
PORTUGAL
NA EUROPA
TRINTA ANOS DEPOIS DA ADESÃO DE PORTUGAL
À ENTÃO COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA
COMO SE SITUA O NOSSO PAÍS FACE AOS
PARCEIROS DA UE COM O APOIO DA PORDATA
NO DIA EM QUE A BASE DE DADOS DA FUNDAÇÃO
FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS PUBLICA O
SEU RETRATO DE PORTUGAL NA EUROPA E
QUANDO SE COMEMORA PELA PRIMEIRA VEZ
O DIA EUROPEU DA ESTATÍSTICA A VISÃO
APRESENTA UM RETRATO DA SITUAÇÃO DO PAÍS
COMPARANDO O COM O DOS SEUS PARCEIROS
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Envelhecidos sem bebés e a descasar
PORTUGAL É UMDOS PAÍSES COMMAIS IDOSOS MUITOS VIVEM ISOLADOS
E OS SEUS NETOS E BISNETOS SÃOCADAVEZMENOS

panorama é o mesmo em todo
o mundo o número de nasci
mentos está em queda em qua
se todas as paragens Mas em
Portugal a fecundidade atingiu
valores muito baixos 1 23 filhos
por mulher em média A partir
de 2011 com a crise a situação
agudizou se nota Maria Filo

mena Mendes demógrafa e professora da
Universidade de Évora A verdade é que os
portugueses gostariam de ter mais filhos
comomostra o inquérito à fecundidade rea
lizado em 2013 pelo Instituto Nacional de
Estatística e pela Fundação Francisco Ma
nuel dos Santos Nesse estudo a fecundida
de final esperada era de 1 8 filhos

Maria Filomena Mendes nota que as
questões da habitação a perceção sobre a
economia e as condições de saúde são deci
sivas quando se planeia o primeiro filho E
quando se pensa ter um segundo filho é es
sencial a disponibilidade do pai para ajudar
nas tarefas domésticas nota a demógrafa

Por termos uma população muito idosa
e um baixo número de nascimentos o sal
do natural tem sido negativo Essa é uma
das razões para a diminuição da população
nota Maria Filomena Mendes Mas não é a
única Com cerca de 160 mil saídas em 2013
não compensadas pela entrada de imigran
tes sobretudo de jovens nas idades mais
férteis a emigração reduziu a população e
afetou a natalidade

Mais misterioso é o elevado número de
divórcios em Portugal por cada 10 casa
mentos há 70 separações Para a demógrafa
a explicação pode estar relacionada com a
queda do número de casamentos Ou seja
muitos dos divórcios podem dizer respei
to a uniões celebradas há vários anos que
agora se dissolvem numa altura em que o
casamento perdeu importância para legi
timar as uniões Mas fica a pergunta se o
mesmo acontece um pouco por toda a Eu
ropa por que razão é o índice tão elevado
em Portugal
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Só o PIB não faz milagres
APESARDE UMA ECONOMIA ENGASGADA PORTUGAL
FOI DOS PAÍSES QUEMAIS REDUZIU AS DESIGUALDADES

urante décadas utilizou se
o PIB per capita como bi
tola para medir o desenvol
vimento económico de um
país e como o padrão para
aferir e comparar o nível
de vida da população entre
diferentes territórios Mas
entre os economistas é cres

cente a opinião que sendo importante
esse indicador não chega para analisar
o grau de bem estar de uma sociedade

Assim olhando para a evolução de
algumas estatísticas europeias ao longo
de uma ou duas décadas constatamos
que por exemplo os campeões do
PIB per capita não são necessariamente
aqueles onde as desigualdades e a po
breza mais diminuíram

Sabia por exemplo que no Luxem
burgo Áustria Suécia e Finlândia a taxa
de privação material incapacidade de
assegurar o pagamento de uma despe
sa inesperada aumentou entre 2004 e
2014 Ou que o rácio de desigualdade
na distribuição do rendimento subiu
em alguns casos fortemente nos úl
timos 20 anos na Alemanha Áustria
Luxemburgo e Dinamarca ao passo que
diminuiu em países tidos problemáti
cos como Portugal ou a Irlanda

