. Para além da lógi-
ca diminuição de custos de operações lo-

gísticas, de comunicação e marketing, por
exemplo, pode representar um aumento
do peso maior que a soma das partes no

que respeita à capacidade negociai, entre
outros. A pressão da crise, com os seus

efeitos, já está a ter algum impacto neste

aspeto em Portugal. Mas o seu principal
benefício foi a mudança significativa da

nossa balança comercial. Representa, se-

gundo João Duque, uma revolução extra-
ordinária na estrutura portuguesa.

Portugal é um país em crise. Ainda
mais com o seu mercado interno em
regressão. Será que as soluções to-
madas para a tão necessária dinami-

zação da nossa economia são global-
mente as mais corretas? a economia

CONVÉM AUMENTAR 0 PESO DAS

IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS-PRIMAS
DESTINADAS À TRANSFORMAÇÃO COM
VALOR ACRESCENTADO EM PORTUGAL

é uma ciência social. Não é laboratorial.
Nós não conseguimos replicar países nem
voltar atrás para experimentar de novo.

Regressar a 201 1 e fazer uma coisa com-

pletamente diferente para ver o que da-

ria, e escolher a melhor das soluções para
a economia portuguesa não é possível.
Por isso trabalha-se com os melhores in-

dicadores, os melhores instrumentos pos-
síveis. Penso, genuinamente, que os diri-

gentes pretendem o melhor para o País.

Mas é verdade que a forma como se lê o re-
sultado também depende da cor dos ócu-
los que se colocam à frente. Estes também
mudam a perceção e leitura. É, desta for-

ma, que se transforma um copo que não



está cheio nem vazio num meio vazio, para
uns, ou num meio cheio, para outros.

Afinal, qual é o critério que pode ser
usado para avaliar o resultado de uma
política? É observação do seu resultado. E

o que se vê em Portugal cria muita insatis-

fação em determinados grupos sociais. Se

se perguntar, à maioria das pessoas, se estas

medidas são boas, elas vão responder ne-

gativamente. Mas se fossem tomadas deci-

sões que mantivessem o poder de compra
das pessoas e o seu rendimento, que é into-
cável pelo menos para a maioria, não seria

possível dar a volta à situação.
Não é que não haja margem de manobra.
O Governo faz propostas que, muitas ve-

zes, andam para trás, porque a estrutura
constitucional e legal que montámos dá-

-nos direitos que consideramos fundamen-
tais. E estes não podem ser tocados.

Mas isso também contribui para que o re-
sultado das políticas não satisfaça a maioria
das pessoas. Nem o Governo, como é ób-
vio. O que este gostaria é ter tido resultados

na economia aos primeiros apertos. E isso

não aconteceu, até porque houve, em para-
lelo, outro problema: o ambiente europeu
foi recessivo nos seus primeiros dois anos

de atividade. Apesar de tudo conseguimos
uma coisa excecional: modificámos signifi-
cativamente a nossa balança comercial. Isto

mostra uma revolução extraordinária da es-

trutura produtiva portuguesa, que não se

consegue fazer a uma velocidade maior por
não ser possível.

Qual o papel do Governo e das em-
presas na solução da crise? O Gover
no tem de ajudar equilibrando as contas.
A economia pública tem de ser reestrutu-
rada, mas a saída positiva da crise não está

no Governo, que não vai exportar nada. A
chave para isso são as empresas.
O Governo não tem uma atitude ativa

que permita a geração de riqueza. Quan-
to muito pode evitar a sua destruição ou
ser um facilitador da sua reconstrução.
Não é sua função fazer outras coisas. E

isso significa que a economia privada, que
tem reagido muito bem, tem a saída para
a crise. Só que há limites à sua capacidade.

