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Jornal de Leiria 

 

Mudar de Rumo – O Estado (1) 

 

O Estado e a forma como está organizado é desde sempre motivo de 
controvérsia, de conflito, de revoluções e mesmo de guerras, mas, em qualquer 
caso, tem desde sempre evoluído, com avanços e recuos, no sentido do interesse 
de um número crescente de cidadãos. Também, desde sempre, as classes mais 
poderosas resistem a essa evolução, procurando controlar o Estado a seu favor. 
Por exemplo, faz agora 800 anos que na Inglaterra  em 1215, se deu um desses 
avanços, através do acordo,  ou pacto, que ficou conhecido na história como a 
Carta Magna, em que o poder foi forçado a ceder alguns dos seus privilégios a 
favor das instituições e das classes com poderes crescentes. A Revolução 
Francesa foi mais uma cedência pela força do poder absoluto da monarquia  a 
favor do poder ascendente da burguesia, melhorando nesse processo os direitos 
de um maior número de cidadãos, no sentido da democracia, ou seja, do governo 
do povo pelo povo. 

Também, desde sempre, que o Estado é sustentado pelo trabalho e pelos 
impostos dos cidadãos, sendo a forma como esses impostos são distribuídos e 
pagos pelos diferentes sectores da sociedade, um motivo de controvérsia e a 
origem de muitas revoltas. Em Portugal, existe, desde sempre, uma tradição 
centralista do Estado, isto é, o poder não está tão distribuído por instituições e 
sectores da sociedade, como, por exemplo, na Inglaterra, o que representa uma 
fraqueza do nosso regime democrático. 

Portugal foi sempre caracterizado pela  pobreza e pela ignorância da maioria do 
seu povo por relação a outros povos, sabendo-se hoje que isso se deve à 
fragilidade e ao fraco poder e independência das instituições da sociedade, poder 
que se encontra excessivamente concentrado no Estado. Ora, sendo Portugal um 
pais pobre, que durante séculos viveu principalmente da agricultura, a 
dependência dos cidadãos do Estado é endémica, sendo a distribuição  de lugares 
e de empregos no Estado uma forma de sobrevivência de largos sectores da 
sociedade.   

Acresce, que como resultado da evolução das sociedades na direcção da 
democracia, o  Estado, nas sociedades modernas, fornece um conjunto alargado 
de serviços aos cidadãos, o chamado Estado social, cuja sustentabilidade resulta 
da riqueza produzida por cada país, da divisão dessa riqueza pelos diferentes 
sectores da sociedade e pela eficiência e produtividade do Estado. No caso 
português acontece que a riqueza produzida é baixa, que o Estado se apropria de 
uma parte excessiva dessa riqueza e que a sua produtividade é muito inferior à 
de outros países, razões que estão na raiz de muitas das nossas dificuldades 
actuais. 



O Estado é também uma organização, nas sociedades modernas uma organização 
complexa, o que faz com que a qualidade do Estado dependa tanto da qualidade 
das políticas públicas como da qualidade da gestão, factores inseparáveis da 
sustentabilidade do Estado e dos serviços que presta. Por isso, quando entre nós 
se discute a reforma do Estado, devemos dividir essa reforma nestas  duas 
dimensões, porque cada uma delas tem soluções e tratamento diferenciado, além 
de fazer apelo a competências diversas. No caso da política, trata-se de reforçar o 
poder democrático dos cidadãos e das instituições da sociedade e no caso da 
gestão trata-se de conhecer e aplicar a teoria das organizações, de aproveitar 
bem a evolução tecnológica e a formação permanente dos quadros e dos 
funcionários, tudo isso com o objectivo de produzir mais com menos.   

No próximo número deste jornal veremos as causas da falência do Estado nestas 
duas dimensões, sendo que no caso português se misturam,  erradamente, as 
duas dimensões, sendo trágico que isso não seja compreendido ao ponto de se  
tratar como igual o que é diverso. 

07-01-2015 

Henrique Neto 
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 Jornal de Leiria 

 

Mudar de Rumo – O Estado (2) 

 

Escrevi aqui há duas semanas acerca da urgência em fazer a reforma do Estado 
nas suas duas vertentes, a reforma política e a reforma  da administração 
pública, com o objectivo de fazer mais com menos, ou seja, fazer com que o 
Estado seja capaz de fornecer mais e melhores serviços aos cidadãos e com 
menor despesa.  

No caso português, a reforma do sistema político e partidário deve estar no 
centro da reforma política do Estado, com o objectivo principal de atrair os 
cidadãos para a participação activa na vida política, de reduzir a abstenção nas 
diferentes eleições e de  desenvolver uma mais forte e mais saudável relação  
entre os eleitos e os eleitores. Nesta reforma, que passa pela reforma do sistema 
eleitoral, é ainda essencial determinar aquilo que o Estado pode fazer e o que 
deve ser feito, com vantagem, pela actividade privada, evitando que isso seja 
decidido de forma casuística e baseada em interesses estabelecidos ou 
preconceitos ideológicos. Esta reforma, deverá ser antes a consequência de uma 
análise criteriosa do interesse estratégico de cada sector e da análise do custo 
benefício de cada investimento ou serviço.   

Tradicionalmente, os partidos políticos da esquerda defendem um maior número 
de empresas  e de serviços públicos e os partidos da direita uma maior 
intervenção do sector privado. Infelizmente, esta divisão ideológica tem tido 
como consequência muito pouca racionalidade económica nas opções feitas e há 
muito que os resultados mostram um elevado descontrolo  financeiro das 
empresas e dos serviços prestados pelo Estado e a transferência para o 
Orçamento do Estado de encargos superiores aos aceitáveis, no contexto do 
necessário equilíbrio das contas públicas.  

Esta situação não é apenas portuguesa, mas em Portugal deparamo-nos com 
algumas questões adicionais: (1) não existe uma verdadeira escola de 
administração pública para formar quadros profissionais com as competências 
adequadas; (2) os dirigentes da administração são recrutados de entre o pessoal 
político dos partidos no poder, sem a formação necessária, com o resultado de 
isso reduzir a continuidade, a qualidade e o prestígio dos serviços; (3) há 
mudanças constantes na administração pública ao ritmo da mudança nos 
governos, com o prejuízo que resulta da falta de continuidade das decisões e da 
ausência de memória relativamente aos actos praticados no passado; (4) a 
existência de instituições – empresas, institutos e outras organizações – que são 
serviços paralelos da administração pública e que frequentemente colidem com 
esta, provocando uma luta de competências sem sentido e  com custos elevados; 
(5) a prática da contratação de serviços a empresas privadas de consultadoria, a 



gabinetes jurídicos  e a técnicos externos, para a feitura de todo o tipo de estudos 
e de projectos, desvalorizando as capacidades técnicas dos funcionários públicos, 
com  a agravante de essas entidades privadas terem interesses ligados aos 
resultados dos estudos  e dos projectos que realizam. 

Neste contexto, chegou-se ao ponto de a criação de leis ser entregue a entidades 
privadas, razão porque frequentemente as leis são desajustadas da realidade, 
voluntariamente confusas e dirigidas a interesses concretos de quem as faz, ou 
dos seus clientes. 

Em suma, a reforma do Estado, nas suas duas componentes, política e 
organizativa, deverá contribuir para democratizar o regime e reduzir o custo do 
Estado, além de aumentar a qualidade e a eficácia dos serviços, nomeadamente 
através da utilização intensiva e globalmente coerente  dos mais modernos 
sistemas de informação.  Que sucessivos governos falem muito e façam pouco 
neste domínio e não evitem a continuada degradação do Estado, dá para pensar e  
é um tema que deve preocupar os portugueses.   

21-01-2015 

Henrique Neto  
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Jornal de Leiria 

 

Mudar de Rumo – Investimento Público 

 

O investimento público levado a cabo por sucessivos governos, em particular os 
governos de José Sócrates, foram desastrosos porque endividaram o País para 
além do razoável, tiveram um retorno económico fraco e copiaram 
desnecessariamente modelos com meio século, hoje muito desajustados 
relativamente ao futuro previsível das sociedades modernas. Por exemplo, o 
transporte rodoviário, de pessoas e de mercadorias, induziu  custos e 
comportamentos insustentáveis no futuro, por razões energéticas, ambientais e 
de modelo económico e social.   

Outros foram investimentos próprios de países ricos, como os estádios, que, 
além do mais, servem sectores da sociedade dirigidos sem critérios ética e 
economicamente responsáveis. E, mesmo os investimentos com justificação 
social ou económica, como são os casos da Parque Escolar, portos, computadores 
Magalhães e energias renováveis, conduziram a custos muito superiores aos 
necessários e caracterizaram-se, numa interpretação benevolente, por 
desorganização, favorecimentos e mesmo a ilegalidades, como é o caso das 
parcerias público privadas.  

O caso particular de um investimento com justificação social, mas realizado de 
forma completamente desastrada, foi iniciado no tempo de António Guterres 
como Primeiro Ministro e continuado pelos governos seguintes, através dos 
diversos programas para a compra de casa própria. A Ideia inspirava-se na forte 
descida dos juros resultante da nossa entrada no euro, mas que não levou em 
conta uma miríade de factores, erros que governantes mais  sabedores nunca 
teriam cometido, tais como: (1) incentivou uma forte especulação  imobiliária e a 
construção de muito mais habitações do que as necessárias; (2) permitiu uma 
fortíssima valorização dos terrenos agrícolas, transformados milagrosamente em 
urbanos, sem que o Estado tenha, como devia, actuado fiscalmente sobre as mais 
valias realizadas, com o resultado de fazer crescer de forma desorganizada as 
periferias das cidades e deixado degradar os centros urbanos; (3) motivou a 
corrupção, que não foi combatida, envolvendo promotores imobiliários  e 
gestores autárquicos, numa das maiores transferências de riqueza da nossa 
história; (4) criação de uma cilada às famílias portuguesas e aos bancos, sendo 
que as famílias ficaram endividadas para a  vida e os bancos amarrados a juros 
baixos e à dependência dos credores internacionais: (5) provocou um 
crescimento excessivo, demasiado rápido e não sustentável da indústria de 
construção civil, além da importação de mão de obra imigrante, com o resultado 
inevitável da sua queda e do consequente desemprego; (6) prejudicou 
fortemente a mobilidade profissional dos trabalhadores e funcionários 
portugueses, com custos económicos para o Estado e para as empresas. 



