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Nota Prévia 

Os textos apresentados na presente brochura resultam do trabalho conjunto de um 
grupo de economistas sobre três dos mais relevantes problemas da política económica 
portuguesa na actualidade: o crescimento económico; o desemprego; e a participação na 
União Económica e Monetária da Europa. O objectivo em vista foi contribuir para 
tornar mais profundos e rigorosos os debates sobre esses problemas, quer na opinião 
pública mais informada, quer entre os principais agentes económicos e sociais. 

As análises efectuadas resultaram de dezoito reuniões de discussão entre os membros 
do grupo, realizadas com base em documentos expressamente preparados para o efeito. 

Esses documentos foram elaborados nas suas sucessivas versões por: 

• Pedro Pita Barros, Professor da Faculdade de Economia, da Universidade Nova de 
Lisboa, encarregado do tema Crescimento Económico; 

• Miguel St. Aubyn, Professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, da 
Universidade Técnica de Lisboa, a quem foram atribuídos os temas Desemprego e 
Participação na UEM; 

Na discussão e na apresentação das propostas de que resultou a redacção final dos 
textos, participaram: 

• João Ferreira do Amaral, Professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, da 
Universidade Técnica de Lisboa; 

• Luís Miguel Beleza, Professor da Faculdade de Economia, da Universidade Nova de 
Lisboa; 

• Alda de Carvalho, Directora-Geral do Departamento de Prospectiva e Planeamento, 
do Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território; 

• Vítor Gaspar, Professor da Faculdade de Economia, da Universidade Nova de 
Lisboa; 

• José da Silva Lopes, Presidente do Conselho Económico e Social, que coordenou os 
trabalhos; 

• João Moura, Director-Geral do Departamento de Estudos e Planeamento, do 
Ministério para a Qualificação e o Emprego; 

• Emanuel Santos, Director-Geral da Direcção-Geral de Estudos e Previsão, do 
Ministério das Finanças; 

• Vítor Santos, Director-Geral do Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica, do 
Ministério da Economia. 

Nas duas primeiras reuniões do grupo, em que se traçou o plano de trabalhos e se 
começou a discutir o tema “desemprego”, participou, também, Victor Constâncio, 
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Professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de 
Lisboa. 

Como é natural, mesmo entre economistas que têm uma formação profissional 
semelhante e utilizam as mesmas técnicas nas suas análises, há divergências de ponto 
de vista sobre as soluções mais apropriadas para fazer face a problemas específicos. No 
grupo que discutiu os textos aqui apresentados também essas divergências estiveram 
presentes, até porque, na sua composição, houve o propósito de abranger um leque de 
opiniões diversificadas. Mesmo assim, foi possível chegar a um texto que, praticamente, 
mereceu o consenso de todos os que participaram na sua discussão. Subsistiram alguns 
pontos de divergência, mas eles são raros em comparação com aqueles em que houve 
concordância. 

As opiniões expressas são da responsabilidade exclusiva dos membros do grupo e 
não das instituições em que trabalham. Elas também não reflectem posições do 
Conselho Económico e Social ou de qualquer das organizações nele representadas. 
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1. Introdução 

O crescimento económico é uma preocupação fundamental nas economias actuais. 
Embora crescimento económico por si só não seja necessariamente sinónimo de 
desenvolvimento, é difícil conceber um maior desenvolvimento económico sem ser 
acompanhado de crescimento económico.  

A preocupação com o crescimento económico é derivada de uma atenção que deve 
ser dada, pelos governantes de cada país, ao bem-estar dos seus cidadãos. 

A análise do crescimento económico é tradicionalmente realizada com referência ao 
crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 

Associada à discussão do crescimento económico tem estado a questão da 
aproximação aos níveis de vida comunitários: a denominada convergência real. 
Convergência (real) tem significado uma redução na diferença de rendimento per capita 
entre países ou regiões. Esta definição significa que economias mais pobres tendem a 
possuir um ritmo de crescimento mais elevado do que o de economias mais ricas. É 
esta, aliás, a justificação para se falar em convergência real com base nas diferenças de 
taxa de crescimento do produto entre Portugal e a média dos países membros da União 
Europeia. 

Tal como na discussão dos fundamentos de crescimento económico sustentado, o 
problema de convergência (ou não) é essencialmente um problema de longo prazo e de 
capacidade para manter taxas médias de crescimento elevadas por períodos longos. Por 
exemplo, estimativas recentes apontam para que a redução para metade da distância que 
separa Portugal da média comunitária (dos doze países, antes do recente alargamento) 
levaria cerca de 31 anos ao ritmo existente no período 1986-1994. Este valor é 
meramente indicativo, mas não difere significativamente de outras estimativas de ritmos 
de convergência. O elemento fundamental a reter é que um processo de crescimento 
económico que origina um padrão de convergência é inerentemente longo. É natural 
que leve uma geração, ou mais, até se verificar uma aproximação significativa ao nível 
de rendimento médio da União Europeia.1 

Neste processo, os ciclos económicos assumem um papel secundário. Não significa 
isto que não existam ganhos de bem-estar para a sociedade resultantes de uma 
suavização dos ciclos. O elemento crucial, contudo, é a natureza distinta de medidas 
que se destinem a uma gestão da conjuntura (do ciclo) e medidas destinadas a fomentar 
o crescimento da economia de forma sustentada. 

                                                      
1 Esta não é, contudo, uma fatalidade inevitável, como o exemplo da Irlanda, com uma aproximação 
bastante mais rápida, demonstra. 
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2. Factos Estilizados 

2.1. Crescimento económico 

O processo de crescimento económico deve ser estudado com base num horizonte 
temporal longo. Importa observar e compreender a tendência de evolução da economia, 
relegando para um plano secundário os aspectos de flutuação cíclica. Pretende-se obter, 
com esta análise, um melhor entendimento dos factores fundamentais que se encontram 
subjacentes a uma tendência de crescimento sustentado. Esta é uma perspectiva distinta 
da gestão macroeconómica de conjuntura, normalmente associada com o ciclo 
económico. 

A Figura 1 apresenta a evolução temporal da taxa de crescimento do produto real per 
capita desde a década de sessenta até à actualidade. De 1960 a 1973, observa-se uma 
elevada taxa de crescimento da economia portuguesa. As duas décadas seguintes, de 
1974 a 1996, foram caracterizadas por sucessivos choques na economia portuguesa. Em 
consequência desses choques, verificou-se uma maior instabilidade nas taxas de 
crescimento. No período de 1975 a 1985, esta instabilidade foi mais acentuada que no 
decénio 1986-1996, embora, globalmente, as taxas de crescimento médias não sejam 
muito diferentes nos dois períodos. 
 

Figura 1 

 Taxa de crescimento da economia portuguesa (PIB per capita) 
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Fonte: EUROSTAT 
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 2.2. Fontes de crescimento 

Para além da constatação da existência de crescimento económico, é importante 
compreender os factores que se encontram subjacentes a um maior ou menor ritmo de 
crescimento sustentado. Uma primeira abordagem à identificação das fontes de 
crescimento económico é a denominada “contabilidade do crescimento”. 

A “contabilidade do crescimento” tem como ponto de partida a avaliação da 
acumulação de factores produtivos como fonte de crescimento económico. Há a 
determinação da quota-parte da taxa de crescimento da economia que é devida à 
acumulação de factores produtivos, sendo tradicionalmente considerados dois grandes 
agregados de factores de produção: capital e trabalho. A parte do crescimento que não 
for atribuível à acumulação de qualquer dos factores explicitamente considerados é 
denominada “produtividade global dos factores”.2 O termo produtividade global de 
factores é aqui tomado com o significado de todos os outros elementos que induzem um 
crescimento da produtividade, além do crescimento da utilização dos recursos 
produtivos capital e trabalho. 

A componente de produtividade global dos factores não é directamente observável, 
sendo obtida de forma residual, isto é, parte do crescimento económico que não pode 
ser atribuída a crescimento do emprego ou do equipamento produtivo. Por construção, 
considera-se que inclui progresso tecnológico em sentido estrito bem como factores de 
regime da economia que propiciem um maior crescimento económico. A evolução da 
produtividade global dos factores é, neste contexto, definido de uma forma bastante 
geral como alterações nas capacidades de produção da economia.  

                                                      
2 “Total factor productivity” na terminologia anglo-saxónica original. 
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O crescimento da população activa é uma das fontes possíveis de crescimento 
económico. Este crescimento pode ser resultado da evolução demográfica (crescimento 
geral da população), de fluxos de imigração e/ou entrada no mercado de trabalho de 
novas camadas da população (por exemplo, uma maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho). 

A acumulação de equipamento produtivo (investimento deduzido da depreciação do 
stock de capital produtivo existente) é a outra fonte de crescimento económico. A 
formação bruta de capital fixo em proporção do PIB tem-se mantido relativamente 
constante, apesar de uma ligeira tendência decrescente (variando entre 24% e 28% na 
última década, cf. Figura 2). A contribuição do capital físico para o crescimento da 
economia tem assim permanecido relativamente constante, já que o peso dos 
rendimentos do trabalho no produto também não tem sofrido grandes oscilações.3 

Um cálculo das fontes de crescimento para o sector empresarial de países da OCDE 
encontra-se reproduzido no Quadro 1.4 

 

Figura 2 
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Fonte: EUROSTAT 

                                                      
3  É usual considerar-se que o valor acrescentado gerado pela economia se reparte entre rendimentos do 
trabalho e rendimentos do capital, pelo que a soma dos respectivos pesos é unitária. 
4 Os valores originais encontram-se em OCDE, 1996, Economic Outlook, 60 (Dezembro). 
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Quadro 1: Fontes de crescimento económico 
 (taxa de crescimento anual; valores expressos em percentagem) 

 Produtividade global dos 

factores 

Produto por unidade do 

factor trabalho 

Produto por unidade do 

factor capital 

 1960-

1973 

1973-

1979 

1979-

1995

1960-

1973 

1973-

1979 

1979-

1995

1960-

1973 

1973-

1979 

1979-

1985

Estados Unidos 2.5 0.2 0.5 2.6 0.4 0.9 2.3 -0.2 -0.2

Japão 5.4 1.1 1.1 8.4 2.8 2.2 -3.3 -3.7 2.1

Alemanha 2.6 1.8 0.4 4.5 3.1 0.9 -1.4 -1.0 0.6

França 3.7 1.6 1.3 5.3 2.9 2.3 0.6 -1.0 0.6

Itália 4.4 2.0 0.9 6.3 2.9 1.8 0.4 0.3 0.9

Reino Unido 2.6 0.6 1.5 3.9 1.5 2.0 -0.3 -1.5 0.8

Canadá 1.9 0.6 -0.1 2.9 1.5 1.1 0.2 -1.0 2.4

Austrália 2.2 1.1 0.8 3.3 2.4 1.4 0.1  -1.4 0.2

Austria 3.1 1.0 0.9 5.5 3.0 2.1 -2.0 -3.1 1.7

Bélgica 3.8 1.3 1.2 5.2 2.6 2.1 0.6 -1.9 1.0

Dinamarca 2.3 0.9 1.3 3.9 2.4 1.4 0.1 -1.4 0.2

Finlândia 4.0 1.9 2.5 5.0 3.2 0.6 -8.8 -4.2 2.0

Grécia 2.5 0.7 -0.3 9.0 3.3 0.6 2.3 0.5 2.0

Irlanda 4.6 3.4 2.6 5.1 4.1 3.3 2.3 0.5  -0,2

Países Baixos 3.4 1.7 1.1 4.8 2.7 1.6 0.8 -0.1 0.1

Noruega 2.0 1.7 -0.1 3.8 3.1 1.5 0.0 0.2 -1.8

Portugal 5.4 -0.2 1.6 7.4 0.5 2.4 -0.7 -2.5 -0.8

Espanha 3.2 0.9 1.7 6.0 3.2 2.9 -3.6 -5.0 -1.5

Suécia 2.0 0.0 1.0 3.7 1.4 2.0 -2.2 -3.2 -1.3

Suiça 2.1 -0.3 -0.2 3.2 0.8 0.3 -1.4 -3.5 -1.6

Fonte: OCDE 

Nota: Existem diferenças de país para país nos limites temporais. Consulte-se as notas ao 
Quadro Anexo A59 de OCDE, 1996, Economic Outlook, 60 (Dezembro), para informação mais 
detalhada. 

A contribuição da produtividade do trabalho é medida pelo crescimento do produto 
por unidade do factor trabalho. De modo similar, a contribuição da produtividade do 
factor capital para o crescimento é avaliada através do crescimento do produto por 
unidade do factor capital. A contribuição da produtividade global de factores para o 
crescimento económico é, por definição, uma média ponderada das contribuições da 
produtividade do trabalho e do capital, sendo usados como ponderadores o peso dos 
rendimentos do trabalho e do capital no produto, respectivamente. 

De um modo geral, é possível estabelecer que o crescimento económico e a 
convergência real observados na zona da OCDE no pós-Segunda Guerra Mundial são 
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sobretudo devidas a um efeito de aproximação tecnológica entre os países, mais do que 
a grandes diferenças nas taxas de crescimento das quantidades de factores produtivos. 
Por outras palavras, o grande motor por detrás do crescimento e convergência entre os 
países da OCDE foi a diferente evolução da produtividade global de factores. 

Há, assim, uma parte substancial do crescimento económico que não é capturada 
pela evolução dos dois grandes factores produtivos (trabalho e capital). 

No caso de Portugal, a evolução da produtividade global dos factores na década de 
sessenta e início da década de setenta (1960-1973) cresceu a uma taxa média anual de 
5.4%. Este crescimento abrandou de forma notória nos vinte anos subsequentes. O 
padrão de evolução registado não é, contudo, específico da economia portuguesa. Na 
verdade, todos os nossos parceiros comunitários, à excepção da Irlanda, apresentam 
evolução semelhante. 

Uma das principais conclusões é a de que o crescimento do rendimento real per 
capita não pode ser atribuído apenas ao crescimento do factor trabalho e do factor 
capital. Existe uma parte da evolução que deve ser atribuída a outros factores como a 
evolução tecnológica e a melhoria da qualidade dos factores produtivos (maior 
educação, formação profissional, resultados de investigação e desenvolvimento, etc.). A 
década de 1974-85 foi de menor crescimento desta componente de progresso 
tecnológico, em geral e também em Portugal, não se tendo assistido a uma sua 
recuperação na última década. Tem, porém, sido argumentado que esta será uma das 
principais fontes de crescimento na fase de crescimento que se antecipar para um futuro 
próximo. 

Esta ‘contabilidade de crescimento’, apesar de útil, descreve apenas as fontes de 
crescimento, não explica completamente o crescimento económico. Em particular, não 
permite interpretações mecânicas de que um aumento no stock de capital 
(investimento), por exemplo, se transforma em determinada percentagem de 
crescimento do produto. Para comprovar esta afirmação, basta atentar nas grandes 
diferenças de variabilidade no investimento e na taxa de crescimento do produto. 

Existem vários aspectos a ter em consideração na interpretação dos resultados deste 
tipo de análise. O crescimento do PIB per capita, a medida tradicionalmente usada para 
medir o crescimento económico, não tem suficientemente em conta aumentos na 
variedade e qualidade dos bens e serviços produzidos na economia. Por outro lado, é 
essencial discutir e identificar as escolhas privadas e das autoridades económicas que 
influenciam a produtividade global dos factores para haver uma compreensão dos 
motores do crescimento económico.  

A incapacidade da mera acumulação de equipamento produtivo (capital) e de 
trabalho em explicar a totalidade do crescimento económico levou à consideração de 
outros elementos. Os factores que receberam maior atenção foram a acumulação de 
conhecimentos, com importante papel reservado à inovação tecnológica e sua difusão, e 
o capital humano. A noção de capital humano é conceptualmente distinta da de 
“conhecimento”. O capital humano é constituído pelo corpo de conhecimentos e 
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capacidades possuídas pelo trabalhador. Está, portanto, associado com o indivíduo e se 
este se encontra afecto a uma actividade, não pode realizar outra. O conhecimento, por 
seu lado, é geralmente disponível para quem o queira utilizar. O facto de determinada 
técnica ser usada numa empresa, por exemplo, não impede a sua utilização noutra 
empresa. A inclusão explícita destes factores na análise do crescimento económico 
constitui um importante passo na compreensão das bases de um crescimento auto-
sustentado. 

É fácil reconhecer que a evolução tecnológica tem sido a força fundamental do 
crescimento sustentado e da melhoria das condições de vida. A inovação industrial é um 
dos principais motores de crescimento económico. Porém, o progresso tecnológico não 
surge espontaneamente. Implica que tenha existido investimento com a intenção de o 
obter. A análise do esforço de investimento em actividades de investigação e 
desenvolvimento é assim desejável. 

A exploração do que motiva o crescimento da produtividade global dos factores tem 
incidido sobre vários elementos, sendo de destacar o capital humano, a inovação e o 
capital de ‘conhecimentos’. 

Assim, a análise das fontes de crescimento económico tem que abarcar três grandes 
temas: (a) os factores demográficos que influenciam o crescimento do emprego; (b) os 
factores que influenciam a acumulação de capital produtivo; e (c) os elementos que 
afectam a produtividade global dos factores. Este último tema, devido à sua vastidão é 
dividido em efeitos decorrentes do processo de integração na economia europeia, 
qualidade dos factores produtivos, e condições de funcionamento global da economia 
que possam propiciar um maior crescimento económico. 

Antes de passar a uma discussão detalhada destes factores, é útil completar a 
discussão de factos estilizados da economia portuguesa com referência ao processo de 
convergência real de Portugal para a União Europeia e com uma breve menção aos 
ciclos económicos portugueses e sua inserção no contexto europeu. 

2.3 Convergência  

No contexto da União Europeia, um dos princípios fundamentais do processo de 
aprofundamento da integração entre os Estados-membros é o da coesão económica e 
social: 

“A Comunidade tem como missão, através da criação de um mercado 
comum e de uma União Económica e Monetária e da aplicação das políticas 
ou acções comuns (...), promover, em toda a Comunidade, o 
desenvolvimento harmonioso e equilibrado das actividades económicas, um 
crescimento sustentável e não inflacionista que respeite o ambiente, um alto 
grau de convergência do comportamento das economias, um elevado nível 
de emprego e de protecção social e a solidariedade entre os Estados-
membros.” [Artigo 2º. Tratado da União Europeia] 
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A discussão económica associada com este princípio centra-se na noção de 
convergência real entre regiões da União Europeia.  

Espera-se que um processo de crescimento económico sustentado venha a diminuir 
as disparidades entre regiões. A consciência de que as forças económicas poderão não 
assegurar uma convergência ao ritmo desejado pelos Estados-membros da União 
Europeia levou à criação de diversos sistemas comunitários de transferências 
(enquadrados em programas de apoio ao desenvolvimento) para as regiões consideradas 
desfavorecidas. 

Sendo clara a importância da questão da convergência, é de toda a relevância discutir 
o crescimento económico português em termos da sua contribuição para uma 
aproximação dos níveis de vida dos portugueses aos da média comunitária. 

Em termos de evidência geral, não existe grande suporte da hipótese de 
convergência. Os países da OCDE são de algum modo uma excepção, pois tem sido 
encontrada evidência das duas implicações referidas. 

Olhando para a evolução do PIB per capita português face à média comunitária,5 
observa-se uma evolução favorável ao longo das duas últimas décadas, com uma certa 
aceleração depois de 1986 (adesão à CEE) e alguma desaceleração nos últimos dois a 
três anos (cf. Figura 3). Em cerca de duas décadas passou-se de 52.4% da média 
comunitária em 1975 para 68.4% em 1994 (EUROSTAT - série antiga), um salto 
apreciável. Ainda assim, a trajectória de convergência é claramente mais lenta do que a 
verificada na década de sessenta e início da década de setenta (cf. Figura 3). 
 

                                                      
5 Usando como termo de comparação a Europa dos 15, ajustando para o efeito da integração da 
República Democrática Alemã, como é usual a comparação é realizada recorrendo a valores de paridade 
de poder de compra. 
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Figura 3 
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Fonte: EUROSTAT 

Esta observação choca com a percepção de que a economia portuguesa não tem 
crescido muito mais rapidamente que os restantes países da União Europeia, 
nomeadamente nos últimos anos. 

Apesar da discussão pública deste aspecto olhar frequentemente para o diferencial 
das taxas de crescimento real dos rendimentos per capita nacional e comunitário, esta 
não é a forma correcta de analisar a questão de convergência. Para além do diferencial 
de crescimento real, existe igualmente um efeito decorrente das diferenças de níveis de 
preços. O entendimento deste problema é facilitado pela constatação de que países com 
maior rendimento real per capita possuírem também níveis de preços médios absolutos 
mais elevados. 

Esta regularidade empírica implica que conforme Portugal se aproxima da média 
europeia, o rácio do rendimento real face à média comunitária calculado pelos habituais 
métodos de paridade de poder de compra mede uma aproximação mais rápida do que a 
implicada pelo mero diferencial das taxas de crescimento real da economia portuguesa 
face à média comunitária. A Figura 4 ilustra a relação, que tem persistido ao longo do 
tempo. 
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Figura 4  

 Relação entre rendimento real e nível de preços 
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Fonte: Penn World Tables, Mark 5.6 

Adicionalmente, há um efeito de preço relativo, relacionado com a evolução dos 
preços dos serviços. Estes são relativamente mais baratos em Portugal, e têm, por outro 
lado, crescido mais rapidamente que o resto da economia. Sendo a ponderação das 
estatísticas da União Europeia atribuída aos serviços superior à nacional, o crescimento 
económico português medido pelo mero diferencial de taxas de crescimento real revela 
um crescimento económico inferior ao avaliado em paridades de poder de compra. 

A rápida aproximação estatística à média comunitária no início da década de noventa 
(até 1993) poderá ser devida, em parte, a uma revisão da metodologia de comparação 
entre países, que motivou uma revisão faseada ao longo do tempo do indicador 
proporção do PIB per capita nacional face à média comunitária, provocando uma 
quebra na série estatística entre 1990 e 1993. Esta revisão corresponde a uma alteração 
de nível e não do ritmo de crescimento. Adicionalmente, ocorreram duas outras quebras 
de série que dificultam as comparações: uma nova série de contabilidade nacional e a 
inclusão da ex-República Democrática Alemã na média da União Europeia. Isto 
significa que Portugal já se encontrava mais próximo da média comunitária do que era 
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tradicionalmente revelado pelas estatísticas e aceite. A ser assim, os valores publicados 
pelo EUROSTAT para os anos 1993-1996 não serão comparáveis com os de 1985-
1990. 

É também interessante constatar que um padrão de convergência real é também 
detectável na evolução do produto real por trabalhador (Figura 5), embora a um ritmo 
mais lento. O período de 1975 a 1986 é essencialmente de estagnação, só se retomando 
a evolução de convergência na parte final do período (1990). 

Figura 5 
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Fonte: Penn World Tables, Mark 5.6 

 

 

2.4 Ciclos económicos 

Sendo o crescimento económico um fenómeno a ser analisado em períodos longos, 
foram ignoradas até este momento as variações anuais na actividade económica. Para 
completar a discussão dos aspectos relacionados com o crescimento é conveniente 
apresentar algumas considerações sobre a evolução de curto prazo. 

Apesar de um processo de crescimento sustentado dever ser discutido sem grande 
referência a flutuações cíclicas, a importância e visibilidade da gestão da conjuntura 
macroeconómica (ciclo) justifica que seja concretizada uma breve descrição da 
evolução cíclica recente. 
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A Figura 6 apresenta as taxas de crescimento do PIB durante os últimos vinte anos, 
em que surge como evidente que Portugal teve uma taxa de crescimento, em média, 
superior à da Europa dos 15 (2.6% contra 2.2% de 1975 a 1995). O outro facto saliente 
da Figura 6 é a evolução cíclica das taxas médias de crescimento. Esta não foi de modo 
algum uniforme no longo das últimas duas décadas. 

 
A componente cíclica é obtida retirando uma tendência linear determinística à 

evolução do PIB, expresso em logaritmos. Esta metodologia tem propósitos meramente 
ilustrativos.6 O confronto com a evolução de alguns dos parceiros comunitários 
portugueses revela, em geral, a maior amplitude do ciclo económico português. 
Contudo, o ciclo económico português é similar ao das outras pequenas economias da 
OCDE. Isto é, as suas características são essencialmente as mesmas. As diferenças de 
desempenho cíclico em dado ano entre estas pequenas economias são, sobretudo, 
devidas a se encontrarem em fases distintas do ciclo económico. 