Quais são os nossos sectores mais
competitivos em termos globais? Há

pequenos nichos muito competitivos. O

problema é que a economia não vive de-

les.Temos, por exemplo, um bom sector
de tecnologias de informação. Mas não
uma boa imagem nesta área, o que consti-

tui um problema terrível. Se uma empre-
sa portuguesa desta área chegar ao merca-
do internacional, apresentando-se como
a melhor e mais capacitada para a pres-
tação de determinados serviços, qualquer
comprador potencial ri-se.

Por isso, acabamos por ter de nos voltar

para os sectores onde tradicionalmente so-

mos reconhecidos como bons ou acumula

um volume significativo de emprego.

Porquê? As soluções estão aí? O

que se passa aqui é semelhante ao cor-
te de pensões. Pode-se pensar que a so-

lução está no corte das mais altas, de 10

mil euros, por exemplo. Mas isso não re-
solve os problemas, pois o impacto é re-
duzido por não haver muitas pessoas nes-
tas condições.

Infelizmente, é quando se corta qual-
quer coisa na parte de baixo, onde estão

a maioria das pessoas, que se faz a dife-

rença. O toque em cima é somente mo-
ralizador. Não serve para mais nada e não

resolve problemas nenhuns.
É nos sectores tradicionais, os grandes

sectores nacionais, que se tem de fazer al-

guma coisa, pois são aqueles onde podem
ser resolvidos os problemas de emprego,
a grande aflição das pessoas. A economia

portuguesa está a fazê-10, mas precisa de

tempo para mudar as estruturas comer-
ciais.

Quais são, então, os sectores mais sa-
lientes em Portugal? Nós temos duas

indústrias exemplares em Portugal: as do

calçado e do vinho. Ambas estão a fazer o

percurso certo.

Houve uma boa entrada de gente nova no

vinho, que sentiu mais glamour no produ-
to. Isso contribuiu para o aparecimento de

novas ideias, num sector com forte concor-
rência e onde se tenta fazer cada vez melhor.
De facto, toda a fileira se modificou nos úl-
timos 20 anos, desde a produção ao consu-

mo, e de forma exemplar. Mas temos um
problema de dimensão e escala.

O sector do calçado está também a seguir
esse processo. Teve uma queda brutal em
termos de emprego e quem sobreviveu está

a fazer o percurso certo.

Outro sector que gostava de destacar é o
do turismo. Está em grande convulsão em

Portugal, por estar muito associado ao
imobiliário. Mas é apenas a instabilidade
deste que leva o turismo a ter alguma.

Portugal tem, por exemplo, condições exce-

lentes para o turismo da Terceira Idade. Mas

se apostarmos nisso, temos de criar meios

para o seu desenvolvimento, incluindo, por
exemplo, a oferta de serviços de saúde em

língua estrangeira e mais ligações aéreas

para os hubs europeus, que permitam, às

pessoas, chegarem rapidamente às suas ori-

gens. A minha esperança é que o turismo

passe a fazer o percurso dos outros secto-

res. Depois distinguiria os de ponta, das tec-

nologias e sistemas de informação, porque
constituem uma área muito nobre, de va-
lor acrescentado potencial. Mas temos aqui
a dificuldade da imagem.
É evidente que, para empregar pessoas, gos-
taríamos de ter um sector da indústria au-
tomóvel melhor do que temos. Apesar de

a sua posição na economia nacional já ser

significativa, estamos dependentes apenas
de uma só empresa, o que é um risco mui-
to grande. O ideal era termos duas ou três

iguais. Mas já era bom termos duas a re-

partir o movimento de uma. E é pena que
a União Europeia não tenha dado a vol-
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ta esperada em relação ao carro elétrico,

um paradigma que nasceu e, entretanto,
acabou. Já quase não se fala disso na Eu-

ropa. Os alimentadores estão a enferru-

jar e raramente se vê um carrito desses.

Era uma área onde poderíamos ter con-

tributos importantes, por juntar a indús-

tria automóvel e dos seus componentes,

que é bastante significativa em Portugal,
como a de software, etc.

Depois temos um sector a ser redescober-

to, a agricultura, a fazer atualmente um
caminho semelhante ao do vinho. Há va-

lor acrescentado para a marca Portugal,
mas é preciso trabalhar muito, pois ain-

da está muito difusa. Preferia que fossem

as associações de produtores a trabalhar

nesse sentido.

Mas o que é que queremos fazer de

Portugal? Um país de turismo, pro-
dutos sofisticados, de produtos ba-

ratos? Todos querem que seja um pouco
de tudo, conforme as áreas de atividade.

Mas isso não é possível. É preciso não es-

quecer que o valor acrescentado não está

nos preços baixos. Só que são as ativida-

des de volume associadas que mais con-

tribuem para absorver emprego.
Nós temos, nos sectores tradicionais, a van-

tagem de sabermos fazer, de dominarmos a

produção. Mas falta-nos valor acrescentado.

E este está no rótulo que se coloca a seguir
à produção, ou seja, na forma como conse-

guimos vender o que produzimos. Durante

muitos anos andámos a dizer que era espan-
toso como os italianos compravam coisas

em Portugal, faziam rebranding, vendiam

e ganhavam dinheiro. O que temos de fazer

é isso, sem esquecer de produzir cá. É uma

boa solução para Portugal.

Há muitos anos que se houve falar
de Portugal como ponto logístico de

entrada e saída de mercadorias do

continente europeu. 0 País não de-
via apostar mais no desenvolvimen-
to de um porto com capacidade para
atrair o tráfego internacional e em
acessibilidades ferroviárias que o li-

gassem ao resto da Europa? O País

tem uma localização espantosa para lo-

gística. Se não para a Europa, pelo me-
nos para a Península Ibérica. Somos um

pequeno País com dez milhões de habi-

tantes. Os nossos problemas são grandes,
olhados internamente, mas são relativa-

mente pequenos e parece que se resolvem

de forma fácil quando se olha para o pro-
blema mundial.

E nós podemos ser catapultados em ter-

mos de atividade se nos dedicarmos bem

a este sector e nos integrarmos na rede lo-

gística mundial. A reabertura do canal do

Panamá, com novo volume de atividade

devido a obras recentes, enfatiza essa nos-

sa boa localização, tal como foi chamada

a atenção pelo Presidente da República.
O que já devia ter sido feito são as acessibi-

lidades ferroviárias ao porto de Sines, para

permitir a sua ligação à vizinha Espanha.
É algo que já deveria ter sido construído.

Como não o fizemos estamos, hoje, de-

pendentes daquilo que Espanha decidir

em termos de ligações a Portugal. É um

problema que poderia ter sido evitado.

Entretanto andamos a discutir o TGV.

Mas para quê? Ainda por cima dedica-
do a pessoas? Quantos milhões de eu-
ros não se gastaram nesse projecto para
nada, quando o que se deveria ter discuti-

do era a forma de aproveitar a localização
do País para a logística? E este pode ser

um sector muito interessante para Portu-

gal, porque serve os interesses da Europa.
É mais barato fazer a trasfega em Portu-

gal e desmultiplicar através de comboio

para a Europa.

Quais são, para si, os melhores mer-
cados externos para as empresas
nacionais? Todos. Eu ouvi, uma vez, o

eng.°. Sócrates dizer aquela frase célebre":

"Espanha, Espanha, Espanha." Significa-
va que deveríamos ir todos em força para
o país vizinho. Mas é um conselho desti-

nado a gente preguiçosa. Para além disso,

significa que se metem os ovos todos no

mesmo cesto. Depois, quando este cai ao

chão, os ovos partem-se.
Todas as pessoas que conhecem os be-

nefícios da diversificação sabem que um

país, que depende cada vez mais das ex-

portações, tem de ter cuidado com aquilo

que faz. Se concentra toda a exportação
num sector produtivo, está desgraçado,

pois estoira quando ele entrar em colap-
so. O mesmo pode acontecer se concen-

trar toda a sua exportação num país de

destino. O que interessa mais a Portugal
é que as suas empresas diversifiquem os

seus mercados e a sua oferta de produtos
e serviços. As boas empresas que se de-

dicam ao mercado internacional passam

rapidamente de um mercado para vários,

porque percebem que, de outra forma, fi-

cam demasiado dependentes de um flu-
xo. É o que pode acontecer a quem tem

apenas ligação a Angola ou Moçambique,
ou mesmo aos dois.