Concluindo, o investimento feito em Portugal nas duas últimas décadas, 
inspirado ou realizado pelo Estado, teve consequências desastrosas no 
desenvolvimento do Pais e contribuiu de forma evidente para o desperdício dos 
fundos comunitários recebidos por Portugal da União Europeia e para a actual 
crise de endividamento do Estado, das empresas e das famílias. O que 
demonstra, de forma inequívoca, a inferior qualidade dos decisores políticos 
envolvidos e a sua impreparação para as responsabilidades dos cargos que 
desempenharam, sendo   que a sua motivação foi sempre pensada para agradar 
às populações, assim enganadas em dois momentos diferentes: na mesa de voto 
e no endividamento excessivo, para mais sem a compreensão correcta dos 
preços pagos e dos riscos futuros desse endividamento.  

05-02-2015 

Henrique Neto 
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Jornal de Leiria 

 

Mudar de Rumo – Investimento Privado 

 

Não é surpresa para ninguém a constatação de que, dado o poder que o Estado 
tem entre nós, o investimento privado seja influenciado, quase sempre mal, por 
decisão dos governos.  Por exemplo, as privatizações decididas por sucessivos 
governos e que conduziram a importantes investimentos privados, favoreceram 
sempre os grupos económicos mais simpáticos ao poder político e excluíram os 
investidores mais independentes, como seja o caso, por exemplo, da SONAE, a 
quem foi inviabilizada a aquisição da Portucel/Soporcel e recusada a OPA à PT. O 
mesmo aconteceu ao BPI, que, com os seus parceiros do Norte, ganhou o 
concurso para a compra do controlo da GALP, concurso de que foram excluídos 
posteriormente pelo Governo de José Sócrates. 

Outros casos de investimentos privados incentivados pelo poder político, 
nomeadamente com capital do IPE - Instituto de Participações do Estado, 
tiveram como destino o Brasil, no tempo dos governos de António Guterres. Na 
Assembleia da República critiquei esses apoios, principalmente devido a haver  
no Brasil grandes barreiras à importação, o que limitava a existência de fluxos 
comerciais entre os dois países, condição essencial para um verdadeiro 
programa de internacionalização. Além de ser bem conhecida a quase 
impossibilidade de desenvolver projectos sérios e competitivos naquele país, o 
que conduziu ao abandono posterior de muitos desses investimentos e a perdas 
avultadas, sendo que ainda hoje estão por fazer as contas aos cerca de quinze mil 
milhões de euros que desapareceram na voragem brasileira. 

Outros investimentos privados no exterior, igualmente apoiados pelos governos, 
foram investimentos financeiros sem qualquer efeito positivo na economia 
portuguesa, como é o caso dos investimentos da  EDP nos Estados Unidos, os 
quais estiveram na origem do elevado endividamento da empresa e lhe criaram 
um muito duvidoso futuro. Também a Caixa Geral de Depósitos e a Águas de 
Portugal, entre muitas  outras empresas portuguesas  favorecidas pelo poder 
político, tiveram aventuras no estrangeiro quase sempre mal sucedidas.      

O caso BES/GES, actualmente o mais debatido escândalo das finanças e da 
economia portuguesas, que envolve muitos milhares de milhões de euros de 
investimento um pouco por todo o mundo, foram investimentos perdidos após 
muitos anos a receberem os mais variados apoios políticos de todos os governos. 
Se esses investimentos tivessem sido escrutinados em vez de apoiados, para 
mais sem estratégia ou critério, certamente que os prejuízos não teriam existido. 
Para já não falar no caso do BPN, cujos investimentos foram liberalmente usados 
para meter centenas de milhões de euros nos bolsos de administradores e 
amigos, dinheiro que os contribuintes portugueses estão agora a pagar. 



Em resumo, se fizermos um balanço dos investimentos privados feitos nos 
últimos trinta anos, há certamente muitos que tiveram bons resultados, mas 
quase sempre devido às pequenas e médias empresas portuguesas e ao 
investimento estrangeiro, que, apesar de todos os constrangimentos  
burocráticos e dos custos de contexto excessivos, continuam a lutar pelo 
crescimento da economia, ainda que a presença do Estado sirva principalmente 
para criar obstáculos. O caso do investimento de 130 milhões de euros da PSA 
em Sines, que espera há dois anos pela aprovação do actual Governo,  é um  
exemplo entre muitos Ou seja, são as quase esquecidas pequenas e médias 
empresas portuguesas que estão a sustentar o esforço de fazer crescer as 
exportações portuguesas e a travar um duro combate com a crise. 

19-02-2015 

Henrique Neto  
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Jornal de Leiria 

 

Mudar de Rumo – Reindustrialização 

 

A palavra reindustrialização surgiu recentemente no léxico económico e foi 
adoptada com demasiada facilidade por muitos portugueses, sem a devida 
compreensão e correndo o risco de se perder o seu verdadeiro significado e 
importância. Esquecendo-se neste processo que a indústria portuguesa é ainda 
muito recente e que a industrialização tradicional ainda tem muito caminho a 
percorrer.  

O conceito foi criado nos Estados Unidos, onde depois de um processo de 
desindustrialização de cerca de trinta anos, se concebeu a ideia de um retorno à 
indústria, mas a uma indústria de novo tipo. De uma forma simplificada trata-se 
de uma indústria que utiliza ao máximo as tecnologias da informação mais 
avançadas e a robótica para desenhar, projectar e produzir produtos a partir da 
recolha das necessidades e dos gostos dos clientes. Produtos em certos casos 
produzidos em pequenas quantidades, ou até individualmente, para serem 
entregues aos clientes directamente, depois de uma encomenda personalizada e  
sem custos de armazenamento.  

Este conceito baseia-se no facto de hoje, utilizando os sistemas digitais 
integrados de desenho, projecto, prototipagem, fabrico de componentes, 
montagens e embalagens, os produtos poderem ser planeados e executadas com 
um mínimo de intervenção humana. O que permite oferecer no mercado, sem 
aumento de custo, uma vasta gama de produtos perfeitamente adaptados a cada 
cliente individual.  

Trata-se de um processo que foi iniciado há já alguns anos com o projecto 
Saturno da General Motors e que hoje existe em quase todas as marcas de 
automóveis, em que o cliente pode escolher, sem aumento de custo, uma vasta 
gama de diferentes características do carro que pretende comprar, como 
motorização, cor, electrónica, assentos, painéis e uma imensa variedade de 
acessórios e de materiais disponíveis. Algumas outras empresas utilizam o 
mesmo conceito para os mais variados produtos, como, por exemplo, a General 
Electric, que planeia oferecer ao mercado electrodomésticos fabricados a partir 
das preferências de cada cliente. 

No meu livro “Uma Estratégia para Portugal”, introduzi uma pequena história 
que escrevi em 1996 quando estava na Assembleia da República, para explicar o 
conceito a deputados do Parlamento Europeu de visita a Portugal, com o 
objectivo de demonstrar que os sectores da indústria chamados tradicionais são 
tão passíveis de modernização tecnológica como os outros considerados mais 
avançados. No caso, escolhi a indústria de confecção, mas poderia ter escolhido 
os sectores do calçado, cerâmica, vidro, ou quaisquer outros. Felizmente, essa 



história serviu para convencer os deputados visitantes, mas não serviu para 
convencer os  deputados portugueses que ignoraram olimpicamente aquela nova 
proposta de modelo económico. 

.Neste contexto, quando utilizamos hoje o conceito de reindustrialização é 
importante não o confundir com o mero crescimento industrial, ou com a criação 
em Portugal de novas indústrias do modelo tradicional, ou até com o retorno de 
sectores industriais que tenham emigrado ou desaparecido da nossa economia. 
Sendo certo que todas  estas formas de produção industrial são desejáveis e 
devem ser promovidas, ainda que distintas deste novo modelo de produção 
industrial mais avançado que é a reindustrialização.  

Finalmente, será também útil compreender que quer na indústria mais 
tradicional, quer no novo conceito de reindustrialização, é crescente a 
componente dos serviços, ao ponto de, por vezes, os serviços se tornarem num 
factor mais presente na indústria do que a componente industrial propriamente 
dita. Trataremos disso mais tarde. 

02-03-2015 
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Jornal de Leiria 

 

Mudar de Rumo – Reforma do Estado 

 

Há muitos anos que sucessivos governos falam da reforma do Estado, alguns 
tiveram mesmo ministérios para tratar do assunto, sem que a reforma tenha sido 
feita e, pior do que isso, têm sido introduzidas alterações ocasionais no 
funcionamento do Estado sem nenhuma visão de conjunto, alterações que 
apenas têm destruído coisas boas que herdámos do passado.  

As principais e piores alterações que foram praticadas têm a ver com a 
decadência qualitativa do sistema político, comprometendo a sua 
democraticidade e transparência, a partidarização dos altos cargos da 
administração e da direcção das empresas do Estado e  o crescimento de uma 
certa indisciplina organizativa. Os resultados destas e de outras alterações 
disfuncionais foram a ausência de continuidade e de memória no Estado, a 
irresponsabilidade dos agentes políticos e administrativos e a perda de muitas 
componentes técnicas e cientificas que existiam anteriormente, com a 
consequência de funções essenciais do Estado passarem a ser executadas por 
privados, que usam esse poder delegado a seu favor. 

Acresce, que quando se fala de reforma do Estado, verdadeiramente ninguém 
sabe exactamente do que se trata, o que ficou claramente visível no documento 
apresentado recentemente pelo Vice Primeiro Ministro Paul Portas. Por isso é 
conveniente começar por dividir a reforma nas suas principais componentes, que 
podem ser: (1) reforma política do Estado; (2) reforma da administração pública; 
(3) reforma do Estado paralelo; (4) reforma das participações do Estado; (5) 
reforma autárquica.  

Tratar todas estas dimensões da reforma como sendo só uma, gera uma enorme 
confusão, além de que para definir soluções em cada uma destas reformas há que 
recorrer a especialistas muito diferentes. Por exemplo, enquanto a reforma 
política deve ser desenhada pelos partidos e pela Assembleia da República, a 
reforma da administração pública insere-se na teoria das organizações, tema 
mais do que estudado e para o qual não faltam especialistas. Quanto às três 
restantes áreas da reforma, só podem ser realizadas com a participação de quem 
conhece por dentro o actual funcionamento  destes sectores, com a previsível  
ajuda de especialistas. 

