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Como gerar mais emprego e salários mais elevados?
Em 10 pontos chave (1/5)
1. Mais emprego e salários mais altos
O País precisa de criar condições para gerar mais emprego e salários médios mais
elevados. Estes objectivos só podem ser alcançados por via do aumento do valor criado
no mercado global pelas pessoas e pelas empresas e pelo aumento da produtividade.
São também condições necessárias para uma sociedade poder aspirar a uma melhor
distribuição do rendimento pelas classes mais desprotegidas.
2. A responsabilidade dos patrões/empregadores e dos trabalhadores
De que depende o valor numa economia? Das competências dos empregadores e dos
empregados e das especializações das pessoas e dos sectores que, em conjunto, irão
promover a competitividade que o País procura.
Da competitividade nacional depende também a existência de um sistema de protecção
social sustentável que garanta o bem estar das gerações futuras e a melhoria da
qualidade de vida da população.

As bandeiras da Missão Crescimento

Criar mais
emprego
Criar mais
valor

Elevar os
salários

Valorizar as
pessoas e as
empresas

3. Uma estratégia vencedora: A conectividade
A Missão Crescimento propõe um plano nacional de combate ao desemprego, de
competitividade e de elevação dos salários médios. Este combate ao desemprego e de
promoção de salários competitivos e elevados, para ser sustentado, depende da
iniciativa das pessoas e das empresas, assentes numa estratégia a que a Missão
Crescimento denominou de conectividade para o crescimento.
4. Conectividade: uma capacidade portuguesa
“Plano nacional de combate ao
A conectividade, para a Missão Crescimento, é a capacidade que os portugueses têm de
desemprego, de competitividade e
se ligar a espaços regionais e globais, bem como a capacidade de aproveitar as
elevação dos salários médios”
interdependências com as economias mundiais, ao nível do investimento e das relações
que se estabelecem entre as pessoas e entre empresas.
É através de mecanismos de conectividade que, hoje, as empresas portuguesas operam no mundo e que é realizado investimento
do mundo na economia portuguesa. É também através destes mecanismos de “conectividade recíproca” que as empresas
portuguesas exportam e os portugueses têm acesso a produtos estrangeiros. Mas a conectividade não existe apenas nas
empresas, há portugueses espalhados pelo mundo que levam a identidade portuguesa além fronteiras e que adquirem
experiências e competências que, um dia mais tarde, potencialmente, podem devolver das mais variadas formas a Portugal.
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Como gerar mais emprego e salários mais elevados?
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5. As propostas da Missão Crescimento
A Missão Crescimento defende um conjunto de propostas concretas para realizar esta estratégia, das quais destacamos:
Incentivar empresas e associações de empresas (sem o Estado ou com o Estado como facilitador) que criem ou reorientem
centros de formação, com escala, e que promovam a requalificação das pessoas e as preparem para a nova realidade da
conectividade. Além da aposta nas competências técnicas base necessárias, é preciso qualificar as pessoas com as ferramentas
necessárias para operar no mundo global (conhecimentos de línguas estrangeiras, capacidade de comunicação e de trabalho
em equipa, mobilidade e disponibilidade para a mudança).
Reactivar um Programa de Inserção de Doutorados, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia, nas empresas, programa
que já existiu e foi descontinuado em 2006 (no âmbito da AdI, com uma taxa de execução de 125%), tendo permitido a
inserção de cerca de 250 doutorados nas empresas, durante o seu período de vigência.
Retomar e divulgar os Programas de Apoio à Criação de Centros de I+DT devidamente estruturados e hierarquizados no seio
das próprias empresas. Este tipo de programas já existiram no âmbito da AdI e devem assegurar, nos respectivos
regulamentos, a necessidade de se evidenciar a existência de projectos de actividades específicas de I+DT devidamente
articulados com a estratégia da competitividade empresarial.
Apostar na prestação de serviços, conteúdos & conhecimento, designadamente, através do estabelecimento de contractos ad
hoc entre investidores e o Estado (com um conjunto de incentivos fiscais e financeiros específicos):
 Outsourcing TI.
 Desenvolvimento de software, conteúdos digitais, aplicações multimédia.
 Sistema de gestão de redes de comunicações.
 Centros de competência e de I&D de empresas multinacionais.
 Serviços de engenharia civil & arquitectura e serviços de engenharia e I&D – automóvel, aeronáutica, espaço e offshore.
 Serviços Partilhados.
Apostar em sectores que permitam trazer para Portugal rendimentos, poupanças e capital estrangeiro:
 Turismo Residencial, Turismo & Entretenimento.
 Eventos.
 Serviços de Saúde & Reabilitação.
 Ensino Superior & Formação.
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6. A importância da conectividade
A conectividade facilita o escoamento dos bens e serviços e a sua colocação
noutros mercados (regionais ou globais) e promove o crescimento da economia
portuguesa, porque permite às empresas e produtores produzirem para um
mercado maior e para um maior número de consumidores.
Como é que o País cresce? Através da conectividade:
• da conectividade gerada pela rede de transportes que facilitam a colocação de
bens em qualquer ponto do mundo,
• da conectividade gerada pela tecnologia e comunicações que permite prestar
um serviço, a partir de Portugal, para qualquer ponto do globo,
• da conectividade entre empresas em redes ou cadeias de valor internacionais
geradoras de maior eficiência e ganhos produtividade.
• da conectividade gerada pelo mundo financeiro, do capital e do investimento
que capta as poupanças do mundo para Portugal, e
• da conectividade estabelecida pela ligação entre as pessoas que facilita a
partilha de experiências e de competências.
7. O papel das políticas públicas na conectividade
O tempo das economias nacionais, fechadas e auto-suficientes terminou. A falta
de visão estratégica dos governos e das oposições, neste contexto de perda de
importância dos espaços nacionais, conduziu ao desenho errado das políticas
públicas.
É necessário que se compreenda esta mudança de realidade: as economias são
cada vez mais abertas e interligadas, a sua especialização sectorial produtiva deve
ser decidida no quadro dos espaços regionais e globais, orientando a vocação
nacional para as necessidades e funções que ocupa e visa responder à escala
global.
Só por via do aumento da competitividade, da produção de bens para os espaços
mais alargados (regionais e globais) e do assegurar de funções para o mundo,
pode Portugal oferecer mais postos de trabalho e salários médios mais elevados.

Os novos espaços
Futuro
+Abertura das economias

Espaços
Globais

Blocos
Regionais

Estado
Nacional

Passado
-Abertura das economias
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8. Novo rumo para as políticas públicas
O verdadeiro campo de oportunidades da economia portuguesa é a exploração do mercado mundial. E só conseguimos
aproveitar estas oportunidades por via de políticas públicas e iniciativas privadas orientadas para a promoção e facilitação da
conectividade, tais como:
Reorientar a política de ensino e informação, incentivando a aposta nas competências técnicas que facilitem a ligação de
Portugal no mundo e responsabilizando as instituições pela empregabilidade dos seus alunos:
 Competências técnicas de base: a par da excelência técnico-funcional, o domínio de línguas estrangeiras
(nomeadamente o inglês) e de tecnologias de informação são bases mínimas para competir globalmente.
 Mentalidade de abertura à mudança e ao mundo: a disponibilidade de mudança (geográfica e funcional) é outro
requisito mínimo para competir globalmente, o que implica uma noção diferente das distâncias e a minimização das
restrições à mobilidade.
 Visão estratégica global: capacidade para ambicionar, procurar informação e pensar à escala global, através do ganho de
experiências profissionais e de aprendizagem multi-geográfica e multifuncional.
 Cooperação global: capacidade de conexão, comunicação e trabalho em equipa, com diferentes pessoas e instituições,
em diferentes contextos e em diferentes geografias, compreendendo a necessidade de ganhar escala, conectar
competências e fomentar sinergias através da cooperação.
 Empreendedorismo e inovação: capacidade de pensar diferente e agir de forma proactiva, assumindo riscos e
mobilizando os outros para empreender, como alavanca para construir a mudança e inovar.
Apostar num plano de infraestruturas de transporte que coloque Portugal no Centro do Mundo e da Europa. A título de
exemplo, referimos a necessidade de:
 Reforço do Porto de Contentores de Sines e a promoção de um parque de tanques, aposta na sua ligação ferroviária à
Europa (focada no transporte de mercadorias), da forma economicamente mais viável, e conclusão da auto-estrada de
ligação deste Porto à A2 (estão cerca de 20 km em falta).
 A Norte é crucial o timing de arranque das obras previstas no Porto de Leixões (nova plataforma logística, novo terminal
de contentores e a ligação ferroviária de Leixões ao centro da Europa).
 Existência de um hub aeroportuário transcontinental: Construção, com um modelo de financiamento assente em
capitais privados, de um novo aeroporto de Lisboa-NAL na margem sul do Tejo (construção por módulos),
desempenhando funções de hub no transporte de passageiros nas ligações europa – Atlântico Sul.
Não precisamos de políticas públicas de excepção, defendemos um sistema que funcione.
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9. As especializações que geram salários mais elevados
Se queremos salários mais elevados, devemos focar a nossa actuação em actividades de valor acrescentado, precisamos de uma
nova vaga de investimento na produção de bens, serviços, conteúdos e conceitos que abram oportunidades no mercado exterior.
Actualmente, Portugal tem uma presença nos mercados internacionais muito vulnerável à concorrência das grandes economias
emergentes e das, em cada vez maior número, economias em desenvolvimento. Não podemos crescer mantendo o nosso foco
exclusivamente nos bens e serviços que já exportamos, nem mantendo uma “fixação” na Europa.
A retoma do crescimento, para ser sustentada, tem que assentar num aumento substancial da produtividade dos factores (capital,
conhecimento/tecnologia, trabalho e terra) e na identificação de uma nova vaga exportadora, que explora o conjunto de macro
actividades distintivos de Portugal (destacamos localização, ambiente e recursos naturais, competências tradicionais em áreas de
engenharia e indústria e novos pólos de conhecimento e novas competências).
10. As oportunidades que queremos explorar:
• A negociação da Parceria Transatlântica de Comércio e
Investimento entre os EUA e a União Europeia;
• O reforço das relações comerciais, de investimento e de
obtenção de tecnologias da Europa com a Ásia (em particular a
China e a India), que pode favorecer a localização de Portugal
se as redes de transporte marítimo aéreo, rodoviário ou
ferroviário para Europa forem convenientes;
• A Intensificação da “corrida” ao Atlântico Sul pelas economias
emergentes da Ásia em busca de recursos naturais e energia
(constitui uma oportunidade para o espaço lusófono que ocupa
o “Centro do Atlântico Sul”);
• Extensão da plataforma continental nacional, aproveitando o
potencial de recursos nela existente.

A especialização do futuro
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A conectividade
Tipos de conectividade
A conectividade que une economias, povos e regiões pode ter diferentes
naturezas e derivar de origens distintas:
• Conectividade física, das infraestruturas e redes logísticas que
complementam e apoiam as funções de transporte, de distribuição e de
estruturação de cadeias de produção. A conectividade física é visível no
desenvolvimento das redes de transporte marítimo, aéreo, rodoviário e
ferroviário que reduzem o tempo de transporte de mercadorias e pessoas e
que facilitam a sua circulação pelo mundo. É através dela que os países
trocam produtos, que os consumidores acedem a um conjunto mais
alargado de bens e que as pessoas diversificam culturas e experiências.

