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0. NOTA PRÉVIA E AGRADECIMENTOS
i. NOTA PRÉVIA
O presente trabalho está organizado em 4 volumes e na sua elaboração esteve envolvido
um alargado número de técnicos e consultores. Atendendo a que o texto está orientado
para os desafios do futuro e que requereu cerca de um ano de pesquisa (fundamentação
teórica da estratégia apresentada), procurou-se evitar a armadilha de cair num excesso
de circunstancialismos sobre a análise de dados conjunturais.
O estudo beneficiou das criticas, sugestões e opiniões dum grupo diversificado de
especialistas em questões de turismo, envolvendo representantes de entidades públicas e
privadas.
Foram também realizadas diversas reuniões no âmbito do Grupo de Acompanhamento
do Projecto, previsto no contrato de prestação de serviços. Este grupo, constituído por
representantes da Confederação do Turismo Português, do Ministério do Turismo, da
Direcção Geral do Turismo, do Instituto de Turismo de Portugal e do Instituto de
Formação Turística, permitiu avaliar/criticar/validar/enriquecer a análise efectuada.

ii. AGRADECIMENTOS
A SaeR, por este modo, agradece os contributos recebidos das personalidades
seguidamente enunciadas. Evidentemente, a responsabilidade do texto do presente
trabalho é, exclusivamente, da SaeR.
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A. METODOLOGIA – ARTICULAÇÃO ENTRE
POLÍTICA
ECONÓMICA
E
TURISMO
A
CONSTELAÇÃO DE ACTIVIDADES E POLÍTICAS
EM TORNO DO CONCEITO DE TURISMO
A.1. A PERSPECTIVA DE DESCONTINUIDADE NA
ECONOMIA PORTUGUESA
A análise do sector do turismo no sistema económico português não deve ficar limitada
a uma estrita perspectiva sectorial que não tenha em consideração a possibilidade de
estarem em curso mudanças fundamentais nas actividades económicas em Portugal e no
modelo de desenvolvimento que tem orientado a evolução económica em Portugal.
As condições de operação de um sector económico não têm autonomia suficiente para
que a avaliação das suas oportunidades e das ameaças que terá de enfrentar possa ser
feita sem ponderar o que são as condições gerais de evolução do sistema económico e o
que a alteração dessas condições vai implicar na identificação do valor estratégico desse
sector.
Nas actuais circunstâncias, na primeira década do século XXI, a possibilidade de se
estar num processo de descontinuidade na evolução das principais tendências
económicas torna esta articulação entre o nível sector e o nível do sistema económico
ainda mais importante do que já era em condições de evolução normal de um modelo de
desenvolvimento. De facto, a existir esta descontinuidade, é a própria identificação
do que é a actividade económica que constitui o sector que vai ser posta em causa e
que vai sofrer uma reformulação, com consequências ao nível da organização das
empresas, da concepção dos produtos, dos modos de colocação dos produtos no
mercado.
Mais importante poderá ser uma outra mudança associada a esta descontinuidade na
evolução do sistema económico português e que se refere à importância estratégica de
cada sector para um sistema económico e para o seu modelo de desenvolvimento.
Durante o processo que conduz à descontinuidade (por esgotamento de um modelo de
desenvolvimento e por transformação do padrão de modernização) a importância
relativa dos sectores que integram um sistema económico irá ser alterada, o que terá
implicações importantes em termos de atracção de recursos e de efeito de indução dos
comportamentos de modernização adequados ao que serão as novas condições do
desenvolvimento.
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Todavia, o diagnóstico de uma descontinuidade na evolução de um sistema económico é
uma avaliação com implicações tão graves que tem de ser fundamentado com detalhe
para que possam ser exploradas todas as suas indicações.
A descontinuidade numa linha de tendência de uma sociedade ou de uma economia é
um contexto excepcional que, por isso mesmo, não é detectável pelos instrumentos de
observação mais comuns, na medida em que estes estão, no essencial, orientados para a
gestão da normalidade e para a correcção de desvios conjunturais ao que se admite ser a
linha de equilíbrio.
Sendo a descontinuidade a consequência do fracasso desses dispositivos de regulação,
não se pode esperar que seja a partir desses dispositivos, e dos modelos de análise que
os produziram, que a descontinuidade seja detectada antes de se consumar na realidade
dos factos.
Pelos mesmos motivos, não se deverá esperar que sejam os agentes que operam nos
centros de decisão, que estão orientados para a gestão da continuidade, os observadores
mais indicados para revelarem as implicações dos factores que anunciam a
descontinuidade – o que tem como consequência prática que esses factores geradores da
descontinuidade vão continuando a exercer o seus efeitos até que a força dos factos
tornará evidente que os sistemas de relações do passado já não poderão reproduzir-se.
O diagnóstico de uma descontinuidade próxima na evolução de um sistema económico
é uma questão delicada, a ser resolvida com ponderação. Porém, estabelecer linhas de
evolução para um sector económico – em especial, para o sector do turismo, que
depende da qualidade geral do ambiente físico, social, político e económico que se
oferece aos consumidores de produtos turísticos e que justifique a sua deslocação até
este mercado interno – ignorando deliberadamente os sinais dessa descontinuidade
possível, talvez mesmo previsível, não seria nem ponderado, nem prudente.
Observada esta mesma realidade presente numa outra perspectiva, identificar a
dinâmica da descontinuidade e estabelecer as condições de evolução a partir dessa
evidência constitui uma oportunidade estratégica para escolher as posições adequadas
em relação ao futuro.