Claro que as diferentes reformas devem obedecer a objectivos políticos, tais 
como a transparência de todos os actos da administração e a existência de 
independência  e de meios adequados nas instituições de regulação e  controlo. 
Nestas, é essencial que a direcção recaia em pessoas com  comprovada seriedade 
e independência e com a obrigatoriedade de passarem o crivo da Assembleia da 



República em sessão pública., tal como acontece, por exemplo, nos Estados 
Unidos. 

 Neste contexto,  a continuidade das políticas e da permanência nos cargos dos 
colaboradores do Estado é essencial, além da existência de uma grande e 
qualificada escola de administração pública que forme verdadeiros profissionais, 
terminando com a nomeação de dirigentes por razões partidárias e restringindo 
ao máximo os gabinetes ministeriais.  No caso concreto da administração 
pública, a regra deve ser voltar a uma estrutura hierarquizada, com base em 
directores gerais, bem como reduzir  drasticamente a existência de empresas 
autárquicas e de instituições paralelas de gestão do Estado. 

Muitos dos problemas que hoje existem na organização do Estado resultam da 
vontade dos partidos da área do poder em controlar partidariamente as funções 
do Estado, não hesitando para isso em criar uma burocracia insustentável e 
limitar de todas as formas a necessária e insubstituível transparência das 
actividades do Estado, condição de qualquer regime democrático digno do nome. 

20-03-2015 

Henrique Neto 



 

A minha visão para Portugal

A decisão de me candidatar às eleições presidenciais de 2016 resulta da  visão
que tenho acerca do presente e do futuro de Portugal, no momento em que  estão
esgotados  40 anos da Revolução de Abril de 1974.

Desde essa altura   assisti a muitas transformações importantes no nosso País,
mas  também verifiquei com crescente preocupação, particularmente ao longo do
último quarto de século,  que estávamos a desperdiçar de forma imprudente e
continuada as melhores oportunidades para nos aproximarmos dos outros povos
europeus, tanto em desenvolvimento económico e social como em qualidade de
vida, nomeadamente nos sectores da sociedade de mais fracos recursos. 

A actual  situação  do País, uma das mais graves da nossa história, deve-se a um
conjunto de factores e dinâmicas internas e externas, mas  em primeiro lugar,
aos erros duma  má gestão política.

Erros que foram provocados em grande parte por  falta duma visão  estratégica
para Portugal, pela impreparação,  egoísmo e  também  venalidade de uma parte
importante da nossa classe política, que  conta com  o funcionamento do sistema
político  para  se  beneficiar  a  si  própria  e  aos  sectores  mais  privilegiados   e
protegidos  da  sociedade  portuguesa,  ao  mesmo  tempo  que  utiliza   a  acção
política para agradar ao eleitorado e anestesiá-lo com  promessas que, quando
não satisfeitas, o são normalmente, através do endividamento do País.

No entanto,  apesar  da actual e difícil situação nacional e internacional, tenho
confiança nos portugueses e nas qualidades históricas de que somos portadores
e por isso sou optimista relativamente ao futuro de Portugal.  

A humanidade está a entrar numa era de  grande transformação, assente numa
evolução desafiante  de progresso do conhecimento humano, nomeadamente nas
áreas das ciências e das tecnologias, com impactos profundos nas nossas vidas e
com resultados económicos frequentemente inesperados. 

O País dispõe hoje de uma base científica, tecnológica, empresarial  e laboral,
além de novas gerações melhor preparadas, o que nos permite participar dessas
transformações e aproveitar  melhor  as  novas  oportunidades da globalização
para benefício de todos os portugueses.

Além disso, cerca de cinco milhões de concidadãos nossos vivem e trabalham
noutros  países,  enfrentando  condições  de  grande  exigência  e  por  vezes  de
grande  dureza. E não o temem, com a esperança legítima de poderem vir a fazer
mais e melhor no seu próprio Pais e a participar num processo de melhoria das
nossas condições de vida, com o orgulho natural do nosso trajecto colectivo de
muitos séculos. 
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Pessoalmente, e  através  de todas as formas possíveis, desde a publicação de
artigos,  de  entrevistas,   de  debates  televisivos  e  da  publicação  de  livros,
procurei, ao longo das últimas duas décadas, apresentar propostas  que na minha
visão permitiriam  caminhos alternativos aos que resultaram da  improvisação
governativa  e da navegação à vista, sem direcção definida, dos governos.

Hoje, o  quadro de crise e de desmobilização social que temos pela  frente,  com
o País profundamente endividado,  com o aumento da competição pelos recursos
cada vez mais escassos do planeta, é  fundamental  uma alteração qualitativa
profunda  no funcionamento do sistema político, na forma de fazer política e  nos
instrumentos de escrutínio da acção política  por parte dos cidadãos, tanto na
economia como na organização do Estado. Mas isso só não chega.

É hoje claro que a nossa presença na União Europeia,  ou a acção dos mercados,
não asseguram automaticamente, e só por si, a gestão rigorosa e produtiva dos
recursos  nacionais,   a  salvaguarda  dos  nossos  interesses  estratégicos  e  a
mobilização   duma  sociedade  que  perdeu  vitalidade  e  coesão  social,  perdeu
ânimo colectivo,  perdeu recursos humanos, e, por fim, prestígio internacional. 

Isto quer dizer que às forças políticas  se exige hoje  uma nova abordagem da
realidade nacional e internacional, mais inovadora e mais responsável,  e uma
nova atitude  de confiança, de competência e de disponibilidade para as reformas
necessários no Estado e na sociedade. Enquanto aos  cidadãos se pede uma
atitude mais exigente e não complacente relativamente  ao jogo dos interesses
ilegítimos, libertando a sociedade e a economia da promiscuidade entre a política
e os negócios, através da transparência e do exercício dum escrutínio atento e
activo. 

É neste quadro que falo de uma NOVA REPÚBLICA,  que relance a esperança
nos cidadãos e uma nova oportunidade às forças políticas, onde  já não há mais
espaço para continuar a enganar os portugueses com promessa vãs, exigindo-se
agora   transparência sem limitações burocráticas, prestação de contas claras aos
cidadãos e um  combate duro e incansável  à  corrupção. Qualquer ideia   de
pequenos  passos  de  mudança  no  funcionamento  do  nosso  sistema   político
constitui uma ilusão que apenas serve para manter o essencial, isto é, a coligação
que  conhecemos  entre  a  política  e  os  interesses  de  pessoas  e  de  sectores
protegidos da economia.

Faço entretanto um aviso: não  ocorrerão de forma espontânea as dinâmicas de
mudança que permitam chegarmos a esta nova realidade. 

Em primeiro  lugar,  porque  nenhum sistema  político  se  auto-regenera  a  partir
apenas da opção das forças políticas  existentes. 

Em  segundo  lugar,  porque  é  necessário  envolver  de  forma  mobilizadora  os
cidadãos e as instituições democráticas, o que é particularmente importante numa
crise  depressiva como a actual.

Assim: 
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-  Sabemos que a crise que vivemos tem responsáveis,  sobretudo  pessoas e
instituições  que  não  estiveram à  altura  das  suas  responsabilidades,  às  quais
faltou  capacidade ou vontade de travar dinâmicas negativas que surgiram e se
desenvolveram, mas também sabemos que para esta crise também contribuiu  a
atitude de complacência  de muitos de nós. 

- Para vencer a crise política e de valores que nos esmaga acredito na pedagogia
do exemplo, na ética da responsabilidade e na honradez da esmagadora maioria
dos  portugueses,  condições  capazes   de   novas  iniciativas   políticas  e  do
aparecimento de novos interpretes, mais competentes e devotados à defesa do
interesse  nacional,  em todas as circunstâncias,   capazes de assumirem uma
nova abordagem da política e do desenvolvimento económico do País.

- Vejo ainda  que o caminho e a forma  de ultrapassarmos esta crise histórica, nos
pede  a conjugação histórica de duas dinâmicas de mudança:

A primeira mudança estará no  funcionamento dos sistemas político e económico,
libertar o melhor do País, dos empresários, dos cientistas e dos trabalhadores, em
torno  duma  estratégia  de  desenvolvimento  que  não  entregue  as  escolhas  e
decisões fundamentais aos mercados, ao sector financeiro ou a  Bruxelas:  Isto
significa que o País não pode continuar a girar à volta  das incidências da política
partidária,  ou das ambições particulares  de algumas individualidades políticas,
mas deve antes  girar em torno dum projecto nacional claro de médio prazo, que
saiba antecipar os fenómenos globais,  além de conhecido de todos e onde a
política possa cumprir a sua parte com seriedade e sentido de devoção patriótica.

A  segunda  mudança  deve  ocorrer  na  sociedade.  Nós  portugueses,  temos
frequentemente a  tendência para delegar, confiar e deixar andar, acreditando em
soluções milagrosas, para,  depois, quando nos sentimos cansados e enganados
tender  a  mudar  acriticamente  de  direcção,  acabando,  não  poucas  vezes,
deprimidos e a tratar os acontecimentos adversos como uma fatalidade.       

Por isso é necessária a unidade na acção de todos os portugueses, o que não
significa esquecer o passado recente e os seus responsáveis.  Significa apenas
substituir as atitudes negativas de recriminação  por uma atitude mais positiva e
construtiva  baseada  na  confiança  no  futuro  de  Portugal,  que  está  ao  nosso
alcance, mas um futuro que exige um novo tipo de compromissos colectivos entre
todos os sectores da sociedade.

Em dez  anos   é  possível   transformar  profundamente  Portugal  num país  de
progresso,  economicamente  viável,   orgulhoso  do  seu  trajecto  histórico  e
respeitado no plano internacional  pela qualidade inovadora das suas propostas e
pelas oportunidades de intervenção dadas às novas gerações, bem como pela
seriedade que coloca na construção do seu futuro.

Se os portugueses me derem a sua confiança, utilizarei até ao limite os poderes
constitucionais e promoverei as mudanças necessárias no funcionamento de uma
democracia responsável e amplamente participada. 
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Não serei parceiro nem oposição de nenhum governo. 

Mas com a legitimidade recebida dos portugueses pautarei a minha intervenção
política por uma agenda de mudança, que apresentarei em pormenor ao longo da
campanha,  mas  que  os  portugueses  já  conhecem  das  minhas  intervenções
públicas passadas. Empenhar-me-ei nessa mudança com  a convicção de que é
isso que o País  esperará de mim nesta altura de crise.

