
A ausência de um rumo para o país, de um modelo para a sociedade e uma falta
de objectivos para a economia são apontadas por João Duque como falhas
clamorosa na orientação do futuro de Portugal. Para o presidente da SEDES,
a responsabilidade deste impasse é, em primeiro lugar, do primeiro-ministro,
a quem acusa de não ter um ideal, "a não ser manter o poder".



CHEGOU A SER FALADO
PARA ASSUMIR FUNÇÕES

GOVERNAMENTAIS.

Professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão e consultor

de várias empresas, é muitas vezes solicitado pela comunicação social para
analisar assuntos de econom ia e finanças, onde com um misto de rigor e

humor brinda quem o vè e ouve com um discurso frontal e independente.
Em entrevista a FORBKS, o também Presidente da SFDES - Associação para
o Desenvolvimento Económico e Social, não muda a postura. Diz que o Go-

verno não tem uma estratégia para o pais e que governa apenas para manter

o poder. Não se deixa encantar com o crescimento económico conseguido nos

últimos anos. que afirma ser fruto da procura externa e do acaso do turismo,

e aponta a perda de competitividade do país como a consequência da falta de

ambição do actual Governo, e mostra se preocupado com as consequências
da anormalidade que se vive em termos de política monetária. "O sistema

assim não faz sentido, porque o dinheiro não gera valor", diz.

É um critico da política do Governo. Se o nosso "Ronaldo das

Finanças" saísse, estava disponível para o substituir?
Gosto de fazer o que sei fazer melhor, que é en-
sinar. Não tenho essa ambição, até porque acho

que não seria bem-sucedido, porque tenho a

certeza que não seria reeleito. Mas acho que era

capaz de fazer diferente.

Diferente como?
Eu gosto das coisas com sentido. Portanto, eu sin-

to-me muito incomodado quando os governantes,
os líderes, as elites tomam decisões com base em
likes do Facebook. Não é assim que se governa
uma sociedade. Isso não é ser um político, é ser

um politiqueiro, um indivíduo que ocupa cargos

que deviam ser ocupados por políticos. A grande
crítica que eu faço ao António Costa é quando lhe

pergunto para onde ele nos quer levar, ele não

me responde nem nunca respondeu. Eu não me

conseguiria apresentar a eleições e ser candidato

a governar o país sem responder a esta questão.
António Costa conseguiu chegar ao poder e ser

reeleito sem dizer qual é o modelo de sociedade

que tem na cabeça e que deseja para Portugal.
Acha que estamos a navegar à vista?
Estamos a "navegar" para ter o António Costa no

exercício do cargo de Primeiro ministro. Ponto.

O Partido Socialista adoptou uma política que é

altamente conservadora no sentido de conservar

o poder. António Costa d um homem inteligente,
c tem um objectivo que é continuar a exercer o

poder de primeiro-ministro. Ele se calhar tem um

objectivo para Portugal, mas eu não sei qual é.

E ele não o diz! 0 Mário Soares dizia-nos. Ele tinha

um modelo, da França, da Alemanha, a social-de-

mocracia, economia de mercado. O Sá Carneiro

tinha outro modelo, se calhar um bocadinho mais

baseado na pequena burguesia, na propriedade

privada mas sem esquecer os pobres, do Estado

como tendo uma função fundamental, gregária,
de manter a união. É preciso manter esta cons

ciência social e, de modo geral, estamos todos de

acordo com isto porque senão andamos todos

aqui à estalada. Uma pessoa conseguia perceber

qual era o ideal. Até o Partido Comunista tinha

um ideal, que era transformar Portugal numa
União Soviética! Eu não vejo um ideal agora,
a não ser manter o poder. É por isso que eu acho

que Portugal não tem ambição.
E a oposição?
Alguns partidos que sabem que não vão ser

Governo têm um ideal. Dizem o que querem
sabendo que não são responsáveis por isso.

Em Portugal é assim, tirando um. eventualmente,

que sente que tem mais poder para tentar levar

as coisas mais para o seu lado, que é o Bloco dê

Esquerda. O PS e o PSD são partidos incumbentes,

sentem que têm de ser responsáveis. Quando
eu, como professor, vou com os meus alunos a

um jantar numa cervejaria, não posso ser eu a

beber demais. Gostava muito de estar no lado

DESAFIO DA PRODUTIVIDADE
João Djque não tem dúvidas em afirmar que em Portugal ganha-se muito pouco.
Porém, o professor e presidente da SEDES justifica essa realidade por não haver

produtividade para se pagar muito mais. De acordo com dades do Eurostat,
o nível de produtividade em Portugal ao longo das últimas duas décadas é,

em média, duas vezes inferior à apresentada pelos países da Zona Euro e o

diferencial entre as duas tem sido cada vez maior.