Na óptica da descontinuidade, um sector como o turismo – um sector de serviços que,
tradicionalmente, era um efeito complementar de um desenvolvimento económico que
lhe era anterior – poderá aparecer com um estatuto novo de sector motor do
desenvolvimento nas novas condições estratégicas e, em especial, como um sector
fundamental para a formação, valorização e emprego de um volume significativo da
população activa.
Tendo em conta o papel central que irá ter a questão da descontinuidade na evolução do
sistema económico português, mas também reconhecendo que esta é uma questão
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analítica que deve ser cuidadosamente ponderada para poder ter utilidade prática,
compreende-se que no conjunto de recomendações que se fizer a partir dos sinais da
descontinuidade, se tenha de definir em detalhe o que são os processos geradores da
descontinuidade e o que serão as suas consequências.
A.1.1. Padrões de modernização e modelos de desenvolvimento
Embora seja um contexto raro e excepcional em comparação com os períodos de gestão
de dinâmicas estabilizadas, as crises de descontinuidade não são inéditas na história.
Normalmente, acontecem separadas por períodos longos, mas não se pode excluir que,
em algumas épocas, as crises de descontinuidade ocorram em intervalos curtos e a
diferença entre estes dois tipos de contextos explica-se pelo grau de articulação dos
factores geradores de crise: quando esta articulação é forte, a frequência de crises de
descontinuidade tende a ser maior.
Todas as descrições dos processos de expansão, de maturação e de colapso das
estruturas imperiais e dos poderes políticos nacionais, das organizações empresariais e
das tecnologias, dos centros de produção cultural e das correntes artísticas, contêm não
só a possibilidade, mas também a necessidade, de crises de descontinuidade:
possibilidade, no sentido geral de que todos os sistemas podem gerar relações que
produzem dinâmicas que se descontrolam e não podem ser reguladas;
necessidade, porque a evolução, no sentido de mudança e de inovação, precisa de
introduzir choques de descontinuidade para que novas relações possam ser estabelecidas
no lugar deixado vazio pelo corte da descontinuidade.
No caso dos sistemas económicos, os processos mais comuns de geração de crises de
descontinuidade são os que decorrem das mudanças nos padrões de modernização e dos
modelos de desenvolvimento. São dois factores interrelacionados, mas que têm níveis
de generalidade diferentes e que devem ser analisados separadamente.
Os padrões de modernização correspondem aos sistemas de condições estratégicas e,
na evolução histórica, são identificáveis três grandes padrões de modernização:
o o padrão do mercado nacional e das economias protegidas, onde os
dispositivos de regulação eram instalados e operacionalizados pelos decisores
nacionais;
o o padrão do mercado internacional e das economias administradas, onde os
dispositivos de regulação combinam instrumentos de base nacional com normas,
regras administrativas e acordos de incidência internacional;
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o o padrão do mercado global e das economias competitivas, onde ainda
subsistem dispositivos de regulação vindos dos dois padrões anteriores mas onde
as regulações estratégicas relevantes passam a ser instaladas e operacionalizadas
por redes de agentes económicos, redes de actividades e redes de sectores que já
não estão subordinadas às dimensões espaciais nacionais e obedecem às
condições competitivas dessas actividades e sectores.
Os modelos de desenvolvimento correspondem ao funcionamento estruturado de um
sistema económico, integrando um sistema de empresas, de actividades e de sectores
que asseguram a sua viabilidade continuada, ou a sua reprodução, dentro do padrão de
modernização que é dominante em cada período.
As mudanças no padrão de modernização não implicam necessariamente
descontinuidades no modelo de desenvolvimento, que pode ter capacidade de adaptação
suficiente para suportar e assimilar as tensões resultantes de uma mudança de padrão de
modernização.
Contudo, é provável que as fases de mudança de padrão de modernização, sobretudo se
ocorrerem num período relativamente curto, em que se torna difícil difundir a
informação relevante sobre o que significa essa alteração das condições estratégicas
para o funcionamento das economias, impliquem a crise de descontinuidade do modelo
de desenvolvimento, que deixa de produzir resultados satisfatórios em termos de
reprodução das actividades e sectores existentes, assim como deixa de obter taxas de
crescimento satisfatórias.
Por outro lado, um modelo de desenvolvimento pode perder a sua eficácia de orientação
das decisões económicas e dos comportamentos dos agentes económicos antes mesmo
de sofrer os choques de uma mudança do padrão de modernização. Neste caso, a
pressão adicional que resulta da alteração do padrão de modernização tende a tornar
inevitável a sua crise de descontinuidade, já não será possível recuperar a sua relevância
introduzindo-lhe alguns ajustamentos.
A combinação de uma mudança do padrão de modernização com a crise do modelo de
desenvolvimento gera um contexto de crise de grande intensidade, o que justifica a
designação de crise de descontinuidade.
Há experiências, equipamentos, infra-estruturas, actividades, empresas e recursos que
transitam de um período para o outro apesar da descontinuidade, mas o seu modo de
utilização e de funcionamento já não será o mesmo. Mas também há muitas relações e
actividades do passado que não transitam para a fase seguinte e que, a persistirem, terão
de depender de formas de apoio e de subsídio que lhes oferecem uma viabilidade
temporária e artificial, mas que prejudicam o desenvolvimento dos que já estão a operar
no novo padrão de modernização e a construir um novo modelo de desenvolvimento.
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Estas relações entre o padrão de modernização e o modelo de desenvolvimento podem
ser ilustradas no quadro seguinte.

CRISE DE DESCONTINUIDADE DO MODELO
DE DESENVOLVