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Os frutos de
políticas públicas

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, sublinhou a grande oportunidade
para as empresas portuguesas do encurtamento das cadeias de valor globais.
"Agrandequestãoésaberse estes três

anos de convergência são uma exce-

ção num século XXI que foi de estag-

nação e até de afastamento da média
da União Europeia, ou se, pelo con-

trário, são aprimeira etapa de um pe-
ríodo mais prolongado de convergên-
cia com a Europa", afirmou Pedro

Siza Vieira, ministro Adjunto e da

Economia, durante a cerimónia de

entrega do Prémio Excellens Oeco-

nomia, que se realizou no Ritz Four

Seasons, em Lisboa, no passado dia
29 de Maio.

Sublinhou que aconvergência da

economia portuguesa com a União

Europeia, pelo terceiro ano consecu-

tivo não se limitou ao crescimento

económico mas houve criação de em-

prego, e "um ciclo de diversificação si-

gnificativa da atividade económica".

Economia exportadora
Pedro Siza Vieira considerou que Por-

tugal tem hoje uma economia mais

exportadora, com grande capacidade
de concorrência internacional, mes-
mo a nível de substituição de impor-

tações. Frisou que este modelo de des-

envolvimento jápoderia ter sido "an-

tecipado há mais de uma década", e

que se baseia na "ideia de que a com-

petitividade externa de Portugal se faz

pela aposta nas qualificações, na ino-

vação, e na capacidade de introduzir
valor nos produtos e nos processos pe-
los quais nos afirmamos internacio-
nalmente".

O ministro da Economia explicou

que "o segredo do crescimento da eco-

nomia" tem sido "a capacidade de em-

presas muito orientadas para os mer-
cados externos, ou para os setores do

Uma sala cheia de, gestores, empresários e políticos aplaudiu os premiados.

Pedro Siza Vieira fez o discurso institucional da cerimónia de atribuição dos prémios.



mercado interno que estão mais ex-

postos à concorrência internacional,
terem conseguido apresentar produ-
tos mais valorizados pelos clientes do

que aqueles que são oferecidos pelos
clientes externos".

Pedro Siza Vieira acentuou que
este bom momento da economia por-
tuguesa resulta também de políticas

públicas, lançadas por governos duran-

te as décadas anteriores, como aapos-
tanas qualificações dos portugueses, a

valorização do nosso sistema científi-

co e tecnológico e a sua afirmação in-
terna e externa. Mas também "a mo-

dernização das nossas empresas e o

crescimento na cadeia de valorde mui-

tas empresas em vários setores são po-

líticas que vêm de há muito tempo e

agora estamos arecolher os frutos des-

se investimento coletivo de que nos te-

mos de orgulhar".

Cadeias de valor
O ministro da Economia sente-se "be-

nignamente otimista" em relação ao

futuro. As transformações da econo-

mia e do tecido empresarial resulta-

ram em empresas "que estão mais ca-

pitalizadas, uma economia que está a

crescer, ao mesmo tempo que reduz

o endividamento das famílias, das em-

presas e do Estado. Empresas que es-

tão mais expostas à competição e à

concorrência internacional dão-nos
motivos paraestarmos confiantes nas

nossas capacidades numa economia

mais moderna e mais globalizada".
"Háfatores externos que nos favo-

recem". Mas não é a conjuntura eco-
nómica favorável, é a mudança estru-
tural "dos padrões internacionais da

economia que levam ao encurtamen-

to das cadeias de valor". Esta alteração
favorece Portugal, que se caracteriza

"por ummodelo de especialização pro-
dutiva assente na grande flexibilidade,

capacidade de resposta com qualida-
de e abaixo custo, e nagrande criativi-

dade das nossas empresas e dos nos-

sos empresários, seguramente, bem

posicionados para beneficiar dessa al-

teração do paradigma da economia

global", afirmou Pedro Siza Vieira. ¦