deles, mas quando eu estou deste lado, eu tenho

de pôr o meu ar compostinho.
Esta falta de ambição é deste Governo em
particular ou é também dos outros que lá
estiveram antes, nos últimos 10, 15 anos?
Se calhar é! Ainda hoje estava a pensar nesta
entrevista e ocorreu-me uma ideia que acho
muito interessante. Não haja dúvidas nenhumas

que se o Sócrates tivesse apanhado um ciclo
económico externo como apanhou este Governo,

que o resultado do efeito de uma governação
feita sob o Sócrates teria sido completamenre
diferente da deste Governo... imaginando que o

Sócrates iria actuar absolutamente orientado no

interesse colectivo. 0 Sócrates tinha um modelo

de desenvolvimento económico. E era percep-
tível e óbvio! Muito apostado nas empresas,
no crescimenfo empresarial, nos sectores da nova

economia. Não estou a dizer que, na interpretação
dele disto, ele não tivesse feito uma quantidade
enorme de asneiras e, particularmente, de ter

acelerado a dívida quando não podia. Podemos

estar todos contra a hegemonia de determinadas

Para João Duque, se José Sócrates tivesse
apanhado um ciclo económico externo como
apanhou este Governo, o resultado teria sido
completamente diferente, para melhor.

pessoas no sector eléctrico, nas renováveis, mas

aquilo batia certo. Tinha uma coerência e uma

lógica. Agora, qual é a coerência?" Tanto se diz que
o verde' é bom, que o turismo c bom...

Uma das bandeiras deste Governo tem sido
o Turismo, que já gera receitas acima dos
B%doPIB.
O nosso turismo está carregado de pegada eco-

lógica. Se cada pessoa para vir aqui derrete 500
litros de combustível de avião... Para conseguir-
mos meter um su|eito sueco sentado a comer uma
sardinha no pão deixamos uma pegada ecológica
enorme. Eu fico aflito também se pensar que es-
tamos feitos se os europeus começarem a pensar
nisso e deixarem de vir. 8% do PIB português
vai-se embora. Mas devia haver uma forma de

tentar criar coerência nisto.

O turismo é fruto de uma estratégia desenvol-
vida pelos Governos ou é uma casualidade?
Acham que o resultado do sucesso do turismo
é nosso' 3 Não! É uma casualidade. E nós até
temos uma coisa que é engraçada à primeira.
É um bocado diferente e ral, são simpáticos, co

me-se bem... Mas, e depois?
Não voltam?
Não sei. Para fazer o quê? Há um problema em

relação ao turismo português para atrair a se-

gunda volta que não seja para estar de papo para o ar a queimar gordura.
Há que ter uma ambição estratégica na área do turismo para depois sermos
coerentes. Para depois, quando se tratar de dar financiamento, de privilegiar
não sei o quê. dizer que aquele não porque não está na linha definida por nós.

É PRECISO REFORMAR
Não o surpreendeu as taxas de crescimento que tivemos nos últimos anos?

Mas porque é que tivemos um crescimento de 3.5% em 2017? Uevido ao
mercado externo. Nós conseguimos crescer nas exportações, que pesam
hoje no PIB aquilo que era impensável há 10 anos. Impensável! Eu lembro-

me de ouvir a Manuela Ferreira Leite, como ministra das Finanças, a dizer

que Portugal devia ter, como ambição, qualquer coisa como 36% do PIB em

exportações. Agora estamos em 43%. O que quer dizer que a nossa economia
deu passos muito significativos em termos das próprias empresas. A crise

limpou muita coisa que não tinha razão para subsistir. Entretanto, umas

quantas nasceram e outras, muitas, foram lá para fora pela primeira vez.
X. é lá fora que se joga o jogo e é aí que se mostra a capacidade de concorrência.

Este modelo de política económica dos últimos anos é sustentável?
Dá para continuar a manter essas taxas de crescimento?
Estas taxas de crescimento não são nada. Os países que concorrem connosco

têm taxas de crescimento muito mais agressivas.
Vem aí um abrandamento económico. Há uma série de indicadores

que apontam para isso.



Basicamente, a procura interna tem-se
mantido. O que é que faz variar o PIB?

É no fundo a procura externa sem as

importações. Quando esses 'bombam',
nós 'bombamos' no PIB. Se nós não ti-
véssemos procura externa, andávamos

com taxas de crescimento de um e picos.
Se 2% não é bom. 1% não serve para nada.

