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A Educação e a Inovação são as grandes 
apostas para a competitividade da UE

Luís Paulo Alves

Em Portugal, eleito para “cortar gordu-
ras”, o Governo está a “cortar no cérebro” 
do País. Assim não vamos lá! O nosso país, 
que se debate com um gravíssimo proble-
ma de competitividade, passa a ser o últi-
mo dos 27 Estados Membros, com 3,8% do 
PIB, nos gastos com a Educação. 
A competitividade da economia europeia 
assenta na sua capacidade inovadora e de 
produção de bens e serviços que, incorpo-
rando valor acrescentado, os diferenciam 
nos mercados. Para nos mantermos na 
linha da frente do desenvolvimento no 
século XXI, com o nosso modelo social, 
precisamos na Europa, urgentemente, de 
inovação. É a única forma de enfrentarmos 
a globalização, criando sustentadamente 
emprego duradouro e bem remunerado. 
Mas a Europa não está a marcar o ritmo 

na corrida mundial ao conhecimento e ao 
talento. A Europa gasta menos de 2% do 
PIB em Investigação, quando os Estados 
Unidos gastam 2,6% ou o Japão, 3,4%. A 
Europa tem 6 investigadores em cada 100 
contra 9 nos EUA, e 11 no Japão. O inves-

timento no Ensino Superior e na Ciência 
está em enorme aceleração nos países 
emergentes.
É este quadro que impõe à União Europeia 
uma aposta, com ambição, no próximo 
orçamento plurianual 2014-2020. Um 
aumento do investimento de 73% para a 
Educação e Formação da Juventude e um 
aumento de 46% no investimento para a 
Inovação vão dar suporte a uma Nova Es-
tratégia Europeia. A Europa da Inovação, 
uma Nova Agenda para o Ensino Superior, 
e os seus instrumentos: “Europa da Edu-
cação”, “Horizonte 2020”, “FEDER” e “FSE”, 
darão corpo a esta Estratégia de Economia 
do Conhecimento. 
Em Portugal, o Governo fez exactamente a 
opção contrária, cortando 1,5 mil milhões 
de euros (mais de 11%) no Orçamento da 
Educação, cortando mais de 178 milhões 
de euros no Orçamento do Ensino Superior 

e reduzindo a autonomia Universitária. Por-
tugal não pode desperdiçar a oportunidade 
desta Nova Agenda Europeia. A manter-se 
esta linha, Portugal poderá atrasar-se ain-
da mais, perdendo toda a capacidade com-
petitiva a nível Europeu.
Em 2020, na Europa, 35% dos empregos 
precisarão de qualificações elevadas. Ac-
tualmente só 26% da mão-de-obra dispõe 
de formação superior. Para prosseguir com 
os objectivos da Estratégia Europeia para 
2020, precisamos de mais um milhão de 
investigadores na Europa. Portugal não 
pode ficar fora desta dinâmica, nem pode 
deixar de colocar esta matéria no topo da 
sua Agenda. Governar é estabelecer prio-
ridades. Terão consequências dramáticas 
no nosso futuro, todos os retrocessos, que 
uma abordagem de mera equidade conta-
bilística, desta matéria nuclear, vierem a 
impor. 

Os fundos agrícolas para 2014/20
 
Capoulas Santos
 
Numa clara “jogada” de antecipação, a 
Comissão Europeia apresentou, com as 
propostas legislativas para a Reforma da 
PAC, a sua proposta de orçamento para 
o próximo período de programação. Mais 
do que isso, apresentou relativamente à 
componente orçamental agrícola mais 
importante, os “pagamentos directos”, o 
orçamento já repartido por Estado-mem-
bro, para cada um dos anos em causa. 
Isto é, quando devíamos estar a discutir 
os critérios que, uma vez aplicados, resul-
tariam no “envelope nacional” correspon-
dente para cada país, a Comissão propõe 
ao Parlamento e ao Conselho o exercício 
contrário. Um exercício aparentemente 
absurdo e tudo menos inocente.
O orçamento proposto para a “agricultu-
ra” corresponde a 435,5 mil milhões de 
euros, cerca de 37% do orçamento global 
da UE, assim repartidos: 317,2 Mil milhões 
para o primeiro pilar, pagamentos directos 
e mecanismos de mercado, 101,2 para o 
segundo pilar, desenvolvimento rural, 5,1 
para investigação e inovação, 2,5 para a 
segurança dos géneros alimentícios, 2,8 
para a ajuda alimentar aos mais neces-
sitados, que a Alemanha quer suprimir, 
3,9 para uma nova reserva para as crises 