Mas a diversificação não traz cus-
tos acrescidos? É verdade que há cus-

tos acrescidos cada vez que se entra num
mercado diferente. Por isso é necessário

ter alguma dimensão e convinha que as

empresas se associassem nesse sentido.

0 associativismo, com o necessário

empenhamento de todos os envolvi-

dos, tem sido uma das soluções para
as empresas conseguirem competir
no mercado global. 0 que é que ainda é
necessário fazer para melhorar as nos-

sas capacidades de associação? Se ca-

lhar, uma das coisas que estamos a fazer, sem

A ECONOMIA
PÚBLICA TEM DE SER

REESTRUTURADA,MASA
SAÍDA POSITIVA DA CRISE

NÃO ESTÁ NO GOVERNO,
QUE NÃO VAI EXPORTAR

NADA. A CHAVE PARA

ISSO SÃO AS EMPRESAS



querer, tem sido o caminho certo para as pes-
soas saberem onde estão metidas e aprende-
rem a forma de sair das crises. As maiores le-

vam exatamente a isto. Uma pressão externa
muito grande e bastante intensa pode ser um
fator de mudança.
As pessoas não se juntam à força e os portu-
gueses têm sido muito individualistas e pou-
co associativos. Em Portugal nota-se a pouca
dinâmica da sociedade civil enquanto socie-

dade associativa. O nosso discurso é que o Es-

tado é que deve resolver as coisas fora da nos-

sa casa. Dificilmente nos juntamos.
Mas há sinais de que as coisas não tèm de ser

assim e que as pessoas podem unir-se para
tentar resolver problemas.
É um sinal muito bom, da sociedade portu-
guesa, terem começado a surgir propostas,

que nem têm ideologias, ganhadoras fora dos

partidos políticos. São constituídas por pes-
soas que se unem porque pensam que, desta

forma, resolvem melhor os seus problemas e

os das suas sociedades. Mas isto resulta mais

uma vez de um efeito de pressão.
Perante o estado atual das coisas, os cidadãos

constataram que o Estado não cuida delas.

Não podem depender de uma entidade que
não se sabe o que vai fazer no ano seguin-

te, quanto mais daqui a dez anos. Têm de se

juntar para resolver os seus problemas. Há

que salientar que o espírito associativo deve

nascer da sociedade. Aí, sou muito liberal.

Dou-lhe o exemplo da minha instituição,
o Instituto Superior de Economia e Gestão

(ISEG). Em 20 1 1 , o reitor da antiga Universi-
dade Clássica telefonou-me e disse que gosta-
va de almoçar comigo. Perguntou-me o que
achava da fusão da Universidade Clássica de

Lisboa com a Universidade Técnica de Lis-
boa. E eu respondi-lhe que era uma proposta
com pés e cabeça. Se haviam coisas óbvias a

cortar no Estado essa era uma delas.

A fusão de universidades é uma solu-

ção. Não foi proposta por nenhum minis-
tro. E as pessoas de cada escola envolvida

reagiram bem, porque perceberam que de-

saparecem se isto não se fizer. A pressão ex-

terna é muito grande, e os académicos têm a

obrigação de ver mais além e encontrar solu-

ções. Uma delas é arranjar dimensão, pois, de

outra forma, não aparecemos, porque cada

empresa ou instituição, por si, é minúscula.
É preciso juntarmo-nos.
No caso das empresas, os próprios quadros
das instituições devem forçar os seus admi-
nistradores. Têm de lhes mostrar que se sen-
tem mal por estarem sós e que vale a pena

envolverem-se em projetos comuns com ou-
tras empresas. Mas devem levar consigo pro-
postas de solução quando as administrações
são mais conservadoras.