Empresarial
Financeira

Educativa

Conectividade
Física

Tecnológica
e digital

• Conectividade tecnológica e digital, torna irrelevante a distância física
entre países e pessoas e permite a operação às escalas regional e global. Os
progressos verificados nas comunicações permitem falar e prestar um
serviço para qualquer ponto do mundo.
Permite também que se encontrem formas mais eficientes de organização que não dependem da presença física. Por exemplo,
possibilitando a prestação de serviços online, acessíveis a partir de casa e que substituem as lojas e espaços de atendimento
presenciais.
• Conectividade empresarial, à semelhança das pessoas, as empresas e os sectores também estão agora mais ligados do que
nunca: agem em parceria com outras organizações, subcontratam serviços, utilizam fornecedores e matérias primas de várias
geografias e formam alianças.
• Conectividade financeira, promove a deslocação de capitais para onde existirem oportunidades de investimento que lhes
ofereçam a melhor remuneração. Mais emprego depende de mais actividade produtiva, a qual depende da capacidade das
empresas se financiarem e da capacidade do País para atrair mais investimento.
• Conectividade educativa, relativa à valorização das competências das pessoas e à troca de experiências e culturas.
Além dos tipos de conectividade acima mencionados existem ainda as conectividades estabelecidas entre os países e as suas
instituições (políticas e diplomáticas) e também as ligações que decorrem da partilha da língua ou de uma História.
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Inovação tecnológica e competitividade
Ligação à conectividade

A conectividade obriga as empresas e as pessoas a encontrarem o seu espaço de especialização no mundo. Quanto maior for o
valor criado no mercado global pelas pessoas e pelas empresas, melhores condições de vida e de empregabilidade pode o seu
país lhes oferecer.
Evolução dos Investigadores Doutorados em Empresas, face ao total
A inovação tecnológica permite produzir bens e
de Investigadores Doutorados em Portugal (1999 – 2011)
serviços diferenciados e mais apetecíveis no
mercado global. Quanto maior for a procura dos
bens produzidos em território nacional, maior será a
30 000
oferta de postos de trabalho e melhor remunerados
serão os trabalhadores, sobretudo os que forem
24 888
23 125
25 000
capazes de assegurar essa diferenciação por via das
26 175
suas competências e especializações.
É, por isso, fundamental que as pessoas mais
qualificadas estejam ao serviço das empresas: a
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
(I+DT) tem que se inserir na estratégia da
competitividade das empresas que actuam em
mercado global.
Contudo, em Portugal, é o Estado que emprega a
maioria destes trabalhadores: de 1999 para 2011, o
número de doutorados em actividade em Portugal
aumentou quase em 17.500, mas destes quase
17.000 foram trabalhar exclusivamente para o
Estado.
Dedicar tempo e recursos à inovação tecnológica
promove o valor criado pelas empresas, através de
novos produtos ou da diferenciação dos produtos
existentes. Mais valor traduz-se em maior procura e,
em última instância, necessidade de um maior
número de trabalhadores para dar resposta a essa
procura.
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Fonte: DGEEC/MEC, IPCTN
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Conectividade
As nossas medidas e propostas (1/2)
Identificam-se, neste contexto, 3 prioridades para promover a conectividade e a mobilidade de Portugal no horizonte 2030:
Valorizar as pessoas
•

•

•

Reformar a política de ensino superior,
promovendo a criação de um conjunto restrito de
Pólos Universitários nacionais, mas de âmbito global,
que se assumam como referência nos principais
rankings globais e que:
 Potenciem a investigação aplicada, inovação e
desenvolvimento de conhecimento;
 Tenham dimensão/escala e multidisciplinaridade
para competir à escala global;
 Estejam focados nas áreas/sectores onde se
pretende um posicionamento competitivo
diferenciador;
 Possuam reputação global, com quadro docente
de referência global;
 Sejam suportados por parcerias internacionais
(no meio académico e meio empresarial);
 Estabeleçam relações privilegiadas com países de
expressão portuguesa e países asiáticos, como
forma de integração na Europa;
 Gerem emprego através de startups ou redes
empresariais;
 Responsabilizem as Universidades e Politécnicos
pela empregabilidade dos seus alunos.
Empresas e associações de empresas (sem o
Estado ou com o Estado como facilitador) que criem
ou reorientem centros de formação, com escala, e
que promovam a requalificação das pessoas e as
preparem para a nova realidade da conectividade.
Além da aposta nas competências técnicas base
necessárias é preciso qualificar as pessoas com as
ferramentas para operar no mundo global
(conhecimentos de línguas estrangeiras, capacidade
de comunicação e de trabalho em equipa,
mobilidade e disponibilidade para a mudança)
Reactivar um Programa de Inserção de
Doutorados, especialmente nas áreas de ciência e
tecnologia, nas empresas. Programa idêntico ao que
aliás já existiu (descontinuado em 2006, no âmbito
da AdI, com uma taxa de execução de 125%) e que
permitiu a inserção de cerca de 250 doutorados nas
empresas, durante o seu período de vigência).