3. Factores de Crescimento 

3.1. Evolução demográfica 

3.1.1. Crescimento da população e taxa de participação 

A evolução demográfica é um processo lento. Actualmente, se alguma tendência 

                                                      

iclo. 

Figura 6 
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Nota: O valor cíclico apresentado corresponde ao PIB menos a tendência. 

6 A utilização de diferentes métodos de retirar a tendência pode originar diferentes cronologias para o 
c
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existe é para um progressivo envelhecimento da população, com uma diminuição 
relativa do peso da população activa. Em termos absolutos, o crescimento da população 
portuguesa apresenta um abrandamento significativo na década de oitenta, depois de um 
acentuado crescimento na década de setenta resultante do regresso de portugueses das 
ex-colónias (Quadro 2 e Figura 7). 
 

Quadro 2. Crescimento da População 

 Crescimento anual médio da população 

1950-1960 0.44% 

1960-1970 -0.32% 

1970-1980 1.30% 

1980-1990 0.03% 

Fonte: Barreto, António, A Situação social em Portugal, 1960-1995, ICS, Universidade de Lisboa, 1996. 

 

 

Figura 7 
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Fonte: EUROSTAT 

O outro elemento que pode levar a um incremento significativo da população activa 
é a taxa de participação no mercado de trabalho (em particular, a participação feminina, 
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veja-se o Quadro 3).7  A este respeito, a taxa de participação em Portugal, é já elevada, 
em termos absolutos e relativamente aos restantes parceiros comunitários 
(nomeadamente à dos países da periferia Sul da União Europeia). Conjuntamente, estes 
factos sugerem que o crescimento do emprego não será a principal fonte de crescimento 
económico sustentado da economia portuguesa.8 

3.1.2. Emigração 

A existência de um processo de convergência real entre economias não é um 
fenómeno recente. Nos finais do Século XIX existiu um processo de convergência entre 
países nos dois lados do Atlântico, sendo que um dos principais factores, senão ‘o’ 
factor, foi a mobilidade humana, as migrações. Por outro lado, a migração de 
trabalhadores não constituiu um factor importante de convergência entre regiões dos 
Estados Unidos, do Japão e aparentemente para a Europa Ocidental (entre 1950 e 1990). 

                                                      
7 A taxa de participação é definida como o rácio da população activa em relação à população total com 
idades compreendidas entre os 15 e 64 anos. 
8 Obviamente, em termos de ciclo económico, o desemprego existente poderá ser absorvido por uma taxa 
de crescimento mais elevada. 
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Quadro 3. Taxa de participação no mercado de trabalho 
(%) 

 Feminina Masculina 

 1980 1994 1980 1994 

Áustria 48.7 62.1 81.3 81.0 

Bélgica (1) 48.2 54.1 80.4 72.6 

Dinamarca 71.4 73.8 88.3 84.2 

Espanha 31.9 44.1 81.3 74.0 

Finlândia 70.1 69.9 82.9 77.1 

França (2) 54.4 59.0 81.8 74.5 

Grécia (2) 33.0 43.8 79.6 74.0 

Países Baixos 35.4 57.4 79.6 79.1 

Irlanda (2) 36.3 46.2 87.6 78.6 

Itália (2) 39.6 43.3 82.8 74.8 

Luxemburgo (3) 39.9 44.7 88.6 77.9 

Noruega (2) 62.3 70.8 87.5 82.0 

Portugal 54.3 62.2 91.9 81.1 

Alemanha  50.0 61.8 83.6 80.8 

Reino Unido (2) 58.3 65.3 90.4 84.0 

Suécia 74.1 74.4 87.8 78.1 

Suiça (2) 54.1 67.6 94.7 99.0 

Fonte: Marques, A. e Pereira, P., A oferta de trabalho feminino na Europa, em Ensaios de Homenagem a 
Francisco Pereira de Moura, ISEG, 1995. 
Notas: (1) 1992; (2) 1993; (3) 1991. 
 

 

Para Portugal, com a perspectiva de uma efectiva liberdade de circulação de 
trabalhadores no espaço Comunitário, pode colocar-se a questão de a emigração poder 
voltar ter um papel importante na economia portuguesa, e nomeadamente no processo 
de convergência. 

Contudo, se se considerar a emigração para o espaço da União Europeia, não é 
provável que esta venha a ser significativa. A pressão interna em termos de desemprego 
pode ser julgada elevada ou excessiva em termos absolutos, mas encontra-se ainda 
longe das taxas de desemprego vigentes nos principais parceiros comunitários. Não há, 
assim, incentivos a uma emigração maciça para o espaço da União Europeia, excepto 
talvez alguma emigração em profissões de menor especialização (como, por exemplo, é 
o caso dos trabalhadores da construção civil). 

Por outro lado, há que considerar a possibilidade de imigração de profissionais 
qualificados de outros países comunitários, com elevadas taxas de desemprego. As 
características do desemprego europeu e os relativamente elevados custos de 
mobilidade (falta de reconhecimento legal de diplomas de forma automática, 
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dificuldades e rigidez a vários níveis nos mercados de arrendamento e habitação, 
mudança de sistema de segurança social, barreira linguística, etc...) têm limitado estes 
fluxos. 

3.2. Investimento e poupança 

O crescimento de uma economia está normalmente associado com o seu esforço de 
investimento. Assim, é importante discutir os elementos determinantes do investimento. 
Nesta secção, foca-se apenas em dois factores de influência: a taxa de poupança e o 
papel dos fundos estruturais. O ambiente envolvente das decisões de investimento é 
discutido posteriormente, na secção dedicada à eficiência de funcionamento da 
economia. 

3.2.1. Taxa de poupança 

Uma maior taxa de poupança pode levar, durante bastantes anos, a um crescimento 
mais rápido da economia. Segundo a teoria económica neo-clássica sobre crescimento 
baseada no modelo de Solow a muito longo prazo, a taxa de crescimento da economia é 
todavia independente da taxa de poupança (que é materializada em investimento). Ou 
seja, a acumulação de capital (equipamento produtivo), por si, não tem capacidade para 
gerar um crescimento económico a muito longo prazo. É, no entanto, importante 
esclarecer que se a diferença existente para o potencial da economia for elevada, os 
efeitos do aumento da taxa de poupança se farão sentir durante bastantes anos. Apesar 
do resultado teórico da irrelevância, em determinadas condições, da taxa de poupança 
para o crescimento de longo prazo, a sua importância em termos de crescimento de 
médio prazo, bem como o facto de prever que países com uma taxa de poupança mais 
elevada terão um maior nível de rendimento per capita, justifica a análise da evolução 
recente da taxa de poupança em Portugal. Para a análise do crescimento económico para 
os próximos cinco a dez anos, a taxa de poupança é um factor importante. 

Acresce ainda que desenvolvimentos recentes da teoria económica colocam ênfase 
nas possibilidades de rendimentos crescentes como característica geral das economias 
modernas, o que origina efeitos permanentes da taxa de poupança sobre o ritmo de 
crescimento, mesmo em horizontes temporais bastante longos. 

A taxa de poupança da economia pode ser influenciada pelas autoridades económicas 
de forma directa, através da poupança pública, e de forma indirecta, através dos 
incentivos para a realização de maior (ou menor) poupança privada. 

A Figura 8 apresenta a evolução da taxa de poupança nacional, privada e pública, 
nos últimos dez anos, revelando uma melhoria recente da poupança pública, bem como 
uma ligeira tendência decrescente na poupança privada (e transmitida à poupança total) 
desde meados da década de oitenta. 
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Figura 8 
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Fonte: EUROSTAT 

Quadro 4. Autofinanciamento 
(% Volume de negócios) 

 1993 1994 1995 

Indústria 

transformadora 

5.5 7.8 7.9 

Construção 4.7 5.3 5.6 

Comércio 2.0 3.1 3.5 

Fonte: Almeida, António, Evolução dos principais sectores de actividade, Factos & Opiniões, Atlântico 
Empresas, 1996. 
 

 

Nos anos mais recentes, verificou-se, de acordo com algumas fontes, um aumento da 
poupança das empresas, que se reflectiu num aumento do seu esforço de investimento, 
via auto-financiamento. O Quadro 4 apresenta os valores de autofinanciamento para 
uma base de dados de empresas. 

 

O investimento realizado foi financiado quer por poupança doméstica quer por 
poupança externa, sendo esta uma característica recorrente nos últimos vinte anos. Nos 
anos mais recentes, a evolução destas variáveis tem sido relativamente suave, 
mantendo-se aproximadamente constante a magnitude da poupança externa (Figura 9). 
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Num contexto de mobilidade irrestrita de capitais em termos internacionais, é natural 
prever-se alguma independência de comportamento entre a poupança e o investimento 
internos. Contudo, em geral, não se observa essa independência de evolução entre 
poupança e investimento internos. Na verdade, os fluxos internacionais de capitais são, 
em termos líquidos, bastante inferiores ao que seria previsto por um modelo económico 
de mobilidade perfeita de capitais. Significa este facto que apesar da eliminação dos 
entraves legais e administrativos à mobilidade internacional de capitais, existirão 
factores impeditivos de uma completa e perfeita mobilidade de capitais. A mobilidade 
de capitais, apesar de livre não é total. A título de exemplo, um desses factores é a 
substituibilidade imperfeita entre activos internos e internacionais. Não é assim de 
surpreender que também para Portugal se observe uma evolução próxima entre estes 
dois agregados (Figura 9), sendo a poupança interna complementada por transferências 
externas. 
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Figura 9 
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3.2.2. Fundos estruturais 

O reconhecimento que os processos de convergência podem levar muito tempo levou 
a União Europeia a ter como um objectivo explícito a diminuição das disparidades 
regionais e à adopção de um instrumento dedicado a este objectivo, os fundos 
estruturais. 

Os apoios comunitários à economia portuguesa promovem o crescimento económico 
de três modos principais: (a) investimento na melhoria das infra-estruturas básicas da 
economia (nomeadamente em termos de comunicações); (b) o reforço do capital 
humano (através da componente de formação profissional e do investimento no sistema 
educativo); e (c) programas específicos de apoio ao investimento privado. 

O contributo dos fundos estruturais para o crescimento da economia portuguesa tem 
sido estudado, tendo como resultados fundamentais a existência de ganhos duradouros 
(duas décadas) de (aproxidamente) 0,5% na taxa de crescimento; e um desenvolvimento 
mais acelerado dos sectores de bens e serviços não transaccionáveis conjugando uma 
apreciação da taxa de câmbio real. 

3.3. Qualidade dos factores produtivos 

3.3.1 Educação 

Sempre que se discute problemas de crescimento económico, o investimento em 
educação é desde logo apontado como um importante factor propiciador de um maior 
crescimento económico. 

O papel do capital humano, definido de modo simples como o conjunto de 
conhecimentos técnicos possuídos pelos trabalhadores, tem sido enfatizado como fonte 
de crescimento económico. Estudos recentes têm demonstrado que o capital humano é 
tão importante como o capital físico como fonte de crescimento económico e elemento 
de explicação de diferenças entre países em termos de rendimento per capita. A 
observação directa de capital humano não é possível. Apenas se possuem indicadores 
indirectos que partem do princípio que o capital humano pode ser visto como a 
acumulação do esforço dedicado a educação e a formação profissional. O stock de 
capital humano de uma economia é, segundo esta definição, determinado pelo grau de 
educação da sua população (os ganhos decorrentes de formação profissional serão 
também maiores numa população, em média, mais educada).  

O Quadro 5 revela que apesar de uma evolução no sentido de uma maior 
escolaridade da população portuguesa, a maior parte da população (cerca de 2/3) não 
chega a concluir o ensino secundário. 
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É clara a desvantagem de Portugal neste campo, indicando que a promoção de um 
maior crescimento sustentado da economia portuguesa terá que passar também por uma 
população mais educada, e como tal mais preparada para reagir às mutações 
tecnológicas (que se sucedem a ritmo elevado). 

A Figura 10 apresenta o número de anos de escolaridade por adulto para os países da 
União Europeia (excepto Grécia e Luxemburgo) e Estados Unidos. 

 

 

Quadro 5. População activa (mais de 12 anos), 
 segundo o grau de instrução 

 Não sabe ler  

nem escrever 

Ensino básico Ensino secundário Ensino superior 

1981 11.5% 65.9% 18.0% 4.6% 

1991 4.1% 61.7% 26.6% 7.6% 

Fonte: Barreto, António, op.cit. 2

8
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Fonte: European Commission 

Uma vez mais se confirma o panorama desanimador de Portugal, já que apresenta o 
menor valor desta amostra. 

Embora seja já relativamente banal e indiscutível apontar a educação como 
fundamental para o processo de desenvolvimento da sociedade portuguesa, o confronto 
com os números dos nossos parceiros comunitários reforça essa posição. 

O uso do número de anos de escolaridade e o número de pessoas que completam a 
escolaridade obrigatória são indicadores criticáveis por não terem  em consideração as 
eventuais diferenças curriculares entre países. Oito anos de escolaridade num 
determinado país não significam necessariamente que o aluno possua no final o mesmo 
conjunto de conhecimentos e capacidades que possuiria noutro país e para o mesmo 
tempo de escolaridade. 

Idealmente, esta informação deve ser complementada com estudos sobre os 
conhecimentos possuídos. Embora não exista um estudo global e definitivo sobre esta 
matéria, têm sido realizados estudos parcelares de avaliação de conhecimentos em 
vários países e orientados de forma a permitir comparações internacionais do 
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desempenho dos alunos. Dois destes estudos foram sobre as áreas de matemática e 

ciências e colocam os estudantes portugueses do oitavo ano de escolaridade entre os 
piores de uma amostra de 56 países (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Desempenho relativo de estudantes 

Matemática Ciência 

País Pontuação País  Pontuação 

Singapura 643 Singapura 607
Coreia do Sul 607 República Checa 574
Japão 605 Japão 571
Hong Kong 588 Coreia do Sul 565
Bélgica (Flamenga) 565 Bulgária 565
República Checa 564 Países Baixos 560
República Eslovaca 547 Eslovénia 560
Suiça 545 Áustria 558
Países Baixos 541 Hungria 554
Eslovénia 541 Inglaterra 552
Bulgária 540 Bélgica (Flamenga) 550
Áustria 539 Austrália 540
França 538 República Eslovaca 544
Hungria 537 Federação Russa 538
Federação Russa 535 Irlanda 538
Austrália 530 Suécia 535
Irlanda 527 Estados Unidos 534
Canada 527 Alemanha 531
Bélgica (francófona) 526 Canada 531
Tailândia 522 Noruega 527
Israel 522 Nova Zelândia 525
Suécia 519 Tailândia 525
Alemanha 509 Israel 524
Nova Zelândia 508 Hong Kong 522
Inglaterra 506 Suiça 522
Noruega 503 Escócia 517
Dinamarca 502 Espanha 517
Estados Unidos 500 França 498
Escócia 498 Grécia 497
Letónia 493 Islândia 494
Espanha 487 Roménia 486
Islândia 487 Letónia 485
Grécia 484 Portugal 480
Roménia 482 Dinamarca 478
Lituânia 477 Lituânia 476
Chipre 474 Bélgica (francófona) 471
Portugal 454 Rep. Islâmica do Irão 470
Rep. Islâmica do Irão 428 Chipre 463
Kuwait 392 Kuwait 430
Colômbia 385 Colômbia 411
África do Sul 354 África do Sul 326
Fonte: Third International Mathematics and Science Study, TIMSS International Study Center, Boston 
College, 1996. 
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Este mau desempenho, sobretudo quando comparado com o de outros países da 
União Europeia bem como com o de vários países da Europa de Leste, sugere que para 
Portugal, a prazo, conseguir um crescimento económico sustentado baseado, pelo 
menos em parte, na importância do seu capital humano, se terá que inverter esta 
situação. 

Obviamente, este não é um problema novo na economia portuguesa, nem é resolúvel 
num prazo curto. Levará uma geração ou mais a consumar-se qualquer alteração. 

A manter-se a actual situação, não é muito arriscado prever que as economias em 
transição do Leste Europeu terão um maior potencial de crescimento económico 
sustentado bem como uma maior capacidade de aproveitamento das oportunidades 
criadas pela integração europeia. 

No caso dos países asiáticos, a concorrência das suas exportações faz-se já sentir, e 
várias delas ultrapassam já os produtos portugueses na “escada da qualidade”. 

Se a importância da educação da população para a obtenção de elevadas taxas de 
crescimento económico não é normalmente disputada, pouco se conhece sobre o tempo 
que demora a obter o retorno desse investimento em educação. 

Por exemplo, um melhor ensino básico leva 20, 30 ou mais anos até produzir efeitos? 
O exemplo dos países asiáticos, com um investimento maciço na educação básica e 
elevadas taxas de crescimento económico, sugere que se aposte sobretudo neste nível de 
educação como forma de vir a obter um maior crescimento económico sustentado. Por 
outro lado, o desconhecimento sobre este desfasamento temporal favorece, em termos 
de actuação política, o investimento em fases mais avançadas do processo educativo, 
como o ensino superior, em que os efeitos (menores?) se podem observar, 
possivelmente, num prazo temporal mais curto (5,10 ou 15 anos?). 

Um outro elemento importante a reter é o tipo de educação ministrada. Por exemplo, 
uma educação mais voltada para o desenvolvimento de espírito de iniciativa será mais 
favorecedora de crescimento económico futuro. 

Globalmente, em termos de capacidade de crescimento económico sustentado por 
conteúdo de capital humano, Portugal encontra-se assim num ponto de partida mais 
desvantajoso do que outras economias europeias. 

3.3.2. Progresso tecnológico e investigação e desenvolvimento 

O progresso tecnológico é uma das principais fontes de crescimento das economias 
modernas, estando na sua base a realização de actividades de investigação e 
desenvolvimento. A inovação tem vindo a revelar uma contribuição cada vez maior 
para o crescimento do bem-estar económico. Assim, é de toda a relevância para a 
compreensão dos elementos fundamentais ao crescimento da economia a análise destas 
actividades, bem como a sua distribuição em termos de sector de financiamento e 
execução. 

O esforço financeiro nesta área tem sido sobretudo realizado pelo Estado, com 
preponderância das actividades de investigação e desenvolvimento realizadas através do 
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sistema de ensino superior. O esforço português, quando confrontado com o dos nossos 
principais parceiros comunitários, encontra-se abaixo do que seria legítimo esperar 
(mesmo tendo em consideração o diferente nível de desenvolvimento do nosso país, 
avaliado pelo nível de rendimento per capita). Uma primeira conclusão, 
tradicionalmente aceite, é a da insuficiência de recursos dedicados às actividades de 
investigação e desenvolvimento. Contudo, tomando apenas a componente de 
financiamento público das actividades de investigação e desenvolvimento, verifica-se 
que o esforço do Governo português se encontra acima do que seria normal ocorrer 
(dado o nosso nível de desenvolvimento). 

A conjugação destas duas observações leva à conclusão de que têm sido as empresas 
a negligenciar a condução de projectos de investigação. Esta conclusão é suportada quer 
pelas estatísticas disponíveis para o sector quer por estudos sobre os processos e 
motivações para a inovação nas empresas. As empresas portuguesas exibem, em geral, 
preferência por realizarem a sua adaptação tecnológica através da aquisição de 
equipamento incorporando a evolução tecnológica do que através da obtenção de 
inovações próprias. Há, aparentemente, um maior desejo de adaptação tecnológica do 
que de inovação propriamente dita. 
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Quadro 8. Origem do financiamento (1993) 
(% PIB) 

País Empresas Estado Universidade

s 

Instituições 

privadas sem 

fins lucrativos 

Estrangeiro 

Alemanha 1.65 1.02  0.01 0.06 

Dinamarca 0.89 0.68  0.09 0.13 

Espanha (1) 0.4 0.46  0.01 0.05 

Estados Unidos 1.53 1.01 0.01 0.04  

França (1) 1.23 1.19 0.01 0.02 0.24 

Países Baixos (1) 0.93 0.85  0.03 0.05 

Itália 0.65 0.60  0.01 0.05 

Japão 1.97 0.62 0.27 0.02  

Portugal (1) 0.13 0.39  0.03 0.10 

Reino Unido 1.23 0.70 0.02 0.07 0.26 

Suécia (2) 1.76 0.98 0.03 0.05 0.04 

Turquia (1) 0.30 0.57  0.02  

Fonte: JNICT 
Notas: (1) 1992; (2) 1991 
 

 

Quadro 9. Destino do financiamento (1993) 
(% PIB) 

País Empresas Estado Universidade

s 

Instituições 

privadas sem 

fins lucrativos 

Total 

Alemanha 1.84 0.42 0.48 0.01 2.75 

Dinamarca 1.05 0.32 0.41 0.02 1.79 

Espanha (1) 0.46 0.18 0.26 0.01 0.91 

Estados Unidos 1.86 0.26 0.38 0.09 2.59 

França (1) 1.69 0.55 0.42 0.04 2.69 

Países Baixos (1) 0.96 0.36 0.48 0.05 1.86 

Itália 0.76 0.28 0.27  1.31 

Japão 1.90 0.27 0.58 0.13 2.88 

Portugal (1) 0.14 0.14 0.29 0.08 0.66 

Reino Unido 1.44 0.30 0.36 0.08 2.18 

Suécia (2) 1.95 0.12 0.79  2.86 

Turquia (1) 0.21 0.07 0.61  0.89 

Fonte: JNICT 
Notas: (1) 1992; (2) 1991 
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Embora se reconheça que parte substancial das empresas portuguesas poderá não ter 
dimensão para possuir tecnologia própria, não se deve esquecer que a cooperação 
científica e tecnológica é uma forma, inexplorada pela maioria das empresas 
portuguesas, de ultrapassar a questão de escala mínima para a condução de actividades 
de inovação. 

O esforço português na área de investigação e desenvolvimento é, à luz do que se 
passa nos nossos principais parceiros comunitários, claramente insuficiente para se 
conjecturar que, nas actuais condições, a obtenção de inovações tecnológicas venha a 
dar origem a um crescimento económico sustentado. 

A análise dos sectores de funcionamento e execução de despesas em Investigação e 
Desenvolvimento sugere fortemente que grande parte do problema reside nas decisões 
das empresas sobre investimento em aspectos tecnológicos. É importante que se 
verifique uma maior consciencialização da classe empresarial portuguesa de que a 
realização de actividades de investigação e desenvolvimento é essencial para o seu 
crescimento a prazo. 

A evolução tecnológica tipicamente aumenta a produtividade do capital 
(equipamento produtivo), induzindo investimento adicional. Ou seja, parte do esforço 
de investimento é atribuível em última análise ao progresso tecnológico. Apesar de 
informativos, os números apresentados não devem fazer esquecer que algumas das 
fontes e esforços de inovação não são contabilizados. Nomeadamente, os efeitos de 
aprendizagem no dia a dia e as pequenas inovações no design e na tecnologia de 
produção. 

3.4 Integração económica 

3.4.1 Abertura ao comércio internacional 

A participação de países em processos de liberalização comercial tem sido 
identificada como estando associada com a existência de crescimento económico e 
convergência entre os países participantes. O comércio internacional tem um importante 
papel na difusão de tecnologia entre países, que por sua vez motiva uma redução no 
grau de disparidade dos níveis de rendimento entre países. 

O canal de transmissão que se encontra implícito no argumento de convergência 
tecnológica induzida pela participação no comércio internacional é simples: a abertura 
ao comércio introduz maior concorrência nos mercados, o que leva a uma maior 
actividade das empresas em termos de inovação e adaptação de tecnologia. 
Adicionalmente, a integração económica, por originar uma expansão do mercado 
potencial, aumenta os incentivos à inovação. A maior atenção e empenho das empresas 
nos aspectos de desenvolvimento tecnológico, por sua vez, fomenta o crescimento 
económico. 
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Para as economias que não estejam na fronteira tecnológica, existe um canal de 
ganhos adicional associado com a abertura ao comércio internacional. A importação de 
bens de capital com incorporação de elevado progresso tecnológico favorece o 
desenvolvimento das empresas nacionais e, através do aumento da produtividade 
marginal do capital nacional, o investimento doméstico. Uma avaliação recente das 
motivações e modos de inovação das empresas portuguesas sugere que a importação de 
equipamento produtivo tecnologicamente avançado tem constituído uma forma 
preferencial de actualização tecnológica, sendo mesmo considerada superior ao 
desenvolvimento de actividades de investigação e desenvolvimento próprias. 

A opção da economia portuguesa pela participação no processo de crescente 
integração económica no espaço europeu é clara e tem já quase quatro décadas. A 
abertura de Portugal ao comércio internacional iniciou-se na década de 50, culminando 
com a adesão de Portugal à União Europeia (então CE) em 1986. Este é um processo 
dificilmente reversível, de que importa então retirar os maiores benefícios. 