Em qualquer caso, não deixarei de lembrar a   cada cidadão nacional, no País e
no estrangeiro,  que enquanto não fizer pelo seu País a parte que lhe cabe, nunca
saberemos do que Portugal é verdadeiramente capaz : 

Por isso, a minha mensagem para cada cidadão português é : 

FAZ ACONTECER!

VIVA PORTUGAL

Henrique Neto 
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Posições do Candidato 

Uma Visão Estratégica para a Economia Portuguesa

Desde o século XV que a estratégia portuguesa foi centrada na sua dimensão Atlântica, isto é, a
pequena  dimensão  europeia  foi  compensada  por  Portugal  ser  um  país  singular,  com  um
povoamento secular dividido pelas Américas, por África e pelo Oriente, de que resultou uma
cultura de raiz universalista. 

Depois  do  25  de  Abril  e  da  libertação  das  ex-colónias,  os  dirigentes  portugueses,
nomeadamente  depois  da  adesão  ao  projecto  europeu,  cometeram  o  erro  de  ignorar  essa
estratégia histórica, não compreendendo que, num planeta crescentemente globalizado, a perda
da dimensão colonial não teria de alterar o nosso posicionamento estratégico, da mesma forma
que não alterava a nossa posição geográfica no centro do Ocidente e das rotas do Atlântico.
Portugal continuava, continua, a ser o país mais Atlântico da Europa, algo que pode e deve ser
aproveitado e aprofundado.

As consequências negativas da opção dos governos de tornar Portugal o pseudo bom aluno
europeu, são por demais evidentes: vão desde a desvalorização da nossa experiência histórica,
inclusivamente  científica,  até  ao  desaproveitamento  de  sectores  essenciais  da  economia
portuguesa –  agricultura,  pescas,  marinha  mercante,  portos,  ferrovia  e  parte  da indústria  -
apenas  para  seguir  o  pensamento,  burocrático  e  pouco  democrático  das  directivas  e  dos
conceitos da União  Europeia. 

Sectores da economia nacional que precisavam de ser modernizados e desenvolvidos foram
simplesmente abandonados, por crença num modelo económico europeu que em grande parte
nos era estranho, bem como em interesses que não eram os nossos. Ou seja, deveríamos ter
aproveitado a nova experiência europeia para melhorar e modernizar o que somos e o que
sabemos fazer e não para  uma tão grande alteração do nosso posicionamento secular. 

Acresce que a desvalorização da singularidade portuguesa na Europa, aliada à tentação, desde
sempre  muito  presente  em  algumas  das  elites  portuguesas,  de  seguidismo  em  relação  a
modelos  estrangeiros,  fez  com  que  a  posição  e  o  prestígio  de  Portugal  na  União  Europeia
tenham  sofrido  uma  continuada  erosão,  como  consequência  da  desvalorização  do  nosso
posicionamento Atlântico. Ou seja, quanto mais forte  for a nossa dimensão Atlântica, maior
será o prestígio de Portugal e maior será a nosso  margem de manobra na União Europeia.

Foi esta a visão que a Associação Industrial Portuguesa (AIP) desenvolveu em 2003 na sua
Carta Magna, com a publicação da seguinte síntese estratégica, para a qual tive então a honra de
contribuir:

“O futuro de  Portugal  depende  da  capacidade  de conjugar,  a  diversos  níveis,  os  desafios  e
vantagens decorrentes da sua participação na UE com as oportunidade que podem resultar do
desenvolvimento das suas relações extracomunitárias, em particular com os Estados Unidos e
com os países da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa).

O novo modelo económico (no contexto da União Europeia e da globalização)  deve ter um
enquadramento  flexível  e  privilegiar  o  desenvolvimento   e  modernização  dos  sectores
produtores de bens transaccionáveis ( produtos e serviços susceptíveis de concorrência
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nos  mercados  interno  e  externo  ),  desejáveis  nos  mercados  externos  em  virtude  das  suas
características de inovação, tecnologia e valor.

O factor humano qualificado,  culto e motivado, a produção cientifica e tecnológica organizada e
o  acesso  fácil,  rápido  e  barato  ao  mundo  através  das  telecomunicações,  de  sistemas  de
informação e transportes são os recursos essenciais.  

Em suma: 

Um forte  empenho da sociedade portuguesa  na  economia do conhecimento,  baseado num
crescimento sustentado, na qualidade e na inovação e orientado para aumentos significativos
da produção de bens e serviços transaccionáveis.”

Apesar de terem passado doze anos, esta síntese estratégica continua actual e será uma das
bases de partida da minha candidatura para propor um acordo de regime  que seja orientador e
enquadrador dos próximos anos da economia e da sociedade portuguesas. 

Haverá, entretanto, que acrescentar três novas vertentes à  mencionada síntese estratégica: (1)
o Oriente, depois da entrada da China na Organização Mundial de Comercio (OMC), é um espaço
económico essencial para o nosso País; (2)  novos conceitos de produção industrial,  como a
chamada reindustrialização, não podem ser ignorados; (3)  a criação de condições para atrair o
investimento,  nacional  e  internacional,  em  particular  de  empresas  integradoras  das
competências nacionais existentes, são objectivos a incorporar  na dinâmica dos processos de
crescimento da economia. 

No meu livro “ Uma Estratégia para Portugal” caracterizo estas e outras iniciativas estratégicas
como a forma de antecipar as transformações que surgem no horizonte da economia mundial,
onde afirmei que não nos aproximaremos dos níveis de vida dominantes na Europa, fazendo
hoje o que os povos europeus fizeram há vinte ou trinta anos.

Pretendo que a formação dos recursos humanos, os investimentos em logística e a orientação
geral das políticas económicas sectoriais, entre outras, passem a ter uma visão estratégica de
médio prazo,  em vez de serem desarticuladas,  quando não contraditórias e  de navegação à
vista. 

Este é  o desafio que faço ao País,  aos partidos políticos,  aos empresários  e trabalhadores
portugueses  e  às  instituições  cientificas  e  tecnológicas,  no  sentido  de  um  debate  sério  e
comprometido com o crescimento da economia e com o bem estar dos portugueses.

Henrique Neto

.
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Posições do Candidato

Declaração política:

A  meu  pedido,  estou  a  realizar  contactos  com  as  lideranças  dos  partidos  políticos
actualmente  existentes,  os  que  obviamente   aceitem  reunir  comigo,  com  duas
finalidades principais:

 ouvir  a  sua  posição   sobre  as  grandes questões  que  afectam o  País,  como  a
ausência duma estratégia de desenvolvimento,   e sobre a disponibilidade dos
partidos  para  algum  tipo  de  consenso  político  alargado  para  uma  resposta
adequada à crise e a um  diálogo mais forte e produtivo com a Europa.

 deixar uma mensagem muito clara sobre a minha posição relativamente ao País
e  ao  que  considero  serem  as  condições  de  partida  indispensáveis  para  o
arranque duma  dinâmica de  mudança nacional   para  um novo ciclo  político,
económico  e  social.  Por  fim,   dar  nota  daquilo  com   que  os  partidos  e  os
portugueses poderão esperar da minha campanha política nos próximos meses,
da motivação e determinação com que o farei.

O País precisa urgentemente dum debate político sério e  verdadeiro sobre a realidade
nacional.  Tal  debate  nada  tem  a  ver  com  o  ruído  costumeiro  dos  ambientes  de
campanha  eleitoral,  em  que  já  entrámos,  onde  a  recriminação  e  a  demagogia
habitualmente dominam sobre a razão, a verdade e  a responsabilidade.

Por outro lado, para  um povo saturado e deprimido pela crise, não adianta uma grande
disputa  política sobre o passado e o presente,  assim como sobre os  seus responsáveis,
que são fáceis de identificar e apontar. Antes, importa que os partidos sejam capazes de
oferecer uma perspectiva séria e positiva sobre o futuro, com  o que isso pede ainda aos
portugueses, mas também com o que pode prometer em bases credíveis  e ao nosso
alcance. 

Considero  que  há  duas  condições  fundamentais   à  partida  para  o  arranque  e  a
sustentação duma dinâmica de  relançamento político, económico e social  do País.  

As duas condições que considero básicas  para se iniciar esse caminho são as seguintes:

 Construir e consensualizar  uma estratégia de desenvolvimento para o País,
capaz de  valorizar de forma mais racional e criativa os nossos recursos e a
nossa singularidade europeia, assegurando que se concentrem  esforços nas
prioridades  nacionais  durante  o  tempo  necessário  para  que  a  economia
ganhe velocidade no sentido de escapar à estagnação em que vivemos há
mais de uma década.
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 Definir políticas sectoriais, em debate com os empresários, que promovam o
investimento  privado,  nacional  e  estrangeiro,  com  vista  ao  aumento  das
exportações para, pelos menos, 60% do PIB em cinco anos.

Num Mundo  em transformação, com novos  desafios, há muitas incertezas mas também
novas oportunidades e  um País sem estratégia é um País sem rumo e à deriva. A nossa
dimensão europeia não justifica uma governação à vista ou sob os  ímpetos ocasionais
de ministros e governos. Os países, tal como os empresários, têm que ter uma visão
estratégica sobre o futuro, no sentido de anteciparem as transformações de uma nova
economia global mais competitiva,  não bastando, no nosso caso,  a  inserção na União
Europeia e limitarmo-nos a ser seguidores, com anos de atraso, de uma  corrente ditada
pelos outros. O  potencial  do País não nos é definido e estabelecido apenas  pela nossa
presença na  Europa, mas igualmente pelo nosso trajecto no Mundo e pela realidade
que ajudámos a criar.   

A  evolução  registada  pelo  País  nas  últimas  décadas  apresenta   indicadores  onde
evoluímos para o topo do Mundo, que, no entanto,  contrastam  com outros igualmente
importantes que nos colocam entre os piores ou  no grupo dos  piores. Por outro lado, a
evolução do endividamento do País, e sobretudo da má dívida criada, isto é, aquela que
não produziu capacidade de criação de riqueza suficiente para a pagar, mostra também
as consequências dum percurso feito de muito improviso e  falta de estratégia, ou algo
pior do que tudo  isso: demasiados compromissos entre política e negócios!

 Promover uma reforma no funcionamento do sistema político, no sentido da
sua democratização,  uma vez que nenhuma estratégia de desenvolvimento
séria  pode concretizar-se sem políticas estáveis, que promovam a confiança
dos empresários, dos consumidores, dos investigadores ou dos investidores. 

Hoje,  41  anos  depois  de  Abril,  muito  mais  importante  do  que  estabilidade
governamental  é  a  estabilidade  das  políticas;  educacional,  financeira,  fiscal,  laboral,
industrial, energética, social, ambiental, de investigação, de reforma da organização e
administração pública. Sem isso não há possibilidade de êxito de nenhuma estratégia!

Por outro lado, já não é mais possível dizer ou insinuar aos portugueses que os atrasos
na modernização do Estado, ou a instabilidade das políticas, são sobretudo o reflexo
natural de opções ideológicas. Na realidade, são o frequente fruto da impreparação para
os cargos ocupados e de opções políticas ditadas por interesses concretos e/ou receio
de os desagradar, e não verdadeiras opções baseadas na ideologia.

A mudança no funcionamento do sistema político deve abranger as leis eleitorais, os
mecanismos de prevenção e combate à corrupção, a incompatibilidade entre o exercício
simultâneo da actividade  política e a gestão ou defesa de interesses económicos.  O
objectivo deverá ser uma maior transparência da acção política, um maior escrutínio
dos  cidadãos  sobre  a  escolha  dos  políticos  e  sobre  a  sua  actividade,  uma  maior
capacidade de intervenção dos cidadãos através do Referendo, e uma aceleração da
renovação dos actores políticos.
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Em suma, urge a melhoria da qualidade da acção política, e uma devolução de poder aos
cidadãos, ou seja, o rejuvenescimento da democracia.

Um sistema político envelhecido, que impede os jovens e os menos jovens de intervir
politicamente não pode nunca ser um motor de  crescimento económico, de progresso
geral,  de  reconciliação  dos  cidadãos  com a  política,  e  de  prestígio  internacional  de
Portugal.

Notas finais: 

 Para além das duas grandes questões referidas, os partidos deverão   também
tomar posição sobre temas ou instrumentos  necessários para tornar  exequível
uma  estratégia   de  desenvolvimento  sustentável,   e  para  a  construção   dum
enquadramento político e social adequados. 
Durante  os  próximos  meses   irei  confrontar  os  partidos  políticos   com  tais
matérias, para as quais pedirei  respostas concretas que os portugueses deverão
conhecer e avaliar ainda antes das próximas eleições legislativas. Isso constituirá
o meu contributo para que os partidos valorizem o debate eleitoral e digam a
verdade sobre o País.

 O desafio que proponho e os avisos que  lanço   não se dirigem  apenas  aos
partidos. É  a todo o País. Aos   empresários  e trabalhadores portugueses,  às
instituições  cientificas  e  tecnológicas,  às  instituições  de  ensino,  formação,
cultura e de solidariedade, para que se envolvam num processo de debate sério
e comprometido, sob pena de todos ficarmos de alguma forma co-responsáveis
pelo País que  deixaremos às futuras gerações.

Declaração final: 

Caso venha a ser eleito,  partidos políticos e portugueses  poderão contar
 comigo  como o  Presidente da República mais empenhado e cooperante de
sempre com qualquer governo e partidos   no  arranque dum ciclo novo e
bem sucedido em Portugal, ou  então contar comigo como o  Presidente  da
República  mais  determinado    a  lutar  por  essa   melhoria  das  nossa
perspectivas de futuro, razões pelas quais  considero  as próximas eleições
legislativas  e  presidenciais  estarão  absolutamente  interligadas,  sendo
conjuntamente   decisivas   para  se  evitar   o  agravamento da  actual  crise
 nacional,  alimentada  por  um  quadro  político-partidário  enfraquecido  e
desacreditado, que se tornou actualmente a maior  fonte de instabilidade e
incerteza  política,  económica   e  social,  vividas   no  País  depois  do  25  de
 Abril . 
Está nas mãos de todos nós um Portugal do qual nos possamos orgulhar,
desde que  cada um faça a parte que lhe compete!

Henrique Neto

Pág. 3/3                                                                         Email: geral@faz-acontecer.pt

mailto:geral@faz-acontecer.pt


         Posições do Candidato

Crescimento Económico & Logística 

De acordo com a estratégia Euro – Atlântica que defendo para Portugal, a logística é um
dos três principais recursos de que precisamos para desenvolver a economia, sendo os
outros  dois   a  formação dos  recursos  humanos e  os  sistemas de  informação.  Neste
contexto,  Portugal  possui  a  melhor  localização  da  União  Europeia  relativamente  às
rotas  atlânticas  de  ligação  a  outros  continentes,   no  centro  de  duas  das  maiores
economias mundiais, a da Europa e a da América do Norte.

Esta localização, no centro do Ocidente, foi bem aproveitada pelos nossos antepassados
para a expansão quatrocentista portuguesa, que levou os portugueses a todos os pontos
do  globo,  através  de  uma  estratégia  que,  infelizmente,  tem sido  mal  compreendida
desde o 25 de Abril de 1974. Com a libertação das colónias, os governos convenceram-
se,  erradamente,   que  passaríamos  a  ser  essencialmente  um  país  europeu,
abandonando a  nossa  vocação histórica  e  a  cultura  universalista  que nos  corre  nas
veias. Fizemos mal, porque a nossa força, o nosso prestigio e o nosso desenvolvimento
na Europa sairão muito reforçados através do desígnio que resulta de sermos o mais
Atlântico dos países europeus.  

O  erro  conduziu  Portugal  a  abandonar  o  mar  como  o  seu  recurso  mais  precioso,
abatendo  barcos  de  pesca  e  desistindo  do  transporte  marítimo.  Mais  grave,  não
construímos  nenhuma  estratégia  alternativa  e  consumimos  os  nossos  recursos  e  o
nosso  crédito  em  obras  públicas  desligadas  de  qualquer  inteligência  logística.  Por
exemplo, apostamos no transporte individual e rodoviário quando já era evidente que o
futuro  do  transporte  no  continente  europeu  reside  na  ferrovia  e  nos  transportes
públicos.  Simultaneamente,  desaproveitámos  a  nossa  localização  Atlântica  e  a
oportunidade de sermos a porta marítima da Europa para os outros continentes, o que
estava ao nosso alcance com um custo mínimo.

Sem  um  desígnio  nacional  e  sem  uma  estratégia  logística,  Portugal  perdeu  para  a
Espanha e para Marrocos o domínio do transporte de contentores no Atlântico, quando
a  nossa  localização  é,  se  bem  aproveitada,  mais  competitiva,  nomeadamente  no
segmento de transhipment. Segmento que dada a pequena dimensão da nossa economia
é a via adequada para que os grandes navios das novas gerações utilizem o porto de
Sines  para  transbordar  a  carga  para  navios   mais  pequenos  de  distribuição  dos
contentores em direcção ao Norte e ao Sul da Europa. 

Para se compreender o erro, que ainda hoje persiste, ao não apostar no transhipment
como  o  mais  importante  elemento  de  uma  estratégia  logística,  estamos  a  perder  a
oportunidade de transformar Portugal na localização favorita de projectos industriais
europeus de empresas integradoras de componentes e  de sistemas recebidos por mar
e por terra de todos os continentes, para os transformar em produtos a exportar pela
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mesma  via.  A  competitividade  da  mão  de  obra  portuguesa  e  os  baixos  custos  dos
terrenos e da construção, são factores adicionais favoráveis. Outros recursos, como a
competitividade fiscal e a morte da burocracia sobre o investimento, estão ao nosso
alcance.

Os  erros  cometidos  neste  domínio  por  sucessivos  governos tiveram  consequências
trágicas  no crescimento da economia nacional  e  são uma das causas  da estagnação
económica da última década. Todavia, estamos a tempo de emendar o erro e de definir
de novo o desígnio Atlântico de Portugal,  quadruplicando a capacidade do porto de
Sines,  automatizando  e  inovando  na  movimentação  da  carga  e  descarga  dos
contentores, com o objectivo de reduzir o tempo de permanência dos navios no porto. A
minha  candidatura  não  desistirá  de  voltarmos  ao  mar  através  desta  e  de  outras
oportunidades, criadas pelos novos conceitos do transporte marítimo e da utilização
dos recursos do mar e tudo fará para congregar os esforços da sociedade portuguesa  e
a sabedoria dos especialistas para colocar na agenda politica este desígnio nacional, de
forma  a  poder  ser  compreendido  pelos  empresários  portugueses  em  toda  a  sua
extensão.  

Acresce  a  necessidade  absoluta  de  Portugal  investir  com  urgência  na  via  férrea,
aproveitando para o efeito os fundos comunitários designados para as grandes redes de
transporte  transeuropeias.  E,  nesse  contexto,  a  prioridade  é  uma  nova  linha
longitudinal  de  Sines  a  Vigo,  de  passageiros  e  de  mercadorias  e  uma  linha  de
mercadorias entre o eixo Aveiro Leixões e a fronteira portuguesa em direcção a Irun  na
fronteira francesa. Ambas as vias em bitola europeia, sendo que a negociação para o
efeito deve ser conduzida simultaneamente em Bruxelas e em Madrid.

Não se trata de mais obra pública, como muita da que foi criada no passado recente,
mas  o  desígnio  nacional  de  colocar  rapidamente  no  terreno  uma  estratégia  para  a
economia  portuguesa  de  ligação  eficiente  e  competitiva,  agora  e  no  futuro,  com  a
Europa e o Mundo. Ligação que atraia mais investimento para Portugal e faça crescer as
exportações  portuguesas  até  um  mínimo  de  60%  do  PIB.  Neste  contexto,
compreendemos que, ao longo dos últimos anos, empresas portuguesas desenvolveram
uma  notável  capacidade  de  transporte  rodoviário  de  mercadorias.  Temos  agora  de
desafiar  essas  mesmas  empresas  a  investir  no  transporte  ferroviário  com  a  via
adequada de proteger o seu futuro que, mais tarde ou mais cedo, será ameaçado pelos
custos energéticos, pela evolução das politicas ambientais  e pelo congestionamento das
vias de acesso ao centro da Europa.