O processo pode ser feito. E quanto maior
for a pressão externa mais fácil será as em-

presas associarem-se, tal como acontece em

Portugal quando as pessoas se candidatam às

autarquias. Já há bons exemplos disso e não

existem por iniciativa de nenhum Governo.

Quer realçar algum sector em parti-
cular em que o coletivo será melhor
que o das partes? Estive ligado ao sec-

tor do vinho do Porto e acho que deve-
ria haver um investimento coletivo maior

para o seu desenvolvimento. Não é o Ins-
tituto dos Vinhos do Douro e do Porto
(IVDP) que o tem de fazer. São as pes-
soas do sector que têm de afirmar: "se o

Instituto não faz, fazemos nós."

É preciso salientar que um investimento

no vinho do Porto beneficia toda a fileira,
pois é aquilo que todos vendem. Se o es-

forço fosse coletivo, todos beneficiariam,
até porque haveria diluição de custos. É

claro que todas as empresas têm feito um
trajeto interessante e há muitos mercados

para bater. Percebo isso. Mas podiam sê-lo
de forma mais sistemática se se juntasse,

para isso, um grupo de empresas.

Como é que se evita a ocorrência de
todos os fatores que conduziram a
esta crise? Há fatores que não deverão

repetir-se, como a disponibilidade de di-
nheiro por parte dos bancos nacionais.
Por outro lado, há uma consciência maior
na avaliação do investimento público, o

que é fundamental.

Lembro-me, nos tempos em que António
Guterres era primeiro-ministro, este che-

gar a um sítio e a malta a pedir-lhe dinhei-

ro. Claro que estou a caricaturar. E ele res-

pondia: "garanto-vos que vou fazer aqui um

investimento de centenas de milhões." Ao
refletir sobre isso, na altura, lembro-me de

pensar que ele não fazia a mínima ideia do

que estava a dizer. Ou não fazia contas para
saber quais seriam as consequências desas-

trosas disso ou não estava com a mínima
ideia de cumprir o compromisso. Apenas
com grande sorte aquela promessa, feita a

seguir à bica, redundava num excelente in-
vestimento. O que devia ter respondido é

que era uma boa ideia, que seria avaliada

para se ver em que medida poderia ser in-
serida numa estratégia. Ou responder-se:
"isso tem muita lógica, mas não se insere

na estratégia nacional. Vocês não têm alter-
nativas que se incluam nela?" Como resul-
tado temos investimentos como os do ae-

roporto de Beja, que trabalha uma vez por
semana. Como aconteceu com outros nes-
te País, antes da decisão não foi feita a per-
gunta: "mas há procura para isso?" É cla-

ro que não, porque este equipamento não

responde e nenhuma necessidade. E, como
este, foram feitos milhares de investimen-
tos. Ainda por cima nem sequer podem ser

vendidos em segunda mão.

Só servem para estragar a paisagem.
Para um dia haver outro Governo que che-

gue e diga que é importante ter paisagem
verde e gaste mais vários milhões a deitá-
las abaixo. Na avaliação económica des-

te tipo de investimentos há aspetos que se

somam que não são pagos. A valorização
do fator subjetivo que é o benefício de po-
dermos ver as coisas verdes, em vez de cin-

zentas, é um dos aspetos positivos de um
projeto destes. E esse argumento pode ser
usado para voltar a escavacar a autoestrada
inacabada para Beja, por exemplo. O be-
nefício é podermos ser mais saudáveis, ca-
minhar e termos uma variação positiva na
taxa de sinistralidade. Realmente é gran-
de, mas não corresponde a receitas verda-
deiras. Ou seja, o custo de uma obra como

DURANTE MUITOS ANOS ANDÁMOS A DIZER
QUE ERA ESPANTOSO COMO OS ITALIANOS
COMPRAVAM COISAS EM PORTUGAL, FAZIAM
REBRANDING, VENDIAM E GANHAVAM DINHEIRO.
0 QUE TEMOS DE FAZER É ISSO, SEM ESQUECER
DE PRODUZIR CÁ



esta representa apenas dispêndio. Este é

um dos problemas de algumas avaliações
económicas. Mas hoje já se deu um passo

em frente, pois um dos resultados positi-
vos da crise é haver uma avaliação mais

calma dos investimentos públicos, o que
é um benefício para todos.