Aproveitar os benefícios da conectividade
•

•

•

•

•

•

•

•

Rever o modelo de relacionamento da
Administração Pública com empresas e
investidores, com foco na empresa e investidor e
nas suas necessidades em detrimento da lógica
actual, que assenta na própria organização da
Administração Pública. Suportado e permitido pelos
progressos registados nas TIC.
Promover parcerias com investidores com
capacidade técnica e financeira para promover a
aceleração do aproveitamento dos recursos
naturais disponíveis, se possível através da
mobilização de recursos financeiros europeus ou, na
sua ausência, através de parcerias estratégicas fora
do espaço europeu.
Potenciar, através de sistemas de incentivo e de
capital de risco adequados, a integração de
empresas nacionais em redes internacionais onde
tenham maior valor acrescentado, evitando lógicas
de subcontratação.
Estabelecer contractos ad hoc entre investidores
e o Estado (com conjunto de incentivos fiscais e
financeiros específicos) para projectos de
investimento em sectores especiais.
Retomar e divulgar os Programas de Apoio à
Criação de Centros de I+DT devidamente
estruturados e hierarquizados no seio das próprias
empresas.
Facilitar o regime de transmissão de propriedade
das empresas de forma a promover a fusão de
PMEs para obtenção de escala suficiente para a
conectividade.
Criar um fundo de promoção externa para
produtos portugueses, assente em capitais
privados, e com o objectivo de apoiar a presença de
empresas portuguesas em feiras internacionais.
Criar um portal de apoio à exportação, com
consultores especializados e certificados para a
prestação de serviços às empresas portuguesas que
queiram iniciar ou expandir a sua actividade
exportadora (conhecimento e apoio a análises de
mercados alvo).

Posicionar Portugal como plataforma global
Investir em infraestruturas que valorizem a posição
geográfica de Portugal e que permitam intervir numa
maior variedade de fluxos que podem ser de
mercadorias, energia ou passageiros:
• Reforço do porto de contentores de Sines, aposta
na sua ligação ferroviária à Europa (focada no
transporte de mercadorias), da forma
economicamente mais viável, e conclusão da autoestrada de ligação deste Porto à A2 (estão cerca de
20 kms em falta).
• Abrir e facilitar o investimento de construção de um
parque de tanques em Sines, de forma a desenvolver
esse porto como um hub para transhipment de
superpetroleiros.
• A norte, é crucial o timing de arranque das obras
previstas no Porto de Leixões: nova plataforma
logística, novo terminal de contentores e a ligação
ferroviária de Leixões ao centro da Europa.
• Reforçar a interligação eléctrica entre a Península
Ibérica e França através dos Pirenéus.
• Promover a conclusão da 3ª interligação de gás
natural entre a Península Ibérica e França para
potenciar os 7 terminais de LNG já existentes na
Península.
• Existência de um hub aeroportuário transcontinental:
Construção, com um modelo de financiamento
assente em capitais privados, de um novo aeroporto
de Lisboa-NAL na margem sul do Tejo (construção
por módulos), desempenhando funções de hub no
transporte de passageiros nas ligações europa –
Atlântico Sul.
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Conectividade
As nossas medidas e propostas (2/2)
Estas medidas, de cariz empresarial, de facilitação do ambiente de negócios e de valorização das pessoas, são ainda apoiadas por
conectividades diplomáticas e políticas que se estabelecem entre os países. A este nível destacamos a necessidade de:
Valorizar as pessoas