no sector e 2,8 para o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização. Isto repre-
senta um decréscimo de 7%, em termos 
reais, face ao anterior período 2007/13. 
Com a agravante de, depois de 2014, to-
dos os novos Estados-membros, à excep-
ção da Bulgária e da Roménia terem ter-
minado já o seu período de transição. Em 
suma, um bolo menor para bastante mais 
“comensais”.
Este conjunto de instrumentos melhor 
afinados e uma dotação orçamental ade-
quada e mais justamente repartida são, 
pois, fundamentais para que a UE possa 
continuar a ser o principal actor agrícola 

na cena internacional. Não esqueçamos 
que a UE é o maior exportador mundial de 
produtos agrícolas e que só com acrésci-
mos da produção e da produtividade agrí-
colas será possível continuar a sê-lo.
É assim fácil de ver a complexidade da 
equação a resolver, num momento em que 
tudo parece estar em causa, e em que a 
politica comum de agricultura se encon-
tra também num momento de viragem. 
Como conseguir então estes objectivos, 
num quadro de sustentabilidade ambien-
tal, com as inerentes condicionantes para 
a actividade produtiva, e de continuidade 
de politicas sociais avançadas, em bene-
fício dos agricultores e dos trabalhadores 
rurais, eis a grande questão?
Os instrumentos parecem-me bons: um 
sistema de pagamentos directos, por hec-
tare, como compensação pelo respeito de 
práticas agrícolas amigas do ambiente, 
um conjunto de ferramentas para intervir 
no mercado em momentos de turbulência, 
apoios a mecanismos de cariz preventivo, 
como é o caso dos seguros agrícolas e 
pecuários, discriminação positiva para os 
pequemos agricultores, medidas de ajuda 
específicas para as zonas desfavorecidas 
e as florestas e ainda comparticipações 
financeiras para os investimentos na 
modernização das explorações agrícolas 

e das agro-indústrias e também noutros 
investimentos de interesse colectivo, 
como são os caminhos rurais e as elec-
trificações, para além de estímulos para 
a inovação e para a diversificação da base 
económica não agrícola das zonas rurais.
Estes instrumentos serão, como é fácil de 
ver, fundamentais para a continuação da 
modernização da agricultura portuguesa, 
para aumentar a nossa competitividade 
nos sectores para os quais temos maio-
res aptidões como o vinho, a horto-fruti-
cultura, o azeite ou o leite, mas também 
para garantir o povoamento das zonas 
rurais com maiores condicionantes para 
agricultura.
Resta, contudo, saber qual o grau de 
equidade com que estes recursos vão 
ser repartidos entre Estados-membros 
e, dentro de cada um deles, e entre agri-
cultores. Da boa ou má negociação do 
pacote agrícola, que está em marcha e só 
terminará em 2013, resultará a resposta 
a estas questões e, dela, muito depende-
rá o futuro da agricultura portuguesa e a 
nossa real capacidade para aproveitar um 
enorme potencial adormecido, que não 
emergirá na sua plenitude sem o quadro 
de estímulos e de incentivos que, no difícil 
contexto que vivemos, só a UE e a Politica 
Agrícola Comum nos podem dar.
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Fundos Estruturais: reflexões avulsas
 