3.4.2 Globalização 

O fenómeno da globalização pode ser definido como o processo pelo qual os 
mercados de diferentes países se tornam crescentemente interdependentes, em 
consequência do desenvolvimento dos fluxos de comércio internacional de bens e 
serviços, dos fluxos de capital e das transferências de tecnologia. 

Em termos gerais, o processo de globalização tem beneficiado, em termos de 
crescimento sustentado, as economias que nele participam. No caso da União Europeia 
e de Portugal, a abertura do espaço comunitário aos países em desenvolvimento gera 
concorrência de importações, mas também cria oportunidades de exportação para 
regiões que se encontram a atravessar um período de forte crescimento económico. 
Dada a estrutura produtiva da economia portuguesa e a sua relativa semelhança com a 
de alguns dos países em desenvolvimento, é previsível que o impacte da maior 
concorrência nos mercados comunitários seja superior para as empresas portuguesas. 
Uma das características marcantes do processo de globalização em curso é precisamente 
a predominância de alguns países Asiáticos como exportadores de produtos 
directamente concorrentes com as principais exportações portuguesas (nomeadamente, 
nos têxteis). Conjuntamente, há uma tendência para maiores exigências em termos de 
qualidade e serviço. Existirá, naturalmente, um período de ajustamento, em que alguns 
sectores se reduzirão, em termos de actividade e emprego, em favor de outros, como 
resposta às novas condições de comércio internacional. 

Este movimento de crescente integração mundial é susceptível de vir a revelar-se 
uma fonte de crescimento económico. A curto prazo, porém, o ajustamento sectorial 
induzido pela pressão do processo de globalização poderá ser julgado como 
excessivamente rápido. O processo de globalização acelera a especialização produtiva 
das economias. Se gerar problemas de adaptação, pode justificar, eventualmente, 
alguma intervenção das autoridades económicas. Existe, porém, o perigo de que 
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sistemas de auxílio ao ajustamento da estrutura produtiva que se pretendam temporários 
se transformarem em permanentes. Se tal suceder, o resultado final será o de os 
programas de auxílio serem apenas uma transferência de recursos para as empresas, sem 
que se verifique qualquer alteração significativa no tecido industrial. 

Frequentemente referida nas discussões dos efeitos da abertura ao comércio 
internacional e da globalização é a noção de competitividade da economia portuguesa. 
A noção de competitividade de uma economia é complexa e de alguma ambiguidade, 
sendo normalmente confundida com a noção correspondente à empresa: capacidade de 
gerar lucros. Isto é, uma empresa é competitiva se tiver capacidade para apresentar 
lucros positivos no médio e longo prazo. Sendo uma noção destinada à caracterização 
de empresas, a sua aplicação à caracterização de países tem que ser realizada com 
extrema cautela.  

De um modo simples, a ideia de competitividade de um país corresponde ao seu 
desempenho nos mercados de exportação. No entanto, o desempenho nos mercados 
externos é apenas relevante na medida em que contribua para uma melhoria do nível de 
vida dos cidadãos do país. Ou seja, na medida em que um melhor desempenho nos 
mercados externos permite uma maior capacidade de importação de bens desejados.  

Usualmente, o desempenho nos mercados externos encontra-se fortemente 
relacionado com os aumentos de produtividade e com a capacidade de satisfação da 
procura externa (transformando o crescimento económico de outros países em 
crescimento da economia portuguesa).9   

Durante muitos anos, houve grande discussão sobre se os países num estádio de 
desenvolvimento mais atrasado beneficiariam da abertura ao comércio internacional ou 
não. Vários argumentos eram apresentados: crescimento empobrecedor, necessidade de 
protecção das indústrias nascentes, imperfeições várias que impediriam a recolha dos 
ganhos usualmente associados ao comércio internacional. No entanto, diversos factos 
recentes favorecem a supremacia dos argumentos do comércio livre como motor de 
crescimento económico. 

3.4.3. Liberalização financeira 

A liberalização financeira ocorrida deve ser entendida no contexto do processo de 
integração europeia de Portugal e da intenção de criar um mercado único no espaço da 
União Europeia. Parte substancial deste processo consistiu na eliminação de controles 
dos fluxos internacionais de capitais e das barreiras legais que impediam, ou pelo 
menos dificultavam, a oferta de serviços financeiros, banca e seguros, em países 
diferentes do de origem do banco ou da companhia de seguros. 

Os ganhos de integração financeira são principalmente resultantes de aumentos de 
eficiência do sistema económico. Afectam sobretudo o nível do rendimento per capita. 
Não, há por outro lado, evidência sólida de que uma maior integração financeira altere 
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de forma sustentada a taxa de crescimento da economia. Apesar de não existir grande 
impacte sobre a taxa de crescimento económico, os ganhos de eficiência no 
funcionamento da economia podem corresponder a uma melhoria significativa do nível 
de rendimento (e bem-estar). 

A evidência disponível aponta para que o desenvolvimento de um sistema financeiro 
moderno seja uma condição inicial importante para o crescimento económico. Contudo, 
o argumento aplica-se sobretudo a países com um nível de desenvolvimento económico 
substancialmente inferior ao português. Para uma economia com as características da 
economia portuguesa, os ganhos, em termos de uma maior taxa de crescimento da 
economia, de um maior aprofundamento da integração financeira serão essencialmente 
marginais. 

A avaliação da importância da integração financeira para Portugal revelou que esta é 
susceptível de provocar um efeito de aumento da taxa de crescimento da economia mas 
apenas no curto prazo. No entanto, conjugada com as transferências recebidas da União 
Europeia, emerge um aumento permanente na taxa de crescimento. 

O efeito temporário da integração financeira, sendo maior que o efeito permanente, 
tem ainda assim consequências importantes para o processo de convergência, uma vez 
que gera, ainda que durante um horizonte temporal limitado, taxas de crescimento 
superiores à média comunitária. 

O processo de integração financeira (essencialmente, liberalização do sistema 
financeiro) coincidiu, em Portugal, com a condução de um processo de desinflação 
através da política monetária. É, assim, praticamente impossível discernir quais foram 
os efeitos sobre a taxa de juro decorrentes de um e de outro processo. 

Mais recentemente, o sucesso do programa de desinflação bem como o esforço de 
convergência associado ao satisfação dos critérios do Tratado de Maastricht e o 
aumento da concorrência no sector bancário ditaram uma tendência decrescente de 
carácter permanente nas taxas de juro. A cada vez maior credibilidade atribuída pelos 
mercados internacionais a uma plena participação no processo de integração económica 
e monetária em curso na União Europeia traduziu-se na diminuição do “spread” face às 
taxas de juro alemãs. A evolução recente das taxas de juro nacionais tem seguido a 
verificada nos mercados europeus, reflectindo a consolidação da integração e 
liberalização financeiras. 

Um outro efeito das alterações no sistema financeiro foi a explosão do crédito ao 
consumo, que teve como contrapartida uma diminuição na taxa de poupança das 
famílias. Esta foi compensada, no entanto, por uma maior taxa de poupança das 
empresas, já que a poupança privada não apresenta grandes oscilações. 

A Figura 11 ilustra estes efeitos, apresentando a taxa de poupança nacional em 
proporção do PIB (que é relativamente constante) e a taxa de poupança das famílias 

                                                                                                                                                           
9 Dada a pequena dimensão da economia portuguesa, o efeito simétrico é relativamente pequeno do ponto 
de vista dos países que constituem o conjunto dos principais parceiros comerciais de Portugal. 
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relativamente ao rendimento disponível (que apresenta uma acentuada diminuição nos 
anos mais recentes). 
 

Figura 11 
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Fonte: OCDE, 1996, Economic Outlook, 60. 

 

 

3.5. Eficiência da Economia 

3.5.1. Enquadramento das actividades económicas 

O modelo de organização económica predominante na maioria das actuais 
sociedades modernas é o de economia de mercado. Para assegurar o bom desempenho 
da economia é fundamental garantir que os ‘mercados’ funcionem adequadamente. 

O contributo do bom funcionamento dos mercados para o crescimento económico é 
essencialmente derivado da noção de eficiência. Uma economia mais eficiente consegue 
com a mesma utilização de recursos produzir mais (ou obter a mesma produção final 
usando menos recursos). 

Intimamente ligada ao problema da eficiência da economia, está a noção de 
concorrência. Aliás, um dos factores frequentemente apontado pelos documentos da 
Comissão Europeia como propiciador de um maior crescimento económico é o bom 
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funcionamento dos mercados, com um papel importante da política de defesa da 
concorrência.10  

A existência de concorrência é importante para assegurar a competitividade 
(eficiência produtiva) das empresas portuguesas. Evidência do poder da concorrência 
como instrumento para assegurar a eficiência produtiva de uma economia e o seu 
crescimento sustentado, é o superior desempenho dos países com mercados onde há 
concorrência relativamente aos países em cujos mercados não existe grande 
concorrência.11 

A existência de concorrência promove a eficiência produtiva da economia e o seu 
crescimento sustentado por, pelo menos, três canais de influência: 

• A pressão desencadeada pela concorrência de empresas rivais força a empresa 
enquanto organização a procurar uma maior eficiência interna; 

• o processo concorrencial leva a que as empresas mais eficientes cresçam à custa das 
empresas menos eficientes, que poderão mesmo ser forçadas a sair do mercado; 

• a concorrência para obter uma inovação importante constitui uma outra forma de se 
alcançar maior eficiência produtiva. 

Por este motivo, e para evitar práticas restritivas da concorrência por parte das 
empresas, existe geralmente legislação de defesa da concorrência como parte integrante 
do enquadramento legal das actividades económicas. 

Em Portugal, tem sido dada pouca relevância a esta questão pois, por um lado, a 
própria noção de concorrência é ainda vista com (injustificada) suspeição, e, por outro 
lado, tem-se focado mais em problemas de política industrial (de auxílio às empresas) 
do que nas propriedades do processo concorrencial para seleccionar as empresas mais 
aptas e assegurar um maior crescimento da economia. 

Embora as disposições legislativas surjam como relativamente adequadas à 
promoção de uma protecção efectiva ao funcionamento dos mercados privados, o 
legado político de encarar com suspeição o processo concorrencial continua presente. A 
própria tradição empresarial portuguesa encara o Estado como tendo uma função 
paternalista e protectora, e não como reguladora do bom funcionamento da actividade 
económica. 

O pequeno número de casos levado ao Conselho da Concorrência e a pouca 
importância económica desses casos é mais justificada pela falta de confiança no 
sistema do que a um efectivo papel de prevenção por parte da legislação. 

Adicionalmente, todo o sistema jurídico de apoio ao funcionamento dos mercados 
(nomeadamente, tribunais) exibe rigidez e inoperância, desde o processo de 
constituições de empresas, passando pela defesa do processo concorrencial contra 
                                                      
10 Veja-se, por exemplo, Comissão Europeia, “Recommandation du  Conseil du 8 juillet 1996  concernant 
les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté,” p. 8. 
11 O poder da concorrência é também referido por Porter no seu conhecido trabalho, quando conclui que 
as empresas que enfrentam concorrência nos seus mercados domésticos são também mais bem sucedidas 
nos mercados internacionais. 
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abusos de poder económico, até processos de falência excessivamente demorados 
(levando a uma perda de valor dos activos produtivos envolvidos). 

A política de defesa da concorrência apresenta dois grandes problemas: (i) o sistema 
judicial de suporte é perfeitamente inoperante e destabilizador; (ii) sempre que existir 
conflito com outras políticas públicas, a política de concorrência é subalternizada. 

Um importante aspecto de funcionamento adequado dos mercados é a existência de 
fluidez no ajustamento dos factores produtivos. A este respeito, aspectos relacionados 
com o mercado de trabalho foram já tratados em documento anterior, não se repetindo 
aqui a análise. Refira-se apenas que existem várias barreiras artificiais que impedem a 
fluidez neste processo de ajustamento, criando custos de transição mais elevados.12  
Porém, no outro grande factor de produção, o capital - equipamento produtivo, existem 
importantes barreiras à reafectação de recursos que urge remover. Uma das mais 
significativas dessas barreiras é o processo de falência. A sua morosidade e 
complexidade legal impedem uma rápida re-utilização do equipamento produtivo em 
usos alternativos, sendo um obstáculo ao crescimento económico e à criação de 
emprego. É frequente a ideia de que num processo de falência, o encerramento de 
unidades produtivas tem custos, nomeadamente em termos de emprego, que justificam a 
instituição de procedimentos e mecanismos dilatórios da decisão final. É contudo menos 
reconhecido que um dos custos incorridos é o de não utilização do capital produtivo da 
empresa em actividades alternativas, também elas geradoras de emprego. 

Igualmente de grande importância para o bom funcionamento dos mercados é a 
estabilidade das regras do quadro regulador da actividade económica. Apenas com um 
enquadramento das actividades económicas estável e conhecido poderão os agentes 
económicos tomar decisões correctas. 

3.5.2. Estrutura produtiva 

Um dos efeitos de um processo de integração económica como o vivido por Portugal 
desde a sua adesão à CEE é o ajustamento da sua estrutura produtiva. A este respeito, é 
pouco o que se sabe sobre a dinâmica empresarial recente.  

As informações jornalísticas assentam sobretudo sobre as empresas em dificuldades, 
pouco se falando sobre a criação de empresas (excepto no caso de volumosos 
investimentos directos estrangeiros). No entanto, a dinâmica de criação e destruição de 
empresas é maior do que a mera observação dos fluxos líquidos de emprego poderia 
fazer supor. O Quadro 10 apresenta alguns números ilustrativos deste aspecto. A 
entrada bruta corresponde à percentagem de emprego que é devida à criação de novas 
empresas, enquanto os fluxos de saída correspondem à diminuição de postos de 
trabalho. A coluna ‘empresas instaladas’ corresponde à variação líquida de emprego nas 
empresas já em funcionamento, enquanto ‘empresas novas’ corresponde à variação 
líquida de emprego entre as empresas criadas e empresas que saíram do mercado. 
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Quadro 10 - Fluxos de entrada na indústria transformadora 
(% emprego) 

 Entrada 

líquida 

Entrada bruta Saída Empresas 

Instaladas 

Empresas Novas 

1984 0.54 10.65 10.11 -0.06 0.60 

1985 -0.95 9.21 10.16 -1.58 0.63 

1986 -0.29 9.48 9.78 0.03 -0.33 

1987 3.66 12.25 8.60 2.43 1.22 

1988 5.26 14.26 9.01 3.02 2.23 

1989 3.77 14.24 10.47 1.10 2.67 

1990 2.35 13.80 11.44 1.71 0.65 

Fonte: Carneiro, Anabela e Pedro Portugal, Criação, destruição e reafectação de emprego na indústria transformadora 
portuguesa, mimeo, 1996. 
Notas: Empresas novas: criação - saída de empresas; Empresas instaladas: expansão - contracção. 
 

Estes valores revelam que tem havido alguma dinâmica empresarial, que não é 
detectada pela mera observação dos fluxos líquidos de emprego. Sugerem a 
possibilidade de estar a ocorrer uma reestruturação da indústria portuguesa. Desde a 
adesão às Comunidades Europeias que a economia portuguesa se encontra envolvida 
num processo de reestruturação, sendo que o dinamismo empresarial detectado não se 
distribui de forma uniforme no território nacional. 

A dinâmica de reestruturação da actividade económica, apesar de importante, é 
apenas um dos aspectos a encarar. Uma outra perspectiva, complementar da anterior e 
pelo menos com idêntica importância, é a das potencialidades humanas e materiais, 
associadas a recursos locais, que o País tem desaproveitadas ou subutilizadas. 

A reestruturação da actividade económica e o próprio desenvolvimento económico 
dependem crucialmente de uma adequada capacidade empresarial, que 
reconhecidamente ainda não é a desejável. 
 

                                                                                                                                                           
12  Curiosamente, a resposta consiste muitas vezes na imposição de restrições adicionais, que aumentam 
estes custos em vez de os diminuir. 
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Como forma de realçar a importância de se olhar para os aspectos de estrutura 
industrial, a Figura 12 apresenta o ciclo económico expresso em termos de índice de 

produção industrial, onde é claro (a) uma fase a contra-ciclo face à Europa na década de 
oitenta, (b) um ciclo mais suave por parte do conjunto dos actuais 15 países da União 
Europeia tomados conjuntamente, e (c) a recuperação europeia parece preceder a 
nacional. 

3.5.3. Défices orçamentais 

Uma política orçamental prudente constitui um dos elementos fundamentais para a 
estabilidade macroeconómica. A manutenção do equilíbrio das finanças públicas, 
evitando a acumulação insustentável da dívida pública e a persistência de défices 
orçamentais excessivos, favorece (mas não garante) o crescimento económico. 

Existe uma complementaridade potencial entre o investimento público e o 
investimento privado. Esta complementaridade é, no entanto, contrariada em numerosos 
exemplos em que o investimento se concentra em áreas de actuação do sector privado. 
O investimento público em infra-estruturas e associado a processos de privatização, 
parece garantir essa complementaridade ao mesmo tempo que contribui para o aumento 
da produtividade da economia. 

Figura 12 
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Fonte: Cálculos próprios, baseados em dados do EUROSTAT. 
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Uma sociedade civilizada tem de garantir padrões de vida mínimos. Neste sentido 
têm uma importância decisiva os esquemas de “Seguro Social” nas áreas da Saúde e da 
Segurança Social em sentido estrito. Os esquemas de protecção social precisam de ser 
concebidos cuidadosamente para evitar problemas de incentivos que, em casos 
extremos, possam gorar os propósitos que motivam a existência de tais esquemas. 

Em Portugal, a necessidade de privilegiar o investimento público em infra-estruturas 
e na educação e de assegurar níveis adequados de protecção social, exigem 
procedimentos orçamentais (de decisão e acompanhamento) que conduzam à desejável 
composição da despesa pública. 

3.5.4. Tributação 

A alteração da estrutura fiscal foi uma das medidas que teve algum eco no passado 
como forma de fomentar o crescimento económico, nomeadamente nos Estados Unidos.  

A estrutura fiscal afecta o crescimento essencialmente através dos seus efeitos na 
taxa de investimento. Impostos sobre os rendimentos do trabalho (salários) e sobre os 
rendimentos de capital contribuem para uma menor taxa de investimento, e de 
crescimento. Por exemplo, as elevadas taxas sobre os salários que as entidades patronais 
têm que pagar como contribuições sociais são susceptíveis de levar a escolhas de 
investimento orientadas para uma maior proporção de equipamento produtivo com 
pouca utilização de trabalhadores. Significa que as decisões de investimento originam 
crescimento, que não é contudo tão gerador de emprego como seria com outra estrutura 
fiscal. A tributação sobre o consumo, por não implicar distorções nas decisões de 
investimento, é vista como possuindo implicações menos negativas sobre o 
crescimento. 

Mesmo que as reformas no sistema fiscal não afectem de modo significativo a taxa 
de crescimento da economia (e esta tem sido a conclusão de alguns estudos), existem 
ganhos de eficiência associados com a redução das distorções implicadas pelo sistema 
fiscal. 

3.5.5. Inflação 

Tem sido por vezes defendido que um pouco de inflação pode estimular o 
crescimento económico. 

Vale a pena como ponto de partida da discussão sobre inflação e crescimento em 
Portugal apresentar os valores de taxa de inflação e crescimento económico da 
economia portuguesa. A Figura 13 ilustra esses valores desde 1974 (a medida de 
evolução dos preços usada foi a variação do deflator do PIB, mas resultados idênticos 
são obtidos com a taxa de inflação dos preços no consumidor). 

É relativamente evidente que não existe qualquer relação maior taxa de inflação – 
maior crescimento económico, pelo que o uso de alguma pressão inflacionista como 
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estímulo ao crescimento é provavelmente ineficaz e mesmo perigosa.13 Isto é, ter-se-
iam os custos associados à inflação sem a obtenção do correspondente benefício 
esperado. 

Em termos teóricos, a inflação actua como um imposto sobre a detenção de moeda. 
Os rendimentos de ‘seigniorage’ podem ser usados de modo semelhante às receitas de 
qualquer outro imposto. No entanto, os efeitos adversos deste imposto parecem ser 
superiores aos associados com os habituais impostos directos e indirectos. 

 
 

Figura 13 

Relação taxa de crescimento -- variação do deflator do PIB 
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Fonte: Cálculos próprios, baseados em dados do Banco de Portugal. 

 

 

A evolução futura da taxa de inflação, por outro lado, encontra-se fortemente 
condicionada pelo processo de aprofundamento da integração económica na União 
Europeia, nomeadamente nas actuais condições de liberdade de movimentos de capitais. 
Independentemente da participação portuguesa na Moeda Única desde o início, não será 
desejável ter taxas de inflação muito afastadas da média europeia, sob risco de criar 
desequilíbrios macroeconómicos. 

                                                      
13 Pode-se estabelecer estatisticamente a ausência de correlação entre as duas variáveis. 
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4. Comentários finais 

Sumariando: 
1. O crescimento económico resulta fundamentalmente das decisões de todos os 

agentes da economia (os cidadãos enquanto consumidores e trabalhadores, as 
empresas, os organismos públicos, etc...). A melhor forma de promover o 
crescimento económico a longo prazo consiste na criação das condições envolventes 
às decisões dos agentes económicos, evitando a tentação de uma intervenção 
excessiva das autoridades económicas. 

2. Os aspectos de progresso tecnológico são fundamentais para assegurar um 
crescimento sustentado da economia. A este respeito, o panorama da indústria 
portuguesa é relativamente desanimador, aliando à fraca componente de capital 
humano da força de trabalho e o pouco interesse das empresas pelas actividades de 
investigação e desenvolvimento (individual ou de forma cooperativa). Não é 
desejável que o apoio público a investigação e desenvolvimento aumente se a isso 
não corresponder um envolvimento mais activo dos empresários nacionais nestas 
iniciativas. 

3. O processo de integração económica (a nível europeu) e a globalização da 
actividade económica requerem ajustamentos na estrutura produtiva nacional. Em 
balanço, as oportunidades de crescimento resultantes deste processo dominam os 
custos de ajustamento da economia (embora se possa justificar certos sistemas de 
apoio a esse ajustamento, desde que verdadeiramente transitórios). 

4. A existência de flexibilidade de ajustamento sectorial é um factor crítico de sucesso, 
em termos de crescimento económico, para as economias modernas. As autoridades 
económicas devem procurar que os ajustamentos necessários tenham os menores 
custos possíveis, o que nalguns casos corresponderá a ausência de intervenção de 
política económica que dificulte, em lugar de aparentemente facilitar, esse 
ajustamento. 

5. Uma política orçamental prudente constitui um dos elementos fundamentais para a 
estabilidade macroeconómica. A manutenção do equilíbrio das finanças públicas, 
evitando a acumulação insustentável da dívida pública e a persistência de défices 
orçamentais excessivos, favorece (mas não garante) o crescimento económico. 

6. O recurso ao défice orçamental e à taxa de inflação não é uma forma eficaz de 
promover o crescimento económico, tendo, por outro lado, custos elevados 
associados com a sua utilização. Acresce que no enquadramento actual de 
integração e de liberdade de movimentos de capitais, existem limitações à sua 
efectiva utilização, dados os critérios de convergência e os previsíveis objectivos de 
estabilidade a serem criados no seio da União Europeia. 
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1. Breve caracterização do desemprego 

1.1 Evolução temporal da taxa de desemprego 

Na década de 1960 a taxa de desemprego em Portugal manteve-se baixa e 
relativamente constante, à semelhança dos outros países da OCDE14. Ao longo destes 
anos assistiu-se a uma forte emigração e a uma redução do emprego no sector primário. 
A produtividade do trabalho aumentou sem aumento do desemprego. A percentagem de 
desempregados face à população activa só viria a ultrapassar os três por cento no ano de 
1975. Após esse ano, nunca se colocou abaixo dos 4 por cento, e chegou a ultrapassar 
os 8 por cento. 