Trata-se,  em  resumo,  de  uma  mudança  do  paradigma  económico,  que  garanta  a
sustentabilidade  futura  da  nossa  economia,  atraia  o  investimento,  nacional  e
internacional,  e  crie  as  condições  para  que  a  relativamente  pequena  economia
portuguesa se abalance a ser uma das mais activas economias de exportação do velho
continente,  em direcção à globalização.

Henrique Neto
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Lisboa, 24 de Junho de 2015 
 
 
Exmo Senhor, 

Inicio hoje a apresentação a todas as forças políticas duma série de questões e/ou de 
propostas que farei  até às eleições legislativas. Semanalmente enviarei uma questão ou 
proposta para que o partido aproveite a oportunidade de esclarecer os portugueses sobre o 
tema.   

Como afirmei em recente conferência de imprensa, considero que os portugueses têm direito 
ao tratamento sério e responsável  de certas  questões  fundamentais  antes das eleições 
legislativas, e não apenas no futuro. Por isso, espero que as forças políticas  reajam a estas 
missivas  recusando, criticando, assumindo um compromisso perante os portugueses, ou 
simplesmente com o silêncio. 

Entre dezenas ou centenas  de questões possíveis, seleccionei algumas cuja abordagem  pelas 
forças políticas  será demonstrativa  da sua visão dos problemas do País, da sua coragem e 
respeito pelos portugueses. São  matérias que podem, quando bem abordadas, promover uma 
dinâmica de mudança no País e na relação dos portugueses com o sistema político. 

A primeira questão/proposta  que apresento   tem a ver com  a abordagem e tratamento da 
situação das Parcerias Público-Privadas (PPP). 

Segundo dados internacionais, Portugal é campeão do Mundo em número de PPP. O próprio 
Eurostat afirma que Portugal era, em 2013,  o segundo país europeu, depois da Grécia, em 
encargos com as PPP! 

Considerando: 

- Que segundo dados que vieram a público  a rendibilidade dos investimentos privados nas 
PPP não será actualmente inferior a 5-8% ao ano. 

- Que tais  investimentos são praticamente isentos de risco, uma vez que o Estado compensa 
os investidores em caso de receitas abaixo das previsões de rendibilidade insertas nesses 
contratos. 

- Que no mercado financeiro internacional as taxas de juro que os investidores aceitam para 
aplicações com   risco não inferior ao que representam as aplicações nas  PPP estão hoje em 
terreno negativo ou pouco acima da inflação. 

- Que neste quadro, e sendo verdadeiras as notícias sobre a actual remuneração dos 
investimentos feitos pelos privados  nas PPP,  a ausência de risco deverá permitir baixar 
significativamente  a sua rendibilidade para níveis compatíveis com a situação do País. 
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- Que mesmo depois do actual governo ter renegociado alguns dos contratos de PPP, é a 
própria Troika que mantém que Portugal tem que fazer mais para diminuir estes encargos. 

Num quadro de profunda crise nacional, em que a austeridade tem sido sobretudo imposta aos 
cidadãos, com os quais o Estado suspendeu   ou renunciou unilateralmente os contratos 
celebrados no passado, é minha obrigação como candidato presidencial, e, também, a de 
qualquer outro candidato, exigir  às forças políticas que se apresentam às próximas eleições 
legislativas que esclareçam  e respondam,  de forma inequívoca, sobre o seguinte: 

Se nesta altura estão ou não disponíveis para assumirem o compromisso de,   uma vez 
no governo,  ou na oposição : 

 Mandar rever todos os contratos de negócios entre o Estado e Privados, e, caso se 
verifique para o Estado um custo contratualizado superior ao que teria lugar  em condições de 
financiamento atuais e  justas, o Estado opte por  resgatar tais contratos em nome da equidade 
e do combate ao défice excessivo,  pagando aos privados o valor líquido dos seus 
investimentos por um valor actualizado em função dos retornos previstos.   

Lembro que com esta solução  também se alcançariam dois objectivos  defendidos pelas 
autoridades europeias: o primeiro é  o da redução  dos encargos do Estado,  e o segundo 
objectivo é o do aumento da liquidez financeira interna com esta operação. E não é de excluir 
que algumas das empresas com contratos com o Estado possam ter actualmente necessidades 
financeiras, pelo que  beneficiariam  com  tal resgate. 

Num momento em que os dois maiores partidos se propõem uma de duas coisas:  ou cortar 
definitivamente nas pensões actuais, como é o caso do PSD,  ou  reduzir as receitas da 
segurança social, como é o caso do PS, o que agravará ainda mais perigosamente a situação 
desta no futuro, a questão que hoje coloco aos partidos assume, desta forma, contornos de 

verdadeira imoralidade.   

Senhores líderes partidários: 

Peço-vos que digam aos portugueses,  de forma pública, clara, e responsável, se, 
uma vez eleitos, vão continuar a pactuar com a situação actual das PPP, ou 
aceitam o compromisso  que vos proponho! 

 

O Candidato Presidencial 

 
 
Henrique Neto 
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Lisboa, 03 de Julho de 2015 
 
 

Assunto: A DÍVIDA NACIONAL 

 

Exmo Senhor, 

 
Nos programas eleitorais dos partidos que se apresentam às próximas eleições 
legislativas, constata-se  que  sobre a questão da dívida pública  os partidos  oscilam 
entre um extremo de  afrontamento da Europa ao exigirem uma reestruturação da 
dívida pública,  e o extremo  de nada proporem com   medo  de irritar alguns  países 
europeus. 
Enquanto candidato presidencial  quero  confrontar os partidos políticos sobre a 
questão da dívida,  assumindo também  a minha posição sobre a matéria,   não me 
escondendo atrás  do argumento de que se trata de assunto apenas da governação. 
 
Alguns  factos que é necessário referir a propósito da dívida: 

1- Não nos podemos ficar pela consideração apenas da  dívida pública. É 
preciso ponderar a dívida total: pública e privada.  Se somarmos a dívida  pública 
com a dívida privada (empresas e famílias), passamos de   cerca de  130%  do 
PIB (dívida pública)  para cerca de 445% do PIB, enquanto a média da Zona 
Euro anda pelos 385% do PIB! 
2- Rejeito a ideia de que todo este processo de intervenção em vários países 
se justificou apenas pelo elevado nível de dívida pública dos países 
intervencionados. Não! A intervenção deveu-se ao facto da Europa não ter uma 
resposta para a especulação financeira de entidades exteriores à Europa, como 
as  três principais agências  de rating norte-americanas. 
Países como os EUA ou o Japão têm hoje um volume de dívida pública muito 
superior ao que registava no início da crise Portugal, a Irlanda ou a Espanha,   e 
mesmo assim mantêm um rating máximo nessas agências, sabendo-se que nem 
o Japão nem mesmo os EUA terão condições de honrar as  suas 
responsabilidades financeiras governamentais nas próximas décadas.   
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3- Por outro lado, os países que foram obrigados a adoptar a terapia da 
austeridade para poderem receber apoios financeiros da União Europeia e FMI 
não se encontravam todos na mesma situação:   
Ao contrário de Portugal e da Grécia, com problemas de elevados défices e 
dívida pública,  para a  Irlanda,  Espanha  e Chipre  a assistência financeira da 
Zona Euro e do FMI  teve a ver com a necessidade de  receberem meios 
financeiros  para salvar os seus sistemas bancários que tinham embarcado 
numa bebedeira de crédito imobiliário e estavam  à beira do colapso! A 
irresponsabilidade não fora apenas dos governos, mas igualmente  dos 
investidores. 
Aliás, numa nota  produzida  para o Conselho Europeu de 12 de Fevereiro de 
2015, os quatro presidentes das instituições europeias reconheceram a realidade   
 
das insuficiências das instituições europeias para prevenir e enfrentar a crise 
financeira que se iniciou nos EUA em 2007. 
 
4- Dado  que a  solução da austeridade implicou o aumento das dívidas 
soberanas e agravou as condições da retoma económica e do desemprego na 
Europa, as autoridades europeias evoluíram para uma nova abordagem em que 
o BCE assumiu um combate à especulação financeira em torno das dívidas 
soberanas e dos bancos europeus, adoptando finalmente políticas monetárias de 
taxas de juro historicamente baixas e oferta de liquidez ilimitada ao sistema 
bancário europeu. O efeito imediato desta mudança foi um abaixamento das 
taxas de juro exigidas pelos investidores para a compra de dívida pública dos 
vários países. No entanto, isto  não evitou a estagnação económica na Europa, 
uma vez que semelhante política monetária estava em curso há mais tempo nos 
EUA, no Japão e no Reino Unido, e a provocar uma guerra cambial  com perda 
de competitividade das exportações europeias. 

 
5- CONCLUSÕES 
 
a- Os países sob assistência financeira tiveram que pagar aos membros 
credores da Troika juros que eram melhores do que os investidores estavam 
dispostos a aceitar para emprestarem directamente aos países, mas que 
estavam  muito acima daqueles que hoje o BCE pede para financiar esses 
mesmos investidores, alguns  dos quais ajudados pelos governos. 
b- Em 2014 Portugal pagou de juros pela sua dívida pública mais de  7500 
milhões de €, o que correspondeu a cerca de 3,65 % da sua dívida. 
Nesse ano, de acordo com o Ministério das Finanças Alemão,  a Alemanha 
pagou de juros pela sua dívida pública 27 600 milhões de €, o que representou 
1,51 % do valor da sua dívida. Isto é, mesmo em 2014, a dívida pública 
portuguesa ainda  custava 2,4 vezes o que custava a dívida pública alemã. 
Devido ao pânico e à especulação que se gerou na Europa, os capitais 
procuraram a dívida alemã como aplicação alternativa mais segura. Um estudo 
divulgado na Alemanha concluiu que este clima especulativo se traduziu  num  
benefício para aquele país de cerca de 100 000 milhões de € entre 2009 e 2014. 
Nunca antes  de 2008 a   Alemanha  beneficiara de financiamento tão barato! 
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Este quadro europeu  e a situação actual no Mundo levantam-me   várias  questões que 
coloco aos partidos, para que esclareçam os eleitores sobre a sua posição: 
 
Em primeiro lugar:  Como pensam que irá reagir  a Europa quando houver uma 
subida das taxas de juro fora da Europa? De que lado se vai colocar: dos mercados ou 
dos países? Vai ficar expectante e permitir que os mercados voltem à especulação 
sobre os países mais fragilizados pela presente crise, vai deixar que se repita a 
situação de 2011 e exigir novamente austeridade às pessoas? Peço que digam  
claramente o que defendem! 
 