Aproveitar os benefícios da conectividade

Utilização da Rede Cultural
A rede cultural, além de outros contributos de diferente
natureza, pode na perspectiva do crescimento económico:
• Promover na CPLP um objectivo de maior integração
comercial em articulação com as agências de
diplomacia comercial nacionais.
• Organizar investimentos culturais em países com raiz
portuguesa, especialmente na Ásia, com
aproveitamento para a visibilidade do país e das suas
empresas.
• Manter e organizar a diáspora dos portugueses,
organizando e financiando clubes locais onde os
produtos e marcas portuguesas possam ser colocados
e divulgados.

Posicionar Portugal como plataforma global

Utilização da Rede Diplomática
•

•

•

•

Fazer depender a remuneração salarial nas agências de
diplomacia económica dos resultados obtidos numa
lógica de gestão por objectivos.
Garantir, designadamente pela via orçamental, que os
instrumentos e estruturas orientados para a diplomacia
económica mantenham meios materiais e humanos
equivalentes aos de instâncias congéneres de outros
países desenvolvidos, através de benchmarking
sistemático com as melhores práticas internacionais
Instituir a obrigatoriedade de auditoria externa
independente, bienal, de nível internacional, à
operação e qualidade de serviço de todas as estruturas
de diplomacia económica nacional.
Utilizar espaços físicos da rede diplomática, não
ocupados, para a instalação temporária de empresas
ou equipas de determinadas empresas que pretendam
entrar no mercado onde as estruturas estão localizadas
(face às limitações de espaço, a ocupação além de ser
temporária, tem de estar associada a uma análise da
dimensão, autonomia e capacidade de investimento da
própria empresa).
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A Missão Crescimento

Missão

A Missão Crescimento é uma plataforma de pensamento, debate e produção de acção orientados para a
sociedade portuguesa; mobilizando e congregando esforços em vista o crescimento económico de Portugal.

1. Liberdade e independência: A Missão Crescimento é um espaço de debate e pensamento independente e livre,
sem restrições de natureza ou orientação política, religiosa, étnica ou qualquer outra.
2. Rigor e isenção: O debate deve assentar em estudos rigorosos e credíveis, realizados à luz dos melhores
princípios da investigação académica e da produção do conhecimento científico.
Valores

3. Diversidade: A Missão Crescimento acolhe todos os contributos externos e independentes que, respeitando os
seus valores, contribuam para a promoção do crescimento económico de Portugal.
4. Prioridade à participação: A Missão Crescimento utiliza todos os meios ao seu alcance para agregar e interagir
com toda a sociedade, envolvendo o maior número possível de sensibilidades e opiniões.
5. Prioridade à acção: Os estudos realizados são propostas de acção, oferecendo e colocando à consideração dos
decisores públicos e privados propostas e medidas de acção concretas respeitando os princípios da economia de
mercado e iniciativa privada.

A Direcção Executiva:

O Conselho Geral:
•

Esmeralda DOURADO
(Presidente)

•

Rui MOREIRA

•

Adriano Gomes PIMPÃO

•

Paulo CARMONA (Presidente)

Luís MAGALHÃES

Rui MARTINHO (VicePresidente)

•

•

•

Luís BRAGA da CRUZ

Daniel PROENÇA de
CARVALHO

•

•

António PINHO CARDÃO (VicePresidente)

JM BRANDÃO de BRITO

•

João SALGUEIRO

•

Álvaro NASCIMENTO

Carlos MATIAS RAMOS (VicePresidente)

•

•

•

Alberto CASTRO

•

António SALVADOR PINHEIRO

•

Clemente PEDRO NUNES

Luis Filipe PEREIRA

•

Jorge MARRÃO

•

Luís SÍTIMA

•
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