No ano de 1975, de recessão económica generalizada nos países ocidentais na 
sequência do primeiro grande aumento dos preços do petróleo, o desemprego aumentou 
no conjunto dos quinze países que viriam a constituir a União Europeia, e também nos 
Estados Unidos. Em Portugal, esse aumento foi ampliado pela instabilidade económica 
própria do período revolucionário, e, nos anos imediatos, pelo retorno dos portugueses 
das antigas colónias e por alterações do enquadramento institucional das relações 
laborais. O desemprego manteve-se em taxas historicamente elevadas no nosso país 
durante a segunda metade da década de 70 e a primeira metade da década de 80, 
atingindo um máximo de 8,7 por cento em 1985. A partir dessa data, e durante um 
período de crescimento económico que durou até ao início da década de noventa, 
diminuiu significativamente, para atingir um valor de 4,0 por cento em 1992. À 
recessão económica de 1993-94 associa-se, de acordo com o Inquérito ao Emprego do 
INE, uma taxa de desemprego de 7,2 por cento em 1995, valor mesmo assim inferior ao 
que caracterizou a recessão anterior, nove anos antes. O fraco crescimento económico 
observado em 1994 e 1995 está na base de uma evolução pouco favorável do emprego. 
A partir da segunda metade de 1996 há sinais de que o nível de desemprego terá 
começado a diminuir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14De notar que, estatisticamente, só é considerado desempregado quem, não tendo emprego, se encontra 
disponível e activamente procura um emprego. A complexidade das situações dos indivíduos perante o 
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Gráfico 1 - Crescimento real do PIB e taxa de desemprego 
(no ano seguinte) em Portugal 
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Fonte: European Economy nº 60 

 
O gráfico 1 evidencia o carácter contra-cíclico da taxa de desemprego. Os grandes 

aumentos correspondem às recessões de 1974-75, 1983-84 e 1992-93. Períodos de 
expansão económica como o de 1985-91 coincidem com uma diminuição acentuada da 
taxa de desemprego. 

A relação entre desemprego e produto é conhecida na literatura económica por “lei 
de Okun”. De acordo com esta última, a taxa de desemprego é tanto maior (menor) 
quanto mais abaixo (acima) o PIB se situar face ao seu valor de tendência. Em Portugal 
tem-se verificado uma relação de Okun estável. Pode estimar-se que excesso de um 
ponto percentual da taxa de crescimento do PIB sobre a sua tendência de longo prazo 
(cerca de 2,8 por cento) origina, com um desfasamento médio de, aproximadamente, 
dois trimestres, uma diminuição da taxa de desemprego de cerca de meio ponto 
percentual. 

A evolução da taxa de actividade é pro-cíclica. Os efectivos da população activa total 
tendem a aumentar menos ou mesmo a diminuir em períodos de menor dinamismo 
económico ou de crise, não só por causa do fenómeno do “desencorajamento” mas 
também porque os jovens tendem a entrar mais tarde no mercado de trabalho e o 
número de reformas antecipadas tende a aumentar15. No quadro 1 apresenta-se a taxa de 
actividade por grupos etários. Em 1995 a taxa de actividade global declinou 

                                                                                                                                                           
mercado de trabalho não pode ser reflectida através de indicadores agregados como a taxa de 
desemprego.   
15Um desempregado desencorajado, isto é, que deixou de procurar activamente uma ocupação, irá, do 
ponto de vista estatístico, fazer parte da população não activa. 
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ligeiramente, e esta diminuição ficou-se a dever exclusivamente à descida da taxa de 
actividade dos jovens. A taxa de actividade destes últimos tem, na verdade, vindo a 
baixar nos últimos anos, o que resulta não só do prolongamento dos estudos como da 
não entrada no mercado de trabalho face a condições que são menos favoráveis. 

 
Quadro 1 

Taxa de Actividade por Grupos Etários (Continente) 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Total 48,4 48,2 48,8 48,6 48,9 

15 a 24 anos 50,1 46,3 44,4 42,5 42,7 

25 a 64 anos 74,2 74,6 75,1 75,1 75,2 

65 anos e mais 12,8 13,3 14,3 14,5 15,8 

Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 
 

Uma outra forma de evitar uma situação de inactividade, que poderá ser importante 
em Portugal, resulta de um indivíduo que perdeu o seu emprego se declarar como activo 
na agricultura no caso de ter, neste sector, uma ocupação secundária. 

 
Quadro 2 

População empregada total segundo o sector de actividade (Continente) 
milhares de indivíduos 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Agricultura, Silvicultura e pescas 490,1 482,3 490,2 477,5 518,1 

Indústria, construção, energia e água 1438,4 1399,4 1393,4 1363,6 1334,7 

Serviços 2412,5 2373,4 2367,9 2384,0 2397,5 

Total 4341,0 4255,1 4251,5 4225,1 4250,5 

Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 

 
O aumento dos trabalhadores por conta própria sem pessoal ao serviço nos anos de 

1994 a 1996 (veja-se o quadro 3) poderá, em parte, reflectir o aumento do número de 
indivíduos que efectivamente trabalham por conta de outrem mas que são pagos sob a 
forma de “recibos verdes”. Também se verificou um aumento do número de 
trabalhadores sem contrato permanente em 1995 e 1996. Neste último ano o aumento do 
número de trabalhadores com contratos a prazo foi de 12,1 por cento. A parcela dos 
contratados a prazo já ultrapassou o seu valor de 1992. Esta evolução ilustra a utilização 
destas formas contratuais como forma de ajustamento do emprego às condições 
económicas. Este processo de ajustamento na margem constitui um dos elementos de 
flexibilidade do mercado de trabalho português. 
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Quadro 3 
População empregada total16 segundo a situação na profissão (Continente) 

 1993 1994 1995 1996 

 var. 

(%) 

103 var. 

(%) 

103 var. 

(%) 

103 var. 

(%) 

103 

por conta própria 0,4 1041,1 4,1 1083,4 1,5 1099,4 4,5 1149,3

    com pessoal ao serviço 2,0 274,2 1,9 279,4 -2,0 273,8 0,0 273,4

    sem pessoal ao serviço -0,2 766,9 4,8 804,0 2,7 825,6 6,1 875,9

por conta de outrem -2,8 3131,5 -2,0 3070,3 -1,0 3040,1 -0,4 3027,5

   com contrato permanente -1,6 2785,2 -1,6 2740,0 -1,5 2699,8 -2,2 2639,7

   com contrato não  

permanente 

-13,1 339,5 -4,2 325,2 3,3 336,0 12,1 376,8

Fonte: Inquérito ao Emprego, INE 

 
O caso português surge como algo atípico no contexto europeu. Na verdade, e se o 

desemprego nos outros países europeus também se relaciona com o ciclo económico, 
em muitos casos se tem verificado que a taxa de desemprego tem aumentado 
significativamente ao longo do tempo, de tal modo que, para os países que hoje 
constituem a União Europeia, se situava em 4,0 por cento na década de 70, passando a 
flutuar em torno do máximo histórico de 11 por cento entre 1993 e 199617. 

A taxa de desemprego na Europa tem evoluído por patamares. Agravamentos 
importantes do desemprego seguem-se ao primeiro e segundo grande aumento dos 
preços do petróleo (em 1979). Apesar de fases de expansão corresponderem a 
diminuições do desemprego, tal como sucedeu na segunda metade da década de oitenta, 
a taxa de desemprego estrutural não regressa aos níveis mais baixos que caracterizavam 
as economias europeias, antes assumindo valores sucessivamente mais altos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
16 Excluindo algumas categorias pouco significativas. 
17 Em Espanha, o caso mais pronunciado desta evolução, observou-se uma variação de quase vinte pontos 
percentuais - a taxa de desemprego passou, em vinte anos, de 5,4 para 23 por cento, enquanto a França 
apresenta um comportamento semelhante ao da média europeia.  
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Gráfico 2 - Taxa de Desemprego em Portugal, na União Europeia e nos Estados Unidos 

(1960-1995) 
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Fonte: European Economy nº 60 

 
O desemprego nos Estados Unidos apresenta um comportamento contrastante com o 

desemprego europeu. Partindo de uma taxa de desemprego estrutural anterior ao 
primeiro choque petrolífero que é superior à da generalidade das economias europeias, 
observam-se variações na sequência de fases de expansão e recessão económicas sem 
que se adivinhe uma tendência clara para a elevação da taxa estrutural. Assim, a taxa de 
desemprego nos EUA atingia os 5,7 por cento em 1995, comparáveis aos 5,5 por cento 
de 1960. Na Europa dos Quinze, estes valores são de 2,4 e 10,6 por cento, 
respectivamente.  

1.2 Quem são os desempregados? 

A probabilidade de vir a estar desempregado não é igual para todos aqueles que 
compõem a população activa. Em Portugal e noutros países, o desemprego apresenta 
padrões diferenciados por região, por classes etárias, por grau de qualificação e por 
sexo. 
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Gráfico 3 - Taxas de Desemprego Regionais em Portugal (1992-1995) 
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Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 

 
A diferenciação regional da taxa de desemprego é bem patente no gráfico 2. Nos 

quatro anos que medeiam entre 1992 e 1995, a taxa de desemprego do Continente no 
seu todo aumentou de 4,1 para 7,2 por cento. Se não houve região do Continente que 
tenha ficado incólume a este aumento, é também verdade que o desemprego é 
sistematicamente mais elevado em algumas regiões (Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, 
onde o desemprego quase atinge o dobro da média) e mais baixo noutras (Norte, e 
sobretudo Centro).  

Dos gráficos 3 e 4 pode-se observar que a taxa de desemprego tem sido mais elevada 
entre as mulheres e entre os jovens: a classe etária dos 15 aos 24 anos apresenta taxas de 
desemprego que ultrapassam o dobro da média. 
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Gráfico 4 - Desemprego por Sexos, Continente (1992-1995) 
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Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 

 
Gráfico 5 - Desemprego por Grupos Etários 
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Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 

Quadro 4 
Taxa de desemprego por grupo etário segundo o grau de instrução 

(Continente, 1995) 

 Total Nenhu
m 

1º ciclo 2º e 3º 
ciclos 

Secund
ário 

Médio Superior + 
Posgrad. 

15-24 anos 16,1 não 
relevant

e 

13,6 15,4 não 
relevant

e 

não 
relevante 

não 
relevante 

25-64 anos 
 

5,9 6,0 6,1 6,7 6,5 3,2 3,2 

Total 
 

7,2 4,6 6,3 9,3 9,9 4,4 3,7 

Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 
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Após a leitura do quadro 4 pode-se constatar o facto de que os indivíduos com um 

grau de instrução médio ou superior têm uma probabilidade de se encontrarem 
desempregados abaixo da média. 

 
1.3 Duração do desemprego 

 
Gráfico 6 - Duração do Desemprego 
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Fonte: Inquérito ao Emprego, INE. 

 
Quadro 5 

Desemprego de longa duração (12 meses e mais) 
em percentagem do desemprego total 

 1992 1995
Alemanha 33,5 48,7
Aústria n.d. 27,6
Bélgica 59,0 62,4
Dinamarca 27,0 28,1
Espanha 44,0 54,6
Finlândia n.d. 37,0
França 34,6 40,2
Grécia 49,7 51,2
Irlanda 58,9 61,4
Itália 57,0 63,6
Luxemburgo 17,4 23,2
Países Baixos 44,0 46,6
Portugal 31,1 50,9
Reino Unido 35,7 43,6
Suécia n.d. 16,7
União Europeia 41,0 49,0

Fonte: Eurostat 
 

No gráfico 6 expressa-se a composição da população desempregada de acordo com a 
duração da sua experiência de desemprego. De 1985 até 1992 diminuiu a proporção dos 
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indivíduos que se encontravam desempregados há mais de um ano. Entre 1993 e 1995 
regista-se uma evolução inversa, que aliás coincide com a elevação da própria taxa de 
desemprego. Em 1995 os indivíduos desempregados há mais de um ano constituíam 
39,3 por cento da população desempregada, valor ainda assim inferior ao verificado em 
1985 (48,5 por cento).  

O desemprego de longa duração pode ser considerado próximo dos valores de outros 
países europeus (quadro 5) e portanto da média (elevada) da União Europeia. 

Quadro 6 
Duração Média do Desemprego (em meses) 

 1986 
 

1991 
 

1992 
 

1995 
 

 H M H M H M H M 
 

 
15-24 anos 

 
11,0 

 
18,5 3,2 5,7 3,5 4,0

 
6,3 7,1

 
25-44 anos 

 
11,1 

 
>36 4,5 9,5 4,1 9,4

 
12,2 >24

 
> 44 anos 

 
19,2 

 
11,2 8,3 3,9 7,4 6,8

 
>24 >24

 
Total 

 
11,4 

 
21,1 4,1 6,7 4,1 6,0

 
11,2 13,2

Fonte: Pedro Portugal (1996) 
 

A partir da composição da população desempregada de acordo com a duração do 
desemprego, é possível estimar, sob certas condições, a duração média das experiências 
individuais de desemprego18. Estimativas para essa duração são apresentadas no quadro 
6, por sexos e classes etárias, e para os anos de 1986, 1991, 1992 e 1995. Os anos de 
1986 e 1995 caracterizaram-se por taxas elevadas de desemprego e correspondem a 
fases semelhantes de dois ciclos económicos distintos, enquanto os anos de 1991 e 1992 
foram anos de baixo desemprego.  

Observa-se, por um lado, que a duração do desemprego é contra-cíclica, um 
indivíduo desempregado permanecendo, em média, menos tempo nesta situação em 
períodos de expansão económica. Se se compararem os anos de 1986 e de 1995, não é 
visível uma tendência para o aumento da duração média do desemprego, com a 
excepção dos indivíduos com mais de 44 anos de idade. Finalmente, saliente-se que o 
desemprego entre as mulheres é mais prolongado que o desemprego entre os homens, e 
que os jovens apresentam uma duração inferior à média. Este último facto, conjugado 
com a observância de uma mais alta taxa de desemprego entre os jovens, leva a crer que 
o indivíduo entre os 15 e os 24 anos passará mais vezes pela situação de desemprego, 
voltando no entanto à situação de empregado num período relativamente curto. 

                                                      
18Veja-se Pedro Portugal, “Duração de Uma Experiência Individual de Desemprego”, Banco de Portugal, 
Boletim Económico, Setembro de 1996. 
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2. Explicações e Interpretações para o Desemprego 

Nas páginas que seguem, as explicações e interpretações da evolução do desemprego 
estão, por conveniência da exposição, apresentadas segundo a perspectiva 
macroeconómica, seguindo-se uma abordagem dos factores microeconómicos de rigidez 
no mercado de trabalho, e finalizando-se com uma discussão dos aspectos estruturais do 
desemprego. 

Na perspectiva macroeconómica discute-se a relação da evolução do desemprego 
com a evolução de variáveis macroeconómicas como a inflação, as taxas de câmbio e de 
juro, e o produto. É colocada particular ênfase na relação entre a evolução do ciclo 
económico e as variações da taxa de desemprego. 

Entende-se por “factores microeconómicos de rigidez no mercado de trabalho” 
aqueles factores que, condicionando ou influindo directamente sobre o comportamento 
dos agentes presentes neste mercado (empresas e trabalhadores), o podem impedir de 
reatingir o reequilíbrio após a ocorrência de perturbações, possibilitando portanto o 
aparecimento de desemprego mais ou menos prolongado.  

Os aspectos estruturais do desemprego compreendem a influência extra-conjuntural 
de um conjunto de factores que se relacionam com as alterações no ambiente 
económico (a crescente concorrência internacional ou o progresso técnico) ou com a 
importância da história do desemprego para a explicação do seu nível presente (a 
persistência do desemprego).  

2.1 O desemprego numa perspectiva macroeconómica 

Evidenciou-se na secção anterior que o desemprego em Portugal apresenta uma 
relação estável com a evolução da actividade económica global. Neste sentido, existe 
uma componente cíclica e empiricamente observável do desemprego.  

A evolução do desemprego em Portugal apresenta diferenças importantes em relação 
ao resto da Europa. Por um lado, os fenómenos de persistência não são tão acentuados, 
de tal forma a que a taxa de desemprego não parece aumentar de ciclo para ciclo. Por 
outro lado, existem factores especificamente portugueses que fazem com que, em 
termos conjunturais, a evolução portuguesa e europeia tenham sido por vezes diferentes. 
O caso específico de Portugal será analisado após passar em revista as razões apontadas 
para a evolução do desemprego na Europa em termos macroeconómicos.  

O desemprego europeu do ponto de vista macroeconómico 

Os participantes no grupo de trabalho concordam em que existe uma componente 
cíclica na explicação da evolução do desemprego. As interpretações avançadas para os 
desenvolvimentos macroeconómicos na Europa e no mundo ao longo das duas últimas 
décadas, bem como a sua interrelação com o desemprego, diferem na ênfase colocada 
em determinados factores. Faz-se em seguida a síntese das diversas posições.  
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O primeiro grande aumento dos preços do petróleo, em meados da década de 70, teve 
um impacto recessivo generalizado nos países industrializados, levando à primeira 
grande subida do desemprego do pós-guerra. As respostas da política económica foram 
diferenciadas. Mesmo nos países que acomodaram o choque negativo sobre a oferta 
com políticas expansionistas assistiu-se a aumentos da inflação com o desemprego a 
aumentar. 

O segundo choque petrolífero, na transição dos anos 70 para os anos 80, coincide no 
tempo com uma elevação das taxas de juro em termos mundiais, resultado da 
conjugação da política monetária restritiva, adoptada para combater as pressões 
inflacionistas acumuladas desde o final da década de sessenta e agravadas por este 
choque, com a prática de elevados défices orçamentais. Esta combinação de políticas 
caracterizou, nomeadamente, a maior economia mundial, os Estados Unidos.  

A existência de controlos de capitais possibilitaram um ambiente de repressão 
financeira generalizada que proporcionou taxas de juro baixas para o financiamento do 
sector público até ao final da década de 70. A desregulamentação financeira que 
caracterizou a década de 80 contribuiu para a permanência das taxas de juro em níveis 
altos. Igualmente, a prática de políticas orçamentais desreguladas por parte de diversos 
países europeus traduziu-se numa elevação dos prémios de risco. Estes factores 
contribuem para uma carência de poupança a nível mundial, com a elevação das taxas 
de juro reais a contribuir para níveis mais baixos do consumo e do investimento 
privado, e também da criação de empregos. Num contexto de salários reais rígidos, os 
níveis de desemprego tornaram-se assim mais elevados.  

Após níveis de inflação extremamente elevados, que atingiram, em 1980, 10,7 por 
cento nos Estados Unidos e 13,2 por cento na Europa dos quinze, a generalidade dos 
países industrializados decidiu dar prioridade à desinflação, recorrendo-se para isso a 
políticas monetárias restritivas de que resultaram aumentos das taxas de juro. Em 
particular, na Europa, a participação no Sistema Monetário Europeu (SME) trouxe 
também a prática de elevadas taxas de juro nos países que dele fazem parte, e pode ser 
vista como uma opção necessariamente compatível com o objectivo de redução da 
inflação, ou mesmo decorrente deste último. Na prática, o SME tem funcionado de 
forma assimétrica. A Alemanha, país de baixa inflação, assume o papel de líder, fixando 
independentemente as suas taxas de juro. A necessidade de manutenção das paridades 
da taxa de câmbio por parte dos outros países-membros levou a que as taxas de juro 
praticadas pelos respectivos bancos centrais se colocassem acima das taxas de juro 
alemãs, pela necessidade de estas integrarem uma componente de risco cambial. 
Igualmente, a participação num regime de câmbios quase fixos como o SME obrigou a 
um esforço desinflacionista por parte dos países com inflação superior à inflação alemã, 
que, numa perspectiva de trade off de curto prazo entre inflação e desemprego, obriga a 
uma elevação deste último. Tal não significa, naturalmente, que os custos da 
desinflação sejam mais elevados em virtude da participação no SME. 
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Se a prática de políticas contraccionistas na Europa pode explicar o aumento do 
desemprego no curto prazo, como justificar a permanência de elevadas taxas de 
desemprego ao longo do período, nomeadamente após alguns países terem completado 
o processo de desinflação e passado a uma fase que corresponde apenas à sua 
estabilização? Uma resposta radica na dependência da própria taxa de desemprego 
estrutural em relação aos níveis passados de desemprego, na chamada persistência da 
taxa de desemprego. De acordo com esta perspectiva, elevados níveis de desemprego 
levam a que a própria taxa de desemprego estrutural aumente. Alguns dos indivíduos 
desempregados desqualificam-se enquanto permanecem no desemprego, e terão 
dificuldades em obter novo posto de trabalho mesmo numa situação de recuperação. No 
entanto, cumpre salientar que a recuperação económica na Europa com taxas de 
crescimento médias de 3,2 por cento durante a segunda metade da década de oitenta, na 
sequência da descida dos preços do petróleo e do optimismo proporcionado pela 
construção do Mercado Único Europeu, trouxe uma diminuição do desemprego que não 
deixou de ser significativa. No entanto, desde o início da década de 90 voltou-se a taxas 
de crescimento baixas e a níveis de desemprego crescentes e ainda mais elevados que os 
da primeira metade da década de 80. 

O desemprego português do ponto de vista macroeconómico 

Já foi atrás apontado que o desemprego em Portugal apresenta um comportamento 
marcadamente contra-cíclico, isto é, que o desemprego diminui quando a actividade 
económica se expande e aumenta em períodos de recessão, ao mesmo tempo que não se 
tem manifestado uma tendência para que a própria taxa de desemprego estrutural 
aumente.  

Em relação à diferente evolução do desemprego na Europa e em Portugal, podem ser 
apontadas duas explicações que não se excluem mutuamente. Uma delas resulta da 
própria evolução macroeconómica diferenciada em Portugal e no resto da Europa. A 
segunda parte de características intrinsecamente diferentes do funcionamento do 
mercado de trabalho nacional. 

A desinflação na Europa foi praticada alguns anos antes da desinflação portuguesa. 
A generalidade dos países europeus puseram em prática políticas desinflacionistas no 
início da década de oitenta, coincidindo com um choque negativo da oferta, o segundo 
grande aumento dos preços do petróleo, o que implicou um aumento do desemprego 
significativo, uma quebra nos salários reais e uma redistribuição do rendimento em 
detrimento do factor trabalho. Em Portugal só começaram a ser aplicadas políticas 
restritivas em 1983, tendo essas políticas sido dirigidas fundamentalmente para o 
equilíbrio da balança de pagamentos e não resultando de uma preocupação com a taxa 
de inflação. A descida da inflação entre 1985 e 1988 resultou praticamente apenas da 
descida dos preços do petróleo, e portanto de condições de oferta favoráveis. Este 
diferente contexto caracteriza-se pela ausência de restrições assinaláveis da procura 
agregada até 1988, em clara dissemelhança com o que tinha sucedido na generalidade 

 56  



dos outros países europeus durante a primeira metade dos anos 80, e poderá ter 
permitido que a baixa da inflação se tenha feito à custa de um menor aumento do 
desemprego em Portugal. O aperto da política monetária a partir de 1988 só viria a ter 
efeitos sobre a inflação a partir de 1990, quando esta começa a diminuir após algum 
aumento a partir de 1988. Se os efeitos de persistência do desemprego são importantes, 
isto é, se a história passada do desemprego determina em parte importante a situação 
presente, poder-se-á assim em parte explicar por que é que este fenómeno é claramente 
inferior em Portugal quando comparado, por exemplo, com a Espanha.  

De acordo com outra explicação, o mercado de trabalho apresenta características de 
flexibilidade salarial que não são partilhadas por outros países europeus. 
Nomeadamente, os salários reais têm sido fortemente sensíveis ao desemprego: 
aumentos do desemprego tendem assim a provocar descidas (ou moderação no 
crescimento) dos salários reais, o que se traduzirá numa tendência para o reequilíbrio do 
mercado de trabalho. Esta flexibilidade salarial empiricamente verificada entra 
aparentemente em contradição com as características institucionais do mercado de 
trabalho, nomeadamente com a legislação quanto a despedimentos. No entanto, poderá 
argumentar-se que o dispositivo institucional não seja muito eficaz, ou que as 
disposições legais nem sempre sejam cumpridas. A reduzida dimensão das empresas 
portuguesas, um menor papel dos sindicatos com uma ligação fraca entre referências 
salariais, salários contratuais e remunerações efectivas, e o papel de factores culturais, 
educacionais e de formação na capacidade de adaptação de trabalhadores a postos de 
trabalho poderão ser alguns factores na base da maior flexibilidade salarial relativa 
verificada do mercado de trabalho português.  

Se a falta de flexibilidade salarial tem sido por muitos apontada como uma das 
causas do desemprego na Europa, em Portugal tem sido precisamente a flexibilidade 
dos salários reais um dos factores importantes que tem permitido a manutenção do 
desemprego em níveis relativamente baixos para padrões europeus. 

