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"Para ser livre é preciso
rendimento mas também
educação e saúde"

Pedro Conceição, o português que
coordena o índice de Desenvolvimento
Humano, admite um foco excessivo
sobre o PIB e defende que o bem-estar
depende de outras dimensões
e de investimento a longo prazo.
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Como
medir o bem-es-

tar das populações
além da produção de

riqueza e do rendi-
mento disponível? Desde 1990 que
as Nações Unidas procuram, atra-
vés do índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), responder a esta

questão. Numa entrevista ao Negó-
cios, Pedro Conceição, economista

português que desde o início do ano
coordena o índice, admite que os go-
vernos estão demasiado centrados

no PIB. E que tão importante quan-
to o rendimento é o acesso à saúde

eà educação.
Não ouvimos falar muito des-
te índice. Estamos demasiado
focados no PIB e em indicado-
res orçamentais?

Eu penso que sim, que nos foca-

mos muito em olhar para a forma
como o PIB, e o crescimento eco-
nómico, se desenrola, e claro que
isso é muito importante, mas há ou-
tras dimensões que importam para
a vida das pessoas. O conceito de

desenvolvimento humano tenta

apelar a essa ideia, que o que inte-
ressa é as pessoas serem livres para
viverem as vidas da forma que que-
rem. E para isso claro que precisam
de ter rendimento para comprar
bens e serviços que precisam, mas
também precisam de ter condições
de educação, de saúde, que lhes per-
mitam viver da forma que desejam.
0 último relatório mostra uma
tendência de melhoria, refle-
tindo que as pessoas, em mé-

dia, estão a viver melhor.
Exatamente.

Mas permanecem grandes
diferenças entre os países.
Podia ter sido feito mais?

Eu acho que o que tem aconte-
cido nos últimos 20 anos é, em ge-
ral, uma história de grande sucesso,

com muitos países, como os que

agora chamamos de países emer-
gentes, a terem um desempenho
económico e social assinalável. É

verdade que alguns países menos

avançados continuam a ficar para
trás. E daí o mote da Agenda 2030
para o Desenvolvimento sustentá-
vel ser "leaving no one behind".

E então como é que
isso pode ser feito?

Claro que muito do trabalho
tem de ser feito pelos países, mas
também há um papel muito impor-
tante da comunidade internacional

para que haja acordos entre países

que permitam enfrentar desafios

que estão para além da capacidade
de qualquer país individualmente,
como as alterações climáticas.

É uma altura propícia
a consensos? Vemos o

oposto nos EUA, por exemplo.
É verdade que há desafios que

se opõem ao multilateralismo, mas
se olharmos para a realidade con-
creta, a verdade é que os países têm

conseguido acordos. Por exemplo,
nas últimas negociações para as al-

terações climáticas, na Polónia,
numa altura em muitos esperavam
que não houvesse acordo, acabou

por resultar num acordo alargado
com a participação dos EUA, que
ainda foram participantes nestas

negociações.
Vemos várias organizações in-

ternacionais, como o FMI, a
alertar para os riscos de uma
nova crise económica. Que im-

pacto pode ter no desenvolvi-
mento humano?

Pode ter um impacto muito si-

gnificativo. Aliás, quando passámos

pela última crise em 2007 e 2008
fizemos muita análise para tentar
perceber exatamente quais as im-

plicações que uma crise económica

poderia ter para o desenvolvimen-

to humano. Claro que há um impac-
to imediato na redução do rendi-

mento, especialmente se os países
entrarem em recessão económica,

mas o que sabemos também é que
as famílias respondem a estas que-
bras de rendimento com decisões

que muitas vezes põem em causa in-

vestimentos que podem levar à me-
lhoria da educação e da saúde.

Ainda assim, Portugal tem me-
lhorado sempre neste índice

desde 1990 e apesar da crise

mais recente. Como é que isto

se explica?
Em parte porque Portugal tem

continuado a melhorar noutros in-
dicadores para além do indicador
de rendimento. Embora tenha ha-
vido uma desaceleração da ativi-
dade económica em Portugal, eu

penso que não foi tão significativa
para se refletir em algo que levas-

se à queda do indicador de desen-

volvimento humano. Repare que o

rendimento entra no índice de for-
ma algorítmica, ou seja, atenua-se
um bocadinho o impacto de varia-

ções no rendimento per capita par a

o índice não estar sujeito à volati-
lidade que existe muitas vezes no
PIB. O IDH não é um indicador

que nos ajude a perceber muito
bem os ciclos económicos, nem é

essa a intenção dele, mas tenta
mais olhar para o progresso que os

países têm vindo a fazer fruto de

investimentos que fizeram ao lon-

go de muitos anos, por vezes de

muitas décadas, e portanto a me-
lhoria do desempenho de Portugal
e de outros países reflete-se dessa

forma. O IDH é publicado todos os

anos e as variáveis que o integram
refletem em parte aspetos que po-
dem ser influenciados pelo ciclo

económico, mas não é essa a inten-

ção do índice. O índice tenta medir
a forma como os países têm inves-
tido no seu desenvolvimento, atra-
vés de atividades que têm efeito
mais no longo prazo.
Mas não podemos concluir

que as crises tenham um im-

pacto reduzido no desenvolvi-
mento humano.



Não. Têm é um impacto que
pode não ser imediato. Se uma fa-
mília num país em desenvolvimen-

to se vê confrontada com perda de

rendimento de forma súbita pode
tomar decisões de investimento
em saúde ou na educação dos seus

filhos isso não é refletido imedia-
tamente. Mas pode ter efeitos a

mais longo prazo.
Os impactos da crise de 2008
jáserefletiram?

Depende de país para país. Os

efeitos da crise tiveram "timmings"
e manifestações diferentes. Na al-
tura usámos a informação que tí-
nhamos sobre crises passadas e

tentar simular as consequências.
E a conclusão a que chegaram
é que há também um adia-
mento na saúde e educação.
Exato. Isso acontece não sem-

pre, mas muitas vezes.

E no caso de Portugal?

Também aconteceu
0 que justifica a evolução len-

ta de Portugal?
Reflete o facto de Portugal já

ter um nível de desenvolvimento
humano muito elevado. Para os

países que estão nessa categoria a

evolução tende a ser mais lenta,

porque na verdade porque já têm

condições de bem-estar muito ele-
vadas. ¦
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Um português com 20 anos de ONU

Pedro Conceição é, desde 1 de Janeiro de 2019, o director do icónico
índice de Desenvolvimento Humano. Com cerca de 20 anos na ONU, o

economista português foi diretor de estratégia política do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e, anteriormen-
te, tinha sido economista chefe do departamento regional do PNUD

para a África, entre outros cargos. Antes de chegar à ONU, foi profes-
sor no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, na área de políticas de

inovação. Com formação superior em Física e Economia, Pedro Con-

ceição é doutorado em Políticas Públicas pela Universidade do Texas,
em Austin, nos Estados Unidos. O economista português sucede a Se-
lim Jahan, que se reforma depois de 25 anos ao serviço do PNUD.

"[Nova crise] pode ter um
impacto muito significativo (...)
que pode não ser imediato".

"Famílias adiam investimentos
que podem levar a melhorias
na educação e na saúde".


