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Resumo 

A globalização económica recente coloca as empresas e os países perante novas 

oportunidades e desafios e engendra um elevado grau de incerteza/risco. Portugal, 

enfrentando esta nova envolvente global, vem registando um fraco desempenho 

económico, crescendo, na última década, a um ritmo inferior à média da União 

Europeia. 

Como aproveitar as oportunidades e vencer os desafios, assegurando ao mesmo tempo a 

desejada convergência? Coloca-se este repto no plano das relações entre as políticas 

económicas e reguladoras dos Estados e a competitividade dos Estados-nação. Usando 

exemplos concretos, em particular o caso português, procurará responder-se à questão: a 

existência ou ausência de uma estratégia colectiva, entendida como uma estratégia 

concertada entre o Estado e as empresas e suas associações, e outras instituições, produz 

impacto significativo na competitividade das nações? 

Para responder a esta pergunta, a análise focará os seguintes tópicos: desafios colocados 

pela globalização, em termos da competitividade dos países; evolução da economia 

portuguesa, entre 1975 e 2007, comparativamente às da Irlanda, Finlândia e Coreia do 

Sul, países de reconhecido sucesso no contexto da globalização; ilações que se poderão 

extrair relativamente à presença ou ausência de uma estratégia colectiva e do seu 

impacto na competitividade destes países. 

Palavras-chave: globalização; competitividade; Estado; empresas; instituições; 

estratégia colectiva. 
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Abstract 

Recent economic globalization puts enterprises and countries before new opportunities 

and challenges and generates a high degree of uncertainty / risk. Portugal, facing this 

new global environment, has been registering a feeble economic performance, growing, 

in the last decade, at a pace inferior to the European Union average. 

How to take profit from the opportunities and surpass the challenges, assuring at the 

same time the necessary convergence? This open defiance is placed at the level of the 

relations between economic and regulatory policies of the States and the 

competitiveness of the nation-states. Using factual examples, in particular the 

Portuguese case, one will try to answer the following question: Does the existence or 

absence of a collective strategy, seen as an arranged strategy between the State and the 

enterprises and their associations, and other institutions, produce a meaningful impact 

on the competitiveness of nations? 

In order to answer this question, the analyses will focus the following topics: challenges 

placed by globalization, in terms of nations’ competitiveness; evolution of the 

Portuguese economy, between 1975 and 2007, in comparison with Ireland, Finland and 

South Korea, countries of acknowledged success in the context of globalization; the 

conclusions one might extract concerning the presence or absence of a collective 

strategy and its impact on the competitiveness of these countries. 

Keywords: globalization; competitiveness; State; enterprises; institutions, collective 

strategy.      
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Introdução 

A globalização económica recente – “o processo em curso de maior interdependência 

económica entre os países, (…) reflectida no montante crescente de comércio 

internacional de bens e serviços, no volume crescente de fluxos financeiros 

internacionais, e fluxos crescentes de trabalho” (Fisher, 2003: 3) – está a mudar o 

mundo; “erodiu velhas certezas e gerou novos medos” (European Commission, 2007d: 

3). 

Esta realidade coloca sérios desafios ao nível da competitividade das empresas, das 

indústrias e dos países (Dunning, 1997; Porter, 2008). Portugal, sendo uma economia 

aberta, enfrenta inevitavelmente estes desafios. Porém, vem registando um fraco 

desempenho económico, não convergindo em termos reais para a média da União 

Europeia (EU) desde 2000 (MEI, 2007), e apresenta fragilidades estruturais graves que 

condicionam a evolução futura (WEF, 2006), sendo que “a perspectiva de curto prazo 

permanece preocupante, dado que o ambiente externo não se espera que seja tão 

benigno quanto em anos recentes” (OECD, 2008j: 3). 

Como aproveitar as oportunidades e vencer os desafios, assegurando ao mesmo tempo a 

desejada convergência? Sendo este o repto essencial que se coloca ao Estado, às 

empresas, às organizações da sociedade civil e aos cidadãos em geral, a questão reside 

em saber que estratégia possibilitará “Aproveitar o novo ambiente global e maximizar 

os ganhos da integração na economia mundial, através do aperfeiçoamento do ambiente 

de negócios, o fortalecimento da concorrência e a melhoria das infra-estruturas” 

(OECD, 2008j: 4).  

Coloca-se este repto no plano das relações entre as políticas económicas e reguladoras 

dos Estados (e sua configuração sistémica), e a competitividade dos Estados-nação 

conforme definida por Porter (1990, 2008), face à globalização – “o tópico da 

organização macroeconómica é, em si mesmo, merecedor de mais estudo do que o que 

teve até agora” (Dunning, 1997: 63). Usando exemplos concretos, em particular o caso 

português, procurará responder-se à questão: a existência ou ausência de uma estratégia 

colectiva, entendida como uma estratégia concertada entre o Estado e as empresas e 

suas associações, e outras instituições, produz impacto significativo na competitividade 

das nações? 
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A análise será estruturada como segue. Na secção 1.1, sob a forma de revisão da 

literatura, clarificar-se-á e objectivar-se-á o conceito de estratégia colectiva. Sumariando 

a evolução do conceito e da sua aplicação, nomeadamente no sentido de “governação 

colaborativa” e “Estado estratégico” (Paquet, 2001), o enfoque será colocado na análise 

sistémica das políticas e processos económicos e de regulação, nomeadamente a que 

vem sendo desenvolvida e proposta pela OCDE, em particular no “Institutional 

Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA)” (OECD, 2008), porquanto será, 

talvez, a forma correntemente disponível mais adequada de operacionalizar o conceito. 

Na secção 1.2, tratar-se-á de caracterizar e especificar as oportunidades, e sobretudo os 

desafios postos pela globalização económica, ao nível da competitividade das nações, 

com base na literatura relevante. Embora reconhecendo o papel central e crítico das 

empresas e da sua competitividade no processo de criação de riqueza e da prossecução 

de níveis crescentes de produtividade (Porter, 1990, 2008), a atenção será focada na 

competitividade das nações, porque são ainda a dimensão territorial específica dos 

Estados (Paquet, 2001). 

Na segunda secção, comparar-se-á o desempenho económico de Portugal com o de 

outros países, frequentemente apontados como casos de sucesso no decurso do processo 

de globalização: Finlândia, Irlanda e Coreia do Sul. Recorrendo a estudos destes casos, 

identificar-se-ão as estratégias seguidas, extraindo as ilações possíveis, 

comparativamente com o caso português, quanto à presença ou ausência de uma 

estratégia colectiva e à implementação do “Framework RIA” da OCDE (OECD, 2008).  

Visando complementar a análise comparativa anterior, na terceira secção proceder-se-á 

à estimativa do contributo da produtividade total dos factores (PTF) para o crescimento 

económico na Finlândia, na Irlanda e em Portugal, com ênfase especial nos períodos em 

que na Finlândia e na Irlanda existiu uma estratégia colectiva, por oposição à sua 

ausência em Portugal. A exclusão da Coreia do Sul desta análise resulta da 

indisponibilidade de dados quanto ao stock de capital produtivo deste país. Indagar-se-á, 

de seguida, por análise de regressão e com base naquelas estimativas, do eventual 

impacto positivo da presença de uma estratégia colectiva no crescimento económico, via 

produtividade total dos factores. 

Em conclusão, procurará responder-se à questão formulada. 
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1. Revisão de literatura 

A revisão de literatura focará os dois temas essenciais nesta dissertação: o conceito de 

estratégia colectiva, tratado na secção 1.1; e os efeitos da globalização económica, 

nomeadamente os desafios que coloca ao nível da competitividade dos países, tema este 

abordado na secção 1.2. 

A articulação entre estes dois temas resultará da correlação entre os efeitos da 

globalização económica na competitividade dos países e os eventuais efeitos de uma 

estratégia colectiva nessa competitividade, e é justificada pela questão central colocada 

nesta dissertação – a existência ou ausência de uma estratégia colectiva produz impacto 

significativo na competitividade das nações?  

1.1. Sobre o conceito de estratégia colectiva 

Poderá porventura radicar-se a emergência do conceito de estratégia colectiva, aplicado 

ao pensamento e planeamento estratégico, no artigo seminal de Astley e Fombrun 

(1983). Nele, os autores propõem o conceito – “estratégia colectiva: a mobilização de 

recursos e a formulação da acção, concertada, dentro de colectividades de organizações” 

(Astley e Fombrun, 1983: 578) – e fundamentam a sua necessidade.  

Quanto à sua necessidade, visam responder à crítica formulada pelos population 

ecologists (Aldrich, 1979) à noção de escolha estratégica, crítica essa segundo a qual, ao 

nível macro, os factores históricos, políticos, económicos e sociais determinam o 

destino do conjunto das organizações, de modo que as acções de organizações 

individuais contam pouco para o longo curso dos acontecimentos. Astley e Fombrun 

(1983) argumentam que a preservação da noção de planeamento estratégico como 

processo proactivo é possível, desde que se tenha em conta o papel desempenhado pelas 

organizações enquanto membros constituintes de uma colectividade inter-

organizacional integrativa. Deste modo se explica a crescente emergência de estruturas 

de acção colectiva, desde arranjos informais a mecanismos formais tais como 

directórios interligados (“interlocking directorates”), joint-ventures, fusões e redes de 

negócios.  

A necessidade de uma estratégia colectiva também se justifica, segundo Astley e 

Fombrun (1983), pela “turbulência” que cada vez mais caracteriza o ambiente das 

sociedades modernas, à medida que os seus elementos ficam mais densamente 
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interligados e interdependentes. A interdependência, por si só, não é um problema, se 

puder ser controlada. A turbulência resulta, porém, de interdependências ambientais que 

surgem e permanecem obscuras para a organização focal (organização focada em 

objectivos); e os ambientes turbulentos existem quando as organizações sentem 

dificuldade em seleccionar um curso de acção viável. A solução para o problema da 

turbulência reside, então, no “planeamento interactivo” e numa “future-responsive 

social learning” (Astley e Fombrun, 1983: 577). O objectivo de tais acções é a criação 

de um domínio partilhado no qual as organizações podem colectivamente, mas não 

independentemente, manter o controlo sobre os seus destinos. 

Astley e Fombrun (1983) concluem enfatizando a importância dos aspectos colectivos 

da vida inter-organizacional, os quais justificam a implementação de estratégias 

colectivas. No entanto, ressalvam, a implementação de estratégias colectivas não deve 

substituir a ênfase tradicional na estratégia de negócio e na estratégia empresarial, antes 

as deve complementar. 

Diversos autores se pronunciaram sobre o quadro conceptual de Astley e Fombrun 

(1983), quer questionando a sua aplicabilidade (Bresser, 1986), quer confirmando-a 

empiricamente (Oliver, 1988), ou apreciando-o qualitativamente (Hardy, 2005), 

inserindo-o numa revisão da literatura (Hasenfeld, 1991), e ainda aplicando-o 

conceptualmente (Mintzberg, 1987; Waddock, 1991) e na prática (Yami, 2006). 

A ideia da necessidade de mudança na forma/modo de governação propaga-se também 

às entidades públicas. Neste contexto, realce desde logo para a OCDE, a qual vem 

desenvolvendo e promovendo estudos e conferências sobre os desafios e as mudanças 

que se impõem à governação. Numa conferência intitulada “21st Century Governance: 

Power in the Global Knowledge Economy and Society”, realizada em Março de 2000 

(OECD, 2001), foram expostos alguns dos traços fundamentais dessas mudanças, no 

seguinte sentido: as velhas formas de governação em ambos os sectores, público e 

privado, estão a tornar-se cada vez menos eficazes; as novas formas de governação 

envolverão um leque muito mais amplo de actores e as atribuições de poder, geralmente 

fixas e permanentes, e a tendência para atribuir iniciativa apenas àqueles que ocupam 

posições de topo, estão destinadas a sofrer mudanças fundamentais (OECD, 2001). 
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No âmbito desta conferência e seguindo a linha de orientação exposta, Paquet (2001: 

192) propõe as noções de “Estado Estratégico” e de “Governação Colaborativa”: os 

instrumentos convencionais de política nos Estados-nação, baseados na protecção, 

centralização e distribuição, não permitem corrigir as falhas de coordenação da 

economia da aprendizagem; “o novo Estado estratégico, focado em capacitar uma 

aprendizagem social eficaz, tem que desenvolver os novos instrumentos necessários 

mediante um reenquadramento significativo da vocação do Estado” – distanciando-se da 

afectação estática de recursos e da redistribuição, para se envolver na promoção da 

eficiência dinâmica “Schumpeteriana” e na capacidade de aprendizagem colectiva; o 

que pode ser feito pelas seguintes vias: catalisando o ciclo de aprendizagem social; 

redesenhando a arquitectura organizacional; e repensando os valores fundacionais, isto 

é, promovendo e proporcionando uma nova lógica dominante. 

Neste contexto, a OCDE (OECD, 2008) vem desenvolvendo e propondo um 

Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA), definindo a RIA como 

uma “ferramenta sistemática de política, usada para examinar e medir os benefícios, 

custos e efeitos prováveis de regulação nova e existente (…) e um instrumento de 

reporte analítico para assistência aos decisores” (OECD, 2008: 14). 

Outros estudos e documentos, para além do citado (OECD, 2008), se apresentam como 

relevantes para a análise e avaliação das políticas de regulação, nomeadamente: OECD 

(2002b, 2005, 2008c, 2009b, 2009d); Bovaird (2003), propondo um “Framework” para 

avaliar a qualidade da governação pública; Levy (2003), fazendo a análise dos factores 

críticos de sucesso na reforma da gestão pública – o caso da Comissão Europeia; e 

European Commission (2007), sobre a “Boa Governação”. 

Diversos autores dos domínios da ciência política e administrativa e da gestão (para 

além dos participantes na referida conferência) têm contribuído também para o estudo e 

a análise dos desafios e mudanças que se impõem à governação. Entre eles, salientam-

se: Oliver (1993) Argyriades (2003, 2006), Bovaird (2003), Fraser-Moleketi (2003), 

Giacchino (2003), Giauque (2003), König (2003), Levy (2003) e Mendonza (2008). 

Situando a questão da acção concertada de empresas, Governos e instituições no 

domínio da competitividade, quer das empresas, quer dos territórios e das nações, 

Michael E. Porter (Porter, 1998) afirma que a forma como os clusters operam sugere 
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uma nova agenda de acção colectiva no sector privado. No passado, a acção colectiva 

no sector privado estava focada na obtenção de subsídios governamentais e de favores 

especiais que frequentemente distorciam a concorrência. Mas os interesses de longo 

prazo dos executivos serão melhor servidos se trabalharam no sentido de promoveram 

um nível mais elevado de concorrência. Podem começar por repensar o papel das 

associações empresariais. As associações empresariais podem fornecer um fórum para a 

troca de ideias e um ponto focal para a acção colectiva na superação de obstáculos à 

produtividade e crescimento. Por sua vez, os Governos – quer nacionais quer locais – 

têm novos papéis a desempenhar. Eles têm que assegurar a oferta de inputs de alta 

qualidade, tais como cidadãos instruídos e infra-estruturas físicas. Têm que estabelecer 

as regras da concorrência, de modo que a produtividade e a inovação regulem o sucesso 

na economia. Finalmente, os Governos devem promover a formação e o melhoramento 

de clusters e a construção de bens públicos ou quase-públicos que têm um impacto 

significativo em muitos negócios interligados. Por último, os líderes de negócios, de 

Governos e das instituições, todos têm uma parcela de responsabilidade – e um papel a 

desempenhar – na nova economia da competição. Os clusters revelam a dependência 

mútua e a responsabilidade colectiva de todas estas entidades para criar as condições 

para a competição produtiva. 

Cumpre também referir o contributo de Dunning e co-autores (Dunning, 1997) para o 

enquadramento da questão da acção concertada de Governos, empresas e instituições no 

domínio da competitividade, quer das empresas, quer dos territórios e das nações. Em 

anexo, podem encontrar-se 3 quadros de síntese histórica do pensamento económico 

sobre “o papel óptimo dos Governos na organização da actividade económica”, 

adaptados de Dunning (1997), bastante elucidativos sobre a natureza e o percurso da 

análise em torno desta questão (Apêndice I).  

Pretende-se, afinal, questionar e superar a lógica tradicional do debate político e 

económico, Keynesianismo ou neo-Keynesianismo vs. Liberalismo ou neo-Liberalismo, 

ou ainda, Estado Keynesiano – um Estado sobredimensionado, com governação a mais, 

um deficit de legitimação, crises orçamentais e fiscais e limites sociais ao crescimento 

(Paquet, 2001) – vs. Estado neo-liberal – um Estado “ausente”, incapaz de corresponder 

às necessidades e expectativas actuais de largas franjas da população e de contribuir 

eficazmente para o desenvolvimento do capital social indispensável à prossecução da 
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competitividade e de níveis sempre crescentes de produtividade em economias 

fortemente interligadas e interdependentes. 

No entanto, para os efeitos visados nesta dissertação, nomeadamente responder à 

questão central formulada – a existência ou ausência de uma estratégia colectiva, 

entendida como uma estratégia concertada entre o Estado e as empresas e suas 

associações, e outras instituições, produz impacto significativo na competitividade das 

nações? – torna-se indispensável operacionalizar o conceito de estratégia colectiva.  

Isto é, pretendendo o conceito de estratégia colectiva representar uma “filosofia” de 

gestão, pública ou privada, é no entanto indispensável, para efeitos de avaliação 

comparativa dos percursos e desempenhos dos países seleccionados, estabelecer um 

quadro referencial que permita classificar e qualificar tais percursos e desempenhos. Em 

suma, permanecendo o conceito como uma “filosofia”, ele terá, porém, um referencial 

objectivo para efeitos operacionais, isto é, de comparação dos referidos percursos e 

desempenhos. 

Assim, para efeitos de operacionalização e de avaliação comparativa dos percursos e 

desempenhos dos países seleccionados, define-se do seguinte modo, com base na 

literatura referida e revista, o conceito de estratégia colectiva: 

1. Estado catalisador – definição concertada com os principais stakeholders da 

sociedade (empresas e suas associações e outras instituições) de objectivos 

estratégicos para a competitividade, o crescimento e o desenvolvimento económico; 

2. Estado organizador e facilitador – implementação do “Framework RIA”, conforme 

o seguinte modelo da OCDE (OECD, 2008: 17): 

Figura 1 – Elementos integradores da RIA 

 

Fonte: OECD 2008: 17 
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3. Estado fundacional, promotor de uma nova lógica dominante – ser capaz de 

assegurar que as instituições responsáveis por transformar a visão em realidade 

queiram e sejam capazes de se ajustar às mudanças exigidas por uma economia 

movida pela aprendizagem e pela inovação (Dunning, 1997). 

O recurso ao “Framework RIA”, proposto pela OCDE (OECD, 2008), para a 

operacionalização do conceito de estratégia colectiva justifica-se pelas seguintes razões: 

integra elementos de estratégia colectiva – “envolvendo stakeholders” (OECD, 2008: 

17); é uma ferramenta sistemática de política e um instrumento de reporte analítico 

(OECD, 2008: 14); possibilita a avaliação objectiva e comparativa do percurso dos 

países seleccionados, nomeadamente quanto à presença ou ausência de uma estratégia 

colectiva. 

Deste modo, embora não substitua o conceito de estratégia colectiva, que, como se 

disse, pretende representar uma “filosofia” de gestão, pública ou privada, o “Framework 

RIA”, sendo uma ferramenta, incorpora elementos de estratégia colectiva e permite 

aferir da sua existência ou ausência.  

Para clarificar este entendimento e alcance do “Framework RIA”, transcreve-se a 

tradução do seguinte quadro inserido no documento citado (OECD, 2008: 12): 

Tabela 1 – Checklist de referência da OCDE para o processo decisório da regulação 

1. O problema está correctamente definido? 
O problema a ser resolvido deve ser formulado com precisão, fornecendo evidência da sua natureza e 
magnitude, e explicando como surgiu (identificando as pressões das entidades afectadas).  
2. A acção do Governo justifica-se? 
A intervenção do Governo deve basear-se em evidência explícita de que a acção do Governo se justifica, 
dada a natureza do problema, os prováveis benefícios e custos da acção (calculados com base numa 
avaliação realista da eficácia do Governo) e os mecanismos alternativos para fazer face ao problema. 
3. A regulação é a melhor forma de acção do Governo? 
Os reguladores devem proceder, no início do processo regulador, a uma comparação bem informada de 
diversos instrumentos de política, reguladores e não reguladores, considerando questões relevantes tais 
como os custos, os benefícios, os efeitos redistributivos e os requisitos administrativos. 
4. Existe uma base legal para a regulação? 
Os processos reguladores devem ser estruturados de modo que todas as decisões de regulação 
respeitem escrupulosamente o “primado da lei”; isto é, os reguladores devem ser responsabilizados 
explicitamente por assegurar que todas as regulações são autorizadas por outras regulações de nível 
mais elevado e consistentes com obrigações impostas por tratados, e que são conformes com princípios 
legais relevantes tais como a certeza, a proporcionalidade e os requisitos processuais aplicáveis. 
5. Qual é o nível (ou níveis) apropriado do Governo para esta acção? 
Os reguladores devem escolher o nível mais apropriado do Governo para empreender a acção ou, caso 
estejam envolvidos múltiplos níveis, devem criar sistemas de coordenação eficazes entre os níveis 
governamentais. 
6. Os benefícios da regulação justificam os custos? 
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Os reguladores devem estimar os custos e os benefícios totais esperados de cada proposta de regulação 
e das alternativas viáveis, e devem disponibilizar as estimativas em formato adequado aos decisores. Os 
custos da acção governamental devem ser justificados pelos benefícios, antes que a acção seja 
empreendida. 
7. A distribuição dos efeitos através da sociedade é transparente? 
Na medida em que princípios de equidade e distributivos sejam afectados pela intervenção do Governo, 
os reguladores devem tornar transparente a distribuição dos custos e benefícios da regulação pelos 
grupos sociais. 
8. A regulação é clara, consistente, compreensível e acessível aos utentes? 
Os reguladores devem aferir se as regras serão compreendidas pelos prováveis utentes e, para o efeito, 
devem tomar medidas para assegurar que o texto e a estrutura das regras sejam tão claros quanto 
possível. 
9. Todas as partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar os seus contributos? 
As regulações devem ser desenvolvidas de modo aberto e transparente, com procedimentos adequados 
para um contributo eficaz e atempado das partes interessadas, tais como as empresas e os sindicatos 
afectados, outros grupos de interesses, ou outros níveis do Governo. 
10. Como será assegurado o cumprimento? 
Os reguladores devem aferir os incentivos e as instituições através das quais a regulação será efectivada, 
e devem desenvolver estratégias de implementação reactivas que façam o melhor uso daquelas. 
Fonte: OECD 2008: 12 

Reforçando a exigência de consulta, participação e transparência, o mesmo documento 

(OECD, 2008: 71) afirma que «a RIA só pode ser legítima e eficiente se for integrada 

em processos de consulta pública. A sistemática integração dos contributos dos 

stakeholders aumenta a qualidade da RIA e a disponibilidade de informação, ao 

incorporar comentários das pessoas que serão afectadas pela regulação.» 

Visando relevar a eventual correlação entre esta operacionalização do conceito de 

estratégia colectiva e a evolução económica dos países seleccionados, cumpre citar a 

OCDE (2002b: 40): “Tomados em conjunto, os country reviews demonstram que os 

países com políticas reguladoras explícitas têm consistentemente um progresso mais 

rápido e sustentado do que os países sem políticas claras. Quanto mais completos os 

princípios, e mais concreto e mais responsabilizador o programa de acção, mais ampla e 

eficaz foi a reforma”. 

Outros contributos relevantes para efeitos de operacionalização serão também: a APEC-

OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform (APEC–OECD, 2005) e os da União 

Europeia – conceptualização (European Commission, 2007) e Jacobzone – avaliação 

(2007).  

1.2. Globalização e Competitividade 

A análise dos efeitos da globalização na competitividade das empresas e dos países tem 

sido feita por inúmeros autores e organizações, nacionais e internacionais. 
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Embora reconhecendo o papel central e crítico das empresas e da sua competitividade 

no processo de criação de riqueza e da prossecução de níveis crescentes de 

produtividade (Porter, 1990, 2008), a atenção será focada na competitividade das 

nações, porque estas são ainda a dimensão territorial específica dos Estados (Paquet, 

2001). 

Para a caracterização dos efeitos e desafios da globalização ao nível da competitividade 

macro, recorre-se ao contributo de Porter (1998, 2003, 2008), e especificamente ao 

quadro conceptual do “Diamante”, tal como foi instrumentalizado por Dunning (1997), 

para o relacionamento do papel dos Governos com os desafios da globalização e a 

competitividade macro, especificamente no âmbito do melhoramento dos clusters. Para 

o efeito, reproduz-se abaixo o quadro apresentado por Dunning (1997: 122).  

A análise dos efeitos e desafios colocados pela globalização ao nível macro baseia-se 

também, para além de Porter (1990, 1998, 2003, 2008) e Dunning e co-autores 

(Dunning, 1997), em diversos estudos da OCDE (OECD 1991, 1992, 1999, 2001b, 

2003c, 2008b), Fagerberg (1996), Krugman (1996), Bourguignon (2002), Fischer 

(2003), Gardiner (2004), diversos estudos da Comissão Europeia (European 

Commission, 2004, 2007b, 2007c, 2007d), World Bank (2005), World Economic 

Forum (2006), Alexander (2007) e Baumann (2007). Reflecte, contudo e obviamente, as 

interpretações do autor da presente dissertação. 
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Figura 2 – Papel do Governo no upgrading dos clusters 

Fonte: Dunning (1997: 122) 
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concorrentes, mas, ao mesmo tempo, a uma crescente concentração no interior das 

indústrias; a um peso e poder crescentes das empresas multinacionais (MNE); ao 

desenvolvimento de redes de negócio e de alianças estratégicas; a uma extraordinária e 

acelerada difusão do conhecimento, da informação e do progresso tecnológico – 

simultaneamente causa e efeito da globalização – tendo como resultado a redução do 

ciclo de vida dos produtos, a proliferação de substitutos (muitas e diversas soluções para 

os problemas dos compradores), a diferenciação, o marketing agressivo, em suma, uma 

contínua pressão para a inovação. Todos estes factores contribuem para a intensificação 

da rivalidade e para um ambiente de turbulência que dificultam o planeamento 

estratégico.  

- “Condições da procura”: Consumidores mais inteligentes e melhor informados; 

associativismo entre consumidores; compradores interligados por redes de negócio e 

alianças estratégicas, ou detendo posições de poder no mercado (MNE e estruturas 

oligopolisticas); distribuidores poderosos que se assumem simultaneamente como 

concorrentes; tornam o mercado mais conturbado e imprevisível, ao mesmo tempo que 

a expansão e diversificação dos mercados tornam possíveis economias de escala e de 

âmbito que potenciam lucros supranormais.  

- “Condições relativas aos factores de produção”: A fragmentação e internacionalização 

da produção, a expansão das MNE e outras formas de interligação dos mercados, a 

acessibilidade dos factores de produção, a sua disponibilidade e a sua mobilidade (física 

ou via meios de comunicação poderosos), intensificam a disputa pelos mesmos e diluem 

as vantagens comparativas tradicionais dos países. Os países têm hoje que competir, 

também, pela localização, no seu espaço territorial, dos factores críticos – informação, 

conhecimento, capital organizacional e social; inputs criados e de largo espectro vs. 

recursos naturais. 

- “Indústrias relacionadas ou complementares”: Também neste âmbito, a evolução tem-

se processado no sentido da complexificação das relações, gerando spillovers 

tecnológicos e de conhecimento, impondo alianças estratégicas, e a criação de infra-

estruturas colectivas que fortaleçam as ligações e as sinergias. 
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O papel do Estado, perante esta envolvente, é de especial relevância para criar e 

sustentar um sistema económico eficiente (Porter, 1990, 2008), nomeadamente no 

sentido de Dunning (1997):  

- Desenvolver e comunicar eficazmente uma visão económica distintiva e desafiadora; 

- Assegurar que as instituições responsáveis por transformar aquela visão em realidade 

queiram e sejam capazes de se ajustar às mudanças exigidas por uma economia movida 

pela aprendizagem e pela inovação; sendo da responsabilidade das administrações 

públicas assegurar que a disponibilidade, a qualidade e o custo dos inputs de largo 

espectro equivalem aos dos países concorrentes; 

- Criar e sustentar um quadro institucional que facilite o contínuo melhoramento dos 

recursos e capacidades sob a sua jurisdição; tudo fazer para encorajar, e nada para 

impedir, a formação e o desenvolvimento de clusters, dado que é cada vez mais 

evidente que a competitividade das indústrias dum país depende não só dos esforços das 

empresas que as compõem, mas também da forma como elas interagem com os seus 

fornecedores, clientes e concorrentes. 

Outros contributos para esta análise, embora não considerados explicitamente na 

exposição feita, são de referir: questionando a transposição do conceito de 

competitividade para o nível dos países (Krugman, 1994); fornecendo “frameworks” 

para a avaliação da competitividade dos países (Boltho, 1996; Aiginger, 1998); 

analisando o conceito da competitividade territorial ou regional (Camagni, 2002; 

Boschma, 2004; Budd, 2004; Kitson, 2004). 

Assim, da análise feita dos desafios colocados pela globalização económica, julga-se ter 

ficado clara a correlação entre os seus efeitos e a pertinência de estratégias colectivas, 

cabendo ao Estado um papel fundamental.   
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2. Análise comparativa de Portugal, Finlândia, Irlanda e Coreia do Sul 

2.1. Notas metodológicas 

A escolha destes países para tentar responder à questão essencial justifica-se pelas 

seguintes razões: a Finlândia, a Irlanda e a Coreia do Sul são casos de reconhecido 

sucesso no contexto da globalização e o seu percurso permitirá (como se espera 

demonstrar) extrair ilações relativamente à presença ou ausência de uma estratégia 

colectiva e seu impacto na competitividade destes países; tinham no início do período 

considerado (1975) estruturas económicas semelhantes e são países de reduzida 

dimensão económica no contexto das nações que compõem a OCDE. 

Dado ser indispensável assegurar a comparabilidade dos dados relativos a cada país e 

ainda o facto de se utilizar a RIA como instrumento de operacionalização do conceito de 

estratégia colectiva, a OCDE é a fonte estatística predominante. Pelas mesmas razões, 

para a descrição dos percursos específicos de cada país e caracterização da sua 

governação pública, recorre-se essencialmente a dados e estudos da OCDE, ainda que 

complementados com outras referências bibliográficas, em particular no caso de 

Portugal. Elencam-se, de seguida, por ordem alfabética, as fontes bibliográficas 

utilizadas para cada país: 

- Portugal: Aguiar (2004), Banco de Portugal (2002), Comissão das Comunidades 

Europeias (2007), European Commission (2007e), Franco (2008), Lains (2002, 2003, 

2003b, 2004), Lopes (1997, 2004), Mateus, Abel (2006), OCDE (2003), OECD (2005c, 

2008g, 2008i, 2008j, 2008k), Pinto (2007); 

- Finlândia: OECD (2002, 2003, 2003b, 2005b, 2008d); 

- Irlanda: Government of Ireland, Department of Public Enterprise (2000), National 

Competitiveness Council and Forfás (2005), OECD (2001d, 2008e, 2008h, 2009c); 

- Coreia do Sul: Kim (2003), Lall (1997), OECD (1998, 2000, 2007, 2008f).  

Não é possível, dada a estrutura e a necessária condensação desta dissertação, fazer a 

sinopse de cada uma destas fontes bibliográficas. Em contrapartida, apresentam-se 

alguns quadros que ilustram o escopo e a pertinência da análise a desenvolver, para 

comparar o desempenho das economias seleccionadas, a presença de uma estratégica 



15 

colectiva e a adopção (ou não) e o grau de implementação do “Framework RIA” 

(OECD, 2008). 

Assim, a tabela 2 ilustra, de forma sintética, a evolução económica dos países 

seleccionados, entre 1975 e 2007.  

Tabela 2 – Evolução económica dos países seleccionados 

País Ano POP 
(103hab) 

PIBpc PPC 
relativo 
(OCDE=100) 

PIBpc PPC 
USD 

PIB PPC 
p/trab. ef. 

Grau de 
abertura 

Portugal 1975 9093 57 3070 7463 22 

Portugal 2007 10608 69 22815 47136 36,3 

Finlândia 1975 4711 104 5588 11905 25,4 

Finlândia 2007 5289 105 34718 73969 43,2 

Irlanda 1975 3177 70 3748 10716 42,9 

Irlanda 2007 4339 135 45027 92499 74,1 

Coreia do Sul 1975 35281 28 1436 4333 31,1 

Coreia do Sul 2007 48456 81 24801 51286 45,2 

Fontes: OECD.stat, Country Statistical Profile, Factbook 2009, Economic Outlook 85 

É notório o progresso registado em qualquer dos países, em termos da evolução do PIB 

per capita em PPC e também quanto à convergência relativamente à média da OCDE, 

embora, quanto ao grau da convergência e ao seu ritmo, as diferenças sejam 

significativas. 

A figura 3 ilustra a convergência dos países da OCDE, relativamente aos EUA, em 

termos do gap (em %) do PIB per capita em 2006 e do gap da taxa média de 

crescimento (em %), entre 1973 e 2006, nela constando os países seleccionados. 

Destaca-se o muito elevado ritmo comparativo de crescimento da Coreia do Sul e são 

notórios também, quanto à Irlanda, quer o ritmo comparativo de crescimento, quer o 

elevado grau de convergência alcançado. A Finlândia situa-se a níveis ligeiramente 

superiores à média, no que diz respeito aos dois indicadores. Já Portugal, se é certo que 

em termos do diferencial de crescimento se situa acima da média, posiciona-se bastante 

abaixo desta quanto ao grau de convergência. 
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Figura 3 – Convergência dos países da OCDE, face aos EUA 

 

Fonte: OECD 2008b: 33 

A figura 4 evidencia o grau de implementação da RIA nos países da OCDE, nela 

constando também os países seleccionados. 

Embora, como é afirmado em nota de rodapé à própria figura, esta não classifique os 

processos RIA específicos de cada país em termos da sua qualidade, é notório o atraso 

de Portugal na implementação de processos RIA, quer comparativamente com os países 

seleccionados, quer com a média da OCDE. 
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Figura 4 – Requisitos de processos RIA usados por Governos centrais (2005 e 2008) 

 

Fonte: OECD 2009b: 99 

Finalmente, a figura 5 ilustra a taxa anual de crescimento do PIB per capita nos países 

da OCDE, nos períodos 1970-2006 e 2001-2006. 

Nela se evidencia que Portugal cresceu no período 1970-2006 a um ritmo superior ao 

dos EUA, à média da OCDE e à média da Zona Euro a 15. Mas, no período de 2001 a 

2006, tem a segunda mais baixa taxa de crescimento de todos os países considerados. 

De notar, uma vez mais, os bons desempenhos da Irlanda e da Coreia do Sul, assim 

como o desempenho bastante acima da média da Finlândia. 
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Figura 5 – Crescimento do PIB per capita em países da OCDE 

 

Fonte: OECD 2008b: 14 

A análise a que se procederá seguirá o seguinte esquema: 

 Horizonte temporal: 1975 a 2007 – período este que corresponde, grosso modo, à 

vigência da democracia em Portugal, após o regime ditatorial do Estado Novo, e que 

é suficientemente longo para ilustrar a evolução, no longo prazo, das economias 

seleccionadas  

 Individualização do percurso específico de cada país: 

1. Ficha socioeconómica básica – um quadro inicial sumário do nível de 

desenvolvimento socioeconómico do país e das suas principais características 

geográficas e demográficas; 

2. Marcos estruturais e conjunturais; 

3. Governação pública; 

4. Existência (ou não) de uma estratégia colectiva e implementação da RIA – 

periodização específica. 
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No caso de Portugal, cujo desempenho económico constitui a principal motivação 

desta dissertação, far-se-á a sua descrição com algum detalhe, em conexão com os 

marcos conjunturais e estruturais enunciados. 

 Análise comparativa do desempenho económico e social dos quatro países 

 Cronologia comparada da presença de uma estratégia colectiva e da adopção da RIA. 

2.2. Portugal: percurso específico 

 Ficha socioeconómica básica 

TERRITÓRIO 

Superfície (milhares de km2) 91,9 Principais cidades, população residente 
(2006, milhares): 

 

  Grande Lisboa 2.224 

  Grande Porto 1.818 

POPULAÇÃO 

População em 2006 (milhares) 10.599 Força de trabalho civil (2007, milhares) 5.583 

Nº de habitantes por km2 115 Emprego civil (2007, milhares) 5.135 

Crescimento natural líquido (2006, 
milhares) 

3,4 Do qual, em % do total:  

Crescimento líquido (2006, milhares) 29,5 - Na Agricultura 11,7 

Esperança de vida à nascença (2006) 78,9 - Na Indústria e Construção 30,7 

Taxa de mortalidade infantil (2006) 3,3 - Nos Serviços 57,6 

PRODUÇÃO E SECTOR PÚBLICO 

PIB em 2007 (milhões de euros) 162.919 Consumo público em 2007, em % do PIB 20,4 

PIB per capita em 2007 (euros) 15.360 Sector público administrativo, em % do 
PIB: 

 

PIB per capita PPC relativo em 2007 
(OCDE=100) 

72,9 - Despesa corrente e de capital em 2007 45,8 

FBCF em 2007, em % do PIB 21,7 - Receita corrente em 2007 43,1 

COMÉRCIO EXTERNO 

Exportações de bens e serviços (2006, 
% do PIB) 

22,2 Importações de bens e serviços (2006, % 
do PIB) 

34,2 

Exportações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 Importações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 

- Produtos agrícolas 12,3 - Produtos agrícolas 14,1 

- Combustíveis e minérios 9,1 - Combustíveis e minérios 19,9 

- Manufacturas 74,5 - Manufacturas 64,6 

Exportações de serviços em % do 
total, em 2008: 

 Importações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 

- Transportes 26,9 - Transportes 31 

- Viagens 42 - Viagens 26,2 

- Outros serviços comerciais 31,1 - Outros serviços comerciais 42,7 

Tabela 3 – Fontes: OCDE e WTO (composição das exportações e importações) 
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 Marcos estruturais e conjunturais 

Refere-se, de forma sucinta, os seguintes eventos ou situações que, para além de terem 

marcado a evolução económica de Portugal, de 1975 a 2007, determinaram ou 

influenciaram de forma decisiva a governação pública ao longo deste período: 

1) Antecedentes imediatos:  

- O 1º choque petrolífero, ocorrido em 1973, que condicionou a rendibilidade e 

viabilidade económica de alguns sectores da indústria pesada (ex. indústrias siderúrgica 

e petroquímica), e teve impactos inflacionários muito significativos; 

- A revolução de 25 de Abril de 1974 que, pelo período de intensa agitação política e 

social que gerou no imediato, para além de afectar a estrutura produtiva e económica do 

país – nacionalizações, intervenções em empresas com saneamentos, ocupação de 

explorações agrícolas e reforma agrária, greves generalizadas, subidas de salários 

insustentáveis, etc. – veio a marcar decisivamente a evolução económica de Portugal até 

1980; 

2) A descolonização das possessões africanas de Portugal que quase fez cessar as 

exportações portuguesas para os novos países independentes (absorviam antes cerca de 

15% das vendas de mercadorias ao exterior) e que motivou a entrada precipitada em 

Portugal de cerca de 800.000 retornados (Lopes, 1997), sem bens e sem trabalho; 

3) A 1ª intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI), entre 1977 e 1979 (acordo 

celebrado em 1978), para solucionar uma grave crise de pagamentos externos; a que se 

seguiu o 2º choque petrolífero, ocorrido em 1979, o qual veio agravar as já referidas 

dificuldades de viabilidade e sobrevivência de alguns sectores industriais e as pressões 

inflacionárias; 

4) A 2ª intervenção do FMI, em 1983, de novo para resolver uma grave crise de 

solvabilidade externa e que, pelo duro programa de ajustamento que impôs, causou a 

recessão de 1983-84; 

5) A baixa dos preços do petróleo a partir de 1985 que muito contribuiu para aliviar os 

constrangimentos provocados pelos desequilíbrios da balança de pagamentos;  

6) A adesão à CEE em 1986 que, pelo forte crescimento das exportações e pelo surto 

espectacular de investimento directo estrangeiro que facilitou, e pelos avultados 
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recursos financeiros provenientes dos Fundos Estruturais das Comunidades, 

proporcionou um forte incremento do nível de vida dos portugueses – cerca de 6% do 

PIB (Lopes, 1997); 

7) A revisão constitucional de 1989 que possibilitou um amplo programa de 

privatizações, o qual proporcionou, até 2000, a forte redução da dívida pública, 

promovendo ao mesmo tempo o fortalecimento de importantes grupos económicos 

privados nacionais; 

8) A entrada no Sistema Monetário Europeu (SME) e respectivo Mecanismo das Taxas 

de Câmbio (ERM), em 1992, que, impondo uma política de estabilização da taxa de 

câmbio do escudo (o fim da desvalorização deslizante do escudo) e de combate à 

inflação, pela elevação das taxas de juro, prejudicou a competitividade das exportações 

portuguesas e, em conjugação com a crise do próprio SME em 1993, veio a provocar a 

recessão de 1993-94; 

9) A adesão ao Euro em 1999, precedida dum programa bem sucedido de redução da 

inflação, do défice público e da dívida publica e que, ao mesmo tempo que facilitou o 

acesso ao crédito externo por parte das empresas e das famílias (Franco, 2008), a taxas 

de juros baixas inéditas para os portugueses, excluiu definitivamente do acervo de 

instrumentos de política económica a política cambial e a política monetária, impondo 

simultaneamente regras estritas à política orçamental, via Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (PEC); 

10) A crise orçamental de 2001, resultante da violação do PEC – ultrapassagem do 

limite de 3% para o défice público – a qual condicionou decisivamente a evolução 

económica do país até 2007, com recessão em 2003. 

Tendo em conta os marcos referidos, define-se a seguinte periodização específica para o 

percurso económico de Portugal entre 1975 e 2007: 1975-1980; 1980-1985; 1985-1990; 

1990-1995; 1995-2000; 2000-2004; 2005-2007. 

Cumpre, porém, esclarecer que esta periodização, tal como a que se fará para cada um 

dos outros países, não tem outro objectivo que não seja o de sistematizar as incidências 

conjunturais, em particular choques e crises específicas, que condicionaram a evolução 

de longo prazo de cada um dos países. 
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 Desempenho económico 

A descrição do desempenho económico de Portugal, de 1975 a 2007, cuja motivação foi 

enunciada anteriormente, focará os seguintes tópicos: crescimento económico; evolução 

dos factores produtivos e produtividade; relações comerciais externas; poupança, 

endividamento e sector público; e alguns indicadores de preços relativos. Porém, quer 

para evitar repetições, relativamente à análise comparativa, quer para não se tornar 

demasiado extensa – o objectivo essencial é a análise comparativa – apenas serão 

apresentados os indicadores que se considera indispensáveis a uma rigorosa percepção 

da evolução da economia portuguesa e, posteriormente, uma compreensão cabal da 

análise comparativa, tendo em conta os marcos estruturais e conjunturais descritos. 

Começa-se pela apresentação do crescimento do PIB a preços constantes e do “output 

gap” (desvio, em percentagem, entre o PIB efectivo a preços constantes e o produto 

potencial). O gráfico 1 evidencia quer as crises de 1983-84, 1993-94 e 2002-03, quer 

ainda a tendência descendente na taxa de crescimento do PIB para o conjunto do 

período em análise (linha a preto), com especial incidência do fraco desempenho 

verificado de 2001 a 2007; mostra ainda as fortes oscilações na utilização da capacidade 

produtiva do país (output gap). 

 

Gráfico 1 - Fontes: OECD Factbook 2009 (cr. PIB); OECD Economic Outlook (output gap), nº 60 (1975-79) e 86 
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O gráfico 2 exibe a trajectória de crescimento (taxa instantânea de crescimento) do PIB 

per capita a preços constantes de 2000, assim como o Índice Relativo do PIB per capita 

em PPC (OCDE=100 em 2000, preços e PPC de 2000). Correspondendo, naturalmente, 

a trajectória de crescimento do PIB per capita à do crescimento do PIB, importa 

assinalar a tendência ascendente do PIB per capita em PPC relativamente à média da 

OCDE, o que denota uma tendência de crescimento superior à média da OCDE, apesar 

das fortes flutuações cíclicas, com a excepção, uma vez mais, do período de 2001 a 

2007. 

 

Gráfico 2 - Fontes: OECD Economic Outlook 85 e OECD.stat (cálculo do cr. PIBpc); OECD Factbook 2009 (IR PIBpc 
PPC) 

O gráfico 3 procura ilustrar o contributo ponderado (pelo peso relativo no PIB no início 

de cada período – óptica da despesa) de cada um dos componentes da procura agregada 

para o crescimento do PIB, a preços constantes de 2000. 
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Gráfico 3 – Fonte: OECD EO 85, National Accounts I 
Legenda:  
grY – taxa instantânea de crescimento do PIB, a preços constantes de 2000;  
grC*C/Y – taxa instantânea de crescimento do Consumo Privado, a preços constantes de 2000, em 
percentagem, ponderada pelo peso relativo do Consumo Privado no PIB, no início de cada período; 
grG*G/Y, grI*I/Y e grX*X/Y – definição idêntica à de grC*C/Y, sendo: G, gastos públicos; I, investimento 
bruto; X, exportações de bens e serviços; 
(grM*M/Y) – definição idêntica à de grC*C/Y, mas com sinal menos (-). 

Os períodos considerados para o cálculo do crescimento do PIB e dos contributos são: 

1975-80, 1980-85, 1985-90, 1990-95, 1995-2000 e após 2000, ano a ano até 2007.  

São de assinalar: 

- As fortes oscilações do investimento, explicando a maior parte das oscilações do PIB, 

e a relativa neutralidade do contributo da despesa pública, de resto tendencialmente 

decrescente ao longo de todo o período considerado; 

- O relativamente bom contributo das exportações nos períodos de 1985-90 e 1995-

2000, o seu fraco desempenho nos anos 2001, 2002 e 2005, e a forte recuperação 

registada nos anos de 2006 e 2007; 

- Quanto às importações de bens e serviços (contributo naturalmente negativo), o seu 

impacto mais do que anula o contributo das exportações nos períodos de 1985-90, 1990-

95 e 1995-2000, assim como nos anos de 2004 e 2005, e tal só não se verifica nos anos 

de 2001, 2006 e 2007 e no período 1975-80; o seu contributo acaba por ser positivo no 

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

grY 5,0% 0,9% 5,5% 1,7% 4,0% 2,0% 0,8% -0,8% 1,5% 0,9% 1,4% 1,9%
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(grM*M/Y) -1,1% 0,1% -2,5% -1,6% -2,7% -0,4% 0,3% 0,3% -2,6% -1,4% -2,1% -2,4%

-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%

ta
xa

 in
st

. 
d

e
 c

re
sc

im
e

n
to

 d
o

 P
IB

e
 c

o
n

tr
ib

u
to

 e
m

 %

Contributo dos componentes da procura agregada para o crescimento do PIB a 
preços constantes

grY grC*C/Y grG*G/Y grI*I/Y grX*X/Y (grM*M/Y)



25 

período 1980-85 e nos anos de 2002 e 2003, pela contracção então verificada nas 

importações de bens e serviços. 

Procurando ilustrar o contributo relativo dos sectores básicos da economia – agricultura, 

silvicultura e pescas (A.F.P.); indústria (Ind.); serviços (Serv.) – para o crescimento, 

apresentam-se em anexo (Gráfico 24), as taxas de crescimento real do VAB destes 

sectores ao longo de todo o período. 

Releva-se o crescimento relativamente regular e quase sempre positivo do sector dos 

serviços, a par das acentuadas oscilações no crescimento dos sectores da agricultura, 

silvicultura e pescas, e da indústria. Se, no caso da agricultura, silvicultura e pescas, 

estas oscilações, assim como o decréscimo do peso desta actividade no conjunto da 

economia, são normais, já no caso da indústria estas variações e o declínio verificado 

desde 1997 são preocupantes, como constataremos no âmbito da análise comparativa. 

Passa-se à análise da evolução dos factores produtivos e da produtividade, começando 

pelo investimento. O gráfico 4 exibe as taxas instantâneas de crescimento da formação 

bruta de capital fixo total (FBCF), privada (FBCFP) e pública (FBCFG). 
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Gráfico 4 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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De realçar o forte decréscimo do investimento privado no período de 1983-85, no ano 

de 1993 e no período de 2002-03, com uma fraca recuperação desde este último ano. De 

notar também o comportamento fortemente instável e relativamente pro-cíclico do 

investimento público, denunciando políticas de ajustamento das finanças públicas feitas 

à custo do investimento público, agravando por isso as oscilações do ciclo económico. 

O gráfico 5 evidencia as taxas de investimento: total, em maquinaria e equipamento, e 

em habitação, em % do PIB; e em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

em % do investimento total não residencial. Não têm sido baixas as taxas de 

investimento total. De notar, porém, as fracas taxas de investimento, aliás 

tendencialmente decrescentes, em maquinaria e equipamento, comparativamente com o 

investimento em habitação; assim como o desempenho relativamente satisfatório do 

investimento em TIC, apesar da forte quebra registada entre 1985 e 1989. A linha de 

tendência a preto confirma a trajectória descendente, ainda que ligeira, da taxa de 

investimento total (FBCF) 

 

Gráfico 5 – Fontes: OECD Economic Outlook 85 e OECD.stat, Country Statistical Profile (TIC) 
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investimento em TIC; construção não residencial (ConsNR), equipamento de transporte 

(EqTrans) e outros produtos da agricultura, produtos metálicos e maquinaria (op 

A.M.M), componentes do investimento não TIC – para o crescimento do total dos 

serviços de capital. Os valores apresentados correspondem ao conceito de capital 

produtivo (volume de serviços de capital disponíveis para a produção de bens e 

serviços) e são calculados pela OCDE utilizando a metodologia exposta em Schreyer 

(2004). 

Os valores exibidos revelam, de novo, o relativamente bom comportamento do 

investimento em TIC, com uma boa recuperação a partir de 1990, muito embora o seu 

contributo tenha declinado a partir de 2002. De realçar também o forte contributo da 

construção não residencial, a par do contributo muitas vezes negativo dos outros 

produtos da agricultura, produtos metálicos e maquinaria, mantendo o equipamento de 

transporte um contributo relativamente estável e positivo (excepto nos anos de 1985 e 

1986). 

Tabela 4 – Contributo (em%) de diferentes tipos de bens de capital para o cresc. do total dos serviços de capital 

Anos Total C. EqCom C. Hard C. Soft TIC C. ConsNR C. EqTrans C. op A.M.M nTIC 

1985 -0,1 0 1,3 0,2 1,5 1,2 -0,3 -2,5 -1,6 

1986 0,1 0,1 0,9 0,1 1,1 1,4 -0,3 -2 -0,9 

1987 1,1 0,1 1 0,1 1,2 1,3 0,1 -1,5 -0,1 

1988 1,7 0,2 0,4 -0,1 0,5 1,7 0,3 -0,8 1,2 

1989 1,8 0,2 0,3 0 0,5 1,8 0,2 -0,6 1,4 

1990 3 0,2 0,6 0,1 0,9 1,8 0,3 0,1 2,2 

1991 3,6 0,2 0,9 0,1 1,2 1,9 0,3 0,2 2,4 

1992 4 0,3 0,8 0,1 1,2 2 0,6 0,3 2,9 

1993 3,1 0,2 0,7 0,1 1 2 0,3 -0,3 2 

1994 3,7 0,2 1 0,2 1,4 2,1 0,8 -0,5 2,4 

1995 4,2 0,3 1,3 0,2 1,8 2,2 0,6 -0,3 2,5 

1996 4,9 0,3 1,5 0,2 2 2,3 0,9 -0,3 2,9 

1997 5,8 0,4 1,7 0,2 2,3 2,3 1,3 -0,1 3,5 

1998 6,8 0,6 2 0,2 2,8 2,3 1,6 0,1 4 

1999 7,1 0,6 2,2 0,3 3,1 2,2 1,6 0,2 4 

2000 6,2 0,6 1,7 0,2 2,5 2 1,5 0,2 3,7 

2001 5,2 0,7 1,4 0,1 2,2 1,9 1 0,1 3 

2002 3,5 0,6 0,8 -0,1 1,3 1,7 0,7 -0,2 2,2 

2003 2,4 0,8 0,5 -0,2 1,1 1,5 0,4 -0,6 1,3 

2004 2,7 0,7 0,6 -0,1 1,2 1,5 0,4 -0,5 1,4 

2005 1,9 0,6 0,5 -0,1 1 1,4 0,2 -0,8 0,8 

Fonte: OECD.stat, Productivity Database 
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Ainda no âmbito da análise do comportamento dos factores produtivos da economia, o 

Gráfico 25 (anexo) evidencia a evolução da taxa de crescimento (instantânea) das Horas 

de Trabalho Totais (HRT), registadas ao longo de todo o período de análise. Trata-se 

das horas despendidas quer pelos trabalhadores por conta de outrem, quer por 

trabalhadores por conta própria, isto é, dizem respeito ao emprego total na economia. 

Cumpre ressalvar que para o período 1975-1985 se utilizaram dados da Universidade de 

Groningen, e dados da OCDE para os anos seguintes. Por isso, introduziu-se uma 

quebra na série, no ano de 1986. 

Os dados evidenciam uma trajectória bastante irregular que tem naturalmente a ver com 

os níveis de emprego oscilatórios na economia. Por isso, apresentam-se igualmente em 

anexo (Gráfico 26), as trajectórias das taxas de emprego (Tx Emp) (emprego 

total/população activa) e de desemprego (Tx Des) (desemprego/força de trabalho). 

Porém, na análise da produtividade que se segue ficará também patente o decréscimo 

contínuo no número médio de horas efectivamente trabalhadas, por ano e por pessoa 

empregue (HRS).  

De facto, estes dados ajudam a compreender, com clareza, a relação da evolução da 

produtividade do trabalho com o crescimento do PIB per capita, mediante a seguinte 

equação: 

Cr. PIBpc = cr. PIB/HRT + cr. HRS + cr. ET/POPT + cr. POPT/POP 

Cr. PIBpc – crescimento do PIB per capita a preços constantes 

Cr. PIB/HRT – crescimento do PIB por hora de trabalho (PIB/horas de trabalho totais) 

Cr. HRS – crescimento do nº médio de horas efectivamente trabalhadas, por ano e por pessoa empregue 

Cr. ET/POPT – crescimento da taxa de emprego (emprego total/população activa) 

Cr. POPT/POP – crescimento da taxa de participação (população activa/população total) 

 

Pretende-se com esta decomposição, exibida pelo gráfico 6, evidenciar não só a 

evolução da produtividade do trabalho e seu impacto no crescimento económico, mas 

também os efeitos das condições verificadas no mercado de trabalho, nomeadamente as 

horas de trabalho efectivamente despendidas por pessoa empregue e sua evolução e as 

taxas de emprego e de participação. De facto, o efeito conjunto destas variáveis é por 

vezes mais importante do que o impacto directo da produtividade do trabalho. 

Na contabilidade do crescimento, nomeadamente no cômputo do contributo da 

produtividade total dos factores (PTF) para o crescimento do PIB – a qual será analisada 

na secção 3, em termos de análise comparativa do desempenho económico da Finlândia, 
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da Irlanda e de Portugal – o impacto dos referidos condicionalismos é evidenciado, 

porquanto aparecem reflectidos na medida do factor trabalho e não só.  

De facto, argumenta-se nesta dissertação que tais condicionalismos e outros (rever o 

“Diamante” do Porter), são directamente influenciados pela presença (ou não) de uma 

estratégia colectiva, a qual contribui assim para um melhor (ou pior) desempenho 

económico, isto é, para um crescimento económico mais ou menos rápido, em particular 

via produtividade total dos factores. É esta conexão que será testada na secção 3, 

relativamente a Portugal, à Finlândia e à Irlanda. 
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Gráfico 6 – Fontes: OECD Economic Outlook 85, Factbook 2009 e OECD.stat, Country Statistical Profile 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

cr PIBpc 6,2 7,3 6,4 4,1 4,4 1,1 -2,2 0,7 3,9 3,3 3,8 4,4 3,3 3,3 1,3 0,0 -1,5 0,9 0,5 1,0 1,7

cr PIB/H 2,8 4,7 3,0 2,4 5,2 2,1 0,1 1,7 1,6 5,6 4,2 3,0 1,7 4,2 0,0 0,3 1,1 0,2 1,4 0,3 3,5

cr HRS 0,8 -0,1 1,0 -0,7 -3,8 -1,9 -0,2 -0,7 3,2 -2,6 -2,0 -0,7 0,7 -2,6 0,2 -0,1 -1,4 1,2 -0,6 0,3 -1,7

cr ET/POPT 2,3 2,4 2,0 2,0 2,5 0,4 -2,5 -0,7 -1,1 0,1 1,4 2,0 1,0 1,9 1,0 -0,1 -1,1 -0,2 -0,2 0,7 -0,2

cr POPT/POP 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,1 -0,3 0,0
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Passa-se agora à análise das relações comerciais externas. O gráfico 7 exibe a evolução 

do saldo da balança de bens e serviços ((X-M)/PIB) e do saldo da balança corrente 

(BTC/PIB), em percentagem do PIB. 

 

Gráfico 7 – Fontes: OECD EO 85, National Accounts I e Economic Outlook 85 

De realçar que quer a balança de bens e serviços quer a balança corrente foram sempre 

negativas, salvo, quanto a esta última, no curto período de 1985-87 e nos anos de 1989 e 

1993. De resto, o bom desempenho relativo, ao nível da balança corrente, no período de 

1986 a 1995 não pode deixar de ser relacionado com a entrada dos Fundos Estruturais 

da CEE, complementados com as remessas dos emigrantes que foram sempre 

importantes até à forte baixa das taxas de juro causada pela adesão ao Euro. 

Cumpre realçar ainda que os relativamente menos avultados défices da balança de bens 

e serviços estão associados à ressaca dos períodos de recessão, de 1983-84, 1993-94 e 

2003. Aliás, verifica-se (ver Gráfico 27, em anexo) que as importações apenas 

decrescem nos períodos de recessão e que em períodos de expansão económica 

aceleram mais do que as exportações. 

O gráfico 8 apresenta, por último, a evolução da balança de serviços, para a qual se 

dispõe de dados apenas a partir de 1996. Poderá concluir-se da sua observação que a 
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nossa competitividade ao nível dos serviços contrasta com a nossa fraca 

competitividade ao nível das mercadorias? Esta questão, à qual não cabe responder no 

âmbito da presente dissertação, ganhará relevância quando se comparar a evolução das 

exportações e importações dos países seleccionados, nomeadamente em termos do seu 

desempenho relativo. 

 

Gráfico 8 – Fonte: OECD Factbook 2009 

Analisa-se de seguida a poupança, o endividamento e o desempenho do sector público 

administrativo (SPA). O gráfico 9 evidencia a evolução da poupança líquida em 

percentagem do PIB: total (PLT), do sector privado (PLP) e do sector público (PLG). 
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Gráfico 9 – Fontes: OECD EO 85, National Accounts II e OECD Economic Outlook 85 

Revela-se evidente o forte decréscimo da poupança total e privada desde os anos 

1989/90. A poupança total tornou-se mesmo negativa a partir de 2004 e a privada desde 

2006. A poupança pública, por sua vez, foi sempre negativa, com os seus picos mais 

baixos em 1981, 1986-87, 1991, 1993-94 e 2005; e os mais altos em 1977, 1989 e 1999. 

Apresenta-se em anexo (Gráfico 28) a evolução do endividamento líquido (poupança 

líquida menos o investimento líquido em capital fixo). 

Para além do forte endividamento registado em todo o período de 1975 a 1984 – a 

redução do endividamento em 1978 e 1979 deve ser explicada pela grave crise de 

pagamentos externos então vivida e pela aplicação do programa restritivo então 

negociado com o FMI – o sector privado reduziu a sua dívida, isto é, foi emprestador 

líquido, entre os anos de 1985 e 1997 (salvo nos anos de 1988 e 1994). A redução do 

nível de endividamento a partir de 1983 tem, uma vez mais, que ser explicada pela nova 

crise de pagamentos externos registada em 1983-84, de novo com intervenção do FMI. 

Desde 1997, o sector privado passou a endividar-se cada vez mais, embora a níveis 

inferiores aos registados no período 1975-84. 
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Este comportamento explica o estado da nossa dívida externa, cujos valores em 

percentagem do PIB (apenas se dispõe de dados para os anos de 2003 a 2008) são 

apresentados na tabela 5: dívida externa bruta total (DET); dívida externa bruta do 

Governo (DEG), dívida externa bruta conjunta do Governo e das Autoridades 

Monetárias (DEGAM); e dívida externa bruta do sector privada (DEP), determinada por 

diferença. 

Tabela 5 – Dívida Externa Bruta em % do PIB 

Anos DET % DEG % DEGAM % DEP % 

2003 172,7 36,5 38,6 134,1 

2004 173,5 39,5 46,0 127,5 

2005 163,1 39,0 47,1 116,0 

2006 195,5 49,8 54,3 141,2 

2007 216,6 51,5 55,6 161,0 

2008 199,4 50,6 61,4 138,0 

Fonte: OECD External Debt Statistics  

De notar o muito elevado nível da dívida privada, a que não será alheia a nossa adesão 

ao Euro e as facilidades no acesso ao crédito externo que essa adesão proporcionou. 

Em estreita conexão com a dívida externa do Governo estão as responsabilidades 

financeiras brutas do sector público administrativo, cujos valores entre 1995 e 2007 se 

apresentam em anexo (Tabela 27). 

Analisando agora o desempenho do sector público administrativo (SPA), apresenta-se 

em anexo (Gráfico 29) a receita total (RT), a despesa total (DT), a receita fiscal (RF) e o 

investimento bruto (IP) do sector público, em percentagem do PIB. 

As trajectórias ascendentes quer da receita total quer da receita fiscal surgem evidentes, 

salvo pequenas oscilações. Quanto à trajectória da despesa total, o percurso é mais 

irregular, com períodos de relativo abrandamento entre 1986-89 e 1993-2000, voltando 

a crescer no período de 2001 a 2005, com queda a partir deste último ano. 

Relativamente ao investimento público bruto, sendo o seu nível (em percentagem do 

PIB) relativamente estável ao longo de todo o período – sendo de 2,31% em 1977, 

atinge em 2007 2,44% - revela uma trajectória descendente a partir de 1997, depois de 

um período ascendente entre 1986-1993. Parece assim poder concluir-se que, sobretudo 

na década de 1997-2007, o investimento público pouco ou nada contribuiu para o 

crescimento económico. 
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Completando a descrição do desempenho económico de Portugal, faz-se a análise da 

evolução de alguns índices de preços e custos, nomeadamente relativos. O Gráfico 30 

(anexo) evidencia as taxas de crescimento do deflator do PIB e do custo unitário do 

trabalho (CUT) (business sector). O gráfico revela as elevadas taxas de inflação 

(medida aqui pelo deflator do PIB), superiores a dois dígitos, desde 1975 a 1992 (data 

da adesão ao SME e a partir da qual se efectivaram as políticas de combate à inflação), 

acompanhadas grosso modo pelo crescimento do custo unitário do trabalho. 

O gráfico 10 exibe os seguintes dados: 

- O índice de preços no consumidor (IPC) (ano 2000 = 100); 

- O índice do custo unitário do trabalho relativo no sector manufactureiro (CUTm rel) 

(ano 2000 = 100), o qual compara a evolução do custo unitário do trabalho em Portugal 

(no sector manufactureiro) com a registada nos países com os quais competimos no 

comércio internacional e é, deste modo, um indicador de competitividade; 

- O índice relativo de preços no consumidor (IPC rel) (ano 2000 = 100) que é, também, 

um indicador de competitividade. 

A análise do gráfico permite extrair as seguintes conclusões: 

- A evolução do nosso índice de preços no consumidor (IPC) traduz grosso modo as 

elevadas taxas de inflação já descritas pelas taxas de crescimento do deflator do PIB; 

- Quanto à evolução quer do índice relativo de preços no consumidor quer do custo 

unitário do trabalho relativo (no sector manufactureiro), cujas trajectórias são muito 

semelhantes, importa destacar as seguintes tendências: forte descida dos mesmos no 

período de 1976-79; relativa manutenção do seu nível (com redução do custo unitário 

do trabalho relativo) até 1987-88; forte aumento até 1992; a partir deste ano relativa 

manutenção até 2001, com pequeno aumento deste então. Isto é, a partir de 1992, estes 

índices têm-se mantido relativamente estáveis, ou seja, não indiciam uma evolução 

negativa da competitividade de Portugal – os valores registados pelos referidos índices 

em 1992 e 2007 são: CUTm rel – 104, 106; IPC rel – 104, 110. 
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Gráfico 10 - Fonte: OECD Factbook 2009 
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Concluindo esta análise, o gráfico 11 apresenta a evolução da taxa de câmbio nominal 

efectiva (efEXCH). 

 

Gráfico 11 – Fonte: OECD Factbook 2009 

De notar que a taxa de câmbio nominal efectiva estava em 2007 ao mesmo nível da 

verificada em 1992, e que de 1975 a 1992 a nossa competitividade externa se baseou, 

em grande medida, em sucessivas desvalorizações do escudo. 
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intervenção do FMI, entre 1977-79, e reflecte-se na adopção da política de 

desvalorização deslizante do escudo. 

No final do período, a economia portuguesa vê-se confrontada com o 2º choque 

petrolífero, ao mesmo tempo que prosseguiam os esforços, ao nível político, de 

estabilização democrática, acompanhados de forte instabilidade governativa. 

b) Período de 1980-1985 – O início deste período é marcado pela ocorrência (ainda em 

1979) da 1ª maioria parlamentar e de governação verificada desde o 25 de Abril que, 

apesar dos efeitos do 2º choque petrolífero, empreendeu políticas monetária e 

orçamental expansionistas (Lopes, 1997), as quais, conjuntamente com os referidos 

efeitos, desembocaram numa nova grave crise de pagamentos externos e na inevitável 2ª 

intervenção do FMI, em 1983. 

Esta intervenção do FMI e o severo programa de ajustamento que impôs tiveram como 

resultado a recessão económica de 1983-84, já caracterizada.  

c) Período de 1985-1990 – Após a recessão referida, a economia portuguesa beneficiou 

dum novo choque petrolífero, mas agora ao contrário, manifestado numa grande baixa 

dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Esta nova situação, conjugada com 

o marco estrutural constituído pela adesão à CEE em 1986, propiciou um período de 

forte crescimento económico e de melhoria do nível de vida dos portugueses. Esta 

evolução foi promovida, entre outros, pelos seguintes factores: forte aumento das 

exportações e um surto espectacular do investimento directo do estrangeiro; os recursos 

financeiros provenientes dos Fundos Estruturais Comunitários; e o avultado 

investimento público em infra-estruturas físicas. 

Já no final do período, a revisão constitucional de 1989 viria facilitar a adopção dum 

amplo programa de privatização das empresas estatais e de políticas de 

desregulamentação dos sectores financeiro, de transporte e outros. 

A governação pública deste período é, desse modo, marcada pelo elevado investimento 

público em infra-estruturas, pelo início do programa de privatizações, pelas políticas de 

desregulamentação referidas e pela estabilização democrática concretizada em maiorias 

parlamentares e governamentais, e ainda pelo aumento do peso do sector público 

administrativo. 
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É ainda deste período o início da concertação social (em 1986), envolvendo o Estado, as 

associações representativas das empresas empregadoras, e as confederações 

representativas dos sindicatos. Porém, a concertação social em Portugal nunca assumiu, 

nem neste período nem nos subsequentes, o carácter de uma ampla concertação 

estratégica para o fortalecimento da competitividade da economia portuguesa. 

d) Período de 1990-1995 – Ocorrem, neste período, importantes mudanças no 

enquadramento da nossa governação económica, como sejam a adesão ao Sistema 

Monetário Europeu e respectivo Mecanismo de Taxas de Câmbio, em 1992 e a 

constituição do Mercado Único Europeu, em 1 de Janeiro de 1993. Estes marcos 

políticos e estruturais condicionaram, de facto, fortemente a nossa política cambial e 

monetária, obrigando ao abandono da política de desvalorização deslizante do escudo e 

a políticas activas de combate à inflação, concretizadas na forte elevação das taxas de 

juro. 

Estas políticas, conjugadas com um período de contracção da economia europeia e de 

crise do próprio Sistema Monetário Europeu em 1993, conduziram à recessão 

económica em 1993-94. 

Forçada por este novo enquadramento, assistiu-se neste período a uma ampla reflexão 

sobre a competitividade da economia portuguesa, para a qual foi inclusive solicitado o 

contributo de Michael Porter. Porém, as recomendações deste consagrado economista 

(citadas na imprensa da época, mas cujo relatório se crê não estar acessível ao público – 

ver, no entanto, Porter (1998), focadas no desenvolvimento de clusters nos sectores e 

actividades em que Portugal detinha tradicionalmente vantagens comparativas, foram 

desprezadas ou negligenciadas, gorando-se dessa forma o encetamento das estratégias 

colectivas que as mesmas implicavam. 

e) Período de 1995-2000 – Este período é marcado pelo desafio da adesão ao Euro. De 

facto, o cumprimento dos critérios de adesão – défice público não superior a 3% do 

PIB; taxa de inflação não superior em mais de 1,5 pontos percentuais à média das taxas 

de inflação dos 3 países com taxas mais baixas; e dívida pública próxima dos 60% do 

PIB – impostos pelas Comunidades Europeias para assegurar a adesão em 1999, 

condicionaram decisivamente toda a política económica. Este desafio, apesar de à 

partida ser para muitos insuperável, foi vencido e Portugal registou neste período bons 
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índices de crescimento económico, de desenvolvimento económico e social e de 

convergência relativamente á média europeia. Para além das políticas prosseguidas, crê-

se que foi decisiva para este sucesso a mobilização colectiva que se gerou em torno 

daquele objectivo. 

Concretizada em 1999, a adesão veio favorecer muito significativamente o acesso ao 

crédito externo por parte das empresas e das famílias, em paralelo com um forte 

aumento do endividamento das famílias e das empresas, motivadas pelas baixas taxas de 

juros até então inéditas na economia portuguesa; simultaneamente, assistiu-se ao 

agravamento do nosso défice externo e das condições de competitividade da indústria 

portuguesa, condicionada esta não só pela evolução relativa dos custos de produção, 

mas também pela intensificação da globalização económica.  

f) Período de 2000-2004 – Este período é marcado pela crise orçamental decorrente da 

violação do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) da União Europeia em 2001 – 

ultrapassagem do limite superior de 3% do PIB para o défice público. A violação do 

PEC obrigou à adopção de uma política de consolidação das contas públicas. 

Tendo sido realizada sobretudo à custa do investimento público e do aumento de alguns 

impostos, orientada no sentido da redução do peso do Estado na economia, mas sem 

efectiva redução da despesa corrente, e marcada por um discurso político pessimista, 

esta política não resultou – o défice público veio a ultrapassar os 6% do PIB em 2005 – 

e gerou uma situação de crise económica, consubstanciada na recessão de 2003. 

Persistiram, entretanto, os bloqueios à competitividade da economia portuguesa. 

g) Período de 2005-2007 – Iniciado sob o signo dos constrangimentos orçamentais 

herdados do período anterior, foi conseguida nestes dois anos a imperativa consolidação 

orçamental – défice público de 2,65 % do PIB registado em 2007 – e simultaneamente 

foram empreendidas importantes reformas de carácter estrutural, destinadas a relançar a 

economia e a fortalecer a sua competitividade. 

São deste período as primeiras iniciativas relevantes de reforma administrativa, 

enquadráveis num processo de implementação da RIA, nomeadamente os programas de 

e-governance e o de simplificação administrativa designado por “SIMPLEX”. No 

entanto, estas iniciativas não configuram ainda, no julgamento da OCDE, uma efectiva 
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implementação da RIA, conforme se evidenciará no âmbito da análise comparativa, em 

particular da cronologia comparada da implementação da RIA. 

Da análise feita, conclui-se que durante todo o período considerado, de 1975 a 2007, a 

governação pública foi marcada sobretudo pela necessidade de ultrapassar crises 

económicas e financeiras regulares, a par do empenho colocado na superação de 

importantes desafios colocados pela União Europeia – adesão à CEE e ao SME, adesão 

ao Euro e finalmente violação do PEC – que constituíram as preocupações e os 

objectivos dominantes. 

Conclui-se também pela ausência, em todo o período considerado, de uma estratégia 

concertada entre o Estado e as associações empresarias e sectoriais, e outras instituições, 

isto é, de uma estratégia colectiva na acepção adoptada nesta dissertação. 

2.3. Finlândia: percurso específico  

 Ficha socioeconómica básica 

TERRITÓRIO 

Superfície (milhares de km2) 338,1 Principais cidades, população residente 
(2006, milhares): 

 

Da qual:  Helsínquia 546,5 

Agrícola 22,6 Espoo 235,0 

Florestas 263,1 Tampere 206,4 

Lagos 34,3 Vantaa 189,7 

POPULAÇÃO 

População em 2006 (em milhares) 5.277 Força de trabalho (2007, milhares) 2.675 

Nº de habitantes por km2 de área arável 17,4 Emprego (2007, milhares) 2.493 

Crescimento natural líquido (2006, 
milhares) 

10,8 Do qual, em % do total:  

Imigração líquida (2006, milhares) 10,3 - Na Agricultura, Silvicultura e Pescas 4,8 

Esperança de vida à nascença (2006) 79,5 - Na Indústria e Construção 25,9 

Taxa de mortalidade infantil (2006) 2,8 - Nos Serviços 69,3 

PRODUÇÃO E SECTOR PÚBLICO 

PIB em 2007 (biliões de euros) 178,5 Consumo público em 2007, em % do PIB 21,2 

PIB per capita em 2007 (euros) 33.746 Sector público administrativo, em % do 
PIB: 

 

PIB per capita PPC relativo em 2007 
(OCDE=100) 

128 - Despesa corrente e de capital em 2007 47,5 

FBCF em 2007, em % do PIB 20,3 - Receita corrente em 2007 52,5 

COMÉRCIO EXTERNO 

Exportações de bens e serviços (2007, % 
do PIB) 

44,8 Importações de bens e serviços (2007, % 
do PIB) 

40,1 
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Exportações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 Importações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 

- Produtos agrícolas 6,2 - Produtos agrícolas 8,4 

- Combustíveis e minérios 10,6 - Combustíveis e minérios 24,8 

- Manufacturas 78,0 - Manufacturas 65,5 

Exportações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 Importações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 

- Transportes 14,6 - Transportes 25,7 

- Viagens 12,9 - Viagens 18,9 

- Outros serviços comerciais 72,5 - Outros serviços comerciais 55,4 

Tabela 6 – Fontes: OCDE e WTO (composição das exportações e importações) 

 Marcos estruturais e conjunturais 

1) Antecedentes – estrutura produtiva dominada pela exploração dos recursos naturais 

(ferro, madeira e produtos agrícolas) e pelas indústrias associadas (maquinaria, 

construção naval, papel, vestuário e produtos alimentares); parceiro comercial 

dominante: União Soviética; 

2) 1975 – Publicação pelo Governo das Instruções HELO (instruções sobre Formulação 

de Projectos de Lei Governamentais), como primeiro passo das reformas reguladoras; 

3) 1980-89 – São encetadas nesta década algumas das principais reformas da regulação, 

entre as quais: a reforma das Instruções HELO (1980); o Estudo da Legislação 

Finlandesa que decorreu de 1981 a 1987 (e que produziu cerca de 900 páginas); o 

Norms Project, visando a reforma da regulamentação e que decorreu de 1984 a 1993; o 

início em 1989 do Licence Reform Project com vista à reforma do licenciamento. 

Foram ainda abolidos os controlos de preços (1988), instituída uma forte autoridade da 

concorrência (FCA) e foi dado início à reforma da gestão das empresas públicas e da 

administração pública; 

4) 1989-1993 – Colapso do comércio com a União Soviética, em consequência da 

Perestroika (iniciada em 1989) e subsequente derrocada da economia soviética. Esta 

situação, conjugada com uma crise bancária interna e a recessão mundial então 

verificada (2º choque petrolífero), gerou uma grave crise económica interna que se 

prolongou até 1993, com uma queda média anual do PIB de 3,7%, entre 1990 e 1993, e 

a taxa de desemprego a atingir em 1993 os 16,2%.  

5) 1994-2000 – Adesão à União Europeia em 1995. Mediante a conjugação das políticas 

reguladoras com outras políticas, são levadas a cabo neste período as mais importantes 
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reformas para liberalizar a economia, visando o primado da economia de mercado e o 

reforço da concorrência, e ao mesmo a reestruturação produtiva da economia, com uma 

forte aposta nas tecnologias de informação e comunicação (TIC). Entre as principais 

reformas, destacam-se: um programa específico para as pequenas e médias empresas 

(1996); a desregulação dos sectores da electricidade (1995) e das telecomunicações 

(1994); a reforma do sistema financeiro; e a reorganização de actividades chave do 

sector empresarial do Estado (ex. Silvicultura, Correios (1994) e Telecomunicações). 

Entretanto, são prosseguidas as reformas da administração pública, central, regional e 

local, e são dados passos decisivos ao nível da implementação da RIA, a descrever mais 

à frente. 

O resultado geral destas políticas, combinadas com uma boa gestão macroeconómica e 

um forte investimento em I&D, foi o sucesso económico e uma boa qualidade de vida, 

atestados pelos vários indicadores disponíveis (a evidenciar na análise comparativa). No 

entanto e ainda neste período, os sectores não expostos à concorrência externa (em 

particular os serviços, incluindo o grande sector público, fortemente descentralizado) 

representavam ainda cerca de 60% do PIB e tinham desempenhos inferiores aos dos 

sectores concorrenciais. 

6) 2001-2002 – Este período é marcado pelo abrandamento das economias europeias e 

dos EUA, em resultado do qual a economia finlandesa entrou em recessão técnica nos 2 

primeiros trimestres de 2001. No entanto, a recuperação económica foi rápida e forte, 

desde então. 

7) 2005 – Reforma do sistema dual de impostos sobre o rendimento (DIT), introduzido 

no início dos anos 90, o qual favorece os rendimentos do capital em detrimento dos 

rendimentos do trabalho e outros; redução da taxa de imposto empresarial para 26%. 

Em consonância com os marcos estruturais e conjunturais descritos, define-se a seguinte 

periodização específica para o percurso económico da Finlândia, a qual, conforme se 

disse anteriormente, serve apenas para sistematizar as incidências conjunturais do 

percurso deste país: 1975-1980; 1980-1989; 1990-1995; 1995-2001; e 2001-2007. 

 Governação pública 
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A governação pública na Finlândia, cuja caracterização é restrita à análise das políticas 

económicas e administrativas, é marcada pelo modelo de governação e sistema de 

valores nórdico. Este modelo e sistema baseia-se nos valores da equidade e da 

solidariedade e caracteriza-se pelos seguintes traços essenciais: um papel forte e central 

do Estado; uma cultura política caracterizada pela construção de consensos, muito 

baseada em estruturas e procedimentos informais; confiança no primado da lei; poder 

executivo público descentralizado, com ministérios fortes e um centro fraco; e a partilha 

institucionalizada da gestão pública entre os Governos, os empregadores e os sindicatos.  

Confirmando esta orientação geral, o Relatório Anual de 2000 do Ministério do 

Comércio e Indústria definia os seguintes objectivos estratégicos para a economia 

finlandesa: uma economia ecologicamente sustentável; um alto nível de emprego; e uma 

boa qualidade de vida. E considerava os seguintes objectivos intermédios: um ambiente 

competitivo para as empresas, incluindo mecanismos de mercado eficientes, aspectos 

ambientais e internacionalização; o fornecimento eficiente e não caro de energia; o 

desenvolvimento dum sistema profissional de peritos, baseado em conhecimentos e 

competências; a salvaguarda dos direitos dos cidadãos nos mercados; a garantia de boa 

gestão das participações do Estado. 

Assente nestes princípios gerais e condicionada pelos marcos estruturais e conjunturais 

descritos, a governação pública finlandesa, no período em análise (1975 a 2007), pode 

caracterizar-se da seguinte forma: 

a) Reforma profunda da regulação desde 1980 com os seguintes objectivos prioritários: 

abertura da economia ao exterior; reforço da concorrência e da desregulação, com um 

papel determinante da FCA (autoridade da concorrência), subordinado ao princípio 

geral da “concorrência económica eficiente”; reestruturação produtiva da economia, 

com uma forte aposta nas tecnologias de informação e comunicação e um avultado 

investimento em I&D – a despesa em I&D é a 2ª mais alta da OCDE (OECD, 2003b). 

b) Sector público administrativo (sobretudo municipal) e empresarial com grande peso 

na economia; carga fiscal superior à média da OCDE; e uma ampla rede de serviços 

públicos e sociais, sobretudo ao nível local, financiados pelos impostos. 

c) Houve reformas significativas do sector empresarial do Estado, nomeadamente a 

substituição de agências governamentais por empresas públicas e a privatização de 
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algumas, a partir de 1992. Porém, estas reformas foram insuficientes para melhorar a 

sua eficiência, além de que faltam regras claras de concorrência entre o sector público e 

o privado. Nova reforma do sector empresarial do Estado foi empreendida em 2002, 

com base no State Enterprises Act publicado em Dezembro desse ano. 

d) O sistema regulador e económico apresenta ainda, porém, algumas fragilidades e 

carências, de que se destacam: a necessidade de revisão da regulamentação do 

licenciamento e do direito de estabelecimento, com vista a fortalecer o 

empreendedorismo que é fraco; a necessidade de reforma da legislação e do mercado do 

trabalho, para combater o desemprego estrutural que é elevado e a rigidez do sistema de 

negociação salarial, para reforçar os incentivos à reinserção no mercado de trabalho e 

ainda para combater as assimetrias regionais acentuadas no que diz respeito ao 

desemprego. Neste contexto, foi implementado um novo sistema de pensões a partir de 

2005. 

e) Em 2003, a OCDE considerava que o quadro (Framework) de implementação da RIA 

era ainda insuficiente, destacando: a falta dum controlo central forte e eficaz; a 

necessidade de maximizar a transparência no processo da regulação; e a falta de 

mecanismos de avalização rigorosos e bem focados, envolvendo todas as partes 

interessadas.  

f) Importa referir ainda a boa gestão macroeconómica prosseguida, focada na redução 

do défice público e suportada pela eficaz reforma do sistema fiscal realizada no início 

dos anos 90, que permitiu, entre outros resultados, a inversão dum défice de 11% do 

PIB em 1994 para um superavit de 3,5% do PIB em 2000. 

 Estratégia Colectiva e implementação da RIA 

Pode afirmar-se, fundadamente, que a presença de uma estratégia colectiva é uma 

constante em todo o período, sendo ela decorrente do princípio geral da construção de 

consensos e da partilha institucionalizada da gestão pública pelos Governos, os 

empregadores e os sindicatos, antes enunciadas. Porém, a OCDE considera que a 

implementação formal da RIA ocorreu em 1996, embora não menospreze os passos 

dados desde 1975. 

A OCDE e o Governo da Finlândia (OCDE, 2003b) enumeram os seguintes “marcos na 

melhoria das capacidades para assegurar uma regulação de alta qualidade”: 
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Tabela 7 - Marcos na melhoria das capacidades para assegurar uma regulação de alta qualidade 

1975 Instruções sobre Formulação de Projectos de Lei Governamentais (Instruções HELO) 
1980 Reforma das Instruções HELO 
1981-87 Estudo da legislação finlandesa publicada 
1984-93 Norms Project 
1988 Lei sobre as Empresas Estatais 
 Comité Governamental para a Reforma da Gestão Pública 
1989-93 Projecto de Reforma do Licenciamento 
1992 Reforma das Instruções HELO 
1993 Resolução do Governo sobre medidas para reformar a administração central e regional 
1994 Reforma abrangente da Lei dos Municípios 
 Nova decisão sobre a racionalização dos procedimentos de licenciamento 
 Reorganização de actividades chave do sector empresarial do Estado (ex. Silvicultura, 

Correios e Telecomunicações) 
1995 Nova Lei da Governação Local 
 Novas reorganizações dentro do sector empresarial do Estado 
1996 Programa de Políticas para as Pequenas e Médias Empresas 
 Resolução do Governo para estabelecer o Programa do Governo para Melhorar a 

Formulação de Leis 
 Guia do Legislador 
1997 Reformas administrativas regionais 
 Guia da União Europeia para o Legislador 
 Participation Project 
1998 Novo sistema de reporte de medidas de desempenho 
 Instruções para Avaliação dos Impactos Económicos da Legislação 
 Instruções para Avaliação dos Impactos Ambientais da Legislação 
 Decisão do Governo sobre Transacções Electrónicas 
 Checklist Finlandesa: Sobre os Requisitos de Qualidade da Adequada Formulação de Leis. 

Implementação das Recomendações da OCDE na Finlândia 
 Resolução do Governo: “Serviços de Alta Qualidade, Boa Governação e uma Sociedade Civil 

Responsável” 
1999 Comité Governamental para o Desenvolvimento Regional e a Reforma da Gestão Pública 
 Lei revista sobre Abertura das Actividades Governamentais 
 Memorando do Grupo de Trabalho de Alto Nível para a Política Legislativa sobre a 

formulação da Política Legislativa do Governo 
 Projecto “Hear the Citizen” 
 Instruções sobre Avaliação dos Impactos sobre os Negócios 
2000 Lei sobre serviços electrónicos na administração pública 
 Nova Constituição 
  Segunda Resolução do Governo, o II Programa do Governo para Melhorar a Formulação de 

Leis 
 Guia Constitucional do Legislador 
 Reforma do Governo Central 2000-2001 
2001 Ponto de situação do Grupo Impulsionador Ministerial para a Reforma do Governo Central 
2002 Portal nacional de informação sobre o sector público e os seus serviços 
 Recomendação sobre a Reforma do Governo Central 
Fonte: OECD 2003b: 57  

Complementa-se a lista acima com a enumeração dos diferentes tipos de análise de 

impacto usados na Finlândia e que se enquadram directamente na implementação da 

RIA: 
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Tabela 8 – Tipos de análise de impacto usados na Finlândia 

Tipo de análise de impacto Decisão do Governo 

Orçamental Regras de aplicação geral relativas ao Orçamento do Estado (1989), 
revistas em 1995 

Económica Instruções para a preparação de projectos de lei do Governo 
(1992) 
Instruções para a avaliação dos impactos económicos (1998) 

Organizacional e de recursos 
humanos 

Instruções para a preparação de projectos de lei do Governo 
(1992) 
 

Ambiental Instruções para a preparação de projectos de lei do Governo 
(1992) 
Instruções para a avaliação dos impactos ambientais (1998 

De diferentes sectores da 
sociedade 

Instruções para a preparação de projectos de lei do Governo 
(1992) 

Humana (impactos sociais e na 
Saúde) 

O uso da avaliação do impacto humano tem vindo a ser 
desenvolvido pelo National Research and Development Centre for 
Welfare and Health (STAKES) 

Das PME Desenvolvida em consonância com o Programa de Políticas para as 
PME de 1996 e reflectida nas instruções para a avaliação dos 
impactos nos negócios (1999) 

Da Política Regional Programa do Segundo Governo do Primeiro Ministro Paavo 
Lipponen (1999) 

Da igualdade de género Instruções em desenvolvimento 
Fonte: OECD 2003b: 65 

2.4. Irlanda: percurso específico  

 Ficha socioeconómica básica 

TERRITÓRIO 

Superfície (milhares de km2):  Principais cidades, população residente 
(2008, milhares): 

 

Total 70 Dublin (município) 1.,661 

Agrícola 43 Cork 119 

POPULAÇÃO 

População em 2008 (milhares) 4.459 Força de trabalho (2007, milhares) 2.102 

Nº de habitantes por km2 64 Emprego civil em 2007, em % do total:  

Crescimento natural líquido (2008, 
milhares) 

34 - Na Agricultura, Silvicultura e Pescas 5,8 

Imigração líquida (2008, milhares) 70 - Na Indústria e Construção 25,7 

Esperança de vida à nascença (2006) 79,7 - Nos Serviços 68,5 

Taxa de mortalidade infantil (2006) 3,7   

PRODUÇÃO E SECTOR PÚBLICO 

PNB em 2008 (biliões de euros) 155 Consumo público em 2008, em % do PNB 20,9 

PNB per capita em 2008 (euros) 34.958 Sector público administrativo, em % do 
PNB: 

 

PIB per capita PPC relativo em 2007 
(OCDE=100) 

150,8 - Despesa corrente e de capital em 2008 47,9 
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FBCF em 2008, em % do PNB 25,5 - Receita corrente em 2008 39,5 

COMÉRCIO EXTERNO 

Exportações de bens e serviços (2008, % 
do PNB) 

98,2 Importações de bens e serviços (2008, % 
do PNB) 

86,1 

Exportações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 Importações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 

- Produtos agrícolas 10 - Produtos agrícolas 10,7 

- Combustíveis e minérios 2,2 - Combustíveis e minérios 13,2 

- Manufacturas 84,6 - Manufacturas 69,5 

Exportações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 Importações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 

- Transportes 3,8 - Transportes 2,6 

- Viagens 6,5 - Viagens 10 

- Outros serviços comerciais 89,8 - Outros serviços comerciais 87,5 

Tabela 9 – Fontes: OCDE e WTO (composição das exportações e importações) 

 Marcos estruturais e conjunturais 

1) Antecedentes – economia ancorada no proteccionismo e dominada por monopólios 

domésticos, industriais e comerciais, em detrimento dos consumidores. 

2) 1973 – Adesão à CEE, implicando uma progressiva orientação da política a favor dos 

consumidores e da livre concorrência; teve como efeitos imediatos um fortíssimo 

aumento das importações (o conteúdo importado, directo e indirecto, do consumo final 

aumentou de 29,5% em 1969 para 34,5% em 1975) e a deterioração da balança de 

pagamentos. Simultaneamente, foram mantidos os controlos de preços, e no final dos 

anos 70 foi implementada uma política orçamental expansionista, geradora de enormes 

défices públicos (défice de 10,1% do PIB em 1979) e elevado endividamento público. 

3) 1980-82 – Anos de crise financeira aguda (défices públicos de 11,2%, 12,3% e 

13,3% do PIB, e défices da balança corrente (de 10,1%, 12,9% e 9,1% do PIB, 

respectivamente), agravada pela falta de resposta dos governantes, pela recessão na 

Europa (efeito do choque petrolífero de 1979), pelo aumento das taxas de juro 

internacionais e pela remoção dos últimos vestígios de protecção ao sector industrial 

irlandês. 

4) 1983 – Neste ano, a Irlanda implementou o orçamento provavelmente mais 

deflacionista dos seus últimos 30 anos, executando fortes aumentos de impostos e 

grandes cortes no investimento público. O resultado desta política foi a estagnação da 

produção e a elevação da taxa de desemprego para 17%, causando uma forte emigração; 
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no final de 1986, o défice público mantinha-se em 10,6% do PIB, e a dívida pública 

atingia 120% do PIB. 

5) 1987 – A partir deste ano ocorre uma mudança importante da política orçamental, 

nomeadamente a consolidação baseada na redução da despesa corrente e já não no 

aumento dos impostos e na redução do investimento público. Esta viragem foi, 

entretanto, suportada pelo primeiro de muitos acordos de concertação social (Programme 

for National Recovery), e teve como resultado a redução do défice público para 2,6% do 

PIB em 1989. 

6) 1989 – Primeiro plano de desenvolvimento (National Development Plan), cobrindo o 

período de 1989 a 1993, e que visava, com base na concertação social referida, inverter 

a trajectória da economia irlandesa. Esta havia experimentado nos anos anteriores, entre 

outros efeitos da crise: o encerramento de muitas empresas nacionais; o fecho em 1982 

da agência pública encarregue de salvar empresas em dificuldades, cuja acção se 

manifestava inócua; e a falência da empresa pública de navegação em 1984, a qual 

constituiu um forte sinal, dado às restantes empresas públicas, da exigência de uma 

gestão equilibrada. Entretanto, foram abolidos os controlos de preços e encerrada a 

National Prices Commission, e foi dado início às privatizações. 

7) 1990-1993 – Apesar das políticas adoptadas, a economia irlandesa permanecia em 

crise, devido à conjuntura de recessão verificada na Europa; mas a balança de 

pagamentos registou, pela primeira vez, um superavit em 1991.  

8) 1994 – Início da retoma e do crescimento económico. A reforma da regulação ganha 

força, impulsionada pela Strategic Management Initiative, publicada neste ano, e em 

contexto de rápido crescimento económico. 

9) 1996 – Publicação do programa Delivering Better Government, o qual aprofunda a 

reforma da regulação e constitui o primeiro passo para a implementação da RIA. 

10) 1997 – Ano do 1º superavit público, resultado este que se manterá ao longo dos 

anos seguintes; o endividamento público no final de 2000 era de 39% do PIB.  

O crescimento económico registado desde 1994 teve, como principais factores, os 

seguintes: um regime fiscal favorável para as empresas; uma concertação social 

abrangente e eficaz; um forte empenho na integração europeia, em particular no 
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Mercado Único (1992) e na União Económica e Monetária (1999); um fortíssimo 

investimento em educação (iniciado e continuado desde os anos 70) e a imigração de 

mão-de-obra qualificada; avultado e contínuo investimento directo do estrangeiro, 

favorecido por incentivos generosos; o incremento do programa de privatizações e de 

liberalização económica; e o investimento em infra-estruturas. 

11) 2000 – A economia dá sinais de sobreaquecimento, com fortes pressões 

inflacionistas, registadas no mercado da habitação e nos salários. A resposta dos agentes 

políticos e económicos, baseada na estratégia colectiva antes iniciada, consiste 

essencialmente no aprofundamento do programa de reformas, incluindo a 

implementação da RIA. 

Considerando os marcos estruturais e conjunturais referidos, define-se a seguinte 

periodização específica para sistematizar as incidências conjunturais do percurso 

económico da Irlanda: 1975-1980; 1980-1990; 1990-1993; 1994-2000; e 2000-2007.  

 Governação pública 

A reforma da regulação apenas ganhou força nos anos 90, sob o ímpeto das reformas da 

União Europeia. Foi sustentada pela vontade política e pela concertação social e 

revelou-se mais complexa do que a tradicional desregulação, porquanto implicou 

mudanças em grande escala na concorrência doméstica, sempre difíceis de implementar. 

Em termos da sua orientação geral, a reforma da regulação foi e é vista como: um meio 

para desbloquear estrangulamentos importantes, ao nível das infra-estruturas físicas, da 

oferta de trabalho e das políticas (gestão das políticas para os negócios), para favorecer 

o crescimento sustentável e obter ganhos de eficiência; um meio para instituir uma 

economia mais competitiva e flexível, capaz de inovar e de se adaptar e ajustar às 

mudanças supervenientes – sendo o principal desafio passar do crescimento baseado no 

incremento dos recursos produtivos (sobretudo mão-de-obra) para um crescimento 

baseado nos aumentos de produtividade; e não um meio para reduzir o desemprego. 

Entretanto, foi sustentada por uma concertação social alargada – envolvendo 

inicialmente o Governo, os empregadores, os sindicatos e as organizações agrícolas, a 

participação foi alargada a um quarto parceiro, os representantes da comunidade e do 

sector do voluntariado – que foi iniciada em 1987 para debelar a crise financeira pública 

(o já mencionado Programme for National Recovery); prosseguida continuamente desde 
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então, viu aumentado o seu escopo material – em 2000, o Programme for Prosperity 

and Fairness contemplava variadíssimas matérias, constituindo uma ampla “aliança 

estratégica”. 

A partir de 2000, a reforma da regulação é vista sobretudo como um meio para suster a 

inflação e sustentar o crescimento, melhorando a eficiência económica, fortalecendo o 

desempenho dos mercados e a competitividade, e removendo estrangulamentos. 

 Estratégia Colectiva e implementação da RIA 

Conforme já foi referido, o primeiro passo para o estabelecimento de uma estratégia 

colectiva foi dado pelo Programme for National Recovery, formulado em sede de 

concertação social em 1987. Porém, a perspectiva estratégica da reforma reguladora foi 

introduzida formalmente pela Strategic Management Initiative (SMI), um documento 

publicado pelo Primeiro-ministro irlandês Albert Reynolds em Maio de 1994. 

Tal perspectiva estratégica veio a ser confirmada em 1996 pelo programa 

governamental Delivering Better Government (DBG), e em 1997 pelo Public Service 

Management Act 1997. Em 1999, o programa radical Regulatory Reform prosseguiu de 

forma consistente a implementação da RIA iniciada com o DBG. 

Outro marco importante da institucionalização formal de uma estratégia colectiva foi a 

criação do National Competitiveness Council em 1997, o qual inclui elementos da 

comunidade dos negócios, funcionários dos sindicatos e alguns funcionários públicos, 

sendo o seu mandato examinar a competitividade da economia irlandesa e como ela 

pode ser melhorada. 

Enunciam-se de seguida os principais marcos históricos da “modernização do Serviço 

Público Irlandês” e da implementação da RIA, conforme estudo da OCDE (2008h): 

Tabela 10 – Modernização do Serviço Público Irlandês e Implementação da RIA 

1985 Livro Branco do Governo Serving our Country Better: a White Paper on the Public Service. 
Enfatizou a “gestão para os resultados, desenvolvendo a formação profissional e encorajando a 
iniciativa”. Algumas reformas (maioritariamente no serviço ao utente) foram implementadas. 
Outras reformas propostas antecederam as mudanças mais tarde introduzidas pela SMI e pelo 
DBG 

1987 Abolição do Departamento de Serviço Público e integração das suas funções no Departamento 
de Finanças 

1994 Instituição em Janeiro do Co-ordinating Group of Secretaries 
 Maio: lançamento da Strategic Management Initiative (SMI) 
 Final do ano: os departamentos começaram a elaborar Strategy Statements 
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1996 Publicação do Delivering Better Government (DBG) 
1997 Public Service Management Act 1997 
 Quality Customer Service Initiative e primeira publicação por cada departamento de Customer 

Service Action Plans 
 Apresentação do primeiro Strategy Statement ao abrigo do Public Service Management Act 1997 
1998 Aprovação dada ao Governo para a formulação de Orçamentos Plurianuais e de Orçamentos 

Administrativos melhorados 
 Instituição do All Party Oireachtas Committee para a SMI (Nota: O Joint Oireachtas Committee 

for Finance and the Public Service trata agora das questões da modernização e da reforma) 
1999 Definição de novas políticas e sistemas do Serviço Civil para a gestão dos recursos humanos 

(HRM) e Performance Management 
 Aprovação pelo Governo do sistema de Financial Management 
 Anúncio do programa radical Regulatory Reform 
 Iniciativas relacionadas com o e-Government, o e-Commerce e a Sociedade de Informação 
 Publicação pelos departamentos dos primeiros relatórios anuais nos termos do Public Service 

Management Act 1997 
2000 Lançamento do Performance Management and Development System (PMDS) para o serviço civil 
2001 Relatório da OCDE: Regulatory Reform in Ireland, na sequência do qual foi celebrado o acordo 

para o Action Programme and National Action Strategy on Better Regulation 
2002 Avaliação Independente sobre a SMI (PA Evaluation) 
 Avaliação Independente sobre o Quality Customer Service (Butler) 
 Avaliação Independente sobre Partnership (J.J. O’Dwyer and Associates) 
 Revisão do Partnership dentro do Serviço Civil (National Centre for Partnership and Performance) 
 Benchmarking Report 
 European Union (Scrutiny) Act 2002 
2003 Publicação do Social Partnership Agreement Sustaining Progress – inclui compromissos em 

relação à modernização do serviço público. 
 Estabelecimento de Grupos de Verificação de Desempenho para monitorizar e reportar sobre o 

progresso na implementação da agenda de modernização. 
2004 Publicação do Livro Branco do Governo Regulating Better, o qual estabelece um Plano de Acção 

detalhado para avançar com a reforma da regulação. 
 Programa piloto de Regulatory Impact Analysis (RIA) 
 Avaliação do PMDS (Mercer) 
 Public Services Management (Recruitment and Appointments) Act 
 Acordo sobre o Civil Service Code of Standards 
2005 Modelo integrado do PMDS 
 Conclusão da implementação da RIA 
2006 Publicação do Social Partnership Agreement Towards 2016, o qual contém novos compromissos 

em relação à modernização do serviço público. 
Fonte: OECD 2008h: 88 

2.5. Coreia do Sul: percurso específico 

 Ficha socioeconómica básica 

TERRITÓRIO 

Superfície (milhares de km2) 100 Principais cidades (2007, milhões de 
hab.): 

 

Agrícola (milhares de km2) 14 Seoul 10,4 

Florestas (milhares de km2) 65 Pusan 3,6 

  Incheon 2,7 

  Taegu 2,5 
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POPULAÇÃO 

População em 2007 (milhões) 48,5 Força de trabalho civil (2007, milhões) 24,2 

Nº de habitantes por km2 (2007) 49,1 Emprego civil em 2007 (milhões) 23,4 

Taxa anual de variação da população 
(2007) 

0,3 Na Agricultura, Silvicultura e Pescas 
(milhões) 

3,0 

Esperança de vida à nascença (2006) 79,1 Na Indústria e Construção (milhões) 6,1 

Taxa de mortalidade infantil (2002) 5,3 Nos Serviços (milhões) 15,6 

PRODUÇÃO E SECTOR PÚBLICO 

PIB em 2007 (triliões de won; 1 USD = 929 
won) 

901,2 Consumo público em 2007, em % do PIB 15,1 

PIB per capita em 2007 (USD) 20.045 Sector público administrativo, em % do 
PIB: 

 

PIB per capita PPC relativo em 2007 
(OCDE=100) 

90,3 - Receita corrente em 2007 27,0 

FBCF em 2007, em % do PIB 28,8 - Saldo em 2007 3,8 

COMÉRCIO EXTERNO 

Exportações de mercadorias (2007, % do 
PIB) 

38,5 Importações de mercadorias (2007, % do 
PIB) 

39,6 

Exportações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 Importações de mercadorias em % do 
total, em 2008: 

 

- Produtos agrícolas 1,8 - Produtos agrícolas 6,1 

- Combustíveis e minérios 11,3 - Combustíveis e minérios 40,3 

- Manufacturas 86,5 - Manufacturas 53,3 

Exportações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 Importações de serviços em % do total, 
em 2008: 

 

- Transportes 58,8 - Transportes 40,5 

- Viagens 12,2 - Viagens 18,7 

- Outros serviços comerciais 29 - Outros serviços comerciais 40,9 

Tabela 11 – Fontes: OCDE e WTO (composição das exportações e importações) 

 Marcos estruturais e conjunturais 

1) Antecedentes – Desde o início dos anos 60 do século XX, uma política agressiva de 

crescimento económico focada nas exportações, com canalização de capital para as 

indústrias que o Governo acreditava terem potenciais vantagens competitivas; protecção 

de indústrias nascentes; proteccionismo; encorajamento da cooperação entre empresas e 

fomento dos Chaebol. 

2) 1973-79 – Aposta na indústria pesada e química (a quota destas indústrias nas 

exportações passou de 1/5 para cerca de 50%, entre 1973 e 1980) 

3) 1980 – Recessão económica (a única até 1998), resultante do choque petrolífero de 

1979, mas também, em grande medida, das distorções geradas pela viragem de 1973-79; 

queda de 3% no PIB e inflação de 40%.  
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4) Anos 80 – Mudança da política governamental, visando a liberalização económica e a 

democratização do sistema político (concretizada esta em 1987). O desempenho 

económico nesta década foi notável, assente no investimento em capital humano e 

físico, numa estratégia virada para o exterior e na concertação estratégica entre o Estado 

e os Chaebol. 

5) Anos 90 – Década marcada por problemas laborais sérios e escândalos políticos, 

nomeadamente casos de corrupção envolvendo o Governo e os Chaebol. “A economia 

estava bloqueada pelos “entendimentos” entre o Governo e os Chaebol, por regulações 

arbitrárias e pela corrupção… o crescimento fora orientado para a quantidade e não para 

a qualidade de vida” (relatório do Governo da Coreia do Sul de 1999 – citado em 

OECD, 2000). 

6) 1997-98 – Crise financeira asiática; crise económica na Coreia do Sul (queda de 7% 

do PIB em 1998) e de pagamentos externos, com intervenção do FMI em Novembro de 

1997. Foi dado início a um ambicioso programa de reformas da regulação, financeiras e 

estruturais, incluindo uma desregulação maciça, com redução do número das normas 

governamentais em quase 50%. 

7) 1999-2007 – Forte recuperação económica, com crescimento médio anual, desde 

2000, de 4,5% do PIB. 

Periodização específica: 1975-1980; 1980-1990; 1990-1998; 1999-2007. 

 Governação pública 

Caracteriza-se a governação pública na Coreia do Sul da seguinte forma: 

a) Intervencionismo autoritário: desde os anos 60, um modelo de desenvolvimento 

dirigido pelo Estado, intervindo na indústria, nos mercados do trabalho e do crédito, 

apoiando fortemente o desenvolvimento dos Chaebol e em concertação estratégica com 

estes; e que foi muito bem sucedido, do ponto de vista económico; rede de interacções 

formais e informais entre o Estado e os actores do mercado – “uma forma de 

capitalismo autoritário, em que as empresas tinham propriedade privada mas eram 

geridas, em parceria, pelo Governo e os seus proprietários” (David Martin Jones, citado 

em OECD 2000).  
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b) Aquele modelo começou a ser questionado no início dos anos 80, na sequência da 

recessão de 1980. Houve liberalização económica e democratização do sistema político, 

concretizada esta em 1987, mas foi mantido o carácter essencialmente intervencionista e 

autoritário da política económica, com repressão dos direitos laborais. 

c) Na década de 90, verificou-se um forte aumento do número de organizações não 

governamentais, para mais de 8.000, muitas das quais politicamente activas na defesa de 

consumidores, trabalhadores, boa governação e outros interesses, e que lograram obter 

audição junto do Governo. 

d) A partir de 1998 e na sequência da crise económica de 1997-98, houve uma mudança 

radical da governação pública – “Um novo paradigma para o desenvolvimento 

socioeconómico”, segundo o Presidente Kim Dae-Jung, citado em OCDE (2000) – com 

o seguinte objectivo estratégico: passar dum modelo de desenvolvimento económico 

altamente intervencionista e autoritário para um modelo aberto e orientado para o 

mercado, baseado nos valores da escolha dos consumidores, da democracia e do 

primado da lei. 

e) Na sequência desta mudança radical, foi executado um plano de profundas reformas 

da regulação e de implementação da RIA, bem concebido, que aproxima a Coreia da Sul 

das melhores práticas reguladoras na OCDE (OECD, 2007). O último programa desse 

plano é o “Three Year Market Reform Road Map” da KFTC (Korean Fair Trade 

Commission), lançado em 2003 e transformado em lei em 2005. 

 Estratégia Colectiva e implementação da RIA 

Conforme foi referido anteriormente, sempre houve, no período considerado (1975-

2007), concertação estratégica entre o Estado e os Chaebol, concertação esta que tendo 

sido fonte de benefícios, nomeadamente um forte crescimento económico, foi também 

causa de problemas graves, nomeadamente de corrupção, de repressão dos direitos 

laborais e cívicos, de supressão da livre concorrência e de excessiva concentração do 

poder económico, sobretudo no sector industrial.  

Já no contexto da mudança radical da governação subsequente à crise de 1997-98, o 

Presidente eleito Kim Dae-Jung prosseguiu essa concertação estratégica, reunindo em 

Janeiro de 1998 com os líderes dos principais conglomerados (Chaebol), para 

estabelecer cinco tarefas para o sector empresarial, a saber: o fortalecimento da 
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responsabilidade final (accountability) dos accionistas e gestores dominantes; o 

aumento da transparência, via contas consolidadas obrigatórias para os maiores 

Chaebol; a eliminação de garantias de dívida cruzadas; a melhoria da estrutura de 

capital das empresas; e (por último, mas não menos importante) a definição das 

actividades core para os Chaebol, nomeadamente via o acordo denominado Big Deals 

(formalmente concluído em Dezembro de 1998). Este acordo, de largo âmbito e 

alcance, estabeleceu a reestruturação e a partilha entre os Chaebol (via fusões e 

aquisições recíprocas), de 7 indústrias essenciais: de semi-condutores, de equipamento 

gerador de energia, a indústria petroquímica, o fabrico de aviões, o fabrico de veículos 

automóveis, o fabrico de motores navais, e a indústria refinadora. Exemplos destes Big 

Deals são: a fusão das companhias de semi-condutores da Hyundai e da LG para criar o 

maior produtor mundial de chips DRAM; a “troca” da companhia de fabrico de 

automóveis da Samsung pelo negócio de componentes electrónicos da Daewoo. 

Embora prosseguindo esta concertação estratégica com os Chaebol, o Estado 

empreendeu uma profunda reforma da regulação a partir de 1998 – levada a cabo pelo 

Regulatory Reform Committee do Gabinete do Primeiro-Ministro – incluindo a 

implementação da RIA, e focada em quatro áreas estratégicas prioritárias: regulação das 

transacções internacionais e do mercado de câmbios, para favorecer o IDE; regulação da 

actividade industrial e do uso da terra, para liberalizar as actividades de negócios; as 

regulações monetárias e dos negócios, para aumentar a concorrência; a reforma dos 

procedimentos e das regulamentações para os cidadãos; e com especial foco na 

desregulamentação (redução de 11.000 regulamentações, em 1998, para metade). 

Esta profunda reforma da regulação, segundo a OCDE, aproxima a Coreia do Sul das 

melhores práticas reguladoras da OCDE. Sumaria-se a avaliação feita pela OECD 

(2007) do caminho percorrido: 

Tabela 12 – Coreia do Sul: avaliação da regulação (OCDE) 

O enquadramento legal da reforma foi estabelecido pelo Basic Act on Administrative Regulations (BAAR) 
de 1997. O Regulatory Reform Committee do Gabinete do Primeiro-ministro monitoriza as acções dos 
ministérios, faz a verificação de regulações individuais para assegurar consistência com os princípios, e 
realiza revisões regulares para avaliar o progresso feito e para a publicação dum Livro Branco anual. 

Os princípios de qualidade da regulação, estabelecidos no BAAR, obrigam os ministérios a: eliminar, em 
princípio, todas as regulamentações económicas anti-concorrenciais; melhorar a eficiência da regulação 
social, em áreas tais como o ambiente, a saúde e a segurança; a mudança dum controlo ex ante para a 
gestão ex post; a basear a regulação em autoridade legal apropriada; e a fazer o benchmarking com base 
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em padrões globais. 

Após a revisão centralizada de toda a regulamentação, realizada em 1998-1999, planos anuais de 
revisão da regulação existente têm que ser preparados por cada ministério, e está estabelecido um 
período de 5 anos para a revisão obrigatória de muitas das normas regulamentares. 

A RIA foi adoptada pelo BAAR, impondo a verificação sistemática da qualidade da regulação dentro da 
administração pública, e inclui a análise de custo-benefício, em conformidade com as boas práticas 
recomendadas pela OCDE. Esta conformidade é avaliada como segue pela própria OCDE (2007): 

Recomendações da OECD 
Review de 2000 

Acções empreendidas desde a 
OECD Review de 2000 

Avaliação / recomendações 

I. Políticas reguladoras   

Adoptar princípios de boa 
regulação baseados no OECD 
Report on Regulatory Reform de 
1997. Adoptar explicitamente 
como princípio o requisito de 
que a regulação não será 
implementada ou mantida se os 
benefícios não excederem os 
custos 

Muitos dos princípios foram 
incorporados em regulação 
relevante. Uma declaração 
Presidencial estatuiu uma 
mudança de perspectiva, de 
uma regulação baseada na 
quantidade para uma regulação 
assente na qualidade 

Contudo, muitos dos princípios 
não estão explicitamente 
estipulados e não há nenhuma 
norma que estipule que a 
regulação só será adoptada se os 
benefícios justificarem os custos 

Para assegurar que uma política 
encorajadora da concorrência 
nos mercados seja desenvolvida, 
a reforma reguladora deve 
basear-se no desenvolvimento 
de planos de reforma sectorial 
abrangentes, contendo o 
conjunto completo de passos 
necessários para introduzir uma 
concorrência efectiva, seguidos 
de uma rápida implementação e 
avaliação pública periódica 

O Regulatory Reform Committee 
(RRC) prepara planos anuais de 
reforma e avalia o progresso dos 
ministérios na implementação 
das reformas 

 

II. Instituições Reguladoras   

Para levar a cabo uma estratégia 
de reforma abrangente, devem 
ser ampliadas as 
responsabilidades do RRC para 
incluir questões de relevância 
directa para o sucesso da 
reforma reguladora no 
estabelecimento e na protecção 
de políticas orientadas para o 
mercado. Tais questões incluem 
a taxação e os subsídios, 
políticas industriais, e políticas 
de desenvolvimento regional 

O RRC tem responsabilidades de 
amplo espectro e as mesmas 
têm sido gradualmente 
expandidas 

Áreas de regulação importantes 
com implicações económicas e 
sociais permanecem fora do 
escrutínio do RRC 

Rever as ligações entre a política 
de reforma reguladora e a 
reforma administrativa, para 
assegurar uma adequada 
coordenação e um ambiente 

O trabalho em reforma 
reguladora e em reforma 
administrativa é coordenado 
entre o Gabinete do Primeiro-
Ministro e o Ministry of 
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político de apoio mútuo Government and Home Affairs 
(MOGAHA). O ministro 
responsável pelo MOGAHA é 
também membro do RRC  

Melhorar as bases políticas para 
a eficiência, independência e 
responsabilidade final de novas 
agências reguladoras 
independentes, mediante a 
elaboração de linhas 
orientadoras para os seus 
sistemas de governação, de 
coerência política, de métodos 
de trabalho, e relações com a 
autoridade da concorrência. 
Uma revisão de alto nível e 
independente destas questões 
será um passo útil 

O grau de independência 
concedido às autoridades de 
regulação varia. Algumas 
usufruem dum alto grau de 
independência enquanto outras 
permanecem subordinadas ao 
ministério relevante 

 

III. Ferramentas e procedimentos de regulação  

Assegurar que as regras da RIA 
sejam sistematicamente 
aplicadas à revisão de 
regulações existentes, planeada 
nos programas anuais de 
reforma reguladora 

A RIA é requerida quando é 
revista toda a regulação nova ou 
emendada. Os princípios gerais 
da RIA são usados pelo RRC 
quando revê a regulação 
existente 

É necessária formação para 
melhorar as competências na 
utilização da RIA. A compilação 
de dados e a análise quantitativa 
também devem ser melhoradas 

Melhorar os mecanismos de 
controlo de qualidade para a 
RIA, assegurando que todo o 
trabalho preparatório da RIA é 
revisto por um corpo de peritos 
em reforma reguladora no 
centro da administração 
governamental 

As principais análises da RIA são 
revistas pelo RRC. Aquelas que 
não reúnem os critérios para 
serem revistas pelo RRC são 
sujeitas a avaliação pelo Comité 
Interno de Reforma Reguladora 
de cada Ministério 

As competências técnicas dos 
avaliadores das análises RIA 
devem ser melhoradas 

Alargar a participação actual no 
RRC de modo a incluir a 
representação dos principais 
grupos da sociedade civil 
Coreana 

Emendas ao BAAR em 2005 
alargaram a participação no RRC 
de 20 para 25 membros. O 
sector privado e os grupos da 
sociedade civil terão a sua 
participação aumentada 

 

Considerar o desenvolvimento 
de uma estratégia explícita de 
consulta pública, visando 
melhorar a participação dos 
grupos da sociedade civil no 
desenvolvimento e reforma da 
regulação 

O BAAR e o Administrative 
Procedure Act estipulam 
mecanismos institucionais e 
requisitos para a consulta 
pública 

O grau de consulta pública 
aumentou significativamente 
desde 2000. Contudo, as 
agências dispõem de alguma 
discricionariedade. As 
autoridades Coreanas deveriam 
publicar uma estratégia e um 
estatuto de âmbito 
governamental geral sobre o 
processo de consulta. Deveriam 
também ponderar o aumento do 
tempo mínimo disponibilizado 
para o processo de consulta   
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Rever o BAAR no sentido de 
requerer que a RIA seja exposta 
publicamente como parte do 
processo de consulta 

O BAAR foi emendado para 
exigir a exposição pública das 
análises RIA 

Desde 1 de Julho de 2006, as 
análises RIA são tornadas 
públicas 

Focar a reforma em programas 
orientados para o utente que 
satisfaçam as necessidades 
específicas dos grupos 
constituintes interessados. 
Preparar e implementar um 
programa visando assegurar 
elevados níveis de conformidade 
com os requisitos da regulação, 
incluindo o desenvolvimento de 
meios para incorporar princípios 
de design facilitadores da 
conformidade, como parte do 
desenvolvimento da regulação 

Foram introduzidos alguns 
mecanismos para aumentar o 
input dos utentes para o 
processo de reforma. Aqueles 
incluem o Regulatory Reform 
Task Force (RRTF) e o Business 
Difficulties Resolution Center  

A reforma orientada para o 
utente tem merecido uma 
atenção especial das 
autoridades Coreanas 

Rever o sucesso das iniciativas 
de reforma tomadas até à data 
para limitar e regular o uso da 
discricionariedade burocrática, 
incluindo o dirigismo 
administrativo 

Um certo número de iniciativas 
foi empreendido para limitar o 
uso da discricionariedade 
burocrática e o dirigismo 
administrativo 

 

Fonte: OECD 2007: 69 

2.6. Desempenho económico e social comparativo 

A análise comparativa a efectuar focará os seguintes tópicos: crescimento económico e 

índices de crescimento económico relativo; evolução da estrutura produtiva; factores 

produtivos e produtividade; relações económicas com o exterior; (supletivamente) 

poupança, endividamento externo, e desempenho do sector público; preços relativos e 

competitividade; e alguns indicadores de desenvolvimento social. 

O Gráfico 31 (anexo) exibe as trajectórias de crescimento do PIB per capita em PPC. A 

sua análise não permite extrair conclusões relevantes, sendo certo que as ditas 

trajectórias são, para qualquer dos países considerados, bastantes irregulares. O único 

traço comum é o facto de que qualquer dos países experimentou taxas de crescimento 

elevadas, considerando a totalidade do período considerado (1975 a 2007). 

Apresenta-se de seguida a evolução do PIB per capita relativo de cada um dos países, 

versus a média da OCDE (OCDE = 100, preços e PPC correntes). 
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Gráfico 12 – Fonte: OECD.stat, Reference Series 

Já este gráfico exibe trajectórias bastante distintas para a evolução do PIB per capita 

relativo de cada país, sendo de destacar: as trajectórias sempre ascendentes da Irlanda e 

da Coreia do Sul, ainda que com um relativo abrandamento a partir de 1995/2000; a 

relativa constância do nível da Finlândia, salvo no período de crise vivido na primeira 

metade da década de 90; e a estagnação do nível atingido por Portugal, a partir de 2000, 

após uma subida inconstante. 

Complementando esta análise, apresentam-se as trajectórias de crescimento do PIB per 

capita relativo, considerando preços e PPC de 2000 (OCDE = 100, em 2000). Neste 

gráfico, a trajectória da Finlândia, tal como as da Irlanda e da Coreia do Sul, revela-se 

sempre ascendente, enquanto a de Portugal, embora ascendente até 2000, estagna a 

partir deste ano. 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

POR 57,1 59,8 55,9 65,2 66,5 69,5 70,2 70,6 69,8 67,6 69,2 68,7 68,9
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Gráfico 13 – Fonte: OECD Factbook 2009 

Poderá pensar-se que as diferenças observadas nas trajectórias de crescimento e de 

convergência dos países considerados se poderão explicar fundamentalmente por 

diferentes evoluções da sua estrutura produtiva, nomeadamente quanto ao peso dos 

sectores básicos da economia (A.C.S.P. – agricultura, caça, florestas e pesca; Ind. c/ E – 

indústria com Energia; Cons. – construção; T.C.HR – transportes, comércio, hotéis e 

restauração; B.S.I.SE – bancos, seguradoras, imobiliária e serviços a empresas; 

G.S.E.SP – Governo, saúde, educação e serviços pessoais). 

Mas tal explicação parece ser desmentida pela tabela 13 seguinte que elucida tal 

evolução, excepto quanto à acentuada perda de peso da Indústria em Portugal, a partir 

de 1995, comparativamente com a evolução registada nos restantes países. 

Tabela 13 – VAB por sectores, em % do VAB agregado 

Anos A.C.F.P. Ind. c/E Cons. T.C.HR B.S.I.SE G.S.E.SP 

1975       

POR 23,05 19,50 7,61 26,32 14,38 15,77 

FIN 11,01 29,07 10,03 20,60 12,17 17,11 

IRL 17,46 25,47 9,40 18,24 11,50 16,68 

COR 27,13 24,67 4,60 25,24 6,49 11,86 

1980       

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

POR 33,3 39,7 40,5 54 58,5 70,1 71,1 71,1 70 70,7 71 71,7 72,9

FIN 60,9 69,7 77,7 90 84,6 105,4 107,9 109,4 111,1 114,9 117,8 123 128

IRL 39,8 46,4 50,6 64,3 78,5 117,7 122,6 128,2 131,8 135,7 141,3 145,7 150,8

COR 15,4 20 27,2 41 56,8 67,5 69,6 74 76 79,2 82,4 86,3 90,3
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POR 18,52 21,88 6,05 26,67 14,01 16,35 

FIN 9,91 30,91 7,31 21,58 12,19 18,11 

IRL 11,54 25,42 10,58 18,54 15,93 18,53 

COR 16,17 28,55 8,01 22,45 11,46 13,37 

1985       

POR 14,23 22,31 4,84 29,37 13,52 17,19 

FIN 8,22 28,12 6,94 22,08 13,83 20,81 

IRL 10,59 30,03 6,30 18,31 17,16 18,49 

COR 13,54 31,74 7,34 21,62 11,31 14,45 

1990       

POR 9,06 22,39 5,67 24,91 20,23 18,31 

FIN 6,33 25,04 8,30 21,82 16,18 22,34 

IRL 8,91 29,62 5,42 20,53 16,41 18,98 

COR 8,94 30,24 11,33 20,15 14,90 14,44 

1995       

POR 5,80 21,89 6,36 24,25 19,82 21,88 

FIN 4,35 28,38 4,44 20,82 18,82 23,19 

IRL 7,04 32,65 5,35 17,35 17,49 20,13 

COR 6,35 30,25 11,60 18,17 18,34 15,29 

2000       

POR 3,78 19,97 7,60 24,07 20,59 23,98 

FIN 3,53 28,20 5,49 21,50 20,51 20,77 

IRL 3,47 33,62 7,44 17,88 21,78 15,81 

COR 4,87 32,39 8,35 18,22 20,10 16,08 

2007       

POR 2,50 17,99 6,48 24,30 22,37 26,36 

FIN 3,23 26,21 6,39 21,58 21,24 21,36 

IRL 1,66 23,72 9,86 17,95 28,14 18,67 

COR 3,00 30,52 8,89 16,85 21,63 19,12 

Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile 

Já a tabela 14 seguinte, que evidencia a quota do fabrico de equipamento de 

Tecnologias de Informação e Comunicação no VAB do sector manufactureiro (VAB 

TIC %), em 2006, e a variação dessa quota, em pontos percentuais, entre os anos de 

1995 e 2006 (∆ VAB TIC %), parece demonstrar a reconhecida importância da 

especialização produtiva nos sectores de maior valor acrescentado.  

Tabela 14 – Quota do fabrico de equip. TIC no VAB do sector manufactureiro (2006) e sua variação de 1995 a 2006 

País VAB TIC % ∆ VAB TIC % 

POR 2,8 -1,0 

FIN 20,1 11,4 

IRL 11,5 -2,7 

COR 21,1 5,1 

 Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile 
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Passa-se agora à análise da evolução dos factores produtivos fundamentais (capital 

físico e capital humano). Exibem-se em primeiro lugar as taxas instantâneas anuais 

(médias) de crescimento da formação bruta de capital fixo (FBCF) para os períodos de 

1975-80, 1980-85, 1985-90, 1990-95, 1995-2000, e ano a ano depois deste. 

O traço mais notório que este gráfico parece evidenciar, para além das normais 

oscilações verificadas em todos os países ao longo de todo o período, ainda que em 

momentos ou subperíodos diferentes, é o acentuado declínio verificado em Portugal 

entre 2000 e 2003, com ligeira recuperação depois deste ano. 

 

Gráfico 14 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 

No que diz respeito ao investimento em TIC e tomando em consideração a referida 

importância de uma adequada especialização produtiva, o gráfico seguinte exibe a quota 

do investimento em TIC no investimento não residencial para o período 1980-2005. 
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Gráfico 15 – Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile 

Da análise deste gráfico decorre que não tem sido fraca a quota do investimento em TIC 

em Portugal, sendo mesmo sempre superior à da Irlanda.  

Exibe-se a seguir a evolução do número médio de horas efectivamente trabalhadas, por 

ano e por pessoa empregue (considerando quer o trabalho por conta de outrem quer o 

trabalho por conta própria, isto, o emprego total de economia). 

Sendo muito idêntica a evolução registada em Portugal, Finlândia e Irlanda, cumpre 

notar o elevado diferencial positivo do número de horas trabalhadas na Coreia do Sul. 
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Gráfico 16 – Fonte: OECD Factbook 2009 

Já quanto aos níveis de escolaridade da população, em particular da população com 25 a 

64 anos de idade, as diferenças são notórias entre Portugal e os demais países – Portugal 

tem níveis de escolaridade muito inferiores. Estes factos são exibidos na tabela seguinte. 

Tabela 15 – Distribuição da população com 25-64 anos de idade por nível de escolaridade, em % (2007) 

Países PPE LSEC USEC PSECnT TERb TERa ADV ALL 

POR 56 16 13 1  13 1 100 

FIN 10 10 44  15 20 1 100 

IRL 15 17 25 11 11 21  100 

COR 11 12 43  10 24  100 

Fonte: OECD Education at a Glance 2009 
PPE – Educação primária e pré-primária 
LSEC – Educação secundária de nível inferior 
USEC – Educação secundária de nível superior 
PSECnT – Educação pós-secundária não terciária 
TERb – Educação terciária de nível b 
TERa – Educação terciária de nível a 
ADV – Educação avançada 
ALL – Todos os níveis 

Analisando-se os níveis de escolaridade por grupo etário e considerando, 

concretamente, a percentagem da população de cada grupo que atingiu um de dois 

níveis de escolaridade – ensino secundário superior (pop USEC) ou ensino terciário 
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(pop TER) – as referidas diferenças mantêm-se, qualquer que seja o grupo etário 

considerado (ver tabela seguinte). 

Tabela 16 – Níveis de escolaridade por grupo etário 

País pop USEC  - % por grupo etário pop TER - % por grupo etário 

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 

POR 27 44 27 20 13 14 21 14 10 7 

FIN 81 90 87 81 65 36 39 43 36 28 

IRL 68 83 72 60 42 32 44 34 25 17 

COR 78 97 92 65 39 35 56 40 21 11 

Fonte: OECD Education at a Glance 2009 

Isto é, a desvantagem portuguesa em termos de capital humano é muito grande, até 

mesmo em relação ao grupo etário mais jovem (25 a 34 anos de idade). 

A pouca importância que, em comparação com os países considerados, Portugal tem 

dado ao investimento em capital humano, é também evidenciada pelo nível e evolução 

do investimento público e privado em I&D, em percentagem do PIB, ao longo do 

período considerado, dados esses (apenas disponíveis de 1982 a 2007) apresentados no 

gráfico 17. 

Apresentam-se de seguida os rácios Capital/PIB, Capital/Horas de Trabalho Totais, e a 

Quota dos Rendimentos do Trabalho no PIB, indicadores estes sistematicamente 

considerados na teoria do crescimento económico e da produtividade. A medida do 

stock de capital fixo considerada corresponde ao conceito de capital produtivo – volume 

de serviços de capital disponíveis para a produção de bens e serviços – pelo que não 

abrange o stock de construção residencial, e é calculada pela OCDE segundo a 

metodologia definida em Schreyer (2004). 

Não estão disponíveis dados para a Coreia do Sul, no que diz respeito ao capital, pelo 

que os dois primeiros rácios são calculados apenas para Portugal, Finlândia e Irlanda.  
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Gráfico 17 – Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile; a) na Coreia do Sul as ciências sociais e as humanidades são excluídas dos dados sobre I&D 
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Exibe-se em primeiro lugar o gráfico relativo à evolução do rácio Capital /PIB, e de 

seguida o relativo ao rácio Capital / Horas de Trabalho Totais. 

 

Gráfico 18 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 

 

Gráfico 19 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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A análise destes gráficos revela factos surpreendentes: 

- São notórios, desde logo, os valores muito mais elevados do rácio Capital/PIB para 

Portugal, em comparação com os valores exibidos para a Finlândia e a Irlanda. Deste 

modo, os valores apresentados por Portugal contrariam a tese, assaz difundida, de uma 

relativa insuficiência de capital fixo em Portugal e, aliás, parecem evidenciar o 

contrário;  

- Por outro lado, os valores deste rácio, para os diferentes países, oscilam bastante, 

sendo essas oscilações mais pronunciadas em Portugal; 

- Já os valores do rácio Capital/Horas de Trabalho Totais (em que o capital continua a 

ser valorizado a preços constantes) – indicador do grau de intensidade capitalística da 

economia, isto é, da combinação relativa de capital e trabalho na produção – confirmam 

o paradigma dum crescente grau de intensidade capitalística à medida que as economias 

crescem, e têm uma evolução similar para Portugal e Irlanda, e também para Finlândia a 

partir de 2000; o pico relativo atingido por este rácio na Finlândia, em torno do ano de 

1993, poderá ter a ver com a profunda crise vivida neste país entre os anos de 1989 e 

1993 e o elevado desemprego então gerado. 

Assim sendo, como explicar o mais elevado valor do rácio Capital/PIB para Portugal? 

Provavelmente, conjuntamente por uma subutilização do capital fixo (e da capacidade 

produtiva) em Portugal, por produtividades, do capital e ou do trabalho, inferiores e por 

uma mais baixa eficiência tecnológica (produtividade total dos factores). 

De resto, argumenta-se nesta dissertação que a presença de uma estratégia colectiva na 

Finlândia e na Irlanda, ao invés da ausência de tal estratégia colectiva em Portugal, pode 

explicar em grande medida os diferentes níveis de produtividade geral destas economias 

e, por essa via, o comportamento de tais rácios.  

Exibe-se de seguida os valores da quota dos rendimentos do trabalho no PIB (custos 

totais do trabalho divididos pelo PIB), neste caso já considerando a Coreia do Sul. 

Constata-se da análise deste gráfico o seguinte: 

- A quota do trabalho no PIB na Coreia do Sul é superior à dos outros países, e 

tendencialmente decrescente ao longo de todo o período (1975 a 2007); 

- As quotas do trabalho no PIB na Finlândia e na Irlanda tiveram uma evolução bastante 

similar quanto aos valores, e são também tendencialmente decrescentes; 
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- Já a quota do trabalho no PIB em Portugal é aproximadamente constante ao longo de 

todo o período, salvo no período inicial de 1975 a 1979, é bastante similar às da 

Finlândia e da Irlanda até aproximadamente 1995, e afasta-se destas a partir desse ano, 

mantendo-se constante, enquanto as outras decrescem. 

 

 

Gráfico 20 – Fonte: OECD.stat, Unit Labour Costs Dataset 

A análise conjunta destes gráficos parece, portanto, contrariar as teses comuns de que, 

por um lado, a quota do capital é aproximadamente constante (e consequentemente 

também a do trabalho) e, por outro lado, o rácio capital produto é também constante. 

Parece, aliás, poder concluir-se que o comportamento destes rácios depende, de modo 

determinante, do grau de utilização da capacidade produtiva de cada economia, e do 

nível geral de eficiência (produtividade) conseguido em cada economia. 

Complementa-se esta análise com a apresentação das taxas de crescimento 

(instantâneas) do PIB PPC por hora de trabalho, uma medida comum da produtividade 

(Gráfico 32 em anexo). Dadas as fortes oscilações das trajectórias de crescimento 

exibidas por cada país e a sua relativa proximidade (cruzam-se frequentemente), este 

gráfico é pouco elucidativo. Por isso, apresenta-se a decomposição, para cada país e 

para o período 1987-2007 (por falta de dados para os anos anteriores a 1987), do 
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crescimento do PIB per capita PPC, segundo a equação já utilizada anteriormente 

(agora com o PIB e o PIB per capita avaliados em PPC): 

 Cr. PIBpc PPC = cr. PIB PPC/HRT + cr. HRS + cr. ET/POPT + cr. POPT/POP 

PIBpc PPC – crescimento do PIB per capita em paridades de poder de compra, em % 

PIB PPC/HRT – crescimento do PIB PPC por hora de trabalho (PIB PPC/horas de trabalho totais), em % 

HRS – crescimento do nº médio de horas efectivamente trabalhadas, por ano e por pessoa empregue, em 

% 

ET/POPT – crescimento da taxa de emprego (emprego total/população activa), em % 

POPT/POP – crescimento da taxa de participação (população activa/população total), em % 

 
Tabela 17 – Decomposição do crescimento do PIB per capita PPC – Portugal e Finlândia 

Anos 
Portugal Finlândia 

PIBpc 
PPC 

PIB 
PPC/H HRS ET/POPT POPT/POP 

PIBpc 
PPC 

PIB 
PPC/H HRS ET/POPT POPT/POP 

1987 9,1 5,6 0,8 2,3 0,3 5,9 6,2 0,3 -0,4 -0,2 

1988 10,9 8,3 -0,1 2,4 0,3 8,1 7,6 0,4 0,3 -0,3 

1989 10,3 6,9 1,0 2,0 0,3 8,6 7,6 -0,2 1,6 -0,3 

1990 8,1 6,3 -0,7 2,0 0,4 3,4 5,9 -1,8 -0,4 -0,2 

1991 8,0 8,8 -3,8 2,5 0,6 -3,6 3,5 -1,3 -5,7 -0,1 

1992 3,4 4,4 -1,9 0,4 0,5 -2,1 5,5 0,3 -7,9 -0,1 

1993 0,1 2,4 -0,2 -2,5 0,4 0,9 7,6 0,1 -6,7 -0,2 

1994 2,8 3,8 -0,7 -0,7 0,4 5,2 5,2 1,1 -1,0 -0,2 

1995 5,9 3,6 3,2 -1,1 0,3 5,5 3,6 0,1 2,0 -0,2 

1996 4,1 6,4 -2,6 0,1 0,2 2,6 1,7 -0,1 1,2 -0,1 

1997 5,7 6,2 -2,0 1,4 0,1 8,4 5,4 -0,2 3,2 0,0 

1998 4,9 3,6 -0,7 2,0 0,1 7,6 6,1 -0,6 1,9 0,2 

1999 6,0 4,3 0,7 1,0 0,0 4,5 1,2 0,2 2,9 0,1 

2000 5,8 6,6 -2,6 1,9 -0,2 7,9 7,3 -0,9 1,5 0,1 

2001 4,2 2,9 0,2 1,0 0,1 3,8 3,6 -0,9 1,2 0,0 

2002 3,5 3,8 -0,1 -0,1 0,0 3,5 3,9 -0,3 0,0 -0,1 

2003 1,9 4,5 -1,4 -1,1 0,0 0,4 1,4 -0,5 -0,5 -0,1 

2004 2,0 1,3 1,2 -0,2 -0,3 7,6 7,7 0,2 -0,2 -0,1 

2005 7,4 8,4 -0,6 -0,2 -0,1 2,6 1,8 -0,3 1,2 -0,1 

2006 4,7 4,0 0,3 0,7 -0,3 6,0 4,8 -0,2 1,5 -0,2 

2007 5,2 7,1 -1,7 -0,2 0,0 6,3 5,0 -0,2 1,6 -0,1 
Fontes: OECD Factbook 2009, Economic Outlook 85 e OECD.stat, Country Statistical Profile 

Tabela 18 – Decomposição do crescimento do PIB per capita PPC – Irlanda e Coreia do Sul 

Anos 
Irlanda Coreia do Sul 

PIBpc 
PPC 

PIB 
PPC/H HRS ET/POPT POPT/POP 

PIBpc 
PPC 

PIB 
PPC/H HRS ET/POPT POPT/POP 

1987 7,3 7,7 -1,0 0,2 0,3 12,3 9,0 -1,1 3,1 1,2 

1988 8,8 8,0 0,4 -0,4 0,8 12,5 12,0 -1,6 1,0 1,1 

1989 10,0 9,0 0,4 0,3 0,3 9,3 10,0 -3,7 2,1 0,9 

1990 12,0 8,2 -0,6 4,1 0,3 11,6 11,6 -2,0 1,0 0,9 
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1991 4,8 7,3 -1,7 -1,7 0,9 11,4 9,9 -0,6 1,5 0,6 

1992 4,7 7,4 -2,4 -1,0 0,7 7,0 6,9 -0,8 0,5 0,4 

1993 4,4 4,8 -1,3 0,3 0,6 7,2 6,4 0,6 -0,2 0,3 

1994 7,3 4,5 0,0 1,7 1,2 9,3 7,7 -0,6 1,8 0,3 

1995 10,8 6,8 -0,4 3,1 1,3 9,8 7,7 0,3 1,4 0,4 

1996 8,8 5,3 0,4 2,1 1,1 7,7 6,9 -0,4 0,8 0,4 

1997 10,6 10,2 -2,7 2,0 1,0 5,3 6,6 -2,1 0,3 0,5 

1998 9,8 9,6 -4,4 3,8 0,8 -6,7 4,0 -3,8 -7,2 0,3 

1999 7,7 4,4 -1,6 4,3 0,7 9,8 8,5 0,2 0,8 0,2 

2000 9,9 6,8 -0,3 2,8 0,6 8,8 4,7 0,7 3,4 0,0 

2001 6,4 5,4 -0,6 1,0 0,6 5,4 4,8 -0,6 1,3 -0,1 

2002 7,9 8,7 -0,8 -0,6 0,6 7,3 6,8 -1,6 2,2 0,0 

2003 4,2 5,4 -1,4 0,0 0,3 1,9 3,8 -1,3 -0,7 0,0 

2004 5,8 4,7 -0,2 1,2 0,1 7,1 6,8 -1,2 1,5 0,0 

2005 5,8 4,3 -0,8 2,1 0,3 4,4 5,0 -1,7 1,0 0,1 

2006 7,7 6,8 -0,9 1,4 0,4 7,8 7,2 -0,3 0,7 0,2 

2007 7,4 6,8 -0,6 0,9 0,4 7,2 8,1 -1,8 0,6 0,2 
Fontes: OECD Factbook 2009, Economic Outlook 85 e OECD.stat, Country Statistical Profile 

A análise destas tabelas confirma que o crescimento do PIB per capita depende não só 

da produtividade do trabalho (e obviamente da produtividade do capital e do nível de 

eficiência tecnológica), mas também de diversos condicionalismos verificados no 

mercado do trabalho, entre os quais as taxas de emprego e de participação, e a 

regulamentação do trabalho (aqui representada pelo número médio de horas de trabalho, 

por ano e por pessoa empregue). 

Como foi dito anteriormente, na contabilidade do crescimento estes condicionalismos 

influenciam fortemente o contributo do factor trabalho para o crescimento económico. 

Por outro lado, a presença (ou não) de uma estratégia colectiva pode determinar estes 

condicionalismos e outros, afectando assim o desempenho económico comparativo dos 

países. Deixa-se, porém, para a análise a efectuar na secção 3 (que será realizada apenas 

para Portugal, a Finlândia e a Irlanda, por falta de alguns dados para a Coreia do Sul), a 

verificação e demonstração destas conexões.  

Passa-se agora à análise das relações comerciais externas e da evolução do investimento 

directo estrangeiro (IDE), cujos indicadores são normalmente considerados como 

representativos do nível de competitividade das economias. 
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Começa por se apresentar a evolução do grau de abertura ao exterior (representado pelo 

rácio (X+M)/PIB) dos quatro países, exibindo os valores assumidos em intervalos de 

tempo regulares ao longo de todo o período. 

Tabela 19 – Grau de abertura ao exterior 

Anos POR FIN IRL COR 

1975 22 25,4 42,9 31,1 

1980 28,8 31,8 52,9 36 

1985 32,7 28 55,7 31,7 

1990 34,5 23,2 54,3 28,5 

1995 31,8 32,6 70,4 29,4 

2000 35,2 38,7 91,4 39,2 

2007 36,3 43,2 74,1 45,2 

Fonte: OECD Factbook 2009 

Todos os quatro países se abriram crescentemente ao exterior, embora Portugal menos, 

mas destaca-se o muito elevado grau de abertura exibido pela Irlanda, assim como a sua 

evolução. 

Apresenta-se de seguida a evolução do saldo comercial em % do PIB ((X-M)/PIB) ao 

longo de todo o período. 

De notar que enquanto a Irlanda e a Coreia do Sul começaram por apresentar saldos 

negativos até 1985, a partir de então apresentam sempre (ou quase sempre no caso da 

Coreia do Sul) saldos positivos, especialmente elevados no caso da Irlanda. A Finlândia 

apresenta também sempre saldos positivos a partir de 1992. 
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Gráfico 21 – Fonte: OECD EO 85, National Accounts I 

Exibe-se em anexo (Gráfico 33) a evolução do saldo corrente em % do PIB. Sendo a 

evolução do saldo corrente aproximadamente idêntica à do saldo comercial, na 

Finlândia e na Coreia do Sul, o que denota que as transferências de rendimentos e outras 

tiveram pouco peso nestes países, já a Irlanda apresenta, sobretudo a partir de 1985, 

saldos correntes sempre inferiores aos saldos comerciais, o que se explica pelos 

avultados pagamentos de rendimentos ao exterior. 

No caso de Portugal e conforme análise feita anteriormente, os saldos comerciais 

negativos foram, durante muito tempo, algo atenuados pelas remessas dos emigrantes e 

pelos fundos provenientes da União Europeia. 

Apresenta-se agora a evolução das entradas de investimento directo estrangeiro (IDE), 

quer em termos de fluxos quer de stocks. 

Tabela 20 – Investimento directo estrangeiro (entradas), em milhões de USD 

Anos Portugal Finlândia Irlanda Coreia do Sul 

Fluxos Stock Fluxos Stock Fluxos Stock Fluxos Stock 

1994 1255  1578  856  809  

1995 660 18973 1063 8465 1442  1776  

1996 1344  1109  2616  2325  
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1997 2362  2116  2710  2844  

1998 3005  12141  8856  5412  

1999 1157  4610  18211  9333  

2000 6637 32043 8836 24272 25784 127088 9283  

2001 6232  3732  9653  3528  

2002 1801  8053  29350  2392  

2003 7155 60585 3322 50257 22803 222837 3526 66070 

2004 1936 66970 2828 57379 -10614 207647 9246 87766 

2005 3927 63339 4747 54587 -31670 163530 6309 104879 

2006 11311 87959 5484 67991 -938 156591 3645 119143 

2007 5633  8477  25896  1579  

Fonte: OECD Factbook 2009 

Portugal regista, a este respeito, um desempenho que chega a ser superior aos da 

Finlândia e da Coreia do Sul, enquanto a Irlanda regista valores, quer quanto aos fluxos 

quer quanto aos stocks, muito superiores aos dos outros países. 

Analisando agora a evolução das exportações e importações, nomeadamente em termos 

do seu desempenho relativo, apresentam-se em anexo os seguintes gráficos: 

- Gráfico 34: evolução comparada do preço relativo das exportações de bens e serviços, 

medido, para cada país, pelo rácio entre os preços das suas exportações e os preços das 

exportações dos seus concorrentes, nos mercados de destino; sendo por isso um 

indicador da competitividade relativa das suas exportações, em termos de preços; 

- Gráfico 35: evolução comparada do índice de desempenho das exportações de bens e 

serviços, sendo este calculado, para cada país, comparando o crescimento em volume 

das suas exportações com o crescimento dos mercados de destino; permitindo avaliar se 

ao longo do tempo houve ganho ou perda de quotas de mercado; 

- Gráfico 36: evolução comparada do preço relativo das importações de bens e serviços, 

medido, para cada país, pelo rácio entre o preço efectivo das suas importações e o preço 

sombra das mesmas; sendo um indicador dos efeitos da evolução relativa das taxas de 

câmbio no custo das importações de cada país; 

- Gráfico 37: evolução comparada da taxa de penetração das importações de bens e 

serviços, calculada esta, para cada país, como o rácio entre o volume das suas 

importações e a despesa total da economia + as exportações, igualmente em volume; 

sendo por isso um indicador da dependência do exterior (ou da propensão a importar) de 

cada economia; 
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- Gráfico 38: evolução comparada dos termos de troca, isto é, o rácio entre o preço das 

exportações e o preço das importações de cada economia. 

A análise destes gráficos permite extrair importantes ilações: 

- O preço relativo das exportações de bens e serviços da Coreia do Sul foi sempre 

bastante superior a 1 (um), ou seja, os preços das suas exportações foram sempre 

superiores aos preços dos concorrentes nos mercados de destino; embora o preço 

relativo tenha uma forte evolução descendente a partir do ano de 1989; por conseguinte 

e dado o desempenho das suas exportações, a competitividade das exportações da 

Coreia do Sul não foi baseada exclusivamente nos preços. 

 - Os preços relativos das exportações da Finlândia e da Irlanda mantiveram-se, ao 

longo de todo o período, relativamente constantes, embora com algumas oscilações, 

mais pronunciadas no caso da Finlândia. 

- O preço relativo das exportações de Portugal aumentou, de 1979 a 1991, e manteve-se 

relativamente constante desde então e aproximadamente ao mesmo nível dos da 

Finlândia e da Irlanda. 

- Estas evidências demonstram a tese consensual, em marketing estratégico, de que a 

competitividade não se baseia apenas nos preços (ou custos de produção), mas também 

na diferenciação dos produtos e outros factores. 

- O índice de desempenho das exportações de Portugal foi sempre, desde 1982, superior 

a 1 (um), ou seja, Portugal foi sempre capaz de ganhar ou manter quotas nos mercados 

de destino das suas exportações; muito embora a trajectória do índice seja descendente 

desde 1990 até 2006, regista de novo uma forte subida a partir de 2006. 

- Já o índice de desempenho dos outros países foi quase sempre inferior a 1 (um), isto é, 

o crescimento das suas exportações foi quase sempre inferior ao crescimento dos seus 

mercados de destino; o que relembra a importância, sempre reiterada em marketing 

estratégico, de uma boa selecção dos mercados a explorar (mercados em forte 

crescimento) e sua segmentação. 

- Quanto ao preço relativo das importações de bens e serviços, as trajectórias de 

Portugal, da Finlândia e da Coreia do Sul, são bastantes semelhantes, aproximando-se 

tendencialmente de 1 (um), isto é, da neutralidade quanto aos efeitos das variações 

relativas das taxas de câmbio. 
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- A Irlanda, porém, exibe uma deterioração em termos do custo relativo das suas 

importações, derivada dum tendencial aumento da sua taxa nominal de câmbio efectiva. 

- Relativamente à taxa de penetração das importações, todas as trajectórias são 

ascendentes, reflectindo provavelmente o crescente grau de abertura e de especialização 

de todas estas economias. A taxa de penetração é, porém, sempre muito mais elevada na 

Irlanda. 

- Por último, quanto à evolução dos termos de troca, verifica-se que os termos de troca 

da Coreia do Sul tendencialmente se deterioraram, nomeadamente a partir de 1989 ou 

considerando todo o período; os termos de troca da Finlândia e da Irlanda, com 

trajectórias e valores semelhantes, tenderam também a uma ligeira deterioração; 

enquanto os ternos de troca de Portugal melhoraram tendencialmente, ao longo de todo 

o período. 

- A melhoria dos termos de troca registada em Portugal tanto pode ser devida a um 

relativo encarecimento das suas exportações (como parece indiciar a evolução do preço 

relativo das exportações), como pode significar que o conteúdo em termos de valor 

acrescentado das exportações aumentou relativamente ao mesmo conteúdo das 

importações. 

Rematando esta análise, uma questão se coloca: dados os desempenhos relativos das 

exportações e importações de Portugal, comparativamente melhores do que os 

desempenhos registados nos outros países, como vimos, como se explica a persistência 

de saldos negativos da nossa balança comercial, em comparação com saldos 

persistentemente ou tendencialmente positivos nos outros países? Embora a resposta 

cabal a esta questão não caiba no âmbito da presente dissertação, crê-se que factores de 

competitividade, entre outros, tais como o apoio à actividade exportadora e na selecção 

dos mercados de exportação, à criação e desenvolvimento das vantagens comparativas 

de cada país, diferem muito entre Portugal e os outros países considerados e podem 

eventualmente relevar da existência ou não de uma estratégia concertada entre o Estado 

e as empresas, em suma, da presença ou ausência de uma estratégia colectiva. 

Passa-se agora à análise do desempenho comparativo destes países, quanto à poupança, 

ao endividamento externo, e ao desempenho do sector público administrativo (aqui 

equiparado ao Estado ou Governo). A relevância desta análise, no âmbito da presente 

dissertação, resulta antes de mais da importância que tem sido atribuída pelo 
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pensamento económico dominante ao comportamento daquelas variáveis, e ao peso do 

Estado, para o desempenho económico de cada país.  

Relativamente à poupança e ao endividamento externo, o comportamento destas 

variáveis apenas indirectamente terá que ver com a presença ou ausência de uma 

estratégia colectiva, no sentido que aqui lhe é dado. Por isso, a sua análise será muito 

breve e os dados correspondentes serão apresentados em anexo. 

Já quanto ao papel e desempenho do Estado, entendido como determinante no 

desenvolvimento e execução de uma estratégia colectiva e também para a 

implementação da RIA, o que interessa analisar é em que medida a implementação de 

uma estratégia colectiva e da RIA determinam qualquer comportamento específico quer 

das receitas e despesas do Estado e do peso deste na economia. Por isso, embora se 

apresentem os indicadores normalmente considerados para a análise do desempenho e 

do peso do Estado, só serão apresentados no corpo desta dissertação aqueles que 

ilustram o escopo exposto, sendo os outros apresentados em anexo, para complementar 

a análise. 

Começa por se exibir em anexo (Gráfico 39), a evolução comparada da poupança 

líquida em percentagem do PIB, nos quatro países. De notar os níveis 

comparativamente muito elevados da poupança líquida na Coreia do Sul, as trajectórias 

tendencialmente ascendentes registadas na Irlanda e na Finlândia (neste último caso, 

com uma quebra acentuada no período de crise de 1989-1993); e, em contraste, o 

acentuado declínio da poupança líquida em Portugal, a partir de 1989, passando a ser 

negativa desde 2003. 

Estreitamente correlacionado com o comportamento da poupança líquida está o 

comportamento do Financiamento líquido/Endividamento líquido em percentagem do 

PIB, o qual se exibe também em anexo (Gráfico 40). De notar que Portugal foi quase 

sempre financiado pelo exterior, enquanto os outros países ou foram financiadores ou se 

situaram muito próximo da neutralidade. 

Apresenta-se igualmente em anexo (Tabela 28) a dívida externa bruta dos quatro países 

e sua evolução entre 2003 e 2008, em percentagem do PIB: do Governo (sector público 

administrativo) (G); do Governo e das Autoridades Monetárias (G+AM); e total. 

Da análise desta tabela, cumpre destacar o seguinte: 



80 
 

- A dívida externa bruta do sector público administrativo em Portugal aumentou 

consideravelmente entre 2003 e 2008, de 36,5% para 50,6% do PIB; mas correspondia 

em 2008 (e de resto nos restantes anos) a apenas cerca de ¼ da dívida total; 

- Já na Irlanda, a dívida do sector público administrativo correspondia em 2008 a 29,6% 

do PIB, mas a dívida total correspondia a 851% do PIB; sendo certo que a Irlanda foi 

quase sempre financiadora líquida do exterior, em termos da despesa agregada (como 

vimos na análise precedente), a sua dívida externa total só pode ser explicada pela 

natureza das suas relações financeiras com o exterior e não pelo balanço entre a sua 

produção e consumo. 

Passa-se agora à análise do desempenho do sector público administrativo. Começa por 

se exibir o Financiamento líquido/Endividamento líquido do SPA em % do PIB, ao 

longo de todo o período. 

 

Gráfico 22 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 

É muito distinto, a este respeito, o comportamento do SPA nos quatro países. Enquanto 

em Portugal, o SPA careceu sempre de financiamento adicional para cobrir os seus 

défices, na Coreia do Sul, e na Finlândia (excepto no período de 1991 a 1998), o Estado 
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poupou sempre. Já na Irlanda, até 1995 o Estado endividou-se sistematicamente, mas a 

partir deste ano poupou e pôde reduzir a sua dívida. 

Em conexão com esta análise, apresenta-se em anexo (Gráfico 41) a evolução das 

responsabilidades financeiras brutas do SPA, em percentagem do PIB, entre 1995 e 

2007. 

Este gráfico comprova a análise precedente: enquanto em Portugal o Estado manteve 

um elevado nível de dívida pública, na Finlândia e na Irlanda o peso da dívida pública 

foi diminuindo ao longo dos anos; e na Coreia do Sul, embora o nível da dívida pública 

tenha crescido, o seu nível mantém-se comparativamente baixo. 

Complementa-se esta análise com a apresentação da evolução da despesa pública, entre 

1995 e 2007: despesa pública total (DT), social (DS) e em investimento (Inv), em 

percentagem do PIB. 

Tabela 21 – Evolução da despesa pública total, social e em investimento, em % do PIB 

Anos Portugal Finlândia Irlanda Coreia do Sul 

DT % DS % Inv % DT % DS % Inv % DT % DS % Inv % DT % DS % Inv % 

1995 43,4 17,0 3,8 61,5 30,9 2,7 41,2 15,7 3,8 19,8 3,3 5,1 

1996 44,1 17,6 4,1 59,9 30,8 2,8 39,2 14,8 3,9 20,6 3,5 5,6 

1997 43,2 17,5 4,5 56,2 28,5 3,1 36,7 14,0 3,8 21,3 3,8 5,9 

1998 42,8 17,9 4,1 52,6 26,3 2,9 34,5 13,0 3,8 23,5 5,2 6,2 

1999 43,2 18,3 4,1 51,5 25,7 2,8 34,1 14,1 4,1 22,7 6,3 5,9 

2000 43,1 19,6 3,8 48,3 24,3 2,5 31,5 13,6 4,5 22,6 5,0 5,8 

2001 44,4 19,9 3,9 47,9 24,2 2,6 33,4 14,4 5,3 24,2 5,4 6,0 

2002 44,3 21,3 3,6 49,0 25,0 2,8 33,6 15,3 5,2 23,8 5,3 5,5 

2003 45,5 22,9 3,2 50,1 25,8 3,0 33,4 15,8 4,3 29,2 5,6 6,0 

2004 46,5 23,1 3,3 50,1 26,0 3,0 33,7 16,2 3,8 26,7 6,3 5,8 

2005 47,6 .. 3,1 50,3 26,1 2,5 33,7 16,7 3,6 27,3 6,9 5,4 

2006 46,3 .. 2,5 48,6 .. 2,3 34,0 .. 3,8 28,4 .. 4,8 

2007 45,8 .. 2,4 47,3 .. 2,3 35,7 .. 3,9 28,9 .. 4,6 

Fonte: OECD Economic Outlook 85 e OECD.stat, Country Statistical Profile 

Da análise destes dados, constata-se: 

- A despesa pública total em Portugal, em % do PIB, pouco aumentou entre 1995 e 

2007; e a despesa social cresceu significativamente; 

- Já na Finlândia, a despesa pública total diminuiu tendencialmente ao longo do período 

considerado, mas foi sempre superior à registada nos outros países; a despesa social 

também diminuiu em percentagem do PIB, mas é também superior à dos outros países; 
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- Na Irlanda, a despesa pública total também diminuiu, mas menos acentuadamente que 

na Finlândia; e a despesa social aumentou ligeiramente; 

- Por último, na Coreia do Sul a despesa total aumentou, mas regista níveis bastante 

inferiores aos dos outros países; de resto, é notório o baixo nível da despesa social 

pública neste país. 

Crê-se poder concluir desta análise que não é tão importante o peso do sector público, 

em termos da sua despesa total em % do PIB, quanto o é a forma como gere receitas e 

despesas, os seus défices e o seu endividamento e, sobretudo, o grau de eficácia (medida 

em termos do grau de consecução dos objectivos propostos) e o nível de eficiência 

(medida em termos do balanço entre os custos e benefícios da sua acção) da sua gestão. 

Conclui-se a análise comparativa do desempenho económico e social dos quatro países, 

apresentando dois indicadores de preços/custo relativos e alguns indicadores de 

desenvolvimento social. 

Exibe-se em primeiro lugar, em anexo (Gráfico 42), os índices do nível de preços 

relativo (OCDE = 100) de cada um dos países. Quer a evolução quer o valor do índice 

de cada país correspondem, no essencial, ao seu nível de desenvolvimento económico 

relativo, como seria de esperar, não requerendo explicações adicionais. 

O gráfico 23 seguinte evidencia a evolução do índice do custo unitário do trabalho 

relativo na indústria (ano 2000 = 100) de cada país, o qual compara a evolução do custo 

unitário do trabalho em cada país (na indústria) com a registada nos países com os quais 

compete no comércio internacional e é, deste modo, um indicador de competitividade. 
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Gráfico 23 – Fonte: OECD Factbook 2009 

Embora não se possa fazer comparações, entre países, dos valores assumidos pelo 

índice, por carecerem de significado, pode-se comparar a evolução registada em cada 

país, a qual representa e evolução da competitividade de cada país face aos seus 

concorrentes no mercado internacional. Assim, importa destacar os ganhos de 

competitividade verificados na Finlândia e na Irlanda, as fortes oscilações registadas na 

Coreia do Sul, e a ligeira tendência de subida do índice (perda relativa de 

competitividade) verificada em Portugal. 

Apresenta-se por último, em anexo, os seguintes indicadores de desenvolvimento social 

e humano, os quais visam complementar a análise comparativa do desempenho 

económico dos quatro países:  

- O Indicador de Desenvolvimento Humano, das Nações Unidas, entre 1975 e 2002 

(Tabela 29); o qual confirma a boa evolução destes países em termos de 

desenvolvimento económico e social e estabelece o posicionamento relativo dos quatro 

países na escala mundial do desenvolvimento humano; 

- Alguns indicadores de desigualdade em 2005 (Tabela 30): coeficiente de Gini; rácio 

dos níveis de rendimento P90/P10; taxa de pobreza – rácio do número de pessoas na 
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população total, cujo rendimento fica abaixo de 50% do rendimento mediano da 

população; e variação em pontos percentuais da taxa de pobreza nos últimos 20 anos; 

- Evolução, entre 1998 e 2006, das taxas de graduação no ensino superior, em 

percentagem da população com 25-64 e 25-34 anos de idade (Tabela 31); 

- Gastos em educação, em % do PIB e no ano de 2005: gastos públicos em todos os 

níveis de educação; gastos totais (públicos e privados) em todos os níveis de educação, 

no ensino não superior e no ensino superior (Tabela 32). 

Estes indicadores confirmam, em geral, as análises anteriormente feitas, quanto ao 

desenvolvimento económico e social dos quatro países. 

2.7. Estratégia colectiva e implementação da RIA: cronologia comparada 

Conforme foi expresso na secção 1.1., relativamente à operacionalização do conceito de 

estratégia colectiva, assume-se como marco essencial para aferir da existência ou 

ausência de uma estratégia colectiva, a adopção da RIA. 

Porém, a OCDE estabelece em documentos diferentes (ver figura 6 e tabela 22 

seguintes) anos de adopção da RIA na Finlândia e na Irlanda divergentes, para cada um 

destes países. 

Figura 6 – Ano de adopção da RIA 

 

Fonte: OECD 2002b: 40 



85 
 

Tabela 22 – Adopção da RIA nos países seleccionados 

Países Ano de 
introdução 

Âmbito de cobertura Requerida por Organismo de 
controlo de 
qualidade 

Comentários 

    Lei Primária Regulação subordinada       

Finlândia Meados de 
1970; 
fortalecida 
nos anos 
90 

Sempre Sempre Instruções do 
Gabinete 

Reguladores A avaliação do 
impacto não se 
aplica à revisão 
de regulações 
existentes 

Irlanda 1999 Sempre Regulação principal Manual do 
Gabinete 

Prime Minister's 
Department e o 
Department of 
Finance 

  

Coreia do Sul 1998 Sempre Sempre Lei Básica 
sobre 
Regulação 
Administrativa 

Office of the 
Prime Minister 

A RIA não se 
aplica à revisão 
da regulação 
existente 

Portugal Não 
definido 

Sempre Regulação principal Directiva 
política 

Reguladores   

Fonte: Jacobzone et al (2007), "Indicators of Regulatory Management Systems”, OECD Working Papers on Public 
Governance, No. 4 

Estas divergências resultam da utilização de critérios qualitativos para avaliar a 

governação dos diferentes países, tornando tal qualificação inevitavelmente subjectiva. 

Para evitar subjectividade e dados os objectivos da presente dissertação, estabelece-se 

uma cronologia que conjuga a presença de uma estratégia colectiva com a adopção da 

RIA. Para o efeito, consideram-se os sinais da presença de uma estratégia colectiva e os 

eventos marcantes que foram referidos extensivamente na descrição do percurso 

específico de cada um dos países; e tem-se obviamente em conta os anos de adopção da 

RIA considerados pela OCDE e acabados de enunciar. Esta cronologia é apresentada na 

tabela seguinte. 

Tabela 23 – Estratégia Colectiva com Implementação da RIA – cronologia comparada 

Países Ano de início Eventos marcantes 

Portugal Nunca  

Finlândia 1996 Instruções HELO (1975, 1980, 1992); Programa de 
Políticas para as Pequenas e Médias Empresas (1996) 

Irlanda 1996 Programme for National Recovery (1987); Strategic 
Management Initiative (1994); Delivering Better 
Government (1996) 

Coreia do Sul 1998 Concertação estratégica com os Chaebol desde os anos 
70; Basic Act on Administrative Regulations (BAAR) 
(1997) 

 Fonte: OCDE 

Assim, coincidindo os anos de adopção com os referidos no primeiro dos documentos 

da OCDE acima mencionados (OECD 2002b: 40), eles são, no entanto, relacionados 



86 
 

directamente com os documentos oficiais que institucionalizaram a adopção da RIA e, 

para além disso, são referidos outros documentos oficiais ou características essenciais 

que foram enunciados na descrição do percurso específico de cada um dos países, como 

representativos da existência de uma estratégia colectiva.   

Complementa-se esta cronologia fazendo referência ao quadro (Figura 4) “Requisitos de 

processos RIA usados por Governos centrais (2005 e 2008)”, anteriormente exibido, o 

qual evidencia que, em 2005, Portugal não havia ainda implementado quaisquer 

processos RIA, pelo que a adopção desta não tinha ainda expressão no final (2007) do 

período considerado nesta dissertação. Por outro lado, o mesmo quadro mostra também 

quão relativamente avançados estavam a Finlândia, a Irlanda e a Coreia do Sul na 

implementação da RIA.  

 Conclusões preliminares 

Considerando toda a análise precedente, importa fazer uma síntese do desempenho 

económico comparado dos quatro países, reportado agora especialmente aos períodos 

(acima identificados) em que houve na Finlândia, na Irlanda e na Coreia do Sul uma 

estratégia colectiva, por oposição à sua ausência em Portugal. 

Relacionando essa síntese quer com o conceito de competitividade segundo Porter 

(1990, 2008) – níveis sempre crescentes de produtividade geral (PIB per capita) – quer 

com os desafios colocados pela globalização – “Aproveitar o novo ambiente global e 

maximizar os ganhos da integração na economia mundial, através do aperfeiçoamento 

do ambiente de negócios, o fortalecimento da concorrência e a melhoria das infra-

estruturas” (OECD, 2008j: 4) – e ainda com o desempenho do Estado (sua eficiência e 

eficácia, definidas anteriormente e, nomeadamente, via implementação da RIA), 

destacam-se os seguintes indicadores e dados, apresentados ao longo da análise 

comparativa, que se crê evidenciarem o melhor desempenho da Finlândia, da Irlanda e 

da Coreia do Sul, comparativamente com o de Portugal, naqueles períodos: 

- A evolução do PIB per capita relativo (Gráfico 12) e a do Índice do PIBpc PPC 

relativo (Gráfico 13) que evidenciam níveis mais elevados de produtividade e 

trajectórias quase sempre ascendentes para os países com uma estratégia colectiva e nos 

períodos em que esta se verificou, por oposição à estagnação em Portugal; 
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- A perda de peso da Indústria com Energia em Portugal, a partir de 1995, 

comparativamente com a evolução registada nos restantes países (Tabela 13), a qual 

deve ser relacionada com a perda de capacidade de acrescentar valor nos e para os 

mercados, nomeadamente internacionais, o que deve ser uma prerrogativa preferencial 

da indústria; 

- A variação negativa da quota do fabrico de equipamento TIC no VAB do sector 

manufactureiro, em Portugal e entre 1995 e 2006 (Tabela 14), para além do baixo nível 

à partida de tal quota, o que evidencia a fraca competitividade de Portugal num dos 

sectores que mais cresceu, quer em termos de volume de produção, quer em termos de 

produtividade, com a consolidação da globalização; 

- O acentuado declínio, verificado em Portugal a partir do ano 2000, da taxa de 

crescimento da FBCF (Gráfico 14), em contraste com o ritmo verificado nos outros 

países, evidenciando uma evolução negativa das expectativas empresariais; 

- O baixo nível comparativo do investimento em Portugal em I&D (Gráfico 17), o qual, 

reconhecidamente, é um dos elementos-chave para a competitividade e requer uma forte 

interacção (concertação estratégica) entre o sector público e o privado; 

- O desempenho comparado dos quatro países no que diz respeito às relações comerciais 

externas: um mais baixo grau de abertura de Portugal (Tabela 19); défices comerciais 

contínuos em Portugal, por oposição aos excedentes repetitivos nos outros países 

(Gráfico 21) – de notar a franca melhoria registada na Coreia do Sul, a partir de 1998 – 

os quais se relacionam directamente com a competitividade geral das empresas e da 

economia; 

- O fraco desempenho comparativo do SPA em Portugal, evidenciado: pelo indicador de 

Financiamento líquido/Endividamento líquido do SPA em % do PIB (Gráfico 22); pela 

evolução das responsabilidades financeiras brutas do SPA, em percentagem do PIB, 

entre 1995 e 2007 (Gráfico 41); e ainda pela evolução da despesa pública total, em % do 

PIB (Tabela 21), a qual deve ser relacionada com um baixo nível comparativo de 

eficiência e de eficácia do Estado, e de implementação da RIA, em Portugal. 

Muito embora se deva considerar que a evolução registada se fica a dever a variados 

factores, crê-se ter ficado bem demonstrado, pela descrição do percurso e da governação 

específica de cada país e pelo desempenho económico comparativo que, sendo eles 
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diferenciados em múltiplos aspectos, coincidem quanto à presença de uma estratégia 

colectiva na Finlândia, na Irlanda e na Coreia do Sul e ao seu confirmado melhor 

desempenho económico, comparativamente com Portugal.  

Trata-se, porém e obviamente, de uma conclusão essencialmente qualitativa, pelo que se 

procurará complementá-la com a análise quantitativa que se segue. 
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3. Estimativa do crescimento da PTF. Análise de regressão 

Reconhecendo que as conclusões da análise comparativa feita e da descrição do 

percurso específico de cada um dos países poderão ser insuficientes, procurará aferir-se 

quantitativamente o impacto da presença (ou ausência) de uma estratégia colectiva no 

crescimento económico. Para o efeito, adoptar-se-á a seguinte metodologia:  

1º - Considerando a cronologia estabelecida acima, estima-se o contributo da 

produtividade total dos factores (PTF) para o crescimento económico na Finlândia e na 

Irlanda, nos períodos (idênticos) em que existiu uma estratégia colectiva com 

implementação da RIA, e o mesmo contributo em Portugal, em igual período. 