Um Novo Paradigma
 

Elisa Ferreira
 
O objectivo deste texto não é fazer um 
balanço da aplicação dos fundos estrutu-
rais em Portugal nem avaliar as hipóteses 
de virmos a obter fundos adicionais no 
futuro. Na actual conjuntura, parece-me 
mais interessante tentar provocar algu-
ma discussão, mesmo que solta, em torno 
do papel que os fundos europeus têm re-
presentado – por contraponto ao que po-
deriam ou deveriam ter representado – na 
realidade portuguesa.
Nos anos em que beneficiou de apoio, em 
particular através dos sucessivos QCA’s 
(Quadros Comunitários de Apoio), Portu-
gal era tido em Bruxelas por bom negocia-
dor e bom executante. Também assim era 
visto pelos “países do alargamento”, o que 
fez com que vários esquemas de coope-
ração bilateral quase se assemelhassem 
a uma assessoria técnica voltada para a 
obtenção de fundos e para a montagem 
administrativa e financeira dos progra-
mas deles derivados.
Mas será que a mesma qualidade pautou 
as opções sobre a utilização desses fun-
dos? Em teoria, tais fundos deveriam ter 
sido parte essencial do nosso esforço no 
sentido de convergir economicamente 
com os mais ricos, por um lado, e de con-
trariar as forças que permanentemente 
nos empurravam para o lado dos perde-
dores (seja pela concorrência violenta no 
mercado interno ou pelo enorme desa-
juste entre os interesses nacionais e as 
“políticas comuns”). Ora, o que me parece 
claro é que esse carácter absolutamente 

vital da boa utilização dos fundos estrutu-
rais para a nossa sobrevivência colectiva, 
tendo embora permanecido nos discursos, 
se foi desvanecendo nas consciências. E a 
constatação das debilidades nacionais de 
hoje em termos de competitividade aí está 
para o comprovar…
Cabe naturalmente perguntar se – num 
cenário de globalização, com uma moeda 
única sobrevalorizada e uma Europa algo 
descaracterizada por um alargamento 
talvez precoce – essas transferências 
(mesmo que vultuosas e geridas de forma 
óptima) teriam bastado para alimentar 

a dinâmica de crescimento acelerado de 
que necessitávamos. E a resposta é que 
talvez não, que talvez tivéssemos neces-
sitado de uma evolução gradual na direc-
ção de uma política de coesão para o sé-
culo XXI, muito mais assente na educação 
e na qualificação, bem como na ciência e 
na inovação, do que o que foi restando de 
políticas delineadas nas décadas de 60, 70 
e 80, onde a “infraestruturação física” no-
toriamente dominava.
Não sou dos que consideram errado ter-
mos investido em infraestruturas – até 
à dose mais ou menos certa, elas des-

bloquearam significativamente factores 
de asfixia nacional (dos transportes ao 
ambiente). Mas também não deixa de ser 
verdade que, ao concentrarmo-nos na ne-
gociação e execução financeira dos fun-
dos, desvalorizamos relativamente quer 
aquela função vital que eles assumiam 
quer o activismo lúcido que deveríamos 
ter exercitado e aperfeiçoado no sentido 
de influenciar as políticas europeias que 
“ficam para além dos fundos”, da política 
comercial externa à política da concorrên-
cia ou às iniciativas no âmbito do chama-
do imaterial (inovação, formação, cultura, 
etc.). E, neste âmbito, que é hoje o mais 
relevante, temos ainda pela frente um 
longuíssimo caminho a percorrer...
A gravidade das nossas fragilidades ac-
tuais obriga-nos a partir do passado para 
a renovação de estratégias, o que impõe 
três conclusões: (i) não há fundos que 
possam compensar os efeitos das gran-
des políticas europeias, em cuja definição 
temos sido excessivamente passivos; (ii) 
os fundos continuam a ser o que temos de 
mais certo para permitir a convergência 
com o resto da Europa, o que nos exige 
grande responsabilidade nas respectivas 
opções e formas de gestão; (iii) se a Euro-
pa sobreviver à presente crise, a política 
de coesão tem de passar a ser uma priori-
dade política alargada e abrangente, ten-
do assim que se exprimir muito para além 
dos fundos.
Em suma: temos todos, Portugueses, que 
ajudar a garantir que uma próxima fase de 
apoio signifique bastante mais do que um 
pacote de dinheiro bem negociado...

Edite Estrela
 
Há uma afirmação de Bill Clinton que me 
ocorre ao analisar os objectivos do próximo 
quadro financeiro para o período 2014-
2020: “Os países que se vão afirmar na 
economia global são os que encontrarem 
uma resposta melhor para a questão da 
energia e do ambiente”. Este enunciado 
tem subjacente uma mudança de paradig-
ma de desenvolvimento, que tem de ser 
sustentável do ponto de vista energético e 
ambiental e, ao mesmo tempo, gerar rique-
za e criar emprego. 
Os fundos estruturais e de coesão vão es-
tar ao serviço dos ambiciosos objectivos da 
estratégia “Europa 2020”, que visam pro-
mover o crescimento inteligente, inclusivo 
e sustentável.
Num momento em que os fundos públicos 
são escassos e o investimento é mais ne-
cessário, o modo como a política de coesão 
vai ser aplicada é determinante. 
A proposta da Comissão vai no sentido de 
concentrar o financiamento num número 
de prioridades mais reduzido mas mais in-
terligado com a estratégia “Europa 2020”, 
o que é positivo, e as prioridades parecem 
ajustadas aos objectivos: promover a adap-
tação às alterações climáticas e a preven-
ção e gestão de riscos; proteger o am-