Nós não temos uma economia interna
dinâmica. Não temos rendimento e, internamente, não valorizamos o nosso

trabalho. Estou convencido de que a Irlanda ê uma economia muito aberta,
em que é fácil negociar e desenvolver o negócio, em que as empresas não são

perseguidas pelo facto de terem lucros, não há um estigma contra o sucesso,

pelo contrário... A conversa aqui é o salário mínimo, o salário mínimo... Estou

farto de salário mínimo! Qualquer indivíduo que tenha uma poupançazita

quer metê-la no mercado e comprar urna casa para tirar algum rendimento,
mas vão-lhe englobar o rendimento. Quer dizer, vão tributar o rendimento

que vem da poupança, que se aplicar num depósito ou numa obrigação |á é

tributado. Não vale a pena poupar.
Ganha-se pouco em Portugal?
Sim. Ganha-se muito pouco, mas isso sucede porque não temos produtivi-
dade para pagar muito mais.

A produtividade é um problema crónico da economia portuguesa. Porquê?
É um problema associado a várias (actores. Um deles é a orientação do
investimento. Se eu der um tractor a uma pessoa para trabalhar a terra, ele

será mais produtivo que um outro que tenha apenas uma enxada, mas se não

fizer mais nada com o tempo que lhe sobra. Temos bons exemplos entre as

pequenas e médias empresas, como as PM E Excelência, mas outros em que as

empresas se limitam a produzir para incorporar. Se não produzirmos marcas
não ganhamos grande coisa. O outro factor é o humano, o conhecimento.
Foram estes que pegaram no sapato português e o colocaram onde está.

Houve uma estratégia de liderança associada...
Exacto e muito boa. Lá está. alguém que sabia o que queria, que desenhou

uma estratégia e foi ajudando os que estavam no sector e que queriam seguir
este caminho. Isto foi uma estratégia interessante. Portugal tem de saber o

que quer ser. Depois é preciso facilitar esses sectores estratégicos do ponto
de vistas das estruturas, do negócio e dos custos de contexto. É claro que
poderão existir outros, mas não serão lão acarinhados porque não fazem

parte dessa estratégia.
E o trabalho é mais precário.
Eu já estive mais pessimista do que estou hoje em relação a isso. Há dois

tipos de trabalho a crescer em Portugal: um trabalho mal remunerado,

pouco qualificado, muito ligado à restauração, ete; e um qualificado e bem
remunerado. Criaram-se duas bolsas no mercado de trabalho: uma boa e

uma má. Ainda há. por exemplo, uma levada de desemprego jovem, mas,

por outro lado, há dificuldade em encontrar trabalho qualificado.
A evolução demográfica não é abonatória para o capital humano.
Como podemos contrariar esta tendência?
Temos de criar condições para que o capital e a economia continuem a
crescer e. desta forma, promover c atrair jovens qualificados que, por essa
via. queiram ficar por cá.

Segundo o professor de Finanças, o principio básico de uma economia é o de que o
uso dos recursos ao longo do tempo obriga a uma remuneração, mas com a actual política

monetária originam uma perda. "Isto é um absurdo!", diz.

EMPRESAS COM MARCA
Para João Duque, o desafio das empresas - que mostraram grande resiliência nos últimos
anos ao apostarem na exportação - passa pela criação de valor acrescentado, um maior po-
der no mercado que se traduza num aumento das margens. "Nós temos um grande défi-
ce de grandes empresas. Eternos um défice ainda maior de marcas. Se formos ao ranking
das grandes marcas mundiais, no Top 500 não está lá uma portuguesa", lamenta. A única
marca verdadeiramente global é a CR7, de Cristiano Ronaldo, mas que peca pela falta de
estratégia e posicionamento: "ele vai a todas, tanto vende champô como outra coisa qual-
quer...", lamenta. Criar marcas poderia ser "um desígnio de crescimento" para 05 "sectores
de sucesso em Portugal", para que as empresas nacionais conseguissem "vender o mesmo
a um preço muitíssimo mais elevado porque hoje dá-se valor a isto, ac intangível", resume.

Se há tanta falta de mão-de-obra
qualificada, porque não há um
crescimento mais acelerado dos salários?
Houve alguma. Até há pouco tempo, o número
de pessoas a receber o salário mínimo estava a

aumentar por via do aumento do salário mínimo,
mas essa percentagem de pessoas já começou
a descer, o que é um sintoma que quem estava
dentro do SMN começou a sair ou que quem
entrou tem uma remuneração mais elevada.

POLÍTICA MONETÁRIA ABSURDA
Disse recentemente que esperava que os juros
subissem nos próximos dois anos. Porquê?
Esse dito tem um momento. Foi numa altura em

que a taxa de inflação chegou a ser superior aos
2% estabelecidos pelo Banco Central Europeu
(BCF.) [este ano, o valor mais elevado da inflação
foi de 1,7%, em Abrill, e eu pensei que ia começar



a "secagem", ou se]a, que o BCE ia começar a subir

a taxa de Juro, como é normal que as taxas de [uro
de curto prazo acompanhem a taxa de inflação.
Mas, logo depois, a inflação veio por aí abaixo...
Concorda com esta política monetária?
Eu compreendi-a, quando o BCC a adoptou. Fazia

sentido e era coerente, mas não está a funcionar.

É como um medicamento que não está a fazer o

efeito desejado e o que se faz é aumentar a dose.

Estão-se a criar bolsas absurdas de liquidez e

novos problemas. Aliás, o BCE já anda a tentar
encontrar remédios para os agentes com liquidez
amais, os bancos.

A valorização dos activos mobiliários e

imobiliários é fruto desta política?
Sim, são exemplos de algumas dessas bolsa.

Veja-se os índices de acções norte-americanos

que não param de valorizar. A lógica de espalhar
dinheiro, à espera que o aumento da procura
daí advinda origine um aumento dos preços e

depois se retirar a liquidez através do aumento
da taxa de juro, não está a funcionar. Ao atirar-se

dinheiro para cima da mesa. ela tem buracos e

a liquidez não se espalhou de forma uniforme e

o efeito não foi o desejado.
Mas o valor do trabalho não aumentou na
mesma proporção.
É verdade. Os salários das pessoas com bai-
xas qualificações não têm aumentado de for-

ma expressiva, mas dá- se alto valor a quem
tem elevadas qualificações ou a ideias geniais.

Veja-se os milionários das start-ups que inventam novas formas de banca,
de distribuição, negócios que até dão prejuízos, mas os fundadores estão
ricos. Há uma lógica nesta sociedade que é um pouco ridícula, mas quem
tem dinheiro a rodos financia-a, porque não tem onde o aplicar. Hoje é muito

difícil aplicar dinheiro com sensatez e segurança.
Christine Lagarde e Luís de Guindos já disseram que é necessário
encontrar novos instrumentos. Será que ainda vamos ver o BCE

a comprar acções, como já faz o Banco do |apão?
Eu tenho medo disso. Isso é uma loucura.

É uma nacionalização encapotada das empresas?
No fundo é e à custa de dinheiro que não vale nada. O sistema assim não faz

sentido, porque o dinheiro não gera valor.

Encontra alguma explicação para o que está a acontecer? Para este

reduzido crescimento económico e baixa inflação?
Há um abrandamento da economia porque se começou a criar atritos às

transacções - guerra comercial entre EUA e China (Europa também) -.
e isso leva os empresários a retrair o investimenro e as pessoas a retrair
o consumo, e tudo arrefece. Se você disser às pessoas que o amanhã não

está garantido, as pessoas poupam e surge um problema: a procura quebra
e os preços caem. Veja o que aconteceu em Portugal no tempo da Troika,

Foi o período de mais baixo rendimento disponível, mas o que é que as

pessoas fizeram? Pouparam. Foi espantoso. A taxa de poupança aumentou

no pior período em termos de rendimento disponível.
Estamos então perante uma anormalidade.

"Hoje é muito difícil aplicar dinheiro
com sensatez e segurança (...)
não há estímulos à poupança."

Claro. Hoje não há estímulos à poupança. Os de-

pósitos estão a render 0%. Como é que se ensinam

gerações a poupar :> Cu estou a dar au las e tenho

que dizer imaginem o cenário normal em que a

taxa de juro é positiva. Eu não consigo ensinar ao

contrário. O princípio básico é o da taxa de juro

positiva. Os exercícios não funcionam. O uso de

recursos no tempo obrigam a uma remuneração.
É um princípio básico, mas agora obrigam a uma

perda. Isto é um absurdo!

O que é que se pode fazer para inverter esta

situação?
Uma hipótese é o aumento dos défices dos países

que têm possibilidades para isso.

E estarão os alemães e os holandeses

dispostos a colaborar?
Eles já disseram que sim, que iam implementar
um pacote de investimento que ajudaria a mitigar
o abrandamento da economia. Pode ser conversa

de político, mas é um começo. Eles sabem que têm

uma ferramenta adicional para tentar mitigar este

abrandamento. Agora, o que está a acontecer é o

efeito de anos a taxas negativas. E está a começar
a ter mais efeitos negativos do que positivos. F.