Portugal apresentava em 2014 da
dos mais recentes uma taxa de priva
ção material da ordem dos 42 2 mais
do dobro do que em 2004 19 5 Ou
seja em 2014 quatro em cada dez por
tugueses não conseguia fazer frente
a uma despesa inesperada num valor
idêntico ao limiar de risco de pobreza
equivalente em Portugal a um rendi
mento anual de €5 061 Uma evolução
brutal tendo em conta que o PIB per
capita aumentou nesse período 25 3
subindo de 17 085 paridades de poder
de compra padrão pps para 21 401 pps

O mais curioso é que em alguns dos
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países tidos como ricos o número de
pessoas aflitas em fazer chegar o salá
rio ao fim do mês cresceu Assim por
exemplo no Luxemburgo campeão in
contestado do PIB per capita europeu a
taxa de privação material aumentou de
12 7 para 24 8 por cento

O PIB per capita está relaciona
do com uma série de outras variáveis
E países com um PIB per capita mais
elevado tendem a ter um melhor de
sempenho noutros indicadores que
países com menos criação de riqueza
por habitante Contudo os indicadores
sociais não melhoram na mesma pro
porção do crescimento do PIB

Mais PIB per capita não significa ne
cessariamente uma sociedade mais jus
ta e equilibrada Menos dias de férias e
mais dias de trabalho aumentam o PIB
mas não a qualidade de vida de quem
produz Nem um PIB elevado significa
que a riqueza gerada na sociedade seja
distribuída de forma equitativa

Olhemos para o caso de Portugal
Apesar de um PIB per capita 23 in
ferior à média europeia o País evoluiu
positivamente em termos do rácio que
mede a desigualdade na distribuição do
rendimento diminuiu de 7 para 6 en
tre 2005 e 2015 Quer isso dizer que
há uma década os 20 mais ricos da
população ganhavam sete vezes mais do
que os 20 mais pobres sendo essa di
ferença agora de seis vezes

Ao mesmo tempo constatamos uma
evolução inversa nos países ricos
como a Alemanha a Áustria a Dina
marca a Espanha a França a Itália e
a Suécia cujos níveis de desigualdade
ainda que inferiores ao português estão
a crescer há 20 anos

Muitas vezes usado como sinónimo
de desenvolvimento económico e social
o PIB pode ser definido na ótica da pro
dução do rendimento ou da despesa
Em qualquer uma delas no cálculo só
entra o que vale dinheiro E é essa a sua
grande debilidade quando se quer aferir
o bem estar de uma população Daí que
ao nível dos economistas de organismos
como a União Europeia e da OCDE se
discuta presentemente a possibilidade
de se associarem ao PIB outros indica
dores para medir o desenvolvimento
Entre eles os níveis de poluição o usu
fruto de tempos livres indicadores de
saúde o desemprego e claro os níveis
de desigualdade e pobreza
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Campeões nomelhor e no pior
OMERCADO É DESQUALIFICADO POUCO PRODUTIVOE MUITO
PRECÁRIO MUITO SE FEZ MASMUITOMAIS HÁA FAZER

s dados são assustadores o
mercado de trabalho portu
guês é o menos instruído e
o terceiro mais precário da
União Europeia UE tem
uma produtividade horária
bastante abaixo da média
da UE e de acordo com as
estatísticas nem para os es

trangeiros parece ser atrativo Passado o
susto inicial apercebemos que nalguns
aspetos a situação portuguesa já esteve
pior

Desde 2009 que os portugueses têm
vindo a ganhar passo a passo a batalha
da qualificação Para esta evolução não
terão sido alheios o estabelecimento
da escolaridade obrigatória até ao 12º
ano que só foi totalmente implemen
tada a partir do ano letivo 2009 2010
e as Novas Oportunidades o programa
de requalificação de adultos que entre
2006 momento da sua criação e 2009
registou mais de 1 milhão de inscritos

Desde então deram se passos fir
mes no sentido da qualificação da mão
de obra portuguesa o que é uma boa
notícia A má notícia é que como diz
o professor do ISCTE Paulo Pereira
de Almeida o mercado continua sub
qualificado quando comparado com
os parceiros europeus Mas aponta um
caminho se há em relação à Europa
poucos trabalhadores licenciados isso
significa que uma aposta na qualificação
continua a fazer sentido

O ministro do Trabalho Solidarie
dade e Segurança Social garante estar
a trabalhar nesse sentido Ciente de que
as qualificações e os níveis educativos
da força de trabalho em Portugal cons
tituem o problema central da nossa ca
pacidade de crescimento económico e
desenvolvimento Vieira da Silva tratou
de logo no início de 2016 lançar com
o ministro da Educação o sucedâneo
das Novas Oportunidades Com esta
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medida entre outras espera alcan
çar ameta definida pelo Governo ter
durante a legislatura mais de 50 da
população ativa com o 12º ano

Mas nem só de qualificações de
pende o crescimento económico Os
portugueses continuam na cauda da
Europa quando se fala de produtivi
dade Mas não é por preguiça graceja
Vieira da Silva garantindo que este in
dicador tem vindo a crescer mais que
a UE nos últimos 10 anos De facto
cresceu sustentadamente entre 2004
e 2013 Apartir daí temvindo a retro
ceder na sua performance

Neste campo explica o ministro o
maior problema do País é o tipo de
atividade onde o trabalhador pode
desenvolver o seu trabalho Portugal
tem muita mão de obra dedicada a ati
vidades de baixo valor acrescentado
O maior desafio é mudar o perfil de
especialização do tecido económi
co nacional apostando em atividades
commaior valor acrescentado Porque
a Autoeuropa por exemplo é das fá
bricas mais produtivas da Volkswa
gen garante E há outros exemplos
–as OGMAa Portucela
Mabor –que atestamo graude
dutividade dos portugueses O pro
blema diz é que estas são atividades
minoritárias que não interferem tanto
assim na produtividade global

Fosse este o único problema do
mercado de trabalho português
A precarização generalizada e o abai
xamento damatriz de desenvolvimen
to são para Manuel Carvalho da Silva
outros problemas que urge combater
Não há só garante utilização de mão
de obra com qualificação e retribuição
muito baixas A precarização come
çou a entranhar se Também há mé
dicos e enfermeiros a trabalhar para
agências de trabalho temporário ga
rante o ex líder da CGTP para quem
estas não são mais que praças de jor
na modernas E nada há de melhorar
se se persistir no modelo de permis
sividade e condescendência peran
te a pobreza o desemprego e a baixa
densidade de exigência Sem dúvidas
aponta é pela persistência que hão de
surgir caminhos
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Luz verde
E cara
SOMOS CAMPEÕES DAS
ENERGIAS RENOVÁVEIS
E PAGAMOS COMO CAMPEÕES

e o vento a água e o sol são
oferecidos pela natureza
o que explica que Portugal
–onde metadeda

elétrica é produzida a par
tir destas fontes renováveis
–tenhaa fatura daluz

cara da Europa em parida
de de poder de compra Há

muitas justificações como os impostos
e as taxas mas uma parte é o preço a
pagar por sermos pioneiros –no
qualquer tecnologia é cara

Outro campo onde nos portamos
ambientalmente bem à escala europeia
e também parcialmente relacionado
comas energias renováveis é nas redu
zidas emissões de dióxido de carbono
Mas aqui entra também o nosso par
que automóvel além de estarmosmuito
abaixo da média no número de veículos
por mil habitantes a nossa fiscalidade
beneficia a compra de carros peque
nos que gastam menos combustível
Ou seja os automóveis que circulam em
Portugal emitememmédiamenos gases
com efeito de estufa

O epíteto de exemplo a seguir acaba
por aqui somos o terceiro pior país da
União Europeia no que diz respeito à
reciclagemde lixo doméstico Aparente
mente todas as campanhas que apelam
à reciclagem não são tão fortes como os
incentivos que há noutros países que
multam quem não separa o lixo
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Férias mas
OS PORTUGUESES
CONTINUAM AVIAJAR
MAS PRÓXIMO DE CASA

onge vão os tempos em que
milhares de portugueses
aproveitavam as férias para
viajar pelo mundo As gran
des cidades europeias e as
praias paradisíacas eram os
principais destinos dos tu
ristas nacionais No entanto
na última década com a cri