A variação dos salários reais resultante de perturbações económicas que a impliquem 
advém de variações dos salários nominais e do nível geral de preços19. É possível 
argumentar que a flexibilidade salarial em Portugal, que implicou baixas significativas 
dos salários reais em alguns períodos da nossa história económica recente, esteve 
associada à prática de taxas de inflação relativamente altas, que eram difíceis de prever 
e que por conseguinte implicavam por vezes a conjugação de aumentos salariais 
nominais com reduções de salários reais. Num contexto de uma maior estabilidade de 
preços, ou seja, de uma inflação que será mais próxima de zero, a  baixa dos salários 
reais só poderia ser conseguida à custa de reduções nos próprios salários nominais. Em 
regra os salários nominais apresentam uma rigidez à baixa muito maior do que os 

                                                      
19A variação percentual do salário real é aproximadamente igual à variação percentual do salário nominal 
diminuída da variação do nível de preços (ou taxa de inflação). 
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salários reais. Esta rigidez está aliás consagrada na lei20. Será assim introduzida, pela 
própria prática da baixa inflação, uma maior rigidez salarial, que poderá diminuir o 
desempenho do mercado de trabalho português.  

Segundo outras opiniões, a conjugação de algumas condições pode obstar ao receio 
expresso atrás: 

– A flexibilidade dos salários nominais possa ser superior à esperada, num 
contexto de mudança para um regime de inflação mais baixa. De facto a 
evidência empírica relativa à rigidez à descida dos salários nominais baseia-se 
na experiência acumulada em períodos em que se verificou uma inflação 
significativa. Esta experiência não se aplica necessariamente a um ambiente 
em que se verifica a estabilidade dos preços. 

– A “estabilidade dos preços” em países como a Alemanha ou a Suíça tem 
significado, na prática, taxas de inflação compreendidas entre um e três pontos 
percentuais. A constância dos salários nominais neste contexto já permite 
baixas dos salários reais semelhante às ocorridas nos anos 1992-94. 

– A própria adesão à união monetária pode trazer consigo uma maior 
estabilidade macroeconómica que impeça perturbações da magnitude das 
verificadas em 1974-75 ou 1981-82, embora não evite os efeitos adversos de 
choques externos, sobretudo os que forem assimétricos em relação ao resto da 
União Monetária Europeia. 

2.2 Factores microeconómicos de rigidez no mercado de trabalho 

Regulamentação do mercado de trabalho e desemprego 

A excessiva regulamentação do mercado de trabalho, e nomeadamente as normas de 
protecção aos empregos e as restrições aos despedimentos, são habitualmente apontadas 
como levando ao aumento do desemprego com base nos seguintes argumentos:  

– A maior flexibilidade permite um melhor ajustamento do emprego às variações 
da procura. Em período de recessão as empresas não terão excesso de 
trabalhadores, e portanto os custos inerentes não agravarão as suas 
necessidades económicas. Igualmente, em períodos de expansão económica, as 
empresas admitirão mais trabalhadores. 

                                                      
20 O artigo 21º, nº 1, alínea c) da Lei do Contrato de Trabalho (Regime Jurídico do Contrato Individual de 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 49408, de 24/11/69) consagra como garantia do trabalhador a 
proibição de a entidade patronal diminuir a retribuição do trabalhador, ainda que com excepções:  

– nos casos previstos na Lei ou em instrumentos de regulamentação colectiva (estes casos são 
raros, podendo apenas decorrer em momentos de crise e durante um determinado período); 
– acordo com o trabalhador, com autorização do Ministério do emprego (anteriormente do 
INTP, hoje da IGT). 

A diminuição da retribuição do trabalhador nunca pode resultar de uma decisão unilateral do empregador. 
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– Mais flexibilidade no emprego facilita a deslocação do trabalho de sectores e 
regiões em recessão para sectores e regiões em expansão. 

– Se bem que a maior flexibilidade possa conduzir a uma maior variabilidade dos 
volumes de emprego e das taxas de desemprego, há indicações de que se traduz 
num nível médio de desemprego mais baixo, com um número de 
desempregados de longa duração inferior. 

Deve reconhecer-se que a quantificação da rigidez do mercado de trabalho é um 
exercício complexo. No que diz respeito aos efeitos da legislação de protecção do 
emprego para trabalhadores com contratos permanentes, os efeitos sobre o nível de 
desemprego são teórica e empiricamente ambíguos. Esta legislação pode ter, no entanto, 
efeitos significativos sobre a mobilidade no mercado de trabalho e, em geral, sobre a 
capacidade de ajustamento da economia. 

A legislação portuguesa sobre protecção do emprego e sobre despedimentos, 
reconhecidamente marcada pela preocupação de assegurar a continuidade do vínculo 
contratual dos trabalhadores, embora tornada mais flexível no passado recente, continua 
a ser das mais restritivas da Europa, segundo dados publicados pela OCDE21. Esta 
orientação, espelhada sobretudo no enquadramento legal dos despedimentos, tende a 
elevar os custos de ajustamento da procura de trabalho. A existência de custos de 
despedimento elevados, no entanto, poderá ter sido total ou parcialmente compensada 
através da contratação a salários mais baixos, ou através do recurso a fórmulas 
contratuais menos formais. A ocorrência de “salários em atraso” em períodos de 
recessão pode ser vista como um caso extremo desta compensação.  

Na verdade, a rigidez efectiva do mercado de trabalho é inferior aquela que se 
poderia inferir de uma mera consideração dos propósitos legais. Para tal contribuirá a 
importância dos contratos temporários de trabalho e a grande proporção de pequenas 
empresas, onde a legislação é de fiscalização difícil. Assim, o grau de rigidez do 
mercado de emprego em Portugal, inferior na prática ao que um observador 
desprevenido poderia esperar, tem permitido reacções do emprego às flutuações da 
procura que não são muito inferiores às de outros países com uma legislação menos 
restritiva. 

Se existirem restrições a uma compensação salarial total, a intensidade dos fluxos 
brutos de emprego (criação e destruição brutas de emprego) será mais reduzida do que 
seria desejável da perspectiva da afectação dos recursos. Ora, um dos mecanismos que 
tenderá a criar dificuldades no ajustamento através dos preços será precisamente o 
derivado da separação entre empregados e desempregados (insiders/outsiders) no 
processo de contratação salarial que é reforçada num regime de custos de despedimento 
elevados. 

A indicação de que o mercado de trabalho português é caracterizado por uma fraca 
mobilidade dos trabalhadores é sugerida tanto pela fraca intensidade dos fluxos entre os 

                                                      
21Veja-se OECD Economic Survey - Portugal, 1996, p. 95.  
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estados de emprego, desemprego e actividade, como pela elevada duração média do 
desemprego ou pelo reduzido número médio de postos de trabalho por trabalhador (job 
turnover). O indicador da rotação da mão-de-obra (entradas + saídas / total dos 
efectivos dos estabelecimentos em actividade) caracteriza Portugal como um país de 
baixa mobilidade. Assim no período de 1990-91, a taxa de rotação era em Portugal da 
ordem dos 40 por cento, contra 39 por cento no Japão, 22 por cento nos Países Baixos, 
58 por cento em França, 126,4 por cento nos Estados Unidos, 62 por cento na Alemanha 
ou 68 por cento na Itália. 

Mercado habitacional 

A situação de bloqueio no mercado de arrendamento habitacional introduz um 
elemento de rigidez no mercado de trabalho. Constituindo uma séria barreira à 
mobilidade geográfica dos trabalhadores, é um factor importante para compreender 
permanência as taxas de desemprego regionais sistematicamente diferenciadas e 
expressas no gráfico 3. 

Igualmente, os elevados custos fixos nas operações de compra e venda de casas de 
habitação são um factor limitativo à mobilidade geográfica do factor trabalho.  

De notar, a este respeito, que a elevada percentagem de famílias portuguesas em que 
ambos os cônjuges trabalham dificulta, igualmente, a mobilidade espacial do trabalho.  

Bolsas de emprego fracamente permeáveis às condições gerais do mercado de 
trabalho 

Apesar de terem vindo a perder significado nos últimos anos devido às privatizações, 
subsistem ainda na economia portuguesa bolsas importantes de emprego que parecem 
escapar à lógica de contratação e negociação salarial da generalidade das empresas. 
Trata-se de um conjunto de empresas de dimensão apreciável, ligadas ao sector 
empresarial do Estado, que ao longo dos anos negociaram contratos laborais generosos 
desligados quer das condições gerais do mercado de trabalho quer da imposição de 
restrições orçamentais vinculativas. 

Salário mínimo 

Em Portugal, uma porção importante dos trabalhadores por conta de outrem em 
regime de horário completo recebe uma remuneração na vizinhança do salário 
mínimo22. Muito embora a proporção de trabalhadores em regime de horário completo a 
receber a remuneração mínima, no sector estruturado da economia, deva rondar, em 
1994, os 4 por cento, existe uma grande dispersão quanto à incidência do salário 

                                                      
22 Em 1993, último ano relativamente ao qual se dispõe de dados dos Quadros de Pessoal, a percentagem 
de trabalhadores na vizinhança do salário mínimo (na classe onde se encontra o salário mínimo, em que a 
amplitude é de 10 000 escudos) era de 13,5 e de 23,6 por cento, respectivamente para os trabalhadores de 
18 e mais anos e de menos de 18 anos. 
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mínimo por sectores de actividade e sexo. Continuam-se a detectar instrumentos de 
regulamentação do trabalho fixando salários mínimos convencionais abaixo do salário 
mínimo.  

Em Outubro de 1994, o Salário Mínimo Nacional (SMN) correspondia a 75 por 
cento do salário médio do trabalhador não qualificado (e a 66 por cento dos seus 
ganhos), e 51 por cento do salário médio global (ou a 43,7 por cento do ganho médio 
global). O fosso entre o SMN e o salário ou ganho médio tem vindo a alargar-se. 

A definição de uma remuneração mínima garantida é especialmente relevante no 
caso dos jovens à procura de primeiro emprego e dos trabalhadores pouco qualificados, 
nomeadamente os aprendizes. É necessário ter presente que o valor do salário mínimo 
define, frequentemente, o salário de entrada no mercado de trabalho podendo agravar as 
dificuldades de obtenção de um emprego por parte dos jovens. Por outro lado, a fixação 
de um salário mínimo pode alterar os preços relativos do trabalho qualificado em 
relação ao não qualificado, tornando mais atractiva a substituição dos segundos pelos 
primeiros.  

Subsídio de desemprego 

As alterações à legislação sobre o subsídio de desemprego introduzidas em 1989 
desencadearam um aumento pronunciado da correspondente taxa de cobertura nos anos 
seguintes. No entanto, tal taxa continua inferior à da generalidade dos países europeus, 
embora se encontre acima da dos Estados Unidos, Japão ou Espanha (veja-se o quadro 
7). 
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Quadro 7 
Taxa de cobertura dos desempregados 
registados pelo subsídio de desemprego 
e subsídio social de desemprego (1995) 

EUA 36 % 

Japão 39 % 

Espanha 40 % 

Portugal 42 % 

Grécia 50 % 

Alemanha 76 % 

França 76 % 

Bélgica 94 % 

Irlanda 95 % 

Reino Unido 97 % 

Dinamarca 100 % 

Fonte: OCDE, “Jobs Strategy”. 

 
À semelhança do que acontece com outros países da União Europeia existem, 

também em Portugal, fortes indicações de que os desempregados que recebem subsídios 
de desemprego transitam para o emprego a um ritmo significativamente mais lento do 
que os desempregados que não verificam as condições de acesso ao regime de subsídio 
de desemprego ou que esgotaram o período máximo de atribuição do mesmo. 

2.3 Aspectos estruturais do desemprego  

Progresso tecnológico e desemprego 

Desde os primeiros tempos da revolução industrial que o progresso técnico tem sido 
olhado por alguns como possível causa de desemprego. A introdução de uma nova 
tecnologia poupadora de trabalho permite, por definição, o mesmo nível de produção 
com uma menor quantidade de trabalho. Num raciocínio simplista, poder-se-ia então 
concluir que necessariamente alguns dos indivíduos anteriormente empregados ficarão 
condenados ao desemprego. Mesmo nos dias de hoje, este tipo de explicação para o 
desemprego é frequentemente avançada, explicita ou implicitamente, em diversos 
sectores da opinião pública. 

Ao longo dos últimos dois séculos o progresso tecnológico sucedeu-se a um ritmo a 
que a Humanidade nunca tinha assistido. A produtividade do trabalho nos países mais 
desenvolvidos é hoje dez vezes mais elevada em comparação com o início deste século. 
Este aumento notável está na base, não de um aumento do desemprego, mas sim de uma 
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elevação igualmente sem precedentes do nível de vida, dos rendimentos e do consumo, 
e também de uma redução importante do horário médio de trabalho.  

No quadro dos desenvolvimentos económicos após a Segunda Guerra Mundial, o 
aumento do desemprego em Portugal e na Europa é, como já se explicitou no início 
deste capítulo, um fenómeno dos últimos vinte anos. A verdade é que o crescimento 
económico, que tem por base última o progresso tecnológico, desacelerou nesse período 
em relação aos anos imediatamente anteriores, tal como resulta evidente do gráfico 7. 
Assim, e se alguma relação causal se pudesse inferir da mera observação deste facto, 
seria a contrária: menos crescimento e um menor ritmo de progresso tecnológico 
traduzem-se em menos emprego. Existem aliás argumentos económicos favoráveis a 
esta última relação: a um crescimento mais elevado corresponde uma rendibilidade 
maior, do ponto de vista das empresas, na criação de novos postos de trabalho (efeito de 
capitalização). 

Gráfico 7 - Crescimento do PIB na Europa dos 15, nos EUA e em 
Portugal (1961-1996) 
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Fonte: European Economy n.º 60 

 
O progresso técnico não ocorre de forma homogénea em todos os sectores da 

actividade económica. Suponha-se que sobrevém um progresso significativo em 
determinada actividade: tal significa que com os mesmos recursos se pode agora 
produzir mais. Se o bem ou serviço produzido não for um substituto para aqueles onde 
não houve evolução tecnológica, a tendência será, muito provavelmente, para aumentar 
a produção do bem ou serviço em causa, ao mesmo tempo que se diminui o emprego 
nesse sector, ficando disponível mais factor trabalho para outras actividades. Se a 
evolução tecnológica se dá na produção de um bem ou serviço que substitui outros já 
existentes, como é muitas vezes o caso dos novos produtos, então será de esperar que 
esse sector atraia recursos produtivos, e nomeadamente que se expanda o emprego 
nesse sector em detrimento dos restantes. Em todo o caso, o progresso técnico traz 
consigo uma constante reafectação do sector trabalho entre actividades, e, 
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possivelmente, um aumento do desemprego temporário enquanto estado de transição 
entre antigas e novas actividades.  

Uma explicação de índole tecnológica para o aumento do desemprego que tem sido 
bastante propagada passa pela hipótese do progresso técnico que se tem verificado nos 
últimos anos apresentar um enviesamento no sentido da poupança de trabalho pouco 
qualificado. Na sua formulação mais forte, os trabalhadores menos qualificados 
poderiam mesmo tornar-se “não empregáveis”, e aqui residiria uma explicação para a 
elevada persistência das taxas de desemprego na Europa. Tratar-se-ia de um fenómeno 
que, embora de duração importante, seria transitório. No longo prazo poderá expandir-
se a produção de serviços que exigem trabalhadores pouco qualificados. 

Os dados disponíveis sobre o desemprego em Portugal não corroboram muito este 
tipo de explicação, a não ser, porventura, na tendência para o desemprego entre os 
licenciados ser inferior à média. 

Noutros países europeus e nos Estados Unidos existirão porventura alguns indícios 
mais fortes que possam suportar esta tese. Por um lado, a proporção de desempregados 
menos qualificados na Europa tem vindo a aumentar. Por outro lado, nos Estados 
Unidos existe evidência empírica de que o aumento da diferença entre os salários dos 
trabalhadores menos e mais qualificados resulta de uma alteração nas procuras relativas 
dos diferentes tipos de trabalhadores. A maior flexibilidade salarial americana 
explicaria assim uma evolução menos desfavorável do desemprego.  

No entanto, cumpre salientar que esta teoria tem, ainda assim, alguns pontos fracos, 
resultantes de não existir evidência directa do progresso técnico ser enviesado contra os 
trabalhadores menos qualificados, e do facto do desemprego também ter aumentado 
entre os trabalhadores mais qualificados (a plena verificação da explicação em 
discussão implicaria que houvesse um excesso de procura destes últimos).  

Concorrência internacional e desemprego 

A concorrência externa aos produtos portugueses é por vezes responsabilizada pelo 
aumento do desemprego em Portugal. Esta concorrência dá-se no mercado interno, com 
a crescente presença de produtos provenientes de outros países da União Europeia, e no 
mercado externo, onde as nossas exportações enfrentam as produções de países nossos 
parceiros na União Europeia mas também, crescentemente, a de países terceiros, 
nomeadamente do Leste Europeu e do Sudeste Asiático. A respeito destes dois últimos 
grupos, trata-se mais de um problema potencial, na medida em que a proporção das suas 
exportações em relação ao PIB europeu e americano é ainda reduzida (entre um e dois 
por cento), embora a sua incidência em alguns sectores (por exemplo o do vestuário e 
do calçado) seja já significativa. 

A abertura dos mercados, permitindo um aprofundamento da especialização 
produtiva, traduz-se num aumento da eficiência: cada país produzirá e exportará aqueles 
produtos para os quais tem uma vantagem comparativa, e importará aqueles que 
produziria a maior custo. No entanto, se é verdade que os intervenientes no seu 
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conjunto aumentarão o seu bem-estar, não é garantido que isso aconteça para todos os 
indivíduos de per si. Nomeadamente, e em termos europeus, a acrescida concorrência 
de países que se caracterizam pela abundância de trabalho não qualificado poderá ter 
por consequência uma baixa dos salários relativos dos trabalhadores não qualificados 
nos países europeus, menos procurados pelas empresas europeias, ou pelo aumento do 
desemprego entre estes, caso os salários sejam rígidos. Neste sentido, é possível 
argumentar que países como Portugal, com maior abundância de trabalho não 
qualificado e com uma especialização produtiva que a reflecte, tenham mais 
dificuldades no processo de globalização em comparação com países como a Alemanha, 
cuja especialização produtiva está associada à elevada qualificação do trabalho.  

As dificuldades referidas para países como Portugal, podem no entanto, ser 
compensadas não só pela própria alteração da estrutura produtiva e pela elevação da 
qualificação do trabalho nacional, como pelo efeito de aumento de mercado 
proporcionado pela globalização.  

Se as vantagens da globalização são reconhecidas como sendo vantajosas para 
Portugal no longo prazo, sobretudo se a capacidade empresarial portuguesa se revelar à 
altura da captação das suas potencialidades, o grupo reconhece alguns custos de 
ajustamento no curto prazo, nomeadamente naqueles sectores mais directamente 
atingidos (e vantagens também nos sectores que são directamente beneficiados). 
Nomeadamente, a perda de capital resultante da concorrência externa e as deficiências 
na fluidez das transferências de trabalhadores entre sectores, são custos que se podem 
reflectir em aumentos difíceis de eliminar a curto prazo. 

Persistência do desemprego 

Em termos genéricos, uma determinada variável económica apresentará um elevado 
grau de persistência se o seu valor no presente for em boa parte determinado pelo seu 
valor em períodos passados. Assim, e considerando a taxa de desemprego, dir-se-á que 
apresenta uma elevada persistência se, após a ocorrência da causa imediata que levou à 
sua subida, permanece em níveis altos durante um período de tempo substancial. O 
desemprego passa, assim, a ser em parte “explicado” por ele próprio: para além da 
causa primária do seu aumento, torna-se importante explicitar as razões para a sua 
persistência. Após se reverem brevemente as principais razões que podem levar à 
persistência do desemprego, discute-se a observância empírica deste fenómeno em 
Portugal. 

A rigidez no mercado do emprego, entendida como a existência de custos na 
contratação de novos trabalhadores ou nos despedimentos, pode contribuir para a 
persistência do desemprego, na medida em que as empresas não adaptarão tão 
rapidamente a quantidade de trabalho que utilizam às condições diferenciadas que vão 
enfrentando nos mercados em que se movem. Os custos em questão podem ter origem 
variada, incluindo as restrições legais aos despedimentos, os custos de formação de 
mão-de-obra recentemente recrutada. 
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Por exemplo, e partindo de uma situação em que já existe um nível de desemprego 
significativo, quando as condições da procura se tornam mais favoráveis, as empresas 
hesitarão em criar novos postos de trabalho, já que o custo fixo a estes associado poderá 
não ser recuperado. Isto será tanto mais verdade quanto maior for a incerteza em relação 
ao futuro. 

Se os salários reais forem rígidos, isto é, se não variam de acordo com as condições 
do mercado de trabalho, tal pode significar que, na presença de desemprego, os salários 
podem não baixar por forma a possibilitar a criação de mais postos de trabalho pelas 
empresas. Uma das razões frequentemente apontada para que esta rigidez possa existir 
advém do poder de reivindicação diferenciado dos indivíduos empregados face àqueles 
que se encontram desempregados. Se os salários forem essencialmente determinados 
entre aqueles que permanecem empregados e as entidades empregadoras, sendo os 
desempregados marginalizados, uma recuperação da actividade económica pode 
reflectir-se em aumentos salariais para os que trabalham e não em novos empregos para 
os que permanecem desocupados. 

Uma outra razão apontada para a persistência resulta da depreciação do capital 
humano do indivíduo desempregado, associada a características de informação 
imperfeita no mercado de trabalho. Por um lado, o indivíduo desempregado pode perder 
qualidades e hábitos de trabalho enquanto não trabalha, desactualizando a sua formação 
e preparação. Um empregador oferecerá emprego mais dificilmente a um indivíduo 
nestas condições. Por outro lado, quando um empregador escolhe um indivíduo para um 
determinado posto de trabalho, não possui toda a informação sobre a adequabilidade do 
empregado em perspectiva, antes baseia a sua selecção num certo número de 
indicadores. Aqui, os indivíduos desempregados, e sobretudo aqueles que se encontram 
há mais tempo sem ocupação, estarão em desvantagem: este item curricular diminui as 
probabilidades de virem a ser eles os escolhidos.  

Os aspectos directamente ligados ao grau de flexibilidade do mercado de emprego e 
dos salários reais serão abordados em secções que se seguem, discutindo-se em seguida 
as características de maior ou menor persistência do desemprego em Portugal. 

Já foi apontado anteriormente que o desemprego tem estado em Portugal fortemente 
associado ao nível de actividade económica, de tal forma que a recuperação da 
actividade se traduz em baixas significativas da taxa de desemprego. Igualmente, a taxa 
de desemprego correspondente aos dois últimos períodos de recessão é de grandeza 
semelhante, o mesmo se passando em relação à duração média da experiência 
individual de desemprego. Na mesma linha, a percentagem de desempregados de longa 
duração no conjunto de desempregados, se se revela como sendo contra-cíclica, não tem 
aumentado de ciclo para ciclo económico. Todos estes dados, e nomeadamente quando 
colocados em comparação com os respeitantes aos outros países europeus, levam a 
concluir que até ao presente a persistência do desemprego em Portugal tem sido 
moderada. 
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Todavia o quadro 5 mostra que a percentagem de desempregados de longa duração 
se apresenta como elevada, em termos internacionais. Se o fenómeno da persistência 
pode ser moderado em termos agregados, tal não impede que exista um problema de 
desemprego de longa duração que afecte um número considerável de indivíduos. 

3. Como combater o desemprego? 

3.1 Estabilidade Económica e Crescimento Sustentado 

A estabilidade económica é uma condição necessária – embora certamente não 
suficiente – para assegurar, de forma sustentada, o crescimento, a criação de emprego e 
o desenvolvimento.  

A liberalização do comércio e crescente integração dos mercados financeiros 
modificaram radicalmente o ambiente em que as autoridades definem a política 
económica: a autonomia das políticas nacionais é cada vez mais limitada, é indiscutível 
que os efeitos da política económica dependem de forma crucial da percepção dos 
agentes quanto ao regime macroeconómico. Nestas condições, são crescentemente 
reconhecidos os méritos de um regime económico baseado predominantemente em 
regras, por oposição a um regime caracterizado por um elevado grau de 
discricionariedade das autoridades. As regras podem encarar-se como um mecanismo 
de garantia de consistência na actuação das autoridades.  

Existe um amplo consenso em torno da estabilidade macroeconómica como pré-
condição para a sustentabilidade do crescimento económico e da criação de emprego. 
Neste sentido se têm pronunciado vários organismos internacionais, como o FMI e a 
OCDE. A nível da União Europeia, este consenso tem sido consistentemente reafirmado 
pelos Chefes de Estado e de Governo em Conclusões do Conselho Europeu e 
Orientações Gerais de Política Económica.  