A razão da exclusão da Coreia do Sul desta análise é o facto de a OCDE não 

disponibilizar dados relativos ao stock de capital produtivo deste país, conforme a 

metodologia antes referida (Schreyer, 2004), como pode ser confirmado em OECD 

(2008b), nomeadamente no sítio www.oecd.org/statistics/productivity. A obtenção 

desses dados noutras fontes também se gorou, por indisponibilidade, ou por os dados 

disponíveis não serem comparáveis para os efeitos desta análise (Wölfl et al, 2007). 

Contudo, crê-se que o bom desempenho económico da Coreia do Sul, 

comparativamente com qualquer dos outros países considerados, e a sua coincidência 

com a existência de uma estratégia colectiva, ficou bem evidenciado pelos indicadores e 

dados antes apresentados. 

2º - Tomando aquelas estimativas em consideração, procurará indagar-se, por análise de 

regressão, se a presença de uma estratégia colectiva, conforme foi definida e 

calendarizada, teve efectivamente um impacto positivo no crescimento da PTF e, por 

essa via, no crescimento económico. 

3.1. Estimativa do crescimento da PTF 

Para o efeito do cálculo do contributo da PTF, utiliza-se a seguinte equação da 

contabilidade do crescimento (OECD, 2003c): 

rPTF = rPIB – shK∙rK – shL∙rL 

Em que: 

rPTF: Variável dependente; crescimento anual da produtividade total dos factores 

rPIB: taxa instantânea de crescimento, anual, do PIB a preços constantes 

shL: média anual [(valor inicial+valor final)/2] da quota do custo do trabalho no PIB ao custo dos factores 

shK : média anual [(valor inicial+valor final)/2] da quota do custo do capital no PIB ao custo dos factores 

http://www.oecd.org/statistics/productivity
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rK: taxa instantânea de crescimento, anual, do stock de capital produtivo (variável KTV)  

rL: taxa instantânea de crescimento, anual, das horas de trabalho totais (variável HRT) 

Notas:  

1) Taxas instantâneas de crescimento calculadas (rX = d(lnX)/dt, com X = {PIB, K, L}) 

2) Fonte para a variável PIB a preços constantes (GDPV): OECD Economic Outlook 85 

3) Fonte para a variável shL: OECD.stat, Unit Labour Costs Dataset 

4) shK obtida por diferença (shK = 1 – shL) 

5) Fonte para a variável KTV: OECD Economic Outlook 85 

6) A variável HRT é obtida do seguinte modo: HRT = ET x HRS, em que ET representa o emprego total 

da economia (trabalho por conta de outrem e por conta própria), em nº de pessoas, e HRS representa o 

nº médio de horas efectivamente trabalhadas por ano e por pessoa empregue (trabalho por conta de 

outrem e por conta própria); fontes: variável ET – OECD Economic Outlook 85; variável HRS – 

OECD Factbook 2009 

Cumpre clarificar algumas questões metodológicas relativas à equação supra e aos 

cálculos efectuados. Assim: 

a) A equação traduz o cálculo do chamado “resíduo de Solow” (o valor de rPTF) e tem 

subjacente uma função de produção agregada do seguinte tipo (OECD, 2003c): 

Y = AK
α
L

1-α
 

Em que: 

Y: produto agregado em volume 

A: parâmetro representando o estado da eficiência técnica na economia 

K: volume de capital produtivo 

L: volume de trabalho 

α e (1-α): parâmetros que representam, respectivamente, a elasticidade parcial do produto relativamente 

ao factor capital e a elasticidade parcial do produto relativamente ao factor trabalho 

Esta função tem as seguintes propriedades (Chiang et al, 2005): 

- O parâmetro A é uma variável exógena e não directamente mensurável; é uma função 

crescente do tempo, isto é, dA/dt > 0, e esta derivada representa o progresso técnico ou, 

num sentido mais lato, o progresso da eficiência técnica na produção de bens e serviços; 

assim, rPTF = (dA/dt)/A representa a taxa de crescimento da eficiência técnica 

(correntemente apelidada de produtividade total dos factores); 

- É uma função homogénea de grau um (o que implica rendimentos técnicos constantes 

à escala); 

- Tem derivadas parciais de 1ª ordem contínuas e positivas, e derivadas parciais de 2ª 

ordem negativas (o que implica produtividades físicas marginais positivas e 

decrescentes, para ambos os factores produtivos K e L); 

- Com rendimentos constantes à escala e em situação de concorrência perfeita, os 

parâmetros α e (1-α) correspondem, respectivamente, à participação relativa (quota) dos 

rendimentos do capital e do trabalho no produto, sendo estas iguais, portanto, às 

respectivas elasticidades parciais do produto em relação a cada um dos factores. 
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b) No modelo neoclássico do crescimento original, formulado por Robert Solow em 

1956 (Figueiredo et al, 2008), o progresso técnico (portanto, o parâmetro A) não é 

considerado explicitamente – a função de produção agregada assume a forma geral Y(t) 

= F[K(t), L(t)] – e, para além das referidas propriedades da função de produção, são 

ainda assumidas as seguintes condições económicas (Figueiredo et al, 2008): 

- Os factores são substituíveis entre si e perfeitamente divisíveis;  

- A poupança é exógena, representando uma fracção constante do rendimento; 

- A dotação em factor trabalho cresce, exogenamente, à taxa n, que é a taxa natural de 

crescimento da população; 

- O equilíbrio no mercado de bens realiza-se através da igualização do investimento 

bruto à poupança disponível. 

Nestas condições, deduz-se do modelo que a razão capital/trabalho (k = K/L) tende no 

longo prazo para um nível de equilíbrio estável (steady state), com pleno emprego da 

força de trabalho disponível (Chiang et al, 2005). Assim, atingido o equilíbrio 

dinâmico, verifica-se continuadamente que: 

rk = 0 e rY = rK = rL = n 

rk – taxa de crescimento da razão K/L. 

c) Nas versões posteriores mais divulgadas do modelo neoclássico do crescimento que 

incorporam o progresso técnico, este é considerado “neutral à Harrod”, isto é, afecta 

única e exclusivamente a eficiência técnica do factor trabalho (Figueiredo et al, 2008). 

Assim, a função de produção assume a seguinte forma geral: 

Y(t) = F[K(t), AL(t)] 

Com esta nova formulação, verifica-se ainda (Figueiredo et al, 2008) que a trajectória 

temporal de k
*
 (= K/AL) converge para um nível de equilíbrio estável (isto é, 

permanece inalterado a partir daí), em que: 

rk
*
 = 0,  rY = rK = ρ + n, 

com ρ = rA (= rPTF) 

d) Decorre, porém, da evidência empírica que o progresso técnico afecta tanto a 

eficiência técnica do factor trabalho quanto a eficiência técnica do factor capital 
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(OECD, 2003c). Sendo assim, a função de produção agregada, na sua forma geral, tem 

que ser reformulada do seguinte modo: 

Y(t) = A(t)F[K(t), L(t)], 

ou, assumindo uma função de produção do tipo Cobb-Douglas linearmente homogénea,  

Y = AK
α
L

1-α
 

que é exactamente a função assumida na alínea a) (Chiang et al, 2005). 

Pode-se provar – a demonstração, pela sua extensão e complexidade, é apresentada no 

Apêndice II – que, com esta formulação da função de produção agregada, a razão 

capital/trabalho já não converge para um equilíbrio dinâmico estável (equilíbrio 

intertemporal). A presença do termo multiplicativo A(t) faz com que níveis fixados de K 

e L gerem níveis de produção futuros maiores do que os do presente; e que a razão k 

(K/L), considerando que L cresce à taxa n, assuma valores sempre crescentes. Com 

progresso técnico, portanto, será possível que, em uma sucessão de estados de equilíbrio 

no mercado de bens e serviços, tenhamos um stock cada vez maior de capital disponível 

por trabalhador (Chiang et al, 2005); e nada garante que os estados de equilíbrio assim 

atingidos correspondam a situações de pleno emprego do factor trabalho, como de resto 

é demonstrado pela evidência empírica.    

Nestas condições, a medida do volume de trabalho a considerar na contabilidade do 

crescimento não poderá ser a dimensão da população, nem sequer a dimensão da 

população activa, mas sim o número de horas efectivamente trabalhadas, por ano, pela 

força de trabalho empregue (por conta de outrem ou por conta própria), já que apenas 

esta medida reflecte as variações da quantidade de trabalho utilizada na produção; e 

deste modo, a taxa rL será a taxa de crescimento do número total de horas trabalhadas, 

que é a medida considerada nesta análise. 

e) Quanto à medida do volume de capital, a OCDE vem utilizando uma medida ajustada 

– por oposição às medidas tradicionais do stock bruto de capital fixo ou do stock líquido 

de capital fixo (wealth stock), que não disponibiliza – conforme a metodologia definida 

em OECD (2001c), Schreyer (2004) e Wölfl et al (2007), a qual corresponde ao 

conceito de “capital produtivo”, isto é, volume de serviços de capital disponíveis para a 

produção de bens e serviços.  
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Esta medida tem em conta, dada a metodologia utilizada no seu cálculo (Schreyer, 

2004; Wölfl et al, 2007): as diferenças de nível de eficiência técnica de cada tipo de 

bens de capital, em função da sua idade; as mesmas diferenças entre sucessivas gerações 

dum mesmo tipo de activos; e ainda tais diferenças e sua evolução entre os diversos 

tipos de bens de capital. Ou seja, esta medida visa quantificar não só os efeitos do 

desgaste dos bens de capital ao longo do tempo (wear and tear), mas também os efeitos 

do progresso tecnológico na eficiência técnica do capital, diversos entre os diferentes 

tipos de activos (OECD, 2003c; Schreyer, 2004; Wölfl et al, 2007). Deste modo, esta 

medida do capital capta os efeitos do progresso técnico “incorporado” nos bens de 

capital (OECD, 2003c).  

Conforme foi esclarecido atempadamente, foi esta a medida utilizada para o cálculo dos 

rácios K/PIB e K/L e é também a medida utilizada na presente análise. 

f) Porém, a utilização deste tipo de medida para o capital deveria ser acompanhada do 

uso de uma medida, para o factor trabalho, ajustada em termos de capital humano, isto 

é, que tivesse em conta os diferentes níveis de qualificação ou, lato sensu, de eficiência 

técnica, dos recursos humanos utilizados na produção. Mas tal medida não é 

disponibilizada pela OCDE (Wölfl et al, 2007), pelo que também não é utilizada aqui.  

Ora, isto implica o seguinte, quanto à estimativa do crescimento da PTF: 

- No que diz respeito ao capital, tal estimativa reflectirá apenas os efeitos do progresso 

tecnológico “não incorporado”, uma vez que os efeitos do progresso técnico 

incorporado nos bens de capital são captados pela sua própria medida;  

- Mas em relação ao factor trabalho, ela captará os efeitos do progresso na eficiência 

técnica do trabalho, dado que a medida do trabalho utilizada apenas regista as variações 

de quantidade, mas não de qualidade (OECD, 2003c; Wölfl et al, 2007). 

g) Importa também questionar o pressuposto, assumido no modelo de Solow, de 

rendimentos técnicos constantes à escala. Desde Adam Smith que a hipótese de 

rendimentos crescentes à escala vem sendo demonstrada, teórica e empiricamente 

(Figueiredo et al, 2008). Sendo assim, tem que se considerar que o pressuposto de 

rendimentos técnicos constantes à escala será, em muitas situações, pouco realista e, 

portanto, inexacto. 



94 
 

Deste modo, a função de produção agregada a considerar (ainda do tipo Cobb-Douglas) 

deveria ser da seguinte forma (Chiang et al, 2005): 

Y = AK
α
L

β
, 

com 0 < α, β < 1 e α + β ≥ 1 

Dada a dificuldade de estimação de α e β (OECD, 2003c) – quer pelos problemas de 

medição das variáveis K e L, antes referidos, quer pela não mensurabilidade directa do 

parâmetro A – continuam ainda a utilizar-se shK e shL como proxies dos parâmetros α e 

β. De facto, com rendimentos à escala constantes ou não, a soma das participações 

relativas de cada um dos factores no produto terá que ser necessariamente igual ao 

próprio produto, sendo a medida deste sempre idêntica, seja ela calculada na óptica do 

rendimento ou na óptica do produto; e, por outro lado, em situação de concorrência 

perfeita no mercado dos factores, tais participações relativas igualam as respectivas 

elasticidades parciais (Chiang et al, 2005).  

Há que ter em conta, porém, que, com esta formulação, a estimativa da variável rPTF 

captará também os efeitos de economias de escala. 

h) Por último, cumpre esclarecer que os valores de shL (quota do custo do trabalho no 

PIB), utilizados nesta análise, são os disponibilizados em OECD.stat, Unit Labor Costs 

Dataset, sendo replicados em muitas outras publicações da OCDE (OECD, 2008b). Mas 

tais valores são diferentes dos utilizados pela própria OCDE na OECD Multi-factor 

Productivity Dataset (www.oecd.org/statistics/productivity) e no cálculo que faz da taxa 

de crescimento da produtividade total dos factores (multi-factor productivity growth).  

As diferenças resultam fundamentalmente do seguinte (Schreyer, 2004): para o cálculo 

do custo do capital (e, consequentemente, da sua quota no PIB) a OCDE utiliza o 

conceito de user cost (custo de utilização), determinado segundo a seguinte equação: 

uc
i
t,0 = q

i
t-1, 0 (r + δ

i 
– ζ

i
t), em que: 

uc
i
t,0: custo de utilização do activo i, com idade 0, no período t 

q
i
t-1, 0: preço de aquisição do activo i, com idade 0, no período t-1 

r: taxa líquida de retorno do capital – remuneração líquida esperada do capital, depois de descontada a 

depreciação e os eventuais ganhos ou perdas de valor do activo i 

δ
i
: taxa de depreciação do activo i – perda de valor de mercado do activo i devido ao envelhecimento 

ζ
i
t: reavaliação ou ganho de capital do activo i no período t – variação esperada do preço do activo i entre 

o princípio e o fim do período t, não devida ao envelhecimento 

http://www.oecd.org/statistics/productivity
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Ora, entre outros problemas de medição, «a escolha de r é uma questão importante: o 

valor do custo de utilização determina o valor dos serviços de capital do activo i, assim 

como a remuneração agregada (custo) do capital. Uma forma de escolher r é determiná-

lo de modo que o valor resultante dos serviços de capital iguale exactamente o valor do 

rendimento não laboral (gross operating surplus) que é computado nas contas 

nacionais. Ainda que computacionalmente conveniente, este procedimento requer 

pressupostos restritivos adicionais. Outra possibilidade é escolher uma taxa líquida de 

retorno externa. Enquanto que não são necessárias pressupostos extra, o valor resultante 

para os serviços de capital não equivale necessariamente ao gross operating surplus e 

isto complica as análises de contabilidade de crescimento» (Schreyer, 2004). E a OCDE 

utiliza uma taxa externa para o cômputo de r (Schreyer, 2004), donde resulta que os 

valores de shL, determinados por diferença (shL + shK = 1), sejam diferentes dos que 

resultam directamente da contabilidade nacional, que são os disponibilizados em 

OECD.stat, Unit Labour Costs Dataset e utilizados nesta análise. 

Assim e em conclusão, a equação da contabilidade do crescimento e as medidas dos 

volumes de capital e de trabalho, e das quotas do trabalho e do capital no PIB, aqui 

utilizadas, conduzem a uma estimativa do contributo da produtividade total dos factores 

(rPTF) que capta os efeitos de economias de escala e os efeitos do progresso na 

eficiência técnica do trabalho, mas não os efeitos do progresso na eficiência técnica do 

capital; e que traduz a repartição do rendimento (remuneração total) entre capital e 

trabalho expressa na contabilidade nacional. 

Todas estas considerações metodológicas alertam para a falibilidade do cálculo do 

contributo da produtividade total dos factores, o qual, em boa verdade, é uma “medida 

da nossa ignorância” (segundo Abramovitz (1956), citado em Wölfl et al, 2007), 

precisamente porque é determinado residualmente. «Esta ignorância cobre muitos 

componentes, alguns desejados (como os efeitos da inovação técnica e organizacional), 

outros indesejáveis (erros de medida, variáveis omitidas, enviesamento na agregação, 

modelo mal especificado)» (Hulten (1990), citado em Wölfl et al, 2007). 

Apresentam-se a seguir os resultados do cálculo efectuado do contributo da PTF nos 

três países. O período considerado é o correspondente à existência de uma estratégia 

colectiva com implementação da RIA, na Finlândia e na Irlanda. A título comparativo e 
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ainda com o intuito de facilitar a aferição dos cálculos efectuados, apresentam-se os 

valores da multi-factor productivity growth (grMFP) fornecidos em 

www.oecd.org/statistics/productivity (apenas disponíveis até 2005).  

Tabela 24 - Portugal: cálculo do contributo da PTF 

Anos rPIB shK*rK shL*rL rPTF grMFP 

1996 3,6 1,4 -1,5 3,6 3,4 

1997 4,1 1,6 -0,1 2,6 2,5 

1998 4,7 1,9 1,2 1,6 1,8 

1999 3,8 2,0 1,5 0,3 0,8 

2000 3,8 1,7 -0,2 2,4 3,1 

2001 2,0 1,4 1,4 -0,8 -0,7 

2002 0,8 1,0 0,4 -0,6 -0,4 

2003 -0,8 0,7 -1,4 -0,1 0,2 

2004 1,5 0,7 0,9 -0,1 0 

2005 0,9 0,5 -0,4 0,8 1,3 

2006 1,4 0,2 0,8 0,4 
 20071 1,9 0,3 -1,2 2,7 
 

   
Média 1,0 

 

  
Média até 2005 1,0 1,2 

Fontes: OECD EO 85, OECD.stat, OECD Factbook 2009; 
grMFP – www.oecd.org/statistics/productivity  

 

Tabela 25 - Finlândia: cálculo do contributo da PTF 

Anos rPIB shK*rK shL*rL rPTF grMFP 

1996 3,7 0,7 0,9 2,1 2,2 

1997 5,7 0,9 2,1 2,7 3,1 

1998 5,1 1,1 1,1 2,8 3,3 

1999 3,9 1,0 2,2 0,7 1,1 

2000 4,9 1,0 0,5 3,4 3,3 

2001 2,5 0,9 0,3 1,3 1,7 

2002 1,5 0,7 -0,1 0,9 0,7 

2003 2,0 0,8 -0,5 1,7 1,6 

2004 3,6 0,6 0,1 2,9 2,7 

2005 2,9 0,9 0,7 1,3 1,4 

2006 4,7 1,1 1,0 2,6 
 2007 4,0 1,1 1,1 1,8 
 

   
Média 2,0 

 

  
Média até 2005 2,0 2,1 

Fontes: OECD EO 85, OECD.stat, OECD Factbook 2009; 
grMFP – www.oecd.org/statistics/productivity  

                                                           
1
 Assume-se em 2007, por falta de informação exacta, que a shl é igual à de 2006 

http://www.oecd.org/statistics/productivity
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Tabela 26 - Irlanda: cálculo do contributo da PTF 

Anos rPIB shK*rK shL*rL rPTF grMFP 

1996 7,8 2,1 2,7 3,0 3,8 

1997 10,9 2,6 0,9 7,4 7,6 

1998 8,1 3,5 0,8 3,8 3,5 

1999 10,2 4,3 2,6 3,3 4,9 

2000 8,8 4,4 2,5 1,9 3,9 

2001 5,7 3,7 1,4 0,6 2,4 

2002 6,2 3,2 0,5 2,5 4,2 

2003 4,4 2,8 0,2 1,4 2,8 

2004 4,6 2,6 1,5 0,4 1,1 

2005 6,2 2,8 2,1 1,3 1,9 

2006 5,6 2,4 2,0 1,2 
 2007 5,8 3,0 1,7 1,1 
 

   
Média 2,3 

 

  
Média até 2005 2,5 3,6 

Fontes: OECD EO 85, OECD.stat, OECD Factbook 2009; 
grMFP – www.oecd.org/statistics/productivity  

Importa registar, desde logo, as fortes variações do contributo da PTF nos três países, 

sendo, porém, tais contributos negativos em Portugal, entre 2001 e 2004.  

É notório, por outro lado, o mais baixo nível médio do contributo da PTF em Portugal, 

comparativamente com o verificado na Finlândia e na Irlanda. De notar que a 

comparação com os dados da OCDE permite constatar o carácter “conservador” dos 

cálculos efectuados, já que os valores fornecidos pela OCDE evidenciam médias do 

contributo da PTF (grMFP) mais elevadas, sobretudo para a Irlanda. 

Saber se tal diferença é estatisticamente significativa, isto é, se é possível concluir, com 

um elevado grau de confiança, que o nível médio do contributo da PTF, na Finlândia e 

na Irlanda, é superior ao verificado em Portugal, no período considerado, é o que se 

poderá determinar com a análise de regressão que se segue. 

3.2. Análise de regressão 

A hipótese que se pretende analisar é a de que a existência de uma estratégia colectiva 

(conforme foi definida) acelera o ritmo do crescimento económico, via produtividade 

total dos factores, isto é, progresso na eficiência técnica do factor trabalho e economias 

de escala.  
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Cumpre, porém, relevar que este não será o único impacto da presença de uma 

estratégia colectiva, porquanto e nomeadamente, a existência de uma estratégia 

concertada entre o Estado e as empresas e outras instituições poderá favorecer o 

crescimento do investimento (via expectativas criadas e incentivos) e, dessa forma, 

contribuir para um mais rápido crescimento económico. Mas não se vislumbra uma 

forma de estabelecer com precisão e rigor o nexo de causalidade entre o ritmo do 

investimento e a existência de uma estratégica colectiva, porque aquele depende de 

numerosos outros factores (condicionantes das expectativas que o comandam). 

Por isso, o que se visa aferir aqui é apenas um dos canais de influência de uma 

estratégia colectiva no crescimento económico. 

Para o efeito, assume-se que o crescimento da produtividade total dos factores é a soma 

de dois componentes: um que traduz o crescimento não dependente de uma estratégia 

colectiva; e um outro que traduz os efeitos da sua existência. Isto é: rPTFit = αit + βECit 

+ uit, em que EC representa uma variável dummy, a qual assume os valores 1 (presença 

de uma estratégia colectiva) e 0 (ausência de uma estratégia colectiva). 

Exibem-se de seguida os resultados da regressão. Na 1ª estimação utilizou-se o método 

dos mínimos quadrados ordinários (OLS). Na 2ª aplicou-se o mesmo método mas com 

correcção das variâncias e covariância dos estimadores, segundo a metodologia de 

Newey-West. 
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1ª – Estimação OLS 

Dependent Variable: RPTF   

Method: Least Squares   

Sample: 1 36    

Included observations: 36   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.049048 0.423066 2.479631 0.0183 

EC 1.114140 0.518148 2.150233 0.0387 
     
     

R-squared 0.119707     Mean dependent var 1.791808 

Adjusted R-squared 0.093816     S.D. dependent var 1.539539 

S.E. of regression 1.465544     Akaike info criterion 3.656283 

Sum squared resid 73.02589     Schwarz criterion 3.744257 

Log likelihood -63.81310     F-statistic 4.623503 

Durbin-Watson stat 1.292956     Prob(F-statistic) 0.038736 
     
     

 

2ª – Estimação OLS com Var/Cov de Newey-West 

Dependent Variable: RPTF   

Method: Least Squares   

Sample: 1 36    

Included observations: 36   

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.049048 0.532440 1.970264 0.0570 

EC 1.114140 0.657849 1.693610 0.0995 
     
     

R-squared 0.119707     Mean dependent var 1.791808 

Adjusted R-squared 0.093816     S.D. dependent var 1.539539 

S.E. of regression 1.465544     Akaike info criterion 3.656283 

Sum squared resid 73.02589     Schwarz criterion 3.744257 

Log likelihood -63.81310     F-statistic 4.623503 

Durbin-Watson stat 1.292956     Prob(F-statistic) 0.038736 
     
     

 

As conclusões que se julgam pertinentes são: 

1º - O impacto de uma estratégia colectiva (variável binária) sobre o crescimento da 

produtividade total dos factores é positivo, isto é, o coeficiente da variável dummy EC é 

positivo, como se conjecturava. A presença de uma estratégia colectiva aumenta, em 

média, a rPTF em 1,1 pontos percentuais. 
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2º - Tal coeficiente é estatisticamente significativo, ou seja, pode-se concluir que a 

presença de uma estratégia colectiva tem impacto positivo no crescimento da 

produtividade total dos factores, usando o respectivo teste unilateral de significância 

individual, executado com a estatística T e com 5% de nível de significância. De notar 

que este resultado é confirmado, isto é, o coeficiente é estatisticamente significativo 

considerando variâncias e covariância corrigidas dos coeficientes, segundo o método de 

Newey-West, consistentes com a hipótese conjunta de heteroscedasticidade (uma vez 

que os dados são de três países distintos) e de autocorrelação (dado que para cada país 

se tem 12 observações anuais) das perturbações aleatórias. 
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Conclusão 

Considerando a definição de estratégia colectiva proposta, para efeitos de caracterização 

e comparação dos percursos e do desempenho económico dos quatro países 

seleccionados (Portugal, Finlândia, Irlanda e Coreia do Sul), isto é:  

1. Estado catalisador – definição concertada com as empresas e suas associações, e 

outras instituições, de objectivos estratégicos para a competitividade, o crescimento e 

o desenvolvimento económico;  

2. Estado organizador e facilitador, com implementação do “Framework RIA”;  

3. Estado fundacional, promotor de uma nova lógica dominante, sendo capaz de 

assegurar que as instituições responsáveis por transformar a visão em realidade 

queiram e sejam capazes de se ajustar às mudanças exigidas por uma economia 

movida pela aprendizagem e pela inovação. 

E tomando em conta os resultados da análise comparativa efectuada, nomeadamente as 

conclusões preliminares expostas no final da secção 2.7, e ainda as conclusões da 

análise de regressão feita, está-se em condições de responder à questão central 

formulada: 

- A existência ou ausência de uma estratégia colectiva, entendida como uma estratégia 

concertada entre o Estado e as empresas e suas associações, e outras instituições, produz 

impacto significativo na competitividade das nações? 

Com efeito, considerando: 

- Quer a competitividade das nações na acepção “Porteriana”, isto é, níveis sempre 

crescentes de produtividade geral (PIB per capita);  

- Quer a capacidade de os diferentes países fazerem face aos desafios da globalização e 

aproveitarem as oportunidades que a mesma engendra, reflectida no balanço e na 

evolução das suas relações comerciais e financeiras com o exterior;  

- E ainda os níveis de eficiência (balanço entre os custos e os benefícios da sua acção) e 

de eficácia (grau de consecução dos objectivos propostos) do Estado, traduzidos no 

nível e na qualidade de implementação da RIA;  
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É possível concluir, com base na análise comparativa efectuada, que a Finlândia, a 

Irlanda e a Coreia do Sul, tiveram consistente e sistematicamente um melhor 

desempenho económico do que Portugal, nos períodos em que tiveram uma estratégia 

colectiva, por oposição à sua ausência em Portugal.  

Pode-se ainda concluir, com base na análise de regressão efectuada, que uma das vias de 

impacto positivo da existência de uma estratégia colectiva no crescimento económico 

(e, consequentemente no PIB per capita) se concretiza via produtividade total dos 

factores, isto é, crescimento da eficiência técnica na produção de bens e serviços. 

Estas conclusões parecem aconselhar que em Portugal seja implementada e 

institucionalizada uma estratégia colectiva, para assegurar um melhor desempenho 

económico, nomeadamente em termos de competitividade, crescimento e 

desenvolvimento económico, e em particular face aos desafios da globalização.  