se financeira e as políticas de austerida
de entretanto adoptadas os planos de
férias mudaram radicalmente Os por
tugueses continuam a sair mas optam
por ficar no País E por períodos cada
vez mais curtos ao contrário do que
acontece com a maioria dos europeus
Mesmo com pouco dinheiro na carteira
muitos continuam a rumar ao Algarve
nos meses do verão em particular em
agosto para gozar em média uma se
mana de férias A maioria dos viajantes
é oriundo das regiões Norte Centro e
Lisboa eVale do Tejo Apenas 10 8 dos
nossos turistas saem para o estrangei
ro Menos dois terços do que a média
europeia Pior do que nós só os gregos
e os búlgaros Como anfitrião Portugal
recebe cadavez mais turistas O número
de estrangeiros que entra em Portugal é
equivalente a 26 da população nacio
nal Mesmo assim ainda estamos muito
aquém do que se passa nos outros paí
ses da Europa
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Sucessos falhanços
NA SAÚDE RESULTOU NA EDUCAÇÃO ERROU E NA PROTEÇÃO
SOCIAL DESEQUILIBROU

ara Maria de Lurdes Rodri
gues ex ministra da Educa
ção a formação de adultos e
a qualificação dos jovens que
abandonam a escola sem
concluir o secundário foi a
dimensão mais falhada do
Estado Social português

Os números não deixam
dúvidas Portugal encontra se no que
diz respeito à qualificação da popula
ção em idade ativa no penúltimo lugar
do ranking apenas 45 dos residen
tes entre os 25 e os 64 anos concluíram
o ensino secundário Na Letónia por
exemplo há o dobro de trabalhadores
com esta qualificação

E se se pensa que esta é apenas uma
herança do passado espreite se outro
gráfico o número de jovens que aban
donam a escola sem concluir o secun
dário é de 14 4 e embora tenha dimi
nuído nos últimos anos este indicador
ainda nos coloca entre os piores da
União Europeia

Os analfabetos acabaram por cau
sa da demografia morreram Se se jul
ga que o problema da qualificação da
população ativa se resolve do mesmo
modo os custos sociais económicos e
políticos vão ser devastadores analisa
a professora do ISCTE IUL Para Maria
de Lurdes Rodrigues não se trata em
desinteresse da população na Educação
As modalidades de ensino para adultos
foram durante muitos anos inadequa
das E apostaram se os recursos do País
na formação profissional o que pode ter
resolvido problemas circunstanciais do
mercado de trabalho mas não resolveu
o problema da certificação e da quali
ficação

Já na área da Saúde sublinha a so
cióloga o Estado Social trouxe progres
sos notáveis nomeadamente quando se
avalia a evolução da mortalidade infan
til uma das mais baixas da Europa
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Quanto à proteção social sublinha
teria sido necessária mais generosida
de e não desistir de programas como o
Rendimento Social de Integração ou o
Complemento Solidário para os Idosos
Nota contudo que há um desequilíbrio
entre os recursos alocados à proteção
dos idosos e aos jovens Os adultos jo
vens com crianças passam por dificul
dades nota

Por isso numa altura de recur
sos escassos defende a introdução de
condições de recurso prova de rendi
mentos para o pagamento de pensões
mínimas Na maior parte tratam se
de beneficiários que não fizeram des
contos Recebem a pensão independen
temente dos seus rendimentos Se se
introduzisse a condição de recurso li
bertavam se verbas para outras áreas
esclarece

Muito por andar
POUCO INVESTIMENTO
PÚBLICO E PRIVADOE FALTA
DE EMPREGO CIENTÍFICO

rimeiro as boas notícias Em
vinte anos e até 2010 o País
foi aumentando consisten
temente o investimento em
Investigação Desenvolvi
mento I D renovou se o
tecido universitário criou se
indústria de base tecnológica
Todos os anos há investiga

dores portugueses a receberam as mi
lionárias bolsas do European Research
Council Conselho Europeu de Investi
gação Também há institutos que conse
guem atrair financiamento de importan
tes fundações estrangeiras

Agora as más Com 17 7 doutorados
por mil habitantes continuamos com
uma taxa muito baixa de doutorados por
mil habitantes Na Alemanha por exem
plo esta taxa é de 32 7 A par disso há
uma grande dificuldade da indústria na
cional absorver mão de obra qualificada
mostrando até uma certa aversão aos
doutores O investimento em I D estag
nou mantendo se muito abaixo da mé
dia europeia O que nos falta Maior par
ticipação da indústria e um estreitar da
ligação entre a academia e as empresas
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