Foi, no entanto, e em oposição a este ponto de vista, argumentado que a existência de 
actuações oportunas por parte das autoridades, destinadas a assegurar a manutenção de 
um ritmo adequado de crescimento, é preferível a um regime definido por regras. Nesta 
perspectiva, a estabilidade económica, entendida como estabilidade dos preços, está 
longe de ser uma condição necessária ao crescimento da actividade económica e do 
emprego. Pelo contrário, poderá mesmo ser um factor de estagnação e de aumento do 
desemprego quando lhe é dada prioridade absoluta na política económica, uma vez que 
se considera que a expansão da procura tem um importantíssimo papel na criação de 
empregos. Uma excessiva rigidez nesta matéria dificulta, mais do que facilita, as 
transformações estruturais necessárias ao aumento da competitividade e do crescimento.  

Se se concretizar a adesão de Portugal à área do Euro melhorarão, muito 
substancialmente, as perspectivas de estabilidade da economia portuguesa: tudo faz 
esperar que o Banco Central Europeu será eficaz no combate à inflação, definido como 
o objectivo fundamental da sua actuação; e o pacto de estabilidade que tem estado a ser 
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discutido ao nível da UE, pode contribuir fortemente para que os défices orçamentais 
passem a ser mais controlados do que no passado. 

A baixa das taxas de juro que, em princípio, estará associada à entrada na UEM, 
facilitará a expansão económica e, por conseguinte, a criação de empregos. 

Mas, segundo algumas opiniões, a rigidez imposta à política económica por uma taxa 
de câmbios irrevogavelmente fixa nas transacções entre os países da UE, pode levar, 
principalmente em face de choques externos (que frequentemente são bastante 
assimétricos), a que os ajustamentos a situações de desequilíbrio deixem de ser 
facilitados por modificações nos preços relativos (como sucedeu em Portugal em 1977-
78 e 1983-84) e passem a ter de assentar, em muito maior grau, sobre variações dos 
níveis da produção e do emprego. 

Em qualquer caso, mesmo sem a adesão à UEM, Portugal não dispõe de grandes 
margens de manobra para resolver os problemas de desemprego através de medidas de 
expansão da procura ou de desvalorizações cambiais. Com a grande abertura ao exterior 
resultante da integração europeia e, principalmente com a liberdade de circulação de 
capitais, as tentativas de expansão da procura tenderiam a reflectir-se essencialmente 
em inflação e em dificuldades da balança de pagamentos e as desvalorizações 
produziriam subidas da inflação e poderiam provocar aumentos das taxas de juro. Os 
efeitos, a curto prazo, dessas políticas sobre a produção e o emprego seriam por certo 
muito mais fracos do que era habitual esperar até meados de 1985 e, a médio prazo, 
haveria o risco de eles serem perversos, na medida em que a instabilidade afectasse a 
confiança dos investidores. 

3.2 Sistema Educativo e Formação Profissional 

As possibilidades de, a longo prazo, promover o emprego dependem em larga 
medida do nível de educação e formação profissional da população activa, como se 
refere no capítulo I. Está hoje generalizado na teoria económica que o nível do capital 
humano – isto é, o nível de educação e capacidade profissional – da população é um dos 
factores que mais poderosamente podem contribuir para o crescimento económico a 
longo prazo, e, por conseguinte, para a criação de novos empregos. A rápida evolução 
técnica e nas estruturas produtivas implica que muitas especializações se tornam 
rapidamente desactualizadas e que a capacidade de grande parte da população activa 
para fazer face às transformações da procura depende de nível de educação elevado que 
permita fácil adaptação a novas condições e a novas tarefas. 

O grupo de trabalho considera que deve ser dada prioridade à qualidade do sistema 
educativo global, com ênfase no ensino secundário. A qualidade é vista não só na 
perspectiva da evolução tecnológica, tornando-se cada vez mais importante um ensino 
universal que permita aos estudantes ganhar capacidade de adaptação a um mundo em 
constante mutação, como também na perspectiva da formação da personalidade. 
Qualidades como a iniciativa, a criatividade, a adaptação a novas situações e o espírito 
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de trabalho em equipa são cada vez mais importantes para o sucesso no mercado de 
trabalho, para além das habilitações formais. 

Se se devem envidar todos os esforços para que a escolaridade obrigatória seja 
cumprida, dever-se-á ainda providenciar para que os jovens que abandonam o sistema 
escolar mais cedo, com muito poucas qualificações, adquiram alguma qualificação fora 
do sistema escolar que lhes permita o emprego. A aquisição de qualificação profissional 
deverá ainda ser concedida aos jovens que saem da escola com o 9º, 10º, 11º ou 12º 
anos de escolaridade. 

A constante evolução técnica, com a inerente desactualização e desvalorização de 
conhecimentos e especialidades, faz da aprendizagem ao longo da vida um importante 
factor de empregabilidade do indivíduo. É assim altamente desejável que esta seja 
incentivada, que a rentabilidade do investimento em recursos humanos seja acrescida e 
que este tipo de investimento assuma a mesma prioridade que outros tipos de 
investimento. 

Em Portugal a educação tem-se expandido muito em termos quantitativos, mas há 
razões para recear que se tenha deteriorado acentuadamente em termos qualitativos. A 
falta de rigor na avaliação dos alunos do ensino secundário resultante das reformas 
introduzidas em meados da década de 80, os resultados dos últimos exames nacionais 
do ensino secundário, as baixas classificações admitidas no acesso a numerosos 
estabelecimentos do ensino superior oficial, e a qualidade duvidosa do ensino em 
muitos cursos ministrados universitários são deficiências de grande gravidade para o 
futuro da economia nacional, para além do nível cultural da população. É alarmante que 
em recentes comparações internacionais sobre os conhecimentos adquiridos no ensino 
secundário, Portugal surja mal classificado, abaixo, inclusivamente, de alguns países em 
vias de desenvolvimento.  

A componente tecnológica do nosso ensino é reduzida, e o seu desenvolvimento é 
importante, tanto ao nível do ensino secundário como superior. No entanto, o grupo 
manifesta alguma preocupação com o recente crescimento do número de cursos 
superiores e de estabelecimentos que os ministram. As especializações muito estreitas 
ao nível das licenciaturas não correspondem frequentemente à estrutura da procura no 
mercado de trabalho e raramente permitem responder adequadamente às modificações 
que continuamente se verificam nessa estrutura. Elas resultam, por isso, em 
desperdícios, na medida em que falta aos diplomados uma boa formação geral e em que 
estes acabam por ter de encontrar empregos em que a preparação profissional exigida é 
diferente da especialização que adquiriram 

É, por outro lado, necessário que o Governo promova uma maior sinalização do 
sistema de ensino, no sentido de proporcionar mais informação na escolha por parte dos 
estudantes. Essa sinalização deverá incluir nomeadamente (a) o desenvolvimento de 
sistemas de certificação, como os que têm sido postos em prática em vários países; (b) a 
ampla divulgação de estatísticas referentes à situação perante o emprego dos recém-
licenciados dos vários cursos; (c) e, não obstante as dificuldades em fazer projecções 
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para o futuro, a elaboração e a publicação de estudos sobre as perspectivas a médio 
prazo, da procura de trabalho, por níveis de qualificação, por sector de actividade 
económica e, principalmente, por tipos de especialização profissional. 

3.3 Flexibilização do mercado de trabalho 

A análise apresentada nas secções anteriores mostra que Portugal tem sido menos 
atingido que outros países europeus por problemas de rigidez nos salários e que mesmo 
no emprego, apesar da rigidez formal ser elevada, o enquadramento legal do mercado 
de trabalho português parece ter gerado, em termos agregados, menores dificuldades de 
ajustamento do que na generalidade dos países europeus. No entanto, a experiência 
europeia, a este respeito, não deverá ser tomada como padrão. Em todo o caso, a 
informação empírica disponível sobre o funcionamento do mercado de trabalho 
português sugere que a actual situação institucional, da perspectiva microeconómica, 
desfavorece claramente uma afectação eficiente de recursos. 

Não surge assim como imperioso, do ponto de vista macroeconómico, que a 
legislação sobre despedimentos e sobre segurança no emprego tenha de ser 
substancialmente flexibilizada. De resto, uma flexibilização muito pronunciada dos 
despedimentos, poderia ter reflexos negativos sobre a formação dos trabalhadores, uma 
vez que, em face da menor segurança, quer estes, quer as empresas, estariam menos 
dispostos a investir na formação profissional de longa duração. Poderia no entanto 
tornar-se aconselhável uma flexibilização parcial, desde que acompanhada por uma 
aplicação mais efectiva dos regulamentos existentes.  

A situação actual cria grandes desigualdades entre trabalhadores. Aqueles que se 
encontram empregados em grandes empresas, e nomeadamente no sector público, 
beneficiam de uma protecção mais elevada contra o despedimento, mesmo que as 
entidades onde trabalham se defrontem com dificuldades financeiras, ou tenham 
excesso de mão-de-obra. Outros, em regime de contrato de trabalho temporário ou que 
trabalham a domicílio ou com “recibo verde” estão em situação muito mais vulnerável.  

De acordo com algumas opiniões, uma maior flexibilização global efectiva não surge 
como aconselhável, dado que: 

– Em dados respeitantes a vários países, não se detecta empiricamente uma forte 
correlação entre menor rigidez e elevados níveis médios de emprego, nem 
entre maior rigidez e menor crescimento da produtividade. 

– No Reino Unido e nos EUA, países caracterizados por mercados flexíveis, a 
variabilidade o emprego e as taxas de desemprego é superior à dos países do 
continente europeu. 

– A maior criação do emprego nos EUA coincidiu com uma menor evolução da 
produtividade e os salários dos trabalhadores menos qualificados baixaram em 
termos reais. 
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– A maior segurança do emprego tem custos, mas também vantagens, 
proporcionando melhores condições para a aquisição de experiência 
profissional, a elevação das qualificações e o aumento da produtividade, para 
além da sua contribuição para a coesão social. 

Uma das facetas da flexibilização do mercado de trabalho que merece a maior 
atenção do que a que até aqui lhe tem sido atribuída é a da flexibilidade dos tempos e 
horários de trabalho. As empresas têm ritmos de produção diferentes: umas são mais 
afectadas que outras por factores sazonais, por pontas de procura e por flutuações 
cíclicas. A aplicação de regras muito uniformizadas a todas as empresas pode pôr em 
causa a competitividade e a capacidade de sobrevivência de algumas delas. Embora já 
haja diferenciações sectoriais, a maior flexibilização dos tempos de trabalho nos 
diversos sectores, através de negociações que levem em conta as especificidades de 
cada um deles, pode contribuir para aumentar o nível de emprego nas empresas mais 
afectadas por normas legais contratuais impostas com base em modelos uniformes. 

Conviria também ampliar as possibilidades de recurso a sistemas de trabalho a tempo 
parcial.  Portugal é dos países da OCDE com menor percentagem de trabalhadores em 
regime de trabalho a tempo parcial. Em quase metade desses países, a proporção de 
trabalhadores a tempo parcial excede 20% do emprego total, chegando a aproximar-se 
ou a exceder os 30% na Holanda e na Suíça. Em Portugal essa percentagem andava 
pelos 7% em 1993.23 

Há evidentemente vantagens para os trabalhadores quando o trabalho a tempo parcial 
é voluntário, uma vez que corresponde às suas preferências. Mas, mesmo nos casos em 
que é involuntário, ele pode ser socialmente vantajoso, na medida em que permite, 
durante períodos de crise, evitar a falência de empresas que doutra forma criariam 
desemprego, em que permite distribuir os custos do desemprego de forma mais 
equitativa, por um maior número de trabalhadores, e em que, para muitos trabalhadores, 
a alternativa ao trabalho temporário involuntário seria o desemprego. 

3.4 Subsídio de desemprego e salário mínimo 

O subsídio de desemprego, enquanto seguro de rendimento, bem como o salário 
mínimo, constituem dois importantes elementos de coesão e solidariedade social. 

O subsídio de desemprego pode afectar o salário de reserva dos trabalhadores, 
desencorajando a procura de emprego por parte de alguns dos seus beneficiários, e, 
portanto, condicionar o nível salarial, de emprego e de desemprego, nomeadamente para 
níveis salariais mais baixos. No limite, elevados subsídios atribuídos de forma 
incondicional tornam-se ineficientes em resultado dos custos decorrentes dos seus 
efeitos sobre a oferta de trabalho. De qualquer maneira, é essencial que, além de se 
intensificar o combate a alguma fraude que tem sido observada, se procure maior 
efectividade no controlo dos beneficiários do subsídio do desemprego, por forma a 
                                                      
23OCDE, “Étude de l’OCDE sur l’emploi:  La mise en oeuvre de la stratégie”, Paris, 1995, pág. 23. 
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verificar que eles estão efectivamente a procurar um emprego e que, ao mesmo tempo, 
se reforcem os apoios à reintegração desses beneficiários no mercado de trabalho. 

O salário mínimo, se fixado a um nível excessivo face à produtividade do trabalho, 
poderia conduzir a um aumento do desemprego. Em Portugal, se apenas 4 por cento dos 
empregados não agrícolas recebem este salário, e se a dispersão salarial tem aumentado, 
é crível que o salário mínimo não tenha actuado como restrição significativa. Na 
opinião do grupo de trabalho não há por isso razões para alterar as linhas gerais da 
política que tem vindo a ser seguida neste domínio. 

3.5 Políticas activas do mercado de trabalho 

O grupo de trabalho partilha da opinião expressa por organizações internacionais 
(OCDE, União Europeia) de que deve ser dada preferência às medidas activas do 
mercado de trabalho, isto é as medidas que contribuem para melhorar as possibilidades 
de os trabalhadores encontrarem emprego, em relação às medidas passivas, isto é, aos 
subsídios de desemprego e a outras medidas de apoio ao rendimento dos 
desempregados. Esta preferência exige um sistema adequado de avaliação, que permita 
medir a respectiva incidência sobre o mercado de trabalho, nomeadamente em termos 
de eficácia e adequação. Por outro lado, as políticas activas de emprego não deverão 
substituir a política económica quanto à responsabilidade que recai sobre esta de 
assegurar, em cada momento, o nível mais elevado e estável de emprego. 

Devem ser identificados os indivíduos e grupos de risco, por forma a que se tomem 
medidas para prevenir que uma experiência de desemprego se torne em desemprego de 
longa duração. Estas medidas incluem a formação profissional e a ajuda na procura de 
um emprego.  

3.6 Questões fiscais e contributivas 

O problema da tributação dos rendimentos do trabalho (incluindo as contribuições 
para a segurança social) deverá ser analisado cuidadosamente. Em praticamente todos 
os países europeus, essa tributação é considerada elevada. Por impor um largo 
diferencial entre os rendimentos líquidos de cada trabalhador e os custos com esse 
trabalhador suportados pela respectiva entidade empregadora, a pesada tributação dos 
rendimentos do trabalho é considerada como um dos grandes obstáculos à criação de 
empregos. Por isso, tem sido proposta a redução da carga fiscal sobre os rendimentos do 
trabalho, nomeadamente a das contribuições patronais para a segurança social que, 
embora pagas pelas entidades empregadoras, se reflectem nas possibilidades de os 
trabalhadores conseguirem empregos e nos níveis dos respectivos salários.  

Em Portugal a sobrecarga nos custos do trabalho imposta pelo IRS e pelas 
contribuições para a segurança social é mais alta do que a que de quase todos os países 
não europeus da OCDE (nomeadamente, o Japão, a Austrália, os EUA e o Canadá), mas 
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é mais baixa do que a quase totalidade dos países europeus, (com excepção da Suíça e 
do Reino Unido).24 

Apesar disso, haveria interesse, por razões de competitividade internacional, em não 
discriminar fiscalmente tanto contra o factor trabalho, e em não estimular tanto, por essa 
via, as combinações produtivas que privilegiam mais os equipamentos, com sacrifício 
do emprego. 

A redução das contribuições patronais para a segurança social é, normalmente, o 
meio mais adequado para atingir esse objectivo.  A este respeito, é de notar que a 
distinção entre contribuições patronais e contribuições dos trabalhadores para a 
segurança social é puramente artificial. Tanto umas como outras são custos do trabalho. 
Se, porém, se reduzissem as contribuições dos trabalhadores para a segurança social, em 
vez das dos empregadores, o custo do trabalho só baixaria na medida em que houvesse 
uma redução do mesmo montante dos salários brutos, o que, na prática, seria mais 
difícil de conseguir que a simples redução das contribuições patronais. 

O grande problema com o aligeiramento da carga fiscal sobre os rendimentos do 
trabalho é o de encontrar fontes alternativas de tributação para substituir as receitas que 
ele faria perder. Os impostos sobre os rendimentos do capital não oferecem, sob esse 
aspecto, muitas possibilidades, em virtude da mobilidade internacional deste último e 
também por causa das dificuldades no controlo da evasão fiscal. A solução mais vezes 
apontada – e que, aliás, já começou a ser aplicada em Portugal, embora apenas muito 
parcialmente – é a de aumentar as receitas do IVA ou de outros impostos indirectos. 
Mas, também aí há limitações, embora não necessariamente de uma grande rigidez, 
impostas pela livre circulação de mercadorias na União Europeia e pelas disposições 
nela existentes, ou em curso de negociação, sobre harmonização fiscal em matéria de 
IVA. O grupo considera, todavia, que este é um dos aspectos da política fiscal que mais 
deve prender a atenção das autoridades durante os próximos anos. 

3.7 Clima favorável à empresa e ao espírito empresarial 

Como se defendeu atrás, a criação de um clima macroeconómico estável é condição 
imprescindível para a criação de emprego. No entanto, não é condição suficiente. Os 
empregos são criados nas empresas, novas e já existentes. Surge assim como muito 
importante proporcionar as condições favoráveis à criação de empresas e ao seu 
desenvolvimento. Nomeadamente, devem ser removidos os obstáculos burocráticos à 
criação de novas empresas. Estes obstáculos traduzem-se em custos monetários e em 
prazos de espera por decisões tomadas pela Administração Central e Local. Este último 
aspecto é sentido pelos empresários como particularmente gravoso. 

Outro aspecto que poderá favorecer o clima empresarial é o associado com o 
adequado funcionamento do sistema de justiça. Um bom funcionamento do sistema de 

                                                      
24idem, pág. 20. 
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justiça é importante na medida em que assegura efectivamente a garantia dos direitos de 
propriedade e proporciona regras claras de funcionamento dos mercados (ver 3.1). 

O peso das pequenas e médias empresas na economia nacional faz com que estas 
tenham grandes potencialidades na criação de emprego. O apoio que lhes possa ser 
dado assume grande importância, em especial no que se refere a infra-estruturas 
essenciais em termos de viabilidade, competitividade e expansão, infra-estruturas essas 
respeitantes a áreas em que a sua pequena dimensão não permite progredir 
isoladamente. São exemplos os estudos a nível sectorial de mercado e marketing, a 
investigação e desenvolvimento de novas tecnologias, a promoção das exportações, a 
formação profissional e o apoio técnico à gestão. 

O grupo manifesta, porém, fortes reservas em relação à concessão de apoios 
financeiros a empresas em dificuldades, com o argumento de que, por essa forma, se 
protegem postos de trabalho. Os apoios podem ter justificação no caso de empresas 
atingidas com especial dureza por flutuações cíclicas ou por choques esporádicos não 
previstos, nem seguráveis. Mas o apoio a empresas com viabilidade duvidosa a médio 
prazo, mesmo que traga benefícios temporários aos trabalhadores nelas empregados, 
implica, normalmente, desperdícios de recursos, que poderiam ser utilizados com mais 
eficácia noutras acções destinadas a criar empregos. e a favorecer outros trabalhadores. 
Além disso, as empresas assistidas com auxílios financeiros, perdões de dívidas ou 
reescalonamento dos pagamentos em atraso de impostos e contribuições à segurança 
social, introduzem distorções na concorrência, que podem prejudicar seriamente as 
empresas mais viáveis e mais cumpridoras. Embora, no curto prazo, o apoio a empresas 
não viáveis pareça uma forma de proteger os trabalhadores menos dispendiosa do que a 
concessão de subsídios de desemprego, no médio e longo prazo sucede o contrário. 

Sob este aspecto, é grave que a ineficácia e demoras dos processos de falência sejam 
tão pronunciados entre nós. A melhor salvação para os equipamentos e os trabalhadores 
utilizados em empresas não competitivas é frequentemente a da passagem dessa 
empresa para outros donos e outros gestores, a preços que reflictam as previsões da sua 
rentabilidade futura. É, por essa forma, que melhor se pode garantir a viabilidade futura 
de empresas ineficientes, embora à custa de prejuízos para os actuais donos e credores e 
de dificuldades para os trabalhadores. 
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1. Processo de transição 

a) A União Económica e Monetária e condições de participação 

Portugal assinou o Tratado da União Europeia (TUE) em 7 de Fevereiro de 1992. 
Tratou-se de uma decisão política, no sentido do aprofundamento da integração política 
e económica na Europa, e que mereceu o apoio de uma maioria substancial dos 
deputados da Assembleia da República. De acordo com o Protocolo (n.º10) relativo à 
passagem para a terceira fase da União Económica e Monetária (UEM), do TUE, os 
Estados-membros declararam ser irreversível a evolução da Comunidade para a terceira 
fase da UEM e que nenhum Estado-membro, satisfazendo ou não as condições 
necessárias à adopção de uma moeda única, impedirá a entrada na terceira fase. Neste 
capítulo apenas são abordados os aspectos económicos decorrentes desta opção, no 
entendimento de que eles são parte constitutiva de uma opção mais vasta.  

No TUE encontram-se definidos os fundamentos da constituição de uma união 
económica e monetária na Europa, bem como as regras a que deve obedecer o processo 
de transição. As decisões tomadas pelo Conselho Europeu de Madrid em Dezembro de 
1995 vieram clarificar e particularizar o calendário para a introdução da moeda única.  

No início de 1998 o Conselho Europeu decidirá sobre qual o grupo de países que 
participarão na UEM desde o seu início, a 1 de Janeiro de 1999. A decisão terá por base 
o respeito dos critérios de convergência económica definidos no Tratado de Maastricht. 
Em consequência, os Estados-membros participantes deverão, em 1997, e de acordo 
com o Art. 109 j(1) do TUE, ter realizado um elevado grau de convergência sustentada, 
com base na observância dos seguintes critérios: 

• O critério de estabilidade de preços estabelece que a taxa de inflação de um 
Estado-membro não pode exceder um valor de referência que será em princípio 
definido como a variação média anual do Índice de Preços no Consumidor 
Harmonizado verificada, em média, nos três Estados-membros com melhores 
resultados em termos de estabilidade de preços, mais 1.5 pontos percentuais. 

• O critério de situação orçamental estabelece que o Estado-membro não poderá 
ser objecto de uma decisão do Conselho que declare verificada a existência de 
um défice excessivo nesse Estado-membro. A declaração de existência de um 
défice excessivo é uma decisão política do Conselho, tendo por base o Artigo 
104.º-C do Tratado e o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O procedimento 
de défice excessivo é desencadeado pela Comissão caso a relação entre o 
défice orçamental programado ou verificado no Estado-membro e o PIB 
exceda os 3 por cento, excepto se essa relação tiver baixado de forma 
substancial e contínua e tiver atingido um nível próximo dos 3 por cento; ou, 
em alternativa, caso o excesso seja meramente excepcional e temporário e 
aquela relação continuar perto dos 3 por cento. O procedimento é igualmente 
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desencadeado caso a relação entre a dívida pública e o PIB exceda os 60 por 
cento, excepto se essa relação se encontrar em diminuição significativa e se 
aproxime, de forma satisfatória, do valor de referência.  

• O critério de participação no mecanismo de taxas de câmbio do Sistema 
Monetário Europeu estabelece que o Estado-membro deverá ter respeitado as 
margens de flutuação normais previstas no Mecanismo de Taxa de Câmbio 
(MTC) do Sistema Monetário Europeu (SME), “sem tensões graves durante 
pelo menos os dois últimos anos anteriores à análise”, e não ter desvalorizado 
“por iniciativa própria a taxa de câmbio central bilateral da sua moeda em 
relação a outro Estado-membro durante o mesmo período”25. O alargamento 
das bandas do mecanismo cambial em Agosto de 1993 criou algumas dúvidas 
quanto à interpretação deste critério. A maioria dos Estados-membros é, no 
entanto, de opinião que a participação no MTC do SME é condição necessária 
para o “cumprimento das suas obrigações relativas à realização da União 
Económica e Monetária”26. 

•O critério de convergência das taxas de juro estabelece que a taxa de juro 
nominal de longo prazo, em média dos últimos doze meses, não poderá 
exceder em mais de 2 por cento a média simples das taxas de juro nominais de 
longo prazo verificadas nos três Estados-membros com melhores resultados em 
termos de estabilidade de preços. 

A aplicação dos vários critérios terá o ano de 1997 como referência temporal. 
Além dos requisitos de convergência económica, o Tratado prevê igualmente alguns 

requisitos institucionais, nomeadamente a compatibilidade de legislação nacional de 
cada Estado-membro, em particular os estatutos dos respectivos Bancos Centrais 
Nacionais, com o Tratado da União Europeia o os Estatutos do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais (Artigo 108.º e Artigo 109.º-J(1) do Tratado). 

De notar que a letra do Tratado confere um maior poder de iniciativa da Comissão e 
uma maior discricionariedade do Conselho na avaliação do critério de sustentabilidade 
das finanças públicas, em comparação com os restantes critérios. 

Sendo a adesão à UEM um objectivo central da política económica em Portugal, 
implicando uma aposta na convergência com os outros países da UE, tornam-se 
legítimas as seguintes interrogações: 

(1) qual a justificação para os critérios de Maastricht? Existirão vantagens na 
prossecução da convergência nominal, para além da obediência ao estipulado 
num tratado internacional subscrito por Portugal? 

(2) quais os custos da União Monetária? 

                                                      
25 Artigo 3º do protocolo n.º 6 relativo aos critérios de convergência a que se refere o Artigo 109º-J do 
Tratado. 
26 Artigo 109º-J do Tratado. 
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(3) até que ponto constitui a União Monetária um ganho para a União Europeia 
em geral, e para Portugal em particular? 

(4) será importante para o País ser “membro fundador” da União Monetária? Por 
que não esperar um pouco, alargando no tempo a convergência nominal? 

A resposta a estas questões não é fácil, e a verdade é que não existe consenso entre 
os economistas sobre estas matérias. No entanto, procuraremos responder com base no 
consenso possível, apontando, quando tal for o caso, as principais linhas de clivagem. 
Um melhor esclarecimento destas questões, surgirá, esperemo-lo, após a leitura 
completa deste capítulo. 

b) Justificação económica dos critérios de convergência 

Os critérios de convergência nominal de Maastricht, que definem as condições de 
participação na UEM, têm sido justificados com base na necessidade de assegurar uma 
união monetária caracterizada por uma moeda forte e estável27. Pretende-se assim um 
espaço económico que se caracterize pela estabilidade dos preços. A este respeito, e 
logo no número 3 do Artigo 3.º-A do Tratado da Comunidade Europeia, se estabelece 
que a acção dos Estados-membros para alcançar os fins da Comunidade “implica a 
observância dos seguintes princípios orientadores: preços estáveis, finanças públicas e 
condições monetárias sólidas e balança de pagamentos sustentável”. 

Neste contexto se insere o estabelecimento de um Sistema Europeu de Bancos 
Centrais (SEBC) independentes, com o objectivo principal da manutenção da 
estabilidade dos preços. O apoio do SEBC às políticas económicas gerais não deve, 
aliás, pôr em causa esse objectivo. Para a independência do SEBC contribui o facto de o 
Banco Central Europeu (BCE), os Bancos Centrais Nacionais (BCNs) ou qualquer 
membro dos respectivos órgãos de decisão estarem proibidos de solicitar ou receber 
instruções de qualquer outra entidade, incluindo governos dos Estados-membros e 
instituições ou organismos comunitários. 

Os critérios de convergência referentes às taxas de juro de longo prazo e à 
estabilidade cambial reforçam o critério da estabilidade dos preços. Diferenciais de 
taxas de juro de longo prazo elevadas estão associadas a expectativas de inflação mais 
altas e de desvalorização cambial. Pretende-se assim que um país só adira à união 
monetária depois de ter uma taxa de inflação ao mesmo tempo baixa e credível, por 
forma a não pôr em causa idênticas características na união. 

A condição da sustentabilidade das finanças públicas, com a sua dupla obrigação 
sobre o nível do défice e da dívida pública, deve ser lida no contexto das relações da 
política orçamental com a política monetária. De facto, as taxas de juro aumentam com 

                                                      
27As “condições de participação” ou “critérios de convergência”, atrás enunciados, devem ser 
distinguidos das “regras de funcionamento”. As condições de participação permitem a selecção dos 
países que formarão a UEM. As regras de funcionamento deverão ser obedecidas pelos participantes, 
uma vez formada a União Monetária. 
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o nível da dívida e com o nível de gastos governamentais28 não podendo esta evolução 
ser contrariada pelo BCE sob pena de ser abandonado o objectivo da estabilidade dos 
preços. Por outro lado, a existência de dívida pública excessiva ou o seu crescimento 
explosivo em algum dos Estados-membros constituiria uma pressão sobre o BCE no 
sentido da acomodação dos défices e do bail out da dívida29, face à alternativa de uma 
crise financeira que se poderia estender a toda a união. Estas externalidades justificam 
que a sustentabilidade das finanças públicas nos Estados-membros seja uma condição 
necessária não apenas para a adesão à moeda única, mas também para o funcionamento 
da União Monetária. Assim, e no sentido de incentivar a disciplina orçamental nos 
Estados-membros, o Tratado prevê um conjunto de restrições ao financiamento do 
sector público, que incluem a interdição do financiamento monetário, a interdição de 
acesso privilegiado do sector público às instituições financeiras e uma cláusula de “no 
bail out” (visando garantir que as dívidas de um Estado-membro não serão assumidas 
nem pela UE nem por outros Estados-membros). Adicionalmente, os Estados-membros 
terão a obrigação jurídica de evitar défices orçamentais excessivos. Um Estado-membro 
que persista numa situação de défice excessivo estará sujeito a sanções pecuniárias. 

A persistência de défices orçamentais elevados é inequivocamente prejudicial para o 
crescimento económico. Neste contexto, os objectivos de redução do défice público 
para valores claramente inferiores a três por cento do PIB e de estabilização da dívida 
pública podem ser encarados como virtuosos em si mesmos, fazendo parte de uma 
gestão macroeconómica adequada independentemente de quaisquer constrangimentos 
externos. De facto, défices orçamentais elevados, com o correspondente crescimento da 
dívida pública, traduzem-se em taxas de juro reais mais elevadas, com um efeito 
depressor sobre o investimento privado. O crescimento da dívida pública traduz-se 
ainda no aumento da rubrica “juros” da despesa pública, com prejuízo para outras 
componentes da despesa, porventura mais desejáveis. Finalmente, a tendência para o 
aumento das taxas de juro pode levar a uma política monetária acomodatícia, que 
“valide” a política orçamental e, em conjugação com ela, se traduza em pressões 
inflacionistas. Outro argumento prende-se com a necessidade de assegurar a 
solvabilidade da Segurança Social, uma vez que, com os sistemas actuais o 
envelhecimento da população implica um aumento dos encargos futuros que podem vir 
a reflectir-se nos orçamentos. 

A necessidade da consolidação orçamental encontra-se assim associada à promoção 
de um ambiente macroeconómico estável e não inflacionário, com vista a fomentar o 
crescimento económico e o emprego numa base sólida e sustentável. A volatilidade do 
ambiente macroeconómico tem efeitos nocivos ao nível da eficiência produtiva e nos 
incentivos à acumulação de capital.  
                                                      
28 Os défices orçamentais influenciam igualmente a taxa de juro, por duas vias: pelo aumento do nível de 
dívida que promovem e pela redução da poupança nacional, que subsequentemente provocam efeitos no 
mercado de oferta e procura de fundos. 
29 O bail out pode igualmente processar-se pela via fiscal, através de um aumento das taxas de imposto 
sobre o sector privado de todos os países membros participantes na UEM.  
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São várias as vantagens habitualmente associadas à estabilidade dos preços, ou seja, 
são muitos e diversos os custos da inflação. Para além de custos associados à 
necessidade de alterações mais frequentes nos salários e preços nominais, ou resultantes 
da adopção de esquemas de indexação, a inflação introduz distorções fiscais, e aumenta 
a incerteza na economia, uma vez que a uma mais elevada taxa corresponde 
empiricamente uma maior variabilidade. Desta forma, o cálculo económico é 
dificultado, tornando-se difícil destrinçar entre aumentos de preços que resultam de um 
aumento do nível geral de preços e aumentos de preços relativos. Consequentemente, a 
afectação de recursos torna-se menos eficiente. Igualmente, o maior grau de incerteza 
prevalecente na economia desencoraja empresas e consumidores de levarem a cabo 
projectos de investimento de longo prazo. Finalmente, a inflação introduz alterações 
aleatórias na distribuição do rendimento, já que muitos rendimentos e activos estão 
definidos em termos nominais e os diferentes grupos sociais não têm a mesma 
capacidade de promover a reposição da erosão provocada pela inflação. Apesar das 
reconhecidas desvantagens de taxas de inflação elevadas, torna-se difícil determinar o 
valor óptimo para a taxa de inflação.  

Em conjunto, os critérios de convergência são condições necessárias para a criação 
de uma união monetária que se pretenda estável. De facto, uma união em que as taxas 
de inflação, as taxas de juro ou os desempenhos orçamentais apresentassem 
comportamentos divergentes entre os vários países seria de impossível sustentabilidade.  

c) Calendário para a introdução do euro 

O euro será introduzido em três fases distintas: um período intercalar, decorrente 
entre a Primavera de 1998 e Dezembro do mesmo ano; um período de transição, de 1 
de Janeiro de 1999 até 31 de Dezembro de 2001; e um período de conclusão da 
transição, entre 1 de Janeiro de 2002 até 30 de Junho do mesmo ano, o mais tardar. 

1.ª fase: Período Intercalar (Abril-Maio a Dezembro de 1998) 

Este período inicia-se com a decisão do Conselho, reunido a nível de Chefes de 
Estado ou de Governo, quanto aos Estados-membros participantes na UEM a partir de 1 
de Janeiro de 1999. Esta decisão será tomada por maioria qualificada. 

Imediatamente após decisão do Conselho, reunido a nível de Chefes de Estado ou de 
Governo, serão nomeados os membros da Comissão Executiva do BCE e este último 
será formalmente instituído. O BCE decidirá sobre os instrumentos de política 
monetária e preparar-se-á para a sua condução. Iniciar-se-á a produção de notas e 
moedas denominadas em euros, ao mesmo tempo que será adoptada a legislação 
necessária à UEM. Os bancos e outras instituições financeiras implementarão os planos 
de transição para o euro. As restantes empresas e as administrações públicas preparar-
se-ão igualmente para a introdução da moeda única. 
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2.ª fase: Período de Transição (Janeiro de 1999 a Dezembro de 2001) 

Em 1 de Janeiro de 1999 serão irrevogavelmente fixas as taxas de câmbio entre os 
Estados-membros participantes na área do euro. O BCE conduzirá as políticas 
monetária e cambial em euro, moeda na qual funcionará o sistema TARGET, de apoio à 
política monetária única, e também os mercados monetário, interbancário e de capitais. 
Igualmente, todas as novas emissões de dívida pública serão denominadas em euro. 

Ao longo do período, efectuar-se-á a progressiva redenominação em euro da dívida 
pública (e provavelmente privada) emitida antes de 1 de Janeiro de 1999. Prosseguirá a 
transição para o euro na banca e nas instituições financeiras, passando a ser oferecidos 
serviços financeiros em euro. As outras empresas e as administrações públicas 
continuarão o processo de preparação e transição para o euro. 

3.ª fase: Conclusão da Transição (Janeiro a Junho de 2002, o mais tardar) 

O dia 1 de Janeiro de 2002 marcará a “transição jurídica” para o euro: todos os 
contratos, transacções e actos administrativos passarão a ser denominados e executados 
em euro. Por exemplo, a contabilidade das empresas e as declarações de impostos serão 
efectuadas em euro. As notas e moedas denominadas em euro terão curso legal em 
todos os Estados participantes a partir do momento da sua introdução (o mais tardar em 
1 de Janeiro de 2002). Em contrapartida, as notas e moedas com denominação nacional 
serão retiradas até 30 de Junho de 2002, o mais tardar.  

2. Enquadramento Institucional 

a) Sistema Europeu de Bancos Centrais e política monetária 

A política monetária única será definida pelo BCE e executada pelo SEBC, 
constituído pelo BCE e pelos BCNs. O SEBC terá como objectivo primordial a 
manutenção da estabilidade dos preços. São ainda atribuições do SEBC a execução da 
política cambial única, a detenção e gestão das reservas cambiais dos Estados-membros, 
e a promoção do bom funcionamento dos sistemas de pagamentos.  

Os BCNs e o BCE serão instituições independentes, não podendo solicitar ou receber 
instruções das instituições ou organismos comunitários, dos governos dos Estados-
membros ou de qualquer outra entidade. A Comissão Executiva do BCE será 
constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e quatro vogais, com mandatos de 
oito anos, nomeados pelos Estados-membros participantes, entre personalidades de 
reconhecida competência nos domínios monetário ou bancário. O Conselho do BCE 
reúne a Comissão Executiva com os governadores dos BCNs dos Estados-membros 
participantes. O Conselho Geral é composto pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do 
BCE e pelos governadores dos BCNs. 
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b) Pacto de Estabilidade e Crescimento 

As políticas orçamentais dos Estados-membros participantes na terceira fase da 
UEM  deverão obedecer ao disposto no TUE e no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento30. Pretende-se assegurar a disciplina orçamental, considerada uma 
condição necessária para a estabilidade dos preços, o crescimento sustentado e a criação 
de empregos. As políticas orçamentais nacionais deverão ser consonantes com uma 
política monetária orientada para a estabilidade dos preços. Desde o início da segunda 
fase da UEM (1 de Janeiro de 1994) são interditos o financiamento monetário dos 
défices, o acesso privilegiado do Estado às instituições financeiras e o “bail out” de 
instituições ou empresas públicas de um Estado-membro por instituições comunitárias 
ou por outros Estados-membros31. 

Na terceira fase da UEM, os Estados-membros comprometem-se a orientar as suas 
políticas por forma a que o saldo orçamental seja positivo ou se encontre próximo do 
equilíbrio no médio prazo. Deverão submeter Programas de Estabilidade ou 
Convergência com vista à prossecução destes objectivos.  

Os Estados-membros terão a obrigação jurídica de evitar défices excessivos. Um 
défice orçamental excessivo será identificado pela Comissão com base em valores de 
referência para a relação entre o défice e a dívida pública e o PIB (respectivamente três 
e sessenta por cento). Um défice não será excessivo, mesmo excedendo os valores de 
referência, se resultar de uma situação excepcional e temporária e se continuar perto do 
valor de referência. Uma recessão económica grave (queda anual do PIB em pelo menos 
2 por cento32) configura uma destas situações excepcionais. 

No TUE está previsto um procedimento relativo aos défices excessivos. Se a 
Comissão considerar que existe um défice excessivo, ou apenas o risco de ele vir a 
ocorrer, enviará um parecer ao Conselho, que tomará uma decisão. Este dirigirá 
recomendações ao Estado-membro em causa, que poderão tornar-se públicas se este não 
puser em prática as recomendações do Conselho num prazo previamente estabelecido. 
Neste caso, o Estado-membro poderá ser notificado pelo Conselho para tomar as 
medidas necessárias à redução do défice. Caso esta notificação não seja cumprida, o 
Conselho poderá aplicar diversas sanções, nomeadamente a constituição junto da União 
Europeia de um depósito não remunerado, convertido em multa após dois anos, se o 
défice não tiver entretanto sido corrigido. 

                                                      
30O Pacto de Estabilidade e Crescimento consiste numa Resolução, aprovada no Conselho Europeu de 
Amsterdão, em Junho de 1997, e em dois Regulamentos do Conselho Ecofin. 
31 A cláusula de “no bail out” afirma que a Comunidade e os Estados-membros não são responsáveis 
pelos compromissos dos Governos Centrais, das autoridades regionais ou locais, ou de outras autoridades 
públicas, dos outros organismos do sector público ou das empresas públicas de qualquer Estado-membro, 
nem os assumirão, seja por via fiscal ou monetária. Deste modo, cabe a cada país encontrar os 
mecanismos para enfrentar uma eventual insolvência das autoridades atrás referidas. 
32 Ou 0.75%, condicional à apresentação de evidência adicional quanto às características da recessão. 
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c) Novo mecanismo cambial 

Com o início da terceira fase da UEM e a adopção do euro como moeda dos países 
participantes em 1 de Janeiro de 1999, será estabelecido um novo mecanismo cambial 
entre o euro e as moedas de outros Estados-membros que não participam na UEM. A 
participação neste mecanismo de câmbio será voluntária, esperando-se que os Estados-
membros com derrogação participem.  

O euro funcionará como âncora do mecanismo. Serão definidas taxas de câmbio 
centrais face ao euro e estabelecidas bandas de flutuação de quinze por cento como 
regra geral. A intervenção nas margens será em princípio ilimitada, mas poderá ser 
suspensa pelo BCE e pelos BCNs se existir conflito com a estabilidade dos preços. As 
bandas de flutuação poderão ser estreitadas, a pedido do Estado-membro em causa, no 
quadro de um procedimento de decisão multilateral. Este exigirá consenso entre os 
ministros dos países da área do euro, o BCE, o governador do BCN e o ministro do 
Estado-membro em questão, com envolvimento da Comissão e consulta ao Comité 
Económico e Financeiro.  

d) Crescimento, emprego e coordenação de políticas económicas 

O Conselho Europeu de Amesterdão, em Junho de 1997, aprovou uma Resolução 
sobre Emprego e Crescimento, bem como a inclusão de um título sobre Emprego no 
TUE. Considerando-se que a luta contra o desemprego é uma responsabilidade primária 
dos Estados-membros, são reconhecidas as vantagens da coordenação de políticas 
económicas. Neste contexto, realizou-se em Novembro de 1997 um Conselho Europeu 
extraordinário (Cimeira do Emprego), visando desenvolver uma estratégia coordenada 
em matéria de emprego, de acordo com o Título VI-A do Tratado de Amesterdão. A 
Cimeira do Emprego reafirmou a importância da concretização de políticas para o 
crescimento através da estabilidade macroeconómica, da sustentabilidade das finanças 
públicas, da moderação salarial e da concretização de reformas estruturais. A Cimeira 
concluiu igualmente que os resultados presentes em termos de crescimento económico, 
apesar de encorajadores, não permitem por si só alcançar taxas de desemprego próximas 
de uma situação de pleno emprego. 

A estratégia acima referida tem por base a definição anual pelo Conselho de  
orientações em matéria de emprego que os Estados-Membros devem ter em conta nas 
respectivas políticas de emprego.  As orientações terão de respeitar o princípio da 
subsidiariedade e da responsabilidade dos Estados-Membros relativamente ao emprego, 
e terão de ser compatíveis com as grandes linhas de orientação para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da Comunidade previstas no Artigo 103º(2) do 
Tratado da União Europeia.  A sua concretização pode, assim, variar, dependendo da 
sua natureza e do seu impacto nos diferentes Estados-Membros. As orientações, após a 
sua adopção pelo Conselho, serão incorporadas em planos nacionais de acção para o 
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emprego, numa perspectiva plurianual. Cada Estado-membro deverá elaborar o seu 
plano à luz das orientações em matéria de emprego atrás referidas. Anualmente, cada 
Estado-membro transmitirá ao Conselho e à Comissão um relatório anual sobre as 
principais medidas tomadas para executar a sua política de emprego. 

As orientações em matéria de emprego para 1988 são as primeiras a ser definidas e 
assentam em quatro linhas de acção: a melhoria da empregabilidade, o desenvolvimento 
do espírito empresarial, o encorajamento da adaptabilidade por parte de empresas e 
trabalhadores e o fortalecimento das políticas visando a igualdade de oportunidades. 

A empregabilidade tem a ver não só com as competências profissionais mas também 
com os incentivos e oportunidades que são oferecidas a quem procura emprego, 
prestando-se particular atenção aos jovens desempregados e aos desempregados de 
longa duração. A substituição de medidas passivas (subsídio de desemprego) por 
medidas activas é recomendada. Neste aspecto o papel dos parceiros sociais é 
indispensável, quer através da colaboração das empresas nas acções de formação 
profissional quer através da moderação salarial. 

Na Europa comunitária, um terço dos empregos do sector privado são criados pelas 
empresas de menos de 10 trabalhadores e outro terço pelas empresas com menos de 250 
e mais de 10 trabalhadores. Se a Europa pretende encarar de frente o desafio do 
emprego deverá estimular o reforço do espírito empresarial e o crescimento daquele 
tipo de empresas, particularmente no sector dos serviços. Para o efeito os Estados-
membros deverão rever, simplificando-os, os procedimentos administrativos que 
impendem sobre a criação de pequenas e médias empresas, dar particular atenção à 
redução dos custos marginais de contratação, e remover os entraves ao desenvolvimento 
do mercado de capitais. 

A adaptabilidade às mudanças e transformações do mundo moderno requer um 
processo contínuo de modernização da organização do trabalho, tornando-a mais 
flexível. A negociação, envolvendo os parceiros sociais e o Estado, de novas formas de 
trabalho, combinando flexibilidade e segurança de emprego, é uma via intermédia que 
pode gerar consensos sociais favoráveis ao crescimento do emprego. 

A igualdade de oportunidades de emprego para homens e mulheres deve continuar a 
ser promovida pelos Estados-membros. Na Europa, a taxa de desemprego das mulheres 
é superior à dos homens (12,6 por cento contra 9,7 por cento) e a taxa de actividade é 
menor (50,2 por cento contra 70,4 por cento). O apoio ao emprego das mulheres deve 
inserir-se num perspectiva social mais ampla de reconciliação do trabalho e da vida 
familiar. 
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2. Novo regime económico e implicações para a política económica 

a) Introdução 

A introdução do euro terá um importante impacto nas regras de funcionamento das 
economias europeias, implicando uma mudança de regime monetário e económico. 
Neste capítulo, procurar-se-á apresentar o enquadramento geral subjacente a esta 
mudança, avaliar o desenho institucional previsto no Tratado da União Europeia (TUE) 
e descrever as suas consequências na definição das políticas económicas na 
Comunidade. 

b) Contexto mundial 

As políticas económicas dos Estados-membros da União Europeia (UE) definem-se 
actualmente num contexto caracterizado, na Europa, pela implementação plena do 
Mercado Único33 e, a nível mundial, pelo fenómeno da globalização do comércio e da 
integração dos mercados de capitais. 

Em 1996, mais de 90% das medidas preconizadas no Livro Branco (1985) do 
mercado interno já se encontravam plenamente transpostas para as legislações 
nacionais. Isto implica que as barreiras legais à circulação de bens, serviços, pessoas e 
capitais já se encontram efectivamente abolidas no seio da UE. A criação do Mercado 
Único produziu importantes efeitos económicos, dos quais se podem destacar os efeitos 
de afectação, resultantes de um maior aproveitamento de vantagens comparativas, de 
uma maior concorrência e do aproveitamento de economias de escala, promotores de 
um aumento do bem-estar devido a uma mais eficiente afectação de recursos. 
Conjuntamente com as políticas de concorrência, de coesão e regional, o Mercado 
Único promoveu a convergência económica na UE. Estes elementos criam condições 
favoráveis à introdução da moeda única na Europa. 

O processo de globalização é caracterizado pela crescente interdependência das 
economias mundiais, através do comércio, dos fluxos financeiros, da difusão de 
tecnologia, dos sistemas de informação e mesmo de correntes inter-culturais. Enquanto 
processo de mudança estrutural e tecnológica, ele promove novas oportunidades e 
desafios às diferentes economias. Como no caso do Mercado Único Europeu, o 
resultante aumento do comércio internacional e as crescentes especialização e 
concorrência internacionais são fontes de crescimento económico e de melhoria da 
eficiência. No entanto, apesar de ser um “jogo de soma positiva”, a globalização não 
promove, previsivelmente, uma distribuição uniforme dos seus benefícios entre todos os 
sectores da sociedade. 

A importância do processo de globalização na definição das políticas nacionais 
encontra-se intimamente ligado à integração dos mercados de capitais a nível 
internacional. De facto, a crescente interdependência dos mercados financeiros 
                                                      
33 Integrando toda o Espaço Económico Europeu, ou seja a UE, a Noruega e a Islândia. 
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nacionais alterou o enquadramento no qual as políticas monetária e cambial são 
definidas, e evidenciou a proposição segundo a qual os decisores de política têm de 
decidir entre a independência da política monetária e taxas de câmbio fixas. 