Sugere-se, desse modo, que os desafios essenciais que Portugal enfrenta se situam no 

plano da competitividade da sua economia, e da competitividade empresarial em que 

aquela radica, os quais só poderão ser superados eficazmente com base numa estratégia 

colectiva, conforme foi definida, de modo a assegurar ritmos de crescimento e de 

desenvolvimento económico elevados e sustentáveis, com um Estado mais eficiente e 

eficaz, social e politicamente legitimado. 
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Apêndice I – “O papel óptimo dos Governos na organização da actividade económica” 

Ao perspectivar a evolução do pensamento económico sobre o papel dos Governos na 

organização da actividade económica, Dunning (1997) começa por distinguir duas 

funções fundamentalmente distintas que um Governo pode desempenhar: a primeira, a 

de iniciador e supervisor do sistema económico, estabelecendo o enquadramento legal e 

institucional em que os recursos e as capacidades, dentro da sua jurisdição, são criadas e 

organizadas, sendo esta função complementada pela arbitragem dos conflitos entre 

agentes económicos; a segunda, a de proprietário de activos, e de participante (ou 

influenciador) na forma como estes activos são utilizados. 

A primeira destas funções é uma responsabilidade especial e exclusiva dos Governos, 

enquanto a segunda pode geralmente ser desempenhada por instituições públicas ou 

privadas. Muito das diversas atitudes dos académicos sobre a intervenção dos Governos 

reflecte a sua percepção sobre qual o equilíbrio apropriado entre estas duas funções e a 

sua interface com outras instituições, na prossecução dos objectivos da sociedade. 

Feita esta distinção, considera três fases na evolução do capitalismo baseado no 

mercado, nomeadamente: 

1ª O capitalismo empresarial (1770-1875): mercados pequenos e fragmentários, locais e 

nacionais, preponderantemente concorrenciais; especialização simples e modesta, 

baseada essencialmente na repartição dos recursos naturais; recursos-chave – recursos 

naturais e trabalho não qualificado; fraca mobilidade dos activos, excepto para o capital 

financeiro e alguma emigração; organização produtiva baseada em fábricas e pequenas 

empresas; intervenção dos Governos limitada, confinada ao fornecimento de bens e 

serviços públicos, política orçamental e bem-estar social; estrutura governativa de 

carácter local e nacional, baseada em legislação nacional; actividades internacionais 

limitadas ao comércio tradicional, com muito pequena produção não doméstica; 

integração internacional limitada aos mercados de produtos e financeiro; potência 

hegemónica: o Reino Unido. 

2ª O capitalismo hierárquico (1875-1980): mercados nacionais ou internacionais, 

progressivamente oligopolisticos; especialização mais complexa, quer a nível nacional 

quer internacional; recursos-chave – recursos físicos e algum capital de conhecimento; 

mobilidade crescente dos activos, via operações das MNE; organização baseada em 
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hierarquias empresariais; crescente intervenção dos Governos, com aumento do 

fornecimento de serviços para o bem-estar, e no período entre guerras 

consideravelmente proteccionista; estrutura governativa baseada em legislação nacional 

e em instituições supranacionais de escopo limitado; actividades internacionais 

dominadas pela apropriação de mercados e recursos naturais pelas MNE, e com 

crescimento do comércio intra-indústrias; integração internacional oscilante, 

combinando tendências proteccionistas com projectos integrativos; potência 

hegemónica: os EUA 

3ª O capitalismo de “alianças” ou flexível (1989-?): mercados supranacionais, regionais 

ou globais, dinâmicos e mais competitivos; especialização extensiva e interdependente – 

o paradoxo de uma crescente divisão internacional do trabalho baseada na localização 

de activos criados, juntamente com clusters sub-nacionais especializados; recursos-

chave – activos tangíveis, tais como infra-estruturas e capacidades tecnológicas; activos 

intangíveis, nomeadamente competências humanas e conhecimento, informação, 

capacidade organizacional e de aprendizagem; mobilidade substancial de activos 

criados firm specific, mas menor mobilidade para alguns activos criados location 

specific; organização baseada num maior número de alianças entre empresas, em 

hierarquias empresariais mais simples, e em redes empresariais de negócios; sistema 

produtivo movido pela inovação, mais flexível; intervenção dos Governos mais 

sistémica e facilitadora do mercado, com menos regulação dos mercados individuais; 

grande pluralidade das formas e estruturas governativas, especialmente aos níveis sub-

nacional e supranacional; actividades internacionais – investimento directo estrangeiro 

(IDE) focado na busca de activos estratégicos e na eficiência; caça ao IDE e aumento 

das alianças estratégicas transfronteiriças; crescente integração económica 

transfronteiriça, mediante integração empresarial e regional; nenhum país como 

potência hegemónica. 

Estabelecida esta periodização e caracterização, Dunning torna claro que o pensamento 

e os escritos dos principais economistas dos últimos 200 anos reflectem não só as suas 

ideologias pessoais e o ambiente económico e institucional do seu tempo, mas decorrem 

também das questões específicas que abordaram. 
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Distingue então seis correntes de pensamento dominantes, as quais resultam de dois 

troncos fundamentais: a perspectiva filosófico-ideológica e a perspectiva custo-

benefício de formas organizacionais alternativas. 

Começa por se apresentar esquematicamente (figura 7) as correntes que emergem da 

perspectiva filosófico-ideológica. 

Esta perspectiva corresponde a uma visão essencialmente valorativa e normativa da 

sociedade e da sua organização económica: o modo “justo” (e não o mais eficiente) de 

organizar a actividade económica.  
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Figura 7 – A perspectiva filosófico-ideológica 

 

Fonte: adaptado de Dunning (1997) 
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graves e prejudicar o pretendido bem geral; e a que preconiza a intervenção dos 

Governos, não só para resolver ou minorar as injustiças geradas pelo sistema, mas 

também para assegurar que o interesse geral prevaleça sobre o interesse individual 

favorecido pelo mercado.  

Contrapondo-se a esta visão filosófico-ideológica, sempre presente no pensamento e nas 

ideias económicas, políticas e sociais prevalecentes em todas as épocas, configurou-se, 

desde os primórdios do capitalismo moderno, uma perspectiva custo-benefício das 

formas organizacionais alternativas, a qual assenta na seguinte premissa: os mercados 

são o melhor instrumento para a afectação de recursos escassos, mas os mercados 

falham em ter um desempenho “óptimo à Pareto” (figuras 8 e 9). 

Figura 8 – A perspectiva custo-benefício de formas organizacionais alternativas 

 

Fonte: adaptado de Dunning (1997) 
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Consoante os tipos de falhas detectadas no funcionamento dos mercados e que 

constituem o objecto da sua atenção, delineiam-se cinco correntes fundamentais (as 

quatro primeiras são apresentadas na figura 8): a que foca a sua atenção nas distorções 

estruturais dos mercados, resultantes essencialmente da forma como estes são 

organizados e ou evoluem; a que focaliza as falhas endémicas dos mercados, ou seja, 

aquelas que decorrem das suas características intrínsecas, tais como as externalidades 

(positivas ou negativas) – efeitos que atingem as pessoas ou agentes económicos não 

envolvidos nas transacções que os originaram; a que visa explicar e resolver o problema 

do desemprego, sobretudo o estrutural, o qual, apesar das teses clássicas e neoclássicas 

dominantes, sempre se manifesta com graves consequências sociais e económicas; a que 

visa estudar os efeitos das mudanças tecnológicas e organizacionais e, por isso, a 

dinâmica das mudanças estruturais, tendo em vista a definição das melhores formas de 

ajustamento organizacional e institucional à dinâmica natural dos mercados e das 

estruturas económicas; e finalmente a perspectiva institucional (figura 9).  

Figura 9 – A perspectiva custo-benefício de formas organizacionais alternativas (cont.) 

 

Fonte: adaptado de Dunning (1997) 
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Assumiram particular relevância nas últimas duas ou três décadas quer a visão dos 

defensores acérrimos do “laissez faire, laissez passer”, frequentemente denominada de 

neo-liberalismo, quer as perspectivas focadas na análise das mudanças tecnológicas e 

organizacionais, e a perspectiva institucionalista. 

Esta última, preocupada sobretudo com a formação, transformação e adaptação das 

instituições – “constrangimentos delineados humanamente e impostos à interacção 

humana” (definição de North, 1993, citada em Dunning, 1997) – visa determinar as 

condições em que a configuração institucional pode favorecer ou prejudicar o progresso 

económico e social e, a partir daí, propor soluções de transformação e adaptação. 

Conforme Dunning, a crescente complexidade das formas organizacionais da actividade 

económica, e as crescentes exigências de cidadãos mais instruídos e mais exigentes, 

requerem formas organizacionais alternativas e um novo e reforçado papel para os 

Governos. Cita-se, para concluir, o próprio Dunning (1997: 36): “Numa tal economia, a 

cooperação – por exemplo, entre as empresas e os seus fornecedores, entre os 

departamentos de I & D e de produção nas empresas, entre os trabalhadores e os 

gestores, e entre o sector privado e o público – é frequentemente um ingrediente crítico 

para o sucesso económico”.  
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Apêndice II - Reconsideração do modelo de crescimento de Solow, com progresso 

técnico “neutral à Hicks” e uma função de produção homogénea de grau ε (ε ≥ 1) 

Considera-se primeiramente o modelo original de Solow, portanto, sem progresso 

técnico e na forma geral, segundo Chiang et al (2005): 

Q = f (K,L) com (K,L > 0) 

Q representa o nível de produção, K é o capital e L é a força de trabalho empregue – 

todos considerados no sentido macro. Supõe-se que fK e fL (derivadas parciais de 1ª 

ordem da função f) sejam positivas, implicando, portanto, produtos marginais positivos, 

e que fKK e fLL (segundas derivadas parciais) sejam negativas, implicando rendimentos 

decrescentes para cada insumo. Além disso, supõe-se que a função de produção f é 

linearmente homogénea, o que implica rendimentos constantes à escala. 

Consequentemente, é possível escrever 

Q = Lf (K/L, 1) = L ϕ(k),  onde k = K/L 

Dados os sinais que se supõe para fKK e fLL, a nova função ϕ é caracterizada por uma 

derivada primeira positiva e uma segunda derivada negativa (em ordem a k, único 

argumento) (Chiang et al, 2005).  

Relativamente aos factores produtivos K e L, Solow pressupõe: 

   (≡ d /dt) = sQ  (uma proporção constante de Q é investida) 

L = L0e
λt 

    (λ > 0)  (a força de trabalho disponível cresce exponencialmente à 

taxa λ) 

O símbolo s representa a propensão marginal a poupar (que se supõe constante), e L0 e λ 

são, respectivamente, a força de trabalho inicial e a taxa de crescimento da força de 

trabalho disponível. O equilíbrio no mercado de bens realiza-se pela igualização da 

poupança ao investimento (S = I). 

Se supomos que a força de trabalho disponível se encontra plenamente empregada em 

todos os pontos do tempo, então as três equações do modelo podem ser condensadas, 

através de substituição, em uma única: 

   = s L0e
λt 
ϕ(k) 

Já que K = kL = kL0e
λt
, temos (pela regra da derivada do produto) 
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   = L0e
λt 

(dk/dt) + k [d(L0e
λt
)/dt] 

   = L0e
λt 
k  + kλL0e

λt
 

Após substituirmos esta expressão de    na equação acima, obtemos a seguinte equação 

diferencial, expressa em termos da variável k: 

k  = s ϕ(k) – λk 

que é uma equação diferencial com os dois parâmetros s e λ e é a equação fundamental 

do modelo de Solow. 

Mediante uma análise gráfico-qualitativa é possível mostrar que a variável k converge 

no longo prazo para um nível de equilíbrio estável (que permanece inalterado, uma vez 

atingido). Neste estado de equilíbrio, Q, K e L crescem todas à mesma taxa λ, havendo 

pleno emprego da força de trabalho disponível. Porém, sem se adoptar uma forma 

específica para a função de produção, não é possível quantificar a trajectória temporal 

de k. 

Para essa quantificação, adopta-se uma função de produção agregada do tipo Cobb-

Douglas linearmente homogénea, a qual satisfaz as propriedades supostas para a função 

de produção geral assumida. Assim, tem-se 

Q = K
α
L

1-α 
= L(K/L)

α 
= Lk

α
, de modo que ϕ(k) = k

α
 

E a equação fundamental de Solow assume a forma: 

k  = sk
α 
– λk, ou k  + λk = sk

α
 

que é uma equação de Bernoulli na variável k. Fazendo z = k
1-α

, obtém-se a sua versão 

linearizada 

dz + [(1 – α)λz – (1 – α)s] dt = 0, ou 

dz/dt + (1 – α)λz = (1 – α)s 

Esta é uma equação diferencial linear com coeficiente constante [(1 – α)λ] e termo 

constante [(1 – α)s], cuja solução definida é dada por 

z(t) = [z(0) – (s/λ)] e
-(1-α)λt 

+ (s/λ) 

Substituindo z por k
1-α 

obtém-se a solução final: 

k
1-α 

= [k0
1-α 
– (s/λ)] e

-(1-α)λt 
+ (s/λ) 
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onde k0 é o valor inicial da razão capital-trabalho k. 

Lembrando que (1-α) e λ são ambos positivos, por hipótese, a expressão exponencial à 

direita tende para zero, quando t → ∞; pelo que 

k
1-α 
→ s/λ, ou k → (s/λ)

1/(1-α)
 

Portanto, k tende a esta última constante, o seu valor de equilíbrio, o qual varia 

directamente com a magnitude da propensão marginal a poupar s e inversamente com a 

taxa de crescimento da força de trabalho λ. 

Uma vez atingido o estado de equilíbrio dinâmico, tem-se 

rQ = r  = rL = λ (rQ = Q /Q  r  =   /   rL = L /L) 

pelo que se trata de um estado de equilíbrio estacionário (situação em que todas as 

variáveis crescem à mesma taxa). Prova: 

Sendo k  = sϕ(k) – λk, tem-se 

k /k = [sϕ(k)]/k – λ, ou k /k = [s(Q/L)]/(K/L) – λ e ainda k /k = (sQ)/K – λ 

Dado que sQ =    (por hipótese) e que k /k = 0 no estado de equilíbrio, obtém-se 

0 =   /K – λ, ou r  = λ 

Por outro lado, sendo Q = Lϕ(k), tem-se 

d/dt (lnQ) = d/dt (lnL) + d/dt [lnϕ(k)], ou rQ = rL + [d/dt ϕ(k) / ϕ(k)] 

Mas, uma vez que d/dt ϕ(k) = ϕꞌ(k)∙d/dt (k), e d/dt (k) = 0 no estado de equilíbrio, tem-

se que d/dt ϕ(k) = 0, pelo que se verifica  

rQ = r  = rL = λ 

Introduz-se agora o progresso técnico “neutral à Hicks”, isto é, afectando tanto a 

eficiência técnica do capital quanto a do factor trabalho. Com progresso técnico “neutral 

à Hicks, a função de produção, na sua forma geral, tem de ser reformulada como segue 

(Chiang et al, 2005) 

Q = A(t)f(K,L) (dA/dt > 0) 
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onde A(t) representa o estado da tecnologia (conhecimento aplicado) e actua como um 

factor multiplicativo para ambos os factores produtivos e não só para um deles (K ou L); 

isto é, níveis fixados de K e L geram níveis de produção sempre crescentes. 

Na forma específica, com rendimentos constantes à escala, e assumindo que A(t) cresce 

exponencialmente à taxa ρ, isto é, A(t) = A0e
ρt

, (ρ > 0), tem-se 

Q = A0e
ρt
∙K

α
L

1-α 
= A0e

ρt
∙Lk

α 

A equação fundamental de Solow, por sua vez, tem de ser reformulada como segue 

k  = s A0e
ρt 

k
α 
– λk, ou k  + λk = sA0e

ρt 
k
α
 

que é uma equação de Bernoulli, com coeficiente constante (λ) e termo variável (sA0e
ρt

), 

e expoente da variável k (α) diferente de 0 ou 1. Fazendo z = k
1-α 

e linearizando, obtém-

se: 

dz/dt + (1-α)λz = (1-α)sA0e
ρt

, cuja solução é (Chiang et al,2005): 

z(t) = e
-∫(1-α)λdt 

(B + ∫(1-α)sA0e
ρt

 e
∫(1-α)λdt

 dt) 

Sendo ∫(1-α)λdt = (1-α)λt  (omitindo a constante de integração), tem-se 

∫(1-α)sA0e
ρt

 e
(1-α)λt

 dt) = ∫(1-α)sA0 e
[ρ + (1-α)λ]t 

dt = [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ] ∙ e
[ρ + (1-α)λ]t 

 

(omitindo a constante de integração). Donde, a solução geral da equação fundamental é: 

z(t) = B e
-(1-α)λt 

+ [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]∙e
ρt
 

(de notar que e
-(1-α)λt 

∙ e
[ρ + (1-α)λ]t 

= e
ρt

 ); e a solução definida é: 

z(t) = {z(0) - [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]}∙e
-(1-α)λt 

+ [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]∙e
ρt

 

Isto é, 

k
1-α 

= {k0
1-α

 - [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]}∙ e
-(1-α)λt 

+ [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]∙e
ρt

 

Dado que quando t → ∞, [e
-(1-α)λt

] → 0, e e
ρt 
→ ∞ (sendo ρ > 0), tem-se que 

k
1-α 
→ ∞, quando t → ∞, ou seja, k não converge para um estado de equilíbrio. 

Consequentemente, sendo Q = A0e
ρt
∙Lk

α
, vem que 

lnQ = lnA0 + ρt + lnL + α lnk = lnA0 + ρt + lnL + α (ln  – lnL), e 

d/dt (lnQ) = 0 + ρ + λ + α r  – αλ = ρ + (1-α)λ + α r , ou seja 

rQ = rA + (1-α) rL + α r  
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Dada a não convergência da razão capital-trabalho, nada garante que em sucessivos 

estados de equilíbrio no mercado de bens haja pleno emprego do factor trabalho, pelo 

que a quantidade de trabalho incorporada no processo produtivo é a correspondente ao 

emprego efectivo, isto é, o número total de horas trabalhadas na economia. 

Cumpre testar a solução acima. Para o efeito: 

1º passo:  

Calculando a derivada da solução definida, obtém-se 

dz/dt = {z(0) - [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]}∙[-(1-α)λ]∙e
-(1-α)λt

 + [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]ρ∙e
ρt
 

Ora, substituindo dz/dt e a solução definida encontrada z(t) no lado esquerdo da equação 

diferencial dz/dt + (1-α)λz = (1-α)sA0e
ρt

, obtém-se exactamente o valor (1-α)sA0e
ρt

, isto 

é, a solução encontrada satisfaz a equação diferencial; 

2º passo: 

Por outro lado, fazendo t = 0 na solução definida, obtém-se 

z(0) = {z(0) - [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]}∙ e
0
+ [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]∙e

0
 

= z(0) - [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ] + [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ] = z(0) 

Isto é, a solução definida satisfaz também a condição inicial. 

Considera-se ainda a hipótese de rendimentos indeterminados à escala, ou melhor dito, 

de uma função de produção homogénea de grau ε, com ε (≡ α+β) ≥ 1. Neste caso e 

seguindo um raciocínio idêntico, as equações do modelo passam a ser 

Q = A0e
ρt
∙L
ε
∙k
α
 

   = sQ 

L = L0e
λt
 

Donde,    = s A0e
ρt 

(L0e
λt
)
ε 
k
α 

Após transformação desta equação, de modo a expressá-la apenas em termos da variável 

k, obtém-se a seguinte equação fundamental do modelo 

k  + λk = s A0 L0
ε-1 
∙ e

[ρ + (ε-1)λ]t 
∙ k

α 
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que é novamente uma equação de Bernoulli de forma idêntica à anterior. Assim, 

resolvendo esta equação pelo mesmo processo, obtém-se a seguinte solução geral: 

k
1-α 

= C e
-(1-α)λt 

+ [(1-α)sA0 L0
ε-1
] / [ρ + (ε-α)λ]∙e

[ρ + (ε-1)λ]t
 

cuja solução definida é: 

k
1-α 

={k0
1-α

-[(1-α)sA0 L0
ε-1

]/[ρ + (ε-α)λ]∙ e
-(1-α)λt 

+[(1-α)sA0 L0
ε-1

]/[ρ + (ε-α)λ]∙e
[ρ + (ε-1)λ]t

 

Ora, esta trajectória só será convergente se, cumulativamente:  

(1-α)λ > 0, o que implica, dado que por hipótese 0 < α < 1 e, portanto, (1-α) > 0, que λ > 

0; e [ρ + (ε-1)λ] < 0, o que implica, dado que por hipótese ρ > 0, e (ε-1) ≥ 0, que (ε-1) 

teria que ser maior que 1 (rendimentos crescentes à escala) e simultaneamente λ fosse 

menor que 0; e ainda, sendo λ < 0, que o valor absoluto de (ε-1)λ fosse maior que ρ. 

Mas, dado ser impossível ter simultaneamente λ > 0 e λ < 0, para se verificarem 

cumulativamente as duas condições, forçoso é concluir que não há convergência. 

Sendo Q = A0e
ρt
∙L
ε
∙k
α
, com ε = α + β, tem-se 

rQ = ρ + βλ + α r  = ρ + α r  + β rL 

De notar que se ε – 1 = 0, isto é, ε (≡ α +β) = 1, teremos rendimentos constantes à 

escala, e a trajectória será idêntica à anteriormente deduzida, ou seja 

k
1-α 

= {k0
1-α

 - [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]} e
-(1-α)λt 

+ [(1-α)sA0] / [ρ + (1-α)λ]∙e
ρt

 

Provou-se, deste modo, que ocorrendo progresso técnico “neutral à Hicks”, a trajectória 

temporal da razão capital-trabalho não é convergente. 

Não há garantia de que em sucessivos estados de equilíbrio no mercado de bens haja 

pleno emprego do factor trabalho, porquanto a consecução do pleno emprego requer, 

para além da substituibilidade dos factores e condições de perfeita concorrência no 

mercado dos factores, que a trajectória de K seja compatível com a trajectória da força 

de trabalho disponível. 
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ANEXOS I – Percurso específico de Portugal 

 

Gráfico 24 – Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile 
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Gráfico 25 – Fontes: EUKLEMS database, Groningen Growth and Development Center, Univ. Groningen (período 
1975-1985); OECD Economic Outlook 85 e Factbook 2009 (período 1987-2007) 

 

Gráfico 26 – Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile 
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Gráfico 27 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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Gráfico 28 - Fontes: OECD EO 85, National Accounts II e OECD Economic Outlook 85 

 

Tabela 27 – Dívida pública em % do PIB 

Anos D. Pub % 

1995 68,82 

1996 68,44 

1997 67,38 

1998 65,18 

1999 62,08 

2000 61,98 

2001 63,31 

2002 66,51 

2003 68,03 

2004 70,55 

2005 74,00 

2006 73,11 

2007 71,07 

Fonte: OCDE EO 85 
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Gráfico 29 – Fontes: OECD Economic Outlook 85 e OECD.stat, Country Statistical Profile 
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Gráfico 30 – Fontes: OECD Factbook 2009 e OECD.stat, Country Statistical Profile  
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ANEXOS II – Desempenho económico e social comparativo 

 

 

Gráfico 31 – Fontes: OECD Factbook 2009 (taxas instantâneas calculadas) 
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Gráfico 32 – Fonte: OECD Factbook 2009 (valores calculados: PIB PPC = PIBpc PPC x POP) 
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Gráfico 33 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 

 

Gráfico 34 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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Gráfico 35 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 

 

Gráfico 36 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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Gráfico 37 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 

 

Gráfico 38 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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Gráfico 39 – Fonte: OECD EO 85, National Accounts II 

 

Gráfico 40 – Fonte: OECD 85, National Accounts II 
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Tabela 28 – Dívida externa bruta, em % do PIB: do Governo, do Governo + Autoridades Monetárias, e Total 

Anos Portugal Finlândia Irlanda Coreia do Sul 

G % G+AM 
% 

Total 
% 

G % G+AM 
% 

Total 
% 

G % G+A
M % 

Total % G % G+A
M % 

Total 
% 

2003 36,5 38,6 172,7 40,8 43,1 112,8 19,0 27,3 466,0 1,8 2,6 24,4 

2004 39,5 46,0 173,5 43,0 44,1 120,4 18,9 23,9 568,1 1,4 2,3 23,9 

2005 39,0 47,1 163,1 34,3 33,6 112,1 15,8 18,5 662,6 1,0 1,8 22,2 

2006 49,8 54,3 195,5 34,6 33,9 125,8 16,1 17,7 791,7 1,1 2,1 27,2 

2007 51,5 55,6 216,6 31,9 30,2 127,8 17,0 17,4 867,0 3,0 5,1 36,5 

2008 50,6 61,4 199,4 26,6 24,0 122,1 29,6 52,4 851,1 2,3 5,5 41,0 

 Fonte: OECD External Debt Statistics 

 

 

Gráfico 41 – Fonte: OECD Economic Outlook 85 
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Gráfico 42 – Fonte: OECD Factbook 2009 

 

Tabela 29 - Indicador de Desenvolvimento Humano 

Países HDI rank 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 

Irlanda 10 0,81 0,83 0,84 0,87 0,89 0,93 0,94 

Finlândia 13 0,84 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 

Portugal 26 0,79 0,80 0,82 0,85 0,88 0,89 0,90 

Rep. Coreia 28 0,71 0,74 0,78 0,82 0,85 0,88 0,89 

Fonte: Human Development Report 1990-2004, United Nations Development Programme 

 

Tabela 30 - Indicadores de Desigualdade 

Países C. Gini  P90/P10 Tx. Pob. TxPob ∆20 

Portugal 0,42 6,05 12,9% -0,16 

Finlândia 0,27 3,21 7,3% 2,24 

Irlanda 0,33 4,41 14,8% 4,82 

Coreia do Sul 0,31 4,73 14,6% .. 

Média da OCDE 0,31 4,16 10,6% 1,21 

Fontes: OECD.stat, Country Statistical Profile  
C.Gini – coeficiente de Gini em 2005 
P90/P10 – rácio entre o rendimento médio dos 10% mais ricos e o dos 10% mais pobres 
Tx. Pob. – Taxa de pobreza em 2005 
TxPob ∆20 – variação em pontos percentuais da taxa de pobreza nos últimos 20 anos, até 2005 
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Tabela 31 – Evolução das taxas de graduação no ensino superior, em % da população com 25-64 e 25-34 anos de 

idade 

Anos Portugal Finlândia Irlanda Coreia do Sul OCDE média 

TER 
25-64 

TER 
25-34 

TER 
25-64 

TER 
25-34 

TER 
25-64 

TER 
25-34 

TER 
25-64 

TER 
25-34 

TER 
25-64 

TER 
25-34 

1998 8,30 11,50 30,20 36,00 21,10 29,50 22,50 33,80 20,70 24,80 

1999 8,70 12,20 31,30 37,40 20,50 28,10 23,10 34,80 21,20 25,30 

2000 8,90 13,00 32,00 37,60 18,50 25,20 23,90 36,90 21,80 26,20 

2001 9,10 14,00 32,30 38,20 23,60 33,40 25,00 39,20 22,70 27,40 

2002 9,30 15,00 32,60 39,20 24,80 35,20 26,00 41,20 23,40 28,40 

2003 10,80 16,30 33,30 37,93 26,30 37,10 29,50 46,60 24,30 29,80 

2004 12,50 18,60 34,20 38,20 27,80 39,60 30,50 49,10 25,40 31,30 

2005 12,80 19,10 34,60 37,50 29,10 40,60 31,60 51,00 26,00 32,20 

2006 13,48 20,04 35,14 38,45 30,81 42,22 32,93 52,96 26,83 33,17 

Fonte: OECD.stat, Country Statistical Profile 

 

Tabela 32 – Gastos em educação, em % do PIB e no ano de 2005 

Países GP edu GT edu GT eduNT GT eduT 

Portugal 5,30 5,72 3,80 1,35 

Finlândia 5,86 5,98 3,87 1,73 

Irlanda 4,29 4,58 3,42 1,16 

Coreia do Sul 4,32 7,19 4,34 2,42 

OCDE média 5,00 5,79 3,80 1,47 

Fonte: OECD.stat, Country Profile 2009  
GP edu - Gastos públicos em educação (todos os níveis) em 2005, em percentagem do PIB  
GT edu - Gastos públicos e privados em educação (todos os níveis) em 2005, em percentagem do PIB  
GT eduNT - Gastos públicos e privados em educação não terciária em 2005, em percentagem do PIB  
GT eduT - Gastos públicos e privados em educação terciária em 2005, em percentagem do PIB 

 

 

 

 
 

 