Em segundo lugar: Eu sou defensor de que a dívida pública deve ser paga, e 
pergunto: 

1- Como pensam os dois maiores partidos  que a questão da dívida poderia 
e deveria  ser gerida, com respeito pelo aprofundamento do  compromisso 

 
2- Europeu,  e ao mesmo tempo   dispensando-se a intervenção do FMI? 
 
3- Estão os partidos defensores duma reestruturação da dívida disponíveis 
para a construção duma posição portuguesa consensual a apresentar à União 
Europeia? 

 
Se vier a ser eleito Presidente da República apresentarei ao governo e  aos partidos 
uma proposta para uma nova abordagem do problema da dívida a ser colocada à União 
Europeia. 
 
 
 
 
Henrique Neto 
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Lisboa, 24 de Julho de 2015 
 
 
Assunto: Desemprego 
 

O desemprego atingiu em Portugal níveis insustentáveis, nomeadamente porque 
muitos desempregados já perderam o respectivo subsídio, deixando as famílias na 
mais extrema pobreza. Por outro lado, os cortes nos rendimentos do trabalho e dos 
reformados, impede as tradicionais formas de apoio  das famílias, em particular aos 
jovens sem emprego. Acresce ainda que centenas de milhares de portugueses já 
emigraram e entre os emigrantes estão muitos milhares de jovens, muitos deles com 
cursos superiores. 
 
Esta situação é tanto mais incompreensível quanto acontece perante a indiferença e a 
hipocrisia do Estado e  a inoperância perante as oportunidades que surgem na 
economia, nomeadamente por ausência de uma estratégia nacional para o progresso e 
para o desenvolvimento, cujo debate seja gerador de novas opções e de um novo 
estímulo à criatividade empreendedora dos portugueses. De facto, nem mesmo o 
sucesso de sectores da economia e de algumas regiões de Portugal parece estimular o 
estudo sobre as melhores soluções para a crise do desemprego. Por exemplo, as 
indústrias do calçado, dos componentes para automóveis, da cerâmica e o cluster de 
produtos que envolve a indústria de moldes e a engenharia, entre muitos outros, são 
casos de sucesso industrial e regional que, infelizmente, não são usados para o estudo 
do que vai mal noutros sectores e no Estado. Por exemplo, o que vai mal no nado 
morto Banco de Fomento. 
 
Num País de apenas dez milhões de habitantes, localizado no centro do Ocidente e 
entre duas das maiores economias mundiais, a da Europa e a dos Estados Unidos, 
com o Atlântico por parceiro logístico e criador de riqueza, o desemprego só pode 
existir por falência das elites dirigentes, que não conseguem equacionar a solução de 
vários problemas simultaneamente. 
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Para além do debate necessário com todos os sectores da economia e a criação de 
políticas sectoriais com vista ao aumento das exportações, a questão de Sines, que já 
apresentei aos partidos, assume uma importância particular. Trata-se de definir este 
como um porto de transhipment no panorama portuário nacional, actuando em 
conformidade na sua promoção, com o objectivo de atrair o investimento estrangeiro de 
 
 
empresas integradoras que aproveitem as vantagens da localização próxima das rotas 
do Atlântico e da paragem frequente de navios de ligação a todos os outros continentes. 
 
Estas empresas recebem sistemas e componentes oriundos de todos os continentes e 
integram-nos na produção de bens, como acontece com a  Auto-Europa, enviando-os 
de seguida para todo o mundo pela mesma via.  Trata-se de empresas criadoras de 
muitos empregos, quer altamente especializados, quer de baixo nível de especialização, 
nomeadamente nas montagens, nas embalagens e nos transportes. Contribuindo ainda, 
como aconteceu com a Auto-Europa, para o desenvolvimento em Portugal de novos 
fornecedores nacionais. 
 
O desemprego em Portugal tem portanto solução e só não está a ser uma questão 
ultrapassada porque se está a trabalhar num quadro restrito de pensamento que faz 
depender o crescimento económico de causas oriundas da macro economia, 
desconhecendo o que se passa nas empresas e à revelia dos factores estratégicos do 
crescimento económico criador de empregos. 
 
Por todas estas razões é incompreensível a ausência nos programas dos partidos  de 
ideias e de propostas consequentes para a criação de empregos, bem como o 
desconhecimento das propostas que tenho feito, quer no meu livro “Uma Estratégia 
para Portugal” quer nos documentos que a minha candidatura tem enviado aos partidos 
e aos candidatos presidenciais. Não menos grave são as propostas para a dinamização 
do consumo à custa das reservas da Segurança Social, para mais sabendo-se que o 
crescimento do consumo é feito principalmente pelas classes sociais com maior poder 
de compra, afectando de imediato as importações e o défice da Balança Comercial. 
Também incompreensível é a ausência de programas de substituição de importações, 
no sentido de identificar os sectores e os produtos importados, nomeadamente pelo 
Estado, com o objectivo de dinamizar o empreendedorismo dos portugueses para a sua 
produção. 
 
O País exige aos partidos que expliquem concretamente e antes das próximas eleições 
legislativas, como pensam combater de forma consistente o problema do desemprego e 
promover a criação de novos empregos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Henrique Neto 
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Lisboa, 31 de Julho de 2015 
 
 
Assunto: Rigor, Transparência e Corrupção 
 
 
 
É minha convicção que a ausência de rigor no funcionamento do Estado, cuja 
pedagogia errada se transfere para a sociedade, permite a falta de transparência dos 
mais diversos actos da Administração e facilita que ambas as circunstâncias abram as 
portas à corrupção. 
 
Como estou certo sabe, existem inúmeras leis incompreensíveis, frequentemente 
confusas e, diz-se, preparadas para servir interesses vários, sendo que muitas delas 
não são regulamentadas em tempo útil, ou são-no em desacordo com a própria lei; que 
coexistem no Estado modelos organizativos diferentes e frequentemente contraditórios; 
que os gabinetes ministeriais, formados fora da administração pública, matam a 
memória e a continuidade das políticas; que o controlo e a disciplina das obras públicas 
é inexistente, com resultados negativos na qualidade e nos sobrecustos; que raramente 
são realizados estudos de rentabilidade dos investimentos; que a existência de 
instituições de gestão paralela da administração pública gera conflitos de poder, são 
formas caras de gestão e complicam o controlo e a avaliação comparativa dos 
resultados; que a lei não é cumprida em inúmeros casos pela Administração e que a 
ausência de transparência esconde dos portugueses, mas também da Assembleia da 
República, contratos, decisões e avaliações, que seriam necessários para controlar os 
actos dos governos, etc. 
 
Como estou certo também sabe, lendo os jornais, os casos de corrupção na actividade 
política e administrativa do Estado não param de crescer, que a  existência de tantos 
dirigentes políticos e administrativos presos é uma vergonha nacional, quer pelo seu 
número quer pela sua posição, e que esse facto não pode deixar de nos preocupar 
porque afecta a solidez do nosso sistema democrático, bem como não pode deixar de 
justificar medidas rápidas, eficientes e determinadas que reponham a legalidade na 
gestão do País, das empresas e do Estado. 
 
Um caso particular não deve, nas actuais circunstâncias, deixar de vos preocupar, 
como me preocupa a mim, que é possibilidade dos processos judiciais em curso 
poderem terminar por prescrição, ou, como razão evocada, por  falta de meios de 
investigação, nomeadamente meios técnicos.  Se isso acontecer, sem que o Estado 
tenha providenciado todos os meios necessários, é a democracia portuguesa que fica 
em causa, sem se saber se as indecisões judiciais resultaram da ineficiência da justiça 
ou da auto-defesa da classe política, a mesma classe política que não forneceu os 
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meios necessários. 
 
Perante estas diversas e complexas questões, penso que os portugueses gostarão de 
saber, durante a presente campanha eleitoral, o que os diferentes partidos políticos se 
propõem fazer para melhorar o rigor na gestão do País, para  dotar todos os actos da 
Administração da necessária transparência, bem como  conhecer que planos existem 
para combater a corrupção na próxima legislatura. Num tema desta importância o 
silêncio só pode ser interpretado como medo ou conveniência. 
 
Com os meus cumprimentos 
 
 
 
Henrique Neto 
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Lisboa, 7 de Agosto de 2015 
 
 
Assunto: Erros políticos, económicos e financeiros 
 
 
 
Já enviei seis cartas sobre alguns dos mais prementes problemas nacionais sem que 
as minhas propostas para a solução desses problemas tivessem eco no poder político 
nacional, porventura  pelo  facto dos  partidos  considerarem ficar mais fortes 
ignorando-as. O que até seria aceitável se os problemas existentes estivessem em via 
de solução, ou, no mínimo, os programas de governo propostos ao País 
contemplassem soluções credíveis. De facto não contemplam. 
 
Deixo-vos três exemplos: 
 

1- A melhor oportunidade de crescimento económico e de criação de 
empregos reside, nas actuais circunstâncias, na definição e prática de uma 
estratégia Euro Atlântica e no rápido desenvolvimento do transhipment no porto 
de Sines, tornando-o um dos mais importantes da Europa, com vista à atracção 
do investimento estrangeiro de empresas industriais integradoras. Não o fazer, 
pensando que a solução dos problemas nacionais é apenas do domínio da 
macroeconomia, é mais um erro a juntar aos do passado e perder uma 
oportunidade histórica, que é o crescimento do comércio no Atlântico. 

  
2- Erro grave, que se adiciona ao erro colectivo dos três partidos (PSD, PS e 
CDS) de pretenderem a construção de um novo terminal portuário no Barreiro, 
incompreensível em vista do ponto anterior, mas também porque esse terminal 
não tem qualquer viabilidade técnica, económica e de mercado. Digamos que os 
partidos e os governos nem de erros são fartos e por isso recordo alguns desses 
erros: (1) estádios do euro; (2) construção em excesso de auto estradas à custa 
da ferrovia, transformando Portugal numa ilha ferroviária; (3) aeroporto de Beja; 
(4) política de habitação, pela via de casa própria na periferia dos centros 
urbanos e com o abandono dos centros históricos; (5) criação de uma indústria 
de construção e obras públicas insustentável, que chegou a ser de 16% do PIB,  
o que em grande parte está na origem do actual nível de desemprego; (6) 
política energética vanguardista e insustentável, que limita a competitividade das 
empresas portuguesas; (7) marina da Madeira; (8) privatizações impensadas que 
conduziram à redução da importância económica de sectores de actividade 
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inteiros, como, por exemplo, no cimento e nas telecomunicações; (9) casos BPN, 
BPP, BES/GES, PT  nunca previstos e não resolvidos; (10) parcerias 
público/privadas; (11) sucessivos prejuízos da Caixa Geral de Depósitos sem 
explicação razoável que não seja a influência na gestão do poder político; (12) 
divisão injusta e economicamente desastrosa dos custos da austeridade. Não 
continuo a enumeração por razões de espaço. 