Adicionalmente, a globalização dos mercados financeiros incentiva as autoridades a 
adoptar políticas compatíveis com a estabilidade macroeconómica numa perspectiva de 
médio e longo prazos. O papel disciplinador, exercido pelos mercados através da 
imposição de prémios de risco e da possibilidade de instabilidade financeira, condiciona 
as autoridades, inter alia na definição da política orçamental. Premeia, em 
contrapartida, a transparência nas políticas macroeconómicas, a correcção de 
desequilíbrios estruturais e a estabilidade, nomeadamente através da disponibilização de 
melhores condições para o financiamento da economia. 

É neste contexto que se pode avaliar o enquadramento institucional definido pela 
Comunidade para a fase 3 da UEM, e que se podem deduzir implicações para a 
condução das políticas dos vários Estados-membros. Este contexto preexiste e enquadra 
a União Monetária. 

c) Novo regime para a política económica 

A descrição das alterações nas regras prevalecentes na área do euro já foi 
apresentada na Secção 2. Esta alteração sistémica corresponde a uma verdadeira 
mudança de regime económico, pois intervém sobre os objectivos de política económica 
e monetária, sobre o quadro institucional de enquadramento desta política e os seus 
mecanismos operacionais. Nestas condições, alterar-se-á igualmente a função-reacção 
dos agentes económicos e sociais de forma consistente com as novas regras do jogo. 

Esta mudança de regime será extensiva às várias vertentes da política económica. De 
facto, o TUE não só descreve minuciosamente o novo enquadramento monetário, como, 
em conjunto com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, fornece um conjunto de regras 
de política orçamental influenciando, assim, todo o regime macroeconómico. A 
dimensão da mudança dependerá de país para país, em função da diferença entre o 
regime do euro e o actual regime em cada país e igualmente nas respectivas práticas 
políticas e económicas. 

As características principais no novo regime têm por base o pressuposto que as 
políticas baseadas em regras orientadas para a estabilidade nos termos que decorrem do 
TUE são favoráveis ao crescimento económico. O contexto mundial caracterizado no 
ponto anterior ainda reforça mais esta ideia, através do efeito disciplinador dos 
mercados atrás descrito. Este pressuposto não é contudo partilhado por todos os 
membros do grupo. 

As mudanças sistémicas, de constituição económica, decorrentes da unificação 
monetária são claramente descritas no TUE34. Desde o início da fase 1 da UEM, o 
enquadramento definido no Tratado reflecte a decisão de considerar as políticas 
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económicas de cada Estado-membro como “questão de interesse comum” (Art. 
103.º(1)), e coordenadas no Conselho de Ministros da Economia e Finanças (Ecofin). 

Com a introdução do euro, a autonomia monetária dos vários Estados-membros será 
substituída por uma política monetária única, definida pelo BCE e executada pelo 
SEBC, tendo como objectivo primordial “a manutenção da estabilidade dos preços” 
(Art. 105.º). A sustentabilidade e credibilidade deste mandato são reforçadas por 
algumas provisões do Tratado, já implementadas desde o início da fase 2 da UEM, 
nomeadamente a interdição de financiamento monetário (Art. 104.º) e de acesso 
privilegiado às instituições financeiras (Art.104.º-A), e a cláusula de “no bail out” (Art. 
104.º-B).  

A introdução de uma moeda única promoverá, no seio da UE, uma maior 
estabilidade das taxas de câmbio reais, a eliminação do prémio de risco cambial contido 
nas taxas de juro e uma maior convergência das taxas de inflação. Relativamente aos 
países não Comunitários, e de acordo com o Art. 109.º do TUE, o regime cambial será 
definido pelo Conselho, sem “prejudicar o objectivo primordial do SEBC de 
manutenção da estabilidade de preços”. Esta política, em paralelo com a política 
monetária única e as políticas orçamentais nacionais, definirá a evolução de longo prazo 
do euro. 

Finalmente, a política orçamental, permanecendo uma competência dos Estados-
membros, será enquadrada por um conjunto de regras de coordenação e vigilância, 
comuns a todos os Estados-membros. Estas regras encontram-se definidas, primeiro, no 
TUE (Art. 104.º-C), e, mais recentemente, no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e 
contribuem para a eficácia da disciplina do mercado na zona do euro. O Pacto de 
Estabilidade e Crescimento consagra ainda o compromisso de condução da política 
orçamental visando uma situação de equilíbrio ou excedente no médio prazo. 

A condução das políticas dos vários Estados-membros sofrerá importantes 
mudanças, em consequência do contexto mundial descrito no ponto 2. e do novo 
enquadramento macroeconómico, baseado numa política monetária única orientada para 
a estabilidade de preços e no compromisso de garantia de políticas orçamentais 
disciplinadas e sustentáveis35. 

                                                                                                                                                           
34 Sendo este um Tratado multilateral, vinculativo e de difícil revisão, a explicitação das regras do jogo 
torna previsível o funcionamento do novo regime económico aos agentes económicos. 
35 Este regime enquadra-se, aliás, na linha de consenso existente entre os governos dos países 
industrializados e nas organizações económicas internacionais. 
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3. Vantagens e Custos da UEM 

a) Objectivos da UEM 

O aprofundamento da integração económica europeia com a constituição de uma 
união monetária, isto é, a existência de uma moeda única, o euro, para os Estados-
membros da União Europeia participantes na UEM tem dois grandes objectivos: o 
reforço dos benefícios do mercado único e a promoção de um ambiente económico 
estável.  

Os benefícios do mercado único serão reforçados pela redução nos custos das 
transacções internacionais, pela redução dos custos dos serviços financeiros, pela maior 
transparência no mercado e pela eliminação da instabilidade cambial. A estabilidade 
dos preços e uma maior disciplina das finanças públicas resultantes das regras de 
funcionamento da UEM deverão traduzir-se num ambiente económico estável, com 
taxas de juro mais baixas, favorável ao investimento e ao crescimento económico. 

b) Por que é a UEM desejável? 

A constituição de uma união económica e monetária na Europa implica que cada um 
dos Estados-membros vai prescindir da sua autonomia na condução das políticas 
monetária e cambial, e aceitar regras orçamentais, com a eventual imposição de sanções 
se estas não forem cumpridas. Quais então as vantagens que podem levar os países a 
aceitar estas restrições? 

O principal argumento de natureza económica em favor da UEM tem sido o de que 
não existe verdadeiramente um mercado único sem moeda única. Os ajustamentos 
cambiais, sempre existentes mesmo em regimes de câmbios quase fixos como o Sistema 
Monetário Europeu, geram perturbações no investimento e no comércio internacional, 
alterando a rendibilidade de forma inesperada. A esta maior incerteza correspondem 
uma retracção na integração económica e um aumento de pressões proteccionistas em 
cada país, que só podem ser ultrapassadas pela completa e definitiva fixação dos 
câmbios. 

Os países que substituírem as suas moedas nacionais pelo Euro usufruirão das 
vantagens da maior estabilidade cambial sem estarem expostos a grandes crises 
provocadas por movimentos bruscos de grandes volumes de capital a curto prazo, que 
mesmo o SME nem sempre conseguiu evitar, e de que ultimamente houve exemplos 
assinaláveis em vários países do Extremo Oriente. Países como Portugal, que poderiam 
ver as suas moedas atingidas por ataques especulativos induzidos por efeitos de 
contágio, estarão muito mais protegidos se passarem a utilizar uma moeda única com o 
peso internacional que o euro virá a ter. 

A moeda única possibilita assim um mercado único mais eficiente, onde pela 
primeira vez se poderão comparar custos e preços relativos em diferentes países sem a 
incerteza cambial que caracteriza a situação actual. Além disso, a existência de 
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diferentes moedas implica custos de transacção na troca de uma moeda por outra, 
estimados em cerca de 0,3 a 0,4 por cento do PIB da União Europeia. Estes custos 
desaparecerão quando todos os pagamentos na União forem efectuados em euro. 
Adicionalmente, a eliminação do risco cambial trará consigo uma tendência para a 
descida das taxas de juro. Este último efeito, conjugado com a redução da incerteza, 
permitirá um clima económico mais favorável, com um aumento do investimento e da 
actividade económica que terá consequências positivas para o nível de emprego.  

Espera-se que este clima económico mais favorável seja reforçado e garantido pelo 
BCE, que assegurará a estabilidade dos preços, com a resultante diminuição adicional 
das taxas de juro de longo prazo na maioria dos Estados-membros participantes, e por 
um ambiente em que os défices orçamentais não são excessivos, e portanto não se 
traduzem no crowding out do investimento.  

Países com uma história de inflação recente, como Portugal, serão aqueles que mais 
ganharão com a credibilidade da nova moeda. Note-se, no entanto, que o objectivo da 
convergência real implica um reforço ou manutenção de algumas das componentes da 
despesa pública, nomeadamente aquelas relativas ao investimento em capital físico e 
humano. Dadas as vantagens da redução do défice orçamental, e uma vez que aumentos 
na carga fiscal não serão muito exequíveis, será desejável uma maior contenção futura 
das despesas correntes. 

A passagem à moeda única implica o desaparecimento contabilístico da restrição 
económica externa de cada país – deixará de haver uma balança de pagamentos 
respeitante ao Escudo, por exemplo – surgindo, naturalmente, a balança de pagamentos 
respeitante ao euro. Este facto trará pelo menos duas consequências positivas. Por um 
lado, permite uma poupança de reservas, e por outro, facilita fluxos de capitais que 
possam acomodar perturbações específicas a cada economia. 

A substituição das diferentes moedas por uma moeda única irá colocar a moeda 
europeia nos mercados internacionais numa dimensão superior à do iene e comparável à 
do dólar. Deste facto resultam vantagens para a economia europeia, já que, se o euro 
passar a circular fora da União, as empresas poderão fazer pagamentos na sua própria 
moeda, ao mesmo tempo que a União no seu conjunto vê as suas necessidades em 
reservas externas diminuídas e aumentadas as suas receitas de senhoriagem. O peso 
económico da União Europeia na cena internacional aumentará com a UEM, devido a 
uma maior coordenação das políticas económicas dos Estados-membros e ao 
aparecimento de um único banco central. 

Uma outra perspectiva das vantagens da UEM resultam do pressuposto de que na 
UEM se poderão criar melhores condições para a prossecução de políticas 
macroeconómicas de combate ao desemprego. Na opinião dos que admitem que o 
desemprego na Europa pode ser diminuído por políticas de expansão da procura 
agregada, estas podem ser facilitadas no contexto da UEM. A possibilidade de um país 
adoptar uma política expansionista unilateral encontra-se fortemente limitada no 
contexto actual. A política orçamental está condicionada pela necessidade de assegurar 
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a convergência nominal, com a redução dos défices orçamentais e da dívida pública. A 
política monetária, em resultado da liberdade de movimentação de capitais, perdeu a 
sua autonomia, encontrando-se consagrada à manutenção da estabilidade cambial. 
Finalmente, o elevado grau de abertura das economias europeias traduz-se numa perda 
de eficácia de quaisquer políticas expansionistas, cujos efeitos se podem fazer sentir, 
essencialmente, num maior défice externo. Como a UEM será, no seu conjunto, uma 
economia consideravelmente mais fechada que cada uma das economias nacionais que 
a compõem, a eficácia de uma política expansionista comum é, potencialmente, maior, e 
facilitada, no caso da política monetária, pela existência de um só decisor, o BCE.  

O regime económico subjacente ao projecto de união económica e monetária, 
promotor da estabilidade de preços e da disciplina orçamental, contribui para um 
ambiente favorável ao investimento e, consequentemente, à criação de emprego. 
Contudo, importa salientar que a unificação monetária não terá um impacto directo 
significativo sobre o desemprego. O desemprego na Europa é um problema estrutural, 
cuja solução terá de passar necessariamente por reformas que melhorem a capacidade 
de ajustamento dos mercados de bens e factores. 

c) Custos da UEM 

O custo mais frequentemente invocado associado com a participação de um país 
numa união monetária resulta da perda da taxa de câmbio como instrumento de 
ajustamento face a choques assimétricos. Neste contexto, argumenta-se por vezes que a 
política orçamental deverá passar a desempenhar um papel acrescido de estabilização, 
não devendo portanto ser impostas restrições à sua utilização. 

A importância do instrumento cambial será tanto maior quanto mais importantes 
forem as perturbações exógenas específicas a cada país (ou mais assimétrica a 
distribuição de perturbações comuns), e quanto menos eficazes forem os outros 
mecanismos de ajustamento, nomeadamente a variação dos preços e salários e a 
mobilidade do trabalho. 

Perturbações exógenas, da oferta ou da procura, que afectem um sector de actividade 
tenderão a distribuir-se de forma assimétrica pelos países da UEM se as estruturas 
produtivas forem acentuadamente diferentes de país para país. Portugal, enquanto país 
da "periferia", encontrar-se-ia numa situação vulnerável, dadas as diferenças estruturais 
face aos restantes países europeus, nomeadamente àqueles que constituem o chamado 
"centro". A própria constituição da união monetária, com os seus efeitos dinâmicos, 
nomeadamente de intensificação do comércio e de convergência das políticas 
económicas, tenderá a acentuar a convergência entre os vários Estados-membros e 
promoverá uma maior correlação dos ciclos económicos, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de perturbações assimétricas diminuirá. 

Convém a este respeito recordar que, na situação actual, a política monetária 
portuguesa já pouca autonomia tem, dada a situação de completa liberdade de 
movimentos de capitais aliada à existência de objectivos cambiais. Ganha então força o 
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argumento de que a participação de Portugal na UEM vem garantir a presença do Banco 
de Portugal na condução da política monetária europeia, de forma partilhada e em 
condições de igualdade com os outros bancos centrais.  

Por outro lado, a eficácia da desvalorização da moeda enquanto instrumento de 
ajustamento é discutível. Se o aumento dos preços for previsto no mercado de trabalho, 
levando a rápidas actualizações dos salários, a sua contribuição para a alteração da taxa 
de câmbio real será desprezível, e terá um efeito essencialmente inflacionário. Ao invés, 
num ambiente de previsão menos que perfeita ou de rigidez na actualização dos 
salários, a desvalorização terá efeitos reais, positivos ou negativos, face a perturbações 
adversas. 

Nas uniões monetárias actualmente existentes, que quase sempre se confundem com 
fronteiras nacionais, a existência de um orçamento do Estado implica que, quando uma 
região da união entra em depressão, existem transferências mais ou menos automáticas 
em favor dessa região. Estas transferências podem, por exemplo, tomar a forma de 
subsídios de desemprego, ou resultar da própria progressividade dos impostos. Este 
mecanismo praticamente não existirá na futura união monetária europeia, já que o 
orçamento comunitário é bastante reduzido, com um peso de um pouco mais de um por 
cento em percentagem do PIB da UE, percentagem muito inferior ao peso dos 
orçamentos nacionais. De acordo com alguns economistas, a ausência deste mecanismo 
pode agravar e prolongar no tempo as consequências de perturbações económicas 
adversas e específicas a um país. 

No entanto, a quase inexistência de um orçamento comunitário poderá ser 
compensada pelos próprios orçamentos nacionais. Nesta linha de raciocínio, a 
imposição de limites aos défices orçamentais tem sido considerada por alguns como 
indesejável, por limitar a autonomia orçamental, único instrumento específico na 
resposta a problemas específicos a um país. Refira-se, no entanto, que, quando muito, 
este argumento será válido no período de transição entre a actual situação de défices 
insustentáveis em alguns Estados-membros e a situação, que deverá prevalecer na união 
monetária, de orçamentos nacionais com uma posição excedentária ou próxima do 
equilíbrio. Nessa altura, terá sido criada uma margem de manobra, actualmente 
inexistente, que permitirá o funcionamento dos estabilizadores automáticos em períodos 
de recessão, sem que tal ponha em causa a sustentabilidade a médio prazo das contas 
públicas. Por outro lado, o próprio texto do Tratado de Maastricht prevê que, se o défice 
orçamental ultrapassar um pouco o valor de referência excepcional e temporariamente, 
tal não constituirá o incumprimento da disciplina orçamental. 

d) Implicações para a política económica em Portugal 

A partir de 1 de Janeiro de 1999, a política monetária passa a ser a política monetária 
da área do euro. A definição e execução da política monetária será da competência do 
BCE, que terá um mandato claro de manutenção da estabilidade dos preços. Portugal 
participará nesta política, encontrando-se representado no Conselho do BCE pelo 
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governador do Banco de Portugal, em condições de igualdade relativamente aos 
restantes Estados-membros participantes. Similarmente, a política cambial passará a ser 
de competência Comunitária, sendo o regime cambial definido pelo Ecofin, sem 
prejuízo do objectivo primordial do SEBC, e a política cambial executada pelo BCE, de 
acordo com o Art. 105.º(2). 

As políticas económicas continuarão a ser de responsabilidade dos Estados-
membros, embora sujeitas ao Art. 102.º (“Os Estados-membros conduzirão as suas 
políticas económicas no sentido de contribuir para a realização dos objectivos da 
Comunidade”), ao Art. 103.º (“Os Estados-membros consideram as suas políticas 
económicas uma questão de interesse comum e coordená-las-ão no Conselho”) e à 
disciplina orçamental, prevista no Artº 104-C e, mais recentemente, no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento36. 

Deste modo, as políticas estruturais, definidoras do quadro microeconómico de 
funcionamento da economia, nomeadamente do mercado de trabalho, manter-se-ão na 
competência nacional.  

Os Estados-membros preservarão a sua autonomia ao nível da condução da sua 
política orçamental, tanto na definição das prioridades em termos de despesas como nas 
decisões relativas às receitas. Em termos formais, esta autonomia será absoluta, dentro 
do quadro definido no TUE e no Pacto de Estabilidade e Crescimento, salvo os 
compromissos assumidos em matéria de harmonização fiscal. No entanto, em termos 
substanciais, esta autonomia será menor. Por exemplo, a definição do sistema fiscal será 
influenciado pelo confronto de padrões fiscais e pela mobilidade internacional irrestrita 
de capitais, gerador de uma maior concorrência entre os países para a captação de bases 
de tributação móveis. 

O novo regime económico implicará provavelmente uma maior sincronia nas 
flutuações económicas inter-países. com a UEM, deixará de haver perturbações 
cambiais inter-europeias e diminuirá a volatilidade nas taxas de juro das economias 
periféricos. As políticas orçamentais não deverão igualmente funcionar como fontes 
importantes de divergência cíclica. 

No quadro da UEM, e em particular em Portugal, um mecanismo importante de 
ajustamento a choques idiossincráticos está ligado ao funcionamento do mercado de 
trabalho. O mercado de trabalho português caracterizou-se, até ao presente, pela sua 
flexibilidade macroeconómica. Esta resulta, por um lado, da sensibilidade do 
crescimento salarial às condições do desemprego e da inflação e, por outro, da 
existência de contratos temporários e outras formas de contratos atípicos, permitindo o 
rápido ajustamento do desemprego e emprego a flutuações na actividade económica. 
Alguns membros do grupo receiam, porém, que a flexibilidade dos salários reais possa 
ser menor com níveis de inflação muito reduzidos.  

                                                      
36 A Comunidade desenvolve igualmente políticas que visam promover o emprego e a inclusão social e 
combater o desemprego. Estas políticas não serão influenciadas pela introdução da moeda única. 
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Conceptualmente, a taxa de câmbio nominal pode também ser um instrumento 
efectivo de estabilização macroeconómica. A sua perda ao nível nacional pode 
corresponder, assim, a um custo potencial da unificação monetária. No entanto, o papel 
estabilizador resulta da evolução da taxa de câmbio real, que alguns membros do grupo 
consideram ser, no longo prazo, independente do comportamento da taxa de câmbio 
nominal. Foi recordado que, nos países europeus, as taxas de câmbio nominais não têm 
respondido significativamente a choques de oferta ou procura que provocaram 
desequilíbrios macroeconómicos, desde 1970. Em Portugal, a taxa de câmbio funciona 
como objectivo intermédio da política monetária, não sendo usada de forma 
discricionária. Numa economia muito aberta e num contexto de liberdade de circulação 
de capitais, a rápida transmissão de variações cambiais nominais aos preços e salários 
internos tornaria inútil a tentativa de controlar duravelmente a taxa de câmbio real 
através da manipulação da taxa de câmbio nominal. Deste modo, a perda de soberania 
na condução da política cambial é formal, mas não substancial. Todavia, para alguns 
membros do grupo, dada a liberdade de circulação de capitais, e com base na convicção 
de que a transmissão das flutuações cambiais aos preços não é total, um regime de 
flutuação cambial constituiria uma solução preferível.   

Por último, a política orçamental não tem sido utilizada enquanto instrumento 
contra-cíclico em Portugal. Nas recessões verificadas no período posterior a 1974 o 
orçamento não funcionou como instrumento efectivo de ajustamento, o que se pode 
comprovar pela evolução dos défices ciclicamente ajustados nesses períodos. Esta 
experiência é, de resto, comum à generalidade dos Estados-membros da UE. De facto, a 
análise do comportamento orçamental dos vários países ao longo dos últimos 30 anos 
chega a conclusões semelhantes, nomeadamente que, na generalidade dos países 
europeus, as políticas orçamentais não foram utilizadas de forma discricionária tendo 
como objectivo o alisamento do ciclo económico. Verifica-se, por outro lado, que a 
posição inicial ao nível das finanças públicas teve importantes efeitos na definição da 
política orçamental. Países que partiram de posições orçamentais mais equilibradas 
puderam usar o orçamento de forma mais activa no sentido da estabilização económica. 

e) A participação de Portugal 

A forte componente política na decisão da criação de uma união monetária na 
Europa e a complexidade intrínseca dos custos e das vantagens tornam muito difícil 
uma análise em termos de custos-benefícios. O grupo de trabalho pronuncia-se a favor 
da participação de Portugal na União Monetária Europeia. Trata-se de um projecto em 
que vale a pena apostar, dadas as oportunidades que se oferecem a Portugal e à sua 
economia. 

Para além da decisão da participação, pode colocar-se a questão da data em que ela é 
efectuada. Os compromissos assumidos pelo País na assinatura do Tratado de 
Maastricht e a vontade expressa do actual governo apontam para que Portugal se 
encontre entre os membros fundadores da UEM, caso venha a cumprir os necessários 
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requisitos. Um adiamento da adesão à UEM tem sido defendido por alguns 
economistas, com base na necessidade de manutenção de alguma flexibilidade cambial 
para fazer face a choques assimétricos que poderão afectar a economia portuguesa, 
resultantes da liberalização do comércio internacional e da maior exposição da indústria 
portuguesa à concorrência de países não comunitários. Numa Europa a mais do que uma 
velocidade, Portugal não estaria, assim, entre os mais velozes.  

O argumento contrário a esta perspectiva tem sido o seguinte: se Portugal não fizer 
parte do grupo mais “rápido”, criar-se-á uma desconfiança nos mercados financeiros 
internacionais em relação ao Escudo. Será então difícil manter a paridade do Escudo, e 
muito provavelmente este ficará sujeito a desvalorizações indesejadas. Teriam de ser 
praticados prémios de risco sobre as taxas de juro. Estes desenvolvimentos teriam 
efeitos negativos sobre a inflação e o défice orçamental, pelo que o cumprimento dos 
critérios tornar-se-ia cada vez mais difícil. A instabilidade entretanto gerada teria ainda 
consequências negativas sobre os níveis de investimento estrangeiro em Portugal. A 
argumentação pode, no entanto, basear-se na própria eficácia da taxa de câmbio 
enquanto mecanismo de ajustamento. Assim, em primeiro lugar, a avaliação do uso da 
taxa de câmbio exige a sua comparação com um ajustamento alternativo através do 
mercado de trabalho e de bens, particularmente flexíveis no caso português. Em 
segundo lugar, pode argumentar-se que choques de natureza eminentemente sectorial 
não são eficazmente combatidos com o instrumento cambial. 

A criação de uma moeda única vai implicar a conversão de escudos em euros a uma 
determinada taxa de câmbio. Importa assegurar que esta taxa seja razoável, isto é, não 
distante da taxa de câmbio real de equilíbrio. Neste contexto, é importante observar o 
comportamento recente do escudo, que apresenta uma estabilidade assinalável desde 
Agosto de 1993 em torno da paridade central definida no MTC do SME.  

Finalmente, saliente-se a importância que terá para o sucesso da participação de 
Portugal na UEM a consciencialização, por parte de trabalhadores e empresários, de que 
já não existirá qualquer possibilidade de ajustamento cambial. A manutenção da 
competitividade das empresas e dos níveis de emprego apenas poderá resultar do não 
afastamento dos custos de trabalho por unidade produzida em relação aos nossos 
parceiros na UEM. Consequentemente, e uma vez que a inflação será muito próxima em 
Portugal e no resto da UEM, os salários nominais apenas poderão crescer mais do que 
no resto da UEM na medida em que a produtividade do trabalho aumentar mais no 
nosso país.  
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