
 1 

 
Apontamentos de Economia da UBI 

 
Tiago Neves Sequeira 

tnsequeira@fenix.ubi.pt 
 

AINDA O CRESCIMENTO ECONÓMICO... 
 

É com extrema satisfação que noto o crescente interesse dos leitores do Jornal do 

Fundão nos Apontamentos de Economia da UBI, expressa na última edição por um 

interessante contra-apontamento de Luís Silva. A rubrica Apontamentos de Economia 

leva regularmente os docentes e investigadores do Departamento de Gestão e Economia 

da Universidade da Beira Interior a exporem os seus pontos de vista baseados na ciência 

económica e empresarial sobre a realidade da região, do país e do mundo. Com isto 

pretende-se não só divulgar a ciência mas também suscitar a discussão e o debate de 

temas relacionados com a Gestão e a Economia. Estou certo, portanto, que qualquer um 

de nós está disponível para conversar com os leitores do JF sobre os temas debatidos: 

daí, a inclusão do endereço de e-mail nos Apontamentos de Economia. Economia na 

designação desta rubrica foi pensada num sentido abrangente que engloba Economia e 

Gestão, aliás como também acontece na designação da Ordem dos Economistas.  

 

No entanto, em relação à terminologia associada ao crescimento económico não pode 

haver dúvidas: se a taxa de variação da produção nacional é positiva diz-se que a 

economia cresceu; se a taxa é negativa, diz-se que decresceu. 

 

E o crescimento económico está, pelo menos nos países mais desenvolvidos, fortemente 

associado ao bem-estar das pessoas. Este depende da produção nacional. De forma 

simples quanto mais se produzir mais se pode distribuir por cada pessoa, e nisso estou 

plenamente de acordo com Luís Silva. 

 

No que diz respeito aos factores que favorecem o crescimento económico, o debate 

centrou-se no papel do Estado. Dois fenómenos económicos explicam que o 

crescimento dos gastos ou dívida do Estado faz diminuir o crescimento económico: (1) 

o crowding-out, que significa que o aumento da procura de crédito por parte do Estado 

aumenta as taxas de juro às quais os empresários podem obter empréstimos, reduzindo o 

investimento e (2) a equivalência ricardiana que sustenta que os agentes económicos 
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acreditam que se o Estado aumenta muito os gastos no presente, no futuro terá que 

aumentar impostos, o que inibe o aumento do consumo e do investimento. Os exemplos 

de fracasso do intervencionismo empresarial estatal são inúmeros mesmo em Portugal. 

A partir de 1986, muitas empresas foram privatizadas e muitas das que continuaram nas 

mãos do Estado passaram a reger-se por padrões de racionalidade, como é o exemplo da 

Caixa Geral de Depósitos. Volto a concordar com o autor dos contra-apontamentos 

quando refere que se o Estado se comportar como um accionista privado, tudo se passa 

como se efectivamente o fosse. No entanto é difícil que o Estado se comprometa a fazê-

lo! 

 

Isto não quer dizer que o Estado tenha um papel desprezível na Economia, antes pelo 

contrário. Afastado do intervencionismo empresarial, ao Estado cabe a construção de 

infraestruturas, a criação de legislação que proteja os direitos de propriedade e que 

incentive a investigação aplicada, a criação de instituições credíveis (universidades, por 

exemplo), o ordenamento do território, a segurança social e a protecção civil.  

 

Desde Galileu que nenhum investigador ou cientista se pode conter da sua convicção 

face à sua filiação institucional, logo quanto à minha opinião em relação à intervenção 

do Estado tenho que dizer: "e contudo, move-se!" 

 

Não posso deixar de discordar do autor do artigo referido em relação aos 

comportamentos dos empresários. Ninguém pode pedir a um empresário para ter bom 

humor, ser patriota quando está em causa a performance (e os lucros!) da sua Empresa. 

As únicas coisas que podemos exigir dos empresários é que cumpram a lei (fiscal, 

laboral, etc.)! De resto, só temos que aceitar que os empresários são racionais, no 

sentido em que procuram o melhor para si, dada toda a informação disponível (é a 

microeconomia que o diz!). O Estado e as instituições têm que contar com isso e devem 

portanto dar sinais de que Portugal é um bom destino de investimento: tem boas infra-

estruturas, pessoas bem qualificadas, capacidade de trabalho, instituições credíveis. 

Infelizmente, nos últimos anos (e não me refiro apenas aos últimos 6!) tem-se dito que 

Portugal é um bom destino de investimento porque se praticam salários baixos. A 

integração, contudo, tem vindo a aumentar os salários e essa vantagem deixa de ser 

relevante. Contam as outras, se existirem! 
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James Tobin (Nóbel da Economia) justificou a sua escolha pela Economia porque 

achava que o mundo devia ser salvo. Eu apenas digo que um economista que diz que 

algo está mal, deve dar soluções para melhorar e, se estiver numa universidade, estudar 

cada vez mais para encontrar melhores soluções. Assim, está a dar parte do contributo 

que a sociedade lhe pede. A outra parte é a formação de novos economistas e gestores 

que contribuam para a cada vez maior eficiência das empresas privadas e organismos 

públicos, para que se produza cada vez mais e melhor. 

 

O que deve ser feito em Portugal de acordo com o que a maioria dos economistas pensa 

é: (1) reduzir o peso do estado na Economia, através da diminuição do consumo do 

governo (não necessariamente do Investimento!); (2) credibilizar a política orçamental - 

garantir baixos deficits das contas públicas ao longo do tempo; (3) melhorar e aumentar 

a formação profissional e técnica; (4) aumentar e melhorar a eficácia dos incentivos à 

Investigação e Desenvolvimento. 

 

Como se percebe do que há a fazer, o futuro macroeconómico não está definido! É 

definido a cada momento em que investidores, consumidores, Estado, Banco Central 

Europeu tomam as suas decisões que por sua vez afectam as decisões dos outros. Neste 

sentido a Macroeconomia está intimamente ligada às decisões dos agentes, isto é, à 

Micro. Não existe hoje nenhuma tensão teórica entre as duas principais disciplinas da 

Economia: A ciência é a mesma, a distinção faz-se ao nível dos fenómenos e da 

agregação! Por outro lado, não se pode pensar que tudo é definido lá fora. Em relação à 

política orçamental muito é definido nos países membros. Mesmo em relação à Política 

Monetária que está centralizada, foi aliás a Macroeconomia que descobriu que uma 

política monetária credível e independente dos humores e interesses dos Estados 

favorecia o investimento e o crescimento! 

 