  
3- Também não compreendo que os partidos não aceitem o programa 
proposto de terminar com a exclusão das crianças portuguesas oriundas das 
famílias mais pobres, dando-lhe as mesmas oportunidades que têm as crianças 
das famílias com melhor nível económico e cultural. Programa que custará 
menos do que custam hoje as retenções ao longo de todo o sistema de ensino e 
que são um ponto negro em toda a  União Europeia. Recusar a urgência de um 
programa deste tipo é condenar o futuro das novas gerações, mas também a 
economia portuguesa,  além de manter na pobreza um terço da sociedade 
portuguesa. 
 

Em resumo, ao longo dos últimos vinte anos os partidos que detiveram o poder político 
em Portugal sempre ignoraram os avisos, precauções e conselhos vindos de fora do 
sistema político  e o resultado está agora à vista na crise que vivemos e na imensa 
destruição de riqueza a que Portugal está sujeito, com obras inúteis, estratégias 
erradas, enriquecimentos ilícitos e corrupção dominante. Insistir em ignorar os avisos e 
as propostas vindas dos cidadãos e da sociedade, actuando apenas na superfície dos 
problemas e com base na convicção da infalibilidade partidária e governativa,  só 
conduzirá a mais erros e a mais empobrecimento dos portugueses.  Por mim penso que 
ninguém tem esse direito e daí continuar a defender soluções alternativas. 
 
Cumprimentos. 
 
 
Henrique Neto 
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Lisboa, 10 de Julho de 2015 
 
 
Assunto: Pobreza e Igualdade de Oportunidades 

 
A explosão escolar que se seguiu ao 25 de Abril, após quarenta anos em que saber ler, 
escrever e contar eram considerados os conhecimentos suficientes, foi o maior salto 
civilizacional do Portugal democrático. Todavia não foi uma mudança suficiente para 
dotar os portugueses dos conhecimentos mais adequados para enfrentar os desafios 
da competição global e não contribuiu, ou contribuiu de forma insuficiente, para eliminar 
o fenómeno da pobreza que ainda afecta cerca de um terço da sociedade portuguesa. 
 
Os dois fenómenos têm causas diferentes. No primeiro caso a inadaptação ao mercado 
de trabalho nacional deve-se a  um nível muito elevado de insucesso escolar e à 
proliferação de cursos de baixa exigência no ensino superior. No segundo caso, a 
sobrevivência de sectores da sociedade que vivem na mais extrema pobreza tem a sua 
origem, em larga medida, no ambiente familiar que limita o normal desenvolvimento das 
crianças e, suponho, a não frequência, ou a frequência  irregular de creches e do 
ensino pré – escolar, que deve ser da mais elevada qualidade: no transporte, nas 
instalações, na alimentação e  na formação.  
 
Digo “suponho” porque não há, infelizmente, estudos que provem que o insucesso 
escolar resulta, na sua maior parte, de uma infância penalizada pela  pobreza em que 
vivem muitas famílias portuguesas, o que cria um círculo vicioso que se repete de 
geração em geração. O resultado são crianças que chegam já excluídas  à fase do 
ensino obrigatório e que representarão, no futuro, um custo para o sistema de ensino, 
uma perda para o progresso económico  e uma tragédia social.   
 
Por estas diferentes razões, acredito que a chave para reduzir os graves problemas 
que subsistem no nosso sistema de ensino e limitam o desenvolvimento do País  reside 
nas creches e no ensino pré-escolar de qualidade e pretendo saber a opinião dos 
partidos políticos portugueses nesta matéria. Pessoalmente, defendo que temos a 
obrigação de eliminar este problema numa geração, fazendo dele uma causa nacional 
e uma prioridade absoluta da governação. Trata-se  de garantir que todas as crianças 
oriundas das famílias mais pobres participem de uma formação pré-escolar de elevada 
qualidade. Para isso e com o objectivo de  garantir a assiduidade das crianças a estas 
formas de formação, deverá ser previsto o transporte e a alimentação na escola, além 
de uma frequência durante o maior número de horas diárias possível. Ou seja, às 
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crianças oriundas das famílias pobres deve ser garantido, durante a infância, um nível e 
uma qualidade de vida tão próximos quanto possível das restantes crianças, através de 
uma discriminação positiva. 
 
Terminar com a exclusão social e profissional de um terço da sociedade portuguesa é o 
principal dever de qualquer governo, de esquerda ou de direita. O custo financeiro será 
inferior ao custo das elevadas retenções no ensino secundário e terá uma contribuição 
decisiva para a produção da riqueza nacional. Ou seja,  faz sentido do ponto de vista 
social, mas também económico.  
 
Trata-se de não excluir os filhos das famílias mais pobres do progresso e do 
desenvolvimento do País. Esta é uma forte convicção pessoal que defenderei junto dos 
portugueses e dos pais em particular, devendo os  partidos políticos informar os 
eleitores se estão disponíveis para apoiar esta reforma com urgência,  introduzindo-a, 
desde já,  nos seus programas eleitorais. 
 
Com os meus cumprimentos, 
 
 
 
Henrique Neto 

 



 

 

 

 

 

 

Lisboa, 17 de Julho de 2015 

 

Assunto: Energia 

A energia deve ser um elo de ligação ao crescimento económico, ao aumento da 
equidade social e a um ambiente mais saudável, sendo o seu acesso essencial a todas 
as actividades, nomeadamente para o fornecimento de água potável, saneamento e 
cuidados de saúde, iluminação, aquecimento, alimentação, agricultura, indústria, 
transportes e telecomunicações. 

Assistimos hoje, simultaneamente, a enormes movimentações geopolíticas e a uma 
revolução tecnológica sem precedentes em torno da energia e de que a humanidade 
beneficiará num futuro não muito longínquo. “A palavra chave é descarbonizar a 
economia e fazê-la crescer em simultâneo”. 

Não em Portugal, porque se a Europa se preocupa com o elevado preço relativo da sua 
energia e a perda da competitividade, Portugal tem hoje os seus preços acima da média 
europeia com clara desvantagem para a electricidade e gás natural e também para as 
famílias e empresas. A energia tem vindo a aumentar o seu peso no orçamento da 
população mais pobre e desfavorecida, sendo só ultrapassada pelas 
rendas/hipotecas da habitação e pela alimentação. 

Apesar da energia ser cara, nem todos os custos que o Estado aceita em nome dos 
consumidores são repercutidos nos preços. As diferenças vão engrossar as dívidas 
tarifárias da electricidade e do gás que, ultrapassando actualmente um valor 
equivalente a 3,1% do PIB (o maior da UE28), manterão altos os preços por muitos 
anos. É um sintoma de disfuncionamento do mercado da electricidade, tornando-se a 
sua persistência um factor limitador do crescimento da economia e da criação de 
empregos. É assim importante que os portugueses conheçam algumas das razões 
porque isto acontece. 

Há anos, um senhor Secretário de Estado fixou um preço garantido aos produtores de 
electricidade por via eólica, preço muito superior ao então praticado noutros países, o 
que incentivou o investimento de empresas e de pessoas próximas da actividade 
política,  que aproveitaram a vantagem dos preços fixados para tornar Portugal um país 



líder do sector.O argumento usado foi o da defesa do ambiente, apesar de Portugal  já 
ter atingido a meta de 27% que a União Europeia quer alcançar em 2030 em 

 

termos de penetração de energia renovável e de ter sido preferido o transporte por via 
rodoviária em vez da via ferroviária, muito mais favorável em termos energéticos e 
ambientais. 

Acontece que a produção de electricidade por via eólica só é possível quando há vento 
e produz mais de noite quando não há consumo e não havendo tecnologia barata para 
armazenar a electricidade, é necessário pagar à EDP para ter os geradores a carvão e 
a gás activos, mesmo que não produzam nada, conta que vai directa à factura das 
famílias e das empresas. Mas não só, como a única forma de armazenar capacidade de 
produção de electricidade é bombear a água que passou pelas barragens para trás, 
para voltar a ser utilizada na produção de mais electricidade, a EDP tem um conjunto de 
barragens em construção para fazer isso mesmo e justificar mais energia eólica e dar 
mais dinheiro a ganhar aos mesmos. Ou seja, desta forma as empresas e as famílias 
pagam o custo já muito elevado da energia eólica, o custo da EDP ter geradores 
parados e o custo de fazer barragens não económicas para justificar todo o sistema. 

O que acabo de referir é naturalmente chocante, mesmo para a Troika, que considera 
que o Governo ainda não fez o que devia nesta matéria. Assim, o que há a fazer é: 

1-Congelar a autorização de novos investimentos nas renováveis, a menos que 
os produtores exportem o excedente de produção a preços de mercado.   

2- Pôr fim a qualquer agravamento do tarifário em consequência da diminuição 
do consumo de electricidade. 

3- Eliminar gradualmente todos os anos, até  um máximo de quatro, as 
componentes do tarifário da electricidade que nada têm a ver com a produção de 
electricidade. 

Por todas estas razões, coloco aos partidos a seguinte questão, para ser respondida 
antes das próximas eleições legislativas: 

Estão os partidos em condições de definirem de forma clara se estão disponíveis 
para afrontar os interesses instalados e exigir igualdade na distribuição dos 
sacrifícios, ou se, tal como decorre dos seus programas eleitorais, pretendem 
continuar a manter  a situação actual e os privilégios de alguns? 

Pela minha parte, se for eleito Presidente da República, garanto que continuarei a 
denunciar esta situação e pressionarei os políticos no Governo e na oposição para 
assumirem uma política energética que sirva o interesse nacional, o desenvolvimento 
da economia e a criação de empregos. 

Cordialmente, 

 

 

Henrique Neto 