0 que espera da evolução da nossa
economia para o próximo ano? Infeliz-

mente, acho que vai ficar um pouco pior
do que o Governo está a prever. Este con-

sidera que a procura interna vai aumentar,

apesar de ser uma variação próxima de zero.

Mas eu não penso que isso vá acontecer com

uma redução da capacidade de consumo do

sector público e pensionistas, que se vai re-

fletir na dinâmica do consumo privado. E

este ainda não está a dar muitos sinais po-
sitivos. Nós temos de mudar o peso da pro-
cura interna líquida da produção nacional.

Tem de ser menor que a externa. É o que
está a acontecer, mas o crescimento da pro-
cura externa não está a acompanhar a con-

tração brutal da procura interna.

Já existe um benefício. A nossa economia

está a cair a taxas muito menores. Estamos

próximo do fim deste ciclo. Mas para a eco-

nomia crescer é preciso, não só as exporta-

ções crescerem, mas também que a com-

posição das importações se modifique. É

preciso que sejam boas e não se destinem

apenas a ser consumidas pelos portugueses.

Convém aumentar o peso das importações
de matérias-primas destinadas à transfor-

mação com valor acrescentado em Portu-

gal. Apesar de este ser pequeno, em alguns

casos, é melhor que nada. Curiosamente, os

indicadores mais recentes de confiança dos

empresários começam a dar sinais positivos.

Mas isso deve-se à carteira de encomendas

das exportações. Mas não estou convenci-

do que a retoma se inicie em 2014.

Qual é o seu principal receio? £ que isto

se prolongue demasiado. Nós estamos a en-

velhecer por duas vias. Por um lado, não nas-

cem pessoas em número suficiente para re-

por a população ativa. Por outro, há pessoas

a sair do País. E são os mais novos.

Estamos a acelerar o envelhecimento. E um

país avelhentado é mais cansado, tem menos

capacidade para sofrer e aguentar as agruras,

o que torna mais difícil a recuperação. O meu

receio é que Portugal comece a empastelar em

2015. Porquê? Porque o orçamento de 2014

tem efeito recessivo e não deverá ser mais do

que compensado pela procura externa. Isso

não ajudará a levantar a economia nacional

O ano seguinte também poderá ser recessivo,

porque teremos de continuar a reduzir o défi-

ce das contas públicas. Até agora, o orçamento
deste ano foi o mais difícil. Mas o outro sê-lo-

á ainda mais. Implicará um novo ataque aos

funcionários públicos, mais uma investida que
levará ao abrandamento do consumo interno.

Então ficaremos apenas com as exportações.
O drama é se a procura externa não compen-
sar a quebra crescente da procura interna. Se

isso acontecer, a economia portuguesa vai pa-
tinar, o que terá, como consequência, o des-

crédito junto dos credores internacionais, o

meu maior medo.

Mas essa é a visão pessimista. Qual
é a oposta? Que 2014 se passe com um

programa cautelar que nos permita ir ao

mercado com custos da dívida suportá-
veis e, no ano seguinte, a economia co-

mece a dar sinais positivos. Quando isso

acontecer, devido ao crescimento das ex-

portações e das boas importações, come-

çaremos a ter um saldo positivo franco,

que poderá ser transformado em rendi-

mento para se ganhar capacidade para
mexer a economia interna. Esse é o per-
curso que eu aspiro.
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