biente e aumentar a eficiência energética; 
desenvolver os transportes sustentáveis 
e eliminar os estrangulamentos nas prin-
cipais redes de infraestruturas; promover 
o emprego e apoiar a mobilidade laboral; 
combater a pobreza e fomentar a inclusão 
social.

De realçar a obrigatoriedade de os Es-
tados-membros facultarem informação 
sobre o apoio aos objectivos relacionados 
com as alterações climáticas no sentido 
de se consagrar,  pelo menos, 20% do orça-
mento da União para o efeito.
Embora, actualmente, só 5 a 7% do orça-

mento da União seja dedicado a investi-
mentos relacionados com o clima, mesmo 
assim, já se financiam, por exemplo, a im-
plantação de turbinas eólicas, a melhoria 
das ligações de rede eléctrica ou o esforço 
para tornar as cidades europeias mais ami-
gas do ambiente. Com o aumento previsto, 
haverá mais financiamento para novos 
projectos.
Acresce que a taxa de co-financiamento 
dos fundos atribuída a um eixo prioritário 
pode também ser modulada, de forma a 
ter em conta a protecção e melhoria do 
ambiente, principalmente através da apli-
cação do princípio da precaução, do prin-
cípio da acção preventiva e do princípio do 
poluidor-pagador.
Quer isto dizer, parafraseando Al Gore, que 
a crise pode ser uma oportunidade para re-
lançar a economia, caso os investimentos 
privilegiem actividades de baixa intensida-
de carbónica. O que vai também ao encon-
tro das preocupações dos cidadãos que, de 
acordo com uma recente sondagem, quase 
nove em cada dez europeus são a favor 
do aumento do financiamento da UE para 
actividades relacionadas com o ambiente 
e o clima. O sobreaquecimento do planeta 
é uma realidade e, como afirmou o grande 
chefe índio, a terra não nos pertence, to-
mámo-la de empréstimo aos nossos filhos. 
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A jóia da coroa
 

Impacto da revisão das preferências 
comerciais para os países em 

desenvolvimento
 

António Correia de 
Campos

 
A coesão económica constrói-se lutan-
do contra as desigualdades regionais do 
passado, da geografia, da economia e até 
da cultura. Daí a importância da criação 
de infra-estruturas que tornem fluidas 
as comunicações e a circulação de pes-
soas, bens, capitais e serviços. A livre 
circulação destes elementos pressupõe 
a livre circulação da comunicação e das 
energias. 
Concentremo-nos na questão da circula-
ção transnacional da energia, numa Eu-
ropa interdependente que apenas tem de 
comum a dependência dos combustíveis 
fósseis. Não podendo agora entrar na 
interessante questão do balanço ener-
gético que reduza a emissão de gazes de 
efeito de estufa, limitemo-nos à energia 
eléctrica. Tivemos aí cinco anos de ouro 
que lamentavelmente vão terminar com 
a venda da parte pública da galinha que 
punha ovos desse metal nobre. A nossa 
eléctrica nacional, em cinco anos foi ca-
paz de diversificar a sua produção para 
as eólicas e solares, teve uma internacio-
nalização brilhante que a levou a contar 
com receita do estrangeiro com mais 
peso que a nacional, alargou as frontei-
ras da inovação ao racional uso e distri-
buição de energia através de redes inter-
dependentes e da gestão inteligente da 
energia pelo consumidor na sua própria 
casa, já generalizada a toda a cidade de 
Évora, (um caso que deixou atónitos de 
incredulidade os visitantes da Comissão 
Europeia) e ainda lidera a iniciativa nos 

veículos de locomoção eléctrica, aprovei-
tando a capacidade excedentária da sua 
produção nocturna para promover a re-
carga das baterias. Conseguiu ainda em 
curto espaço de tempo lançar as bases 
de um enorme esforço de alargamento 
da capacidade hídrica nacional, dando 
execução a um plano de construção ou 
ampliação de barragens que jazia, incom-
pleto, na gaveta das indecisões económi-
cas nacionais. 
É desta verdadeira jóia da coroa que vai 
agora ser vendida a participação públi-
ca, cerca de 21,35% do capital, o que 
vai possibilitar a quem a adquirir, com 
um esforço suplementar de aquisição 
em bolsa a preço convidativo mas ain-

da inferior ao seu valor alvo, obter par-
ticipações suficientes para controlar a 
empresa. Se tal acontecer, o que é al-
tamente provável, toda a estratégia da 
empresa deixa de ser nacional para pas-
sar a depender da estratégia dos com-
pradores. A internacionalização da em-
presa pode desaparecer rapidamente, a 
diversificação de fontes de produção, ou 
balanço energético pode ser totalmente 
alterada. O que é mais deprimente é que 
a estratégia futura da produção e o con-
sumo nacionais de energia eléctrica vão 
ficar dependentes da política do com-
prador. Se for um vizinho poderoso, po-
derá desmantelar centrais ou barragens 
que se situem em zonas geográficas de 

produção redundante. Se for um qua-
se vizinho que recorra mais ao nuclear, 
pode forçar-nos a comprar-lhe energia 
se ele quiser continuar nessa linha de 
produção. Se se tratar de um outro país 
europeu mais longínquo mas carente de 
energia, poderá até desenvolver a nossa 
capacidade produtiva e aproveitar o es-
forço de diversificação que realizámos 
nos últimos tempos. Finalmente, se o 
comprador for de outro continente, te-
remos que nos submeter à sua estraté-
gia global, com todos os imponderáveis 
que daí decorrem. Eis o que acontece 
quando não tomamos em devido tempo 
decisões  sensatas, levados à imobilida-
de pela miopia e avareza.   

Vital Moreira
 
‘Concentrar as preferências comerciais 
nos países que delas mais precisam’ é o 
mote da proposta da Comissão Europeia 
publicada em Maio de 2011 para a revi-
são do Sistema de Preferências Genera-
lizadas (SPG) da União, um instrumento 
que concede vantagens comerciais a pa-
íses em desenvolvimento sob a forma de 
uma redução ou eliminação dos direitos 
aduaneiros nas importações destes pa-
íses. Assim, os países que cumprem os 
critérios para beneficiar deste sistema 
podem exportar os seus produtos para o 
mercado europeu a preços mais compe-
titivos do que os de outras origens, o que 
por sua vez estimula as suas economias. 
De acordo com a proposta da Comissão, 
o futuro SPG da União deverá passar a 
abranger apenas 84 países (contra 176 
actualmente). Esta redução no núme-
ro de países beneficiários, se aprovada 
pelo Conselho e pelo Parlamento Eu-

ropeu, importará a exclusão dos países 
em desenvolvimento mais competitivos 
(como o Kuwait, a Rússia, a Arábia Sau-
dita ou ainda o Brasil) e que, como tal, já 
não se enquadram no objectivo primeiro 
do SPG, a luta contra a pobreza mundial, 
e que já competem bem com a indústria 
europeia. 
A Comissão propõe também que o cha-
mado sistema SGP+, que concede reais 
vantagens comerciais aos países bene-
ficiários se eles ratificarem e aplicarem 
um certo número de convenções inter-
nacionais sobre direitos humanos e boa 
governação, seja alargado, mediante re-
dução dos requisitos necessários. Isso 
poderá permitir o acesso de grandes 
países como o Paquistão e as Filipinas, a 
esse mecanismo reforçado de preferên-
cias comerciais, apesar de terem algu-
mas indústrias altamente competitivas, 
sobretudo no têxtil. Eis um aspecto que 
merece uma reflexão, pois pode afectar 
a indústria europeia, incluindo Portugal.
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Como melhorar a articulação entre 
a política externa portuguesa e a europeia

 

Ana Gomes
 
A forma insatisfatória como tem sido 
projectada internacionalmente a imagem 
de Portugal, face ao ataque às dívidas 
soberanas da zona euro, ilustra como é 
fundamental articularmos política exter-
na com intervenção estratégica na cons-
trução europeia. Hoje não se faz política 
externa sem política europeia.  Esta exi-
ge contribuir para a definição das orien-
tações estratégicas da UE. E não apenas 
reagir ou engolir.
É globalmente negativo o que os media 
internacionais têm escrito sobre Portu-
gal, prejudicando os interesses nacio-
nais, sobretudo económicos. Não temos 
hoje Timores a condicionar-nos ou a 
aguçar-nos o engenho na acção externa, 
o que nos dá mais espaço para prosseguir 
interesses económicos, mas mesmo aí 
não podemos desprezar valores, até para 
não comprometer estratégia e objectivos 
de longo prazo. Sem dúvida precisamos 
de aprender a rentabilizar e divulgar o 
que conseguimos inovar - quem sabe, no 

mundo, que Portugal foi pioneiro no Mul-
tibanco, na Via Verde, etc? E na própria 
UE, quem não tem capacidade de poten-
ciar interesses económicos próprios não 
conta, é descartável.  A submissão do 
“bom aluno” nunca rendeu realmente, na 
UE ou fora dela.
Há pelo menos dez anos que dizemos ser 
preciso investir na diplomacia económica, 
ou seja, na capacidade de atrair investi-
mento e visitantes e de promover, urbi et 
orbe, a  exportação de bens e serviços,  
incluindo a língua e outros inestimáveis 
(mas tão subestimados) modernos pro-
dutos culturais portugueses.  Ora, um 
país com escassos recursos, e em fase de 
drástica contenção, não pode dar-se ao 
luxo de manter um aparelho diplomático 
(e o nosso é tão competente e brioso como 
os melhores) alheado da promoção dos 
seus interesses económicos, por guerri-
lhas pessoais e institucionais como as que 
têm mantido de costas avessas Comércio 
Externo, Turismo, Cultura e MNE.
Em recente visita aos EUA, fui confronta-
da com questões sobre Portugal, o euro 

e a UE, vindas de analistas políticos e 
económicos com formação e informação 
acima da média. Todos nos associavam 
à Grécia, pelas piores e mais injustas 
razões, incluindo “ganharmos  demais e 
trabalharmos de menos”. Enfim - a pro-
va provadinha de que nada valeu agar-
rarmo-nos  ao mantra de que “Portugal 
não é a Grécia”.  Sem  uma narrativa e 
uma prática diferenciadora no contexto 
europeu, Sócrates não logrou demarcar-
-nos da Grécia; e menos o consegue a es-
tratégia sacrificial escolhida por Passos 
Coelho, apostando em nos mostrar “mais 
troikistas do que  a Troika”. Nem Luís 
Amado nem Paulo Portas esboçaram se-
quer organizar no seio da UE a elementar 
frente unida dos fracos ou periféricos. 
Não admira, assim, que a Espanha tam-
bém se afunde a dizer que nada tem a ver 
com Portugal...
Entre outras ferramentas, tem-nos fal-
tado uma narrativa para explicar interna-
cionalmente a crise que nos caiu em cima 
e como procuramos superá-la. Uma nar-
rativa não defensiva apenas, que aponte 

as insuficiências estruturais do euro e da 
governação económica e política da UE 
que prolongam  e agravam a crise;  que 
não poupe a Alemanha, por tardar em 
assumir responsabilidades solidárias e 
por impor uma contraproducente estra-
tégia punitiva aos parceiros mais vulne-
ráveis; questionando a autoridade do eixo 
franco-alemão, pioneiro a violar o Pacto 
de Estabilidade e Crescimento, razão 
porque se fecharam olhos a desmandos 
nas contas gregas... Tem-nos  faltado 
uma narrativa que  maximize na Europa 
o que se possa  dizer e fazer fora dela, 
designadamente exigindo que, além de 
austeridade com equidade, a UE invista 
em dar confiança aos povos e aos inves-
tidores, com emprego e crescimento sus-
tentado; e exigindo intervenção do BCE 
em apoio dos Estados, mutualização da 
dívida e união fiscal, para que a governa-
ção económica não continue a ser fictícia 
ou indutora de divergência na UE.  Como, 
tímida mas finalmente, começou a fazer 
o Presidente da República na sua recente 
visita aos EUA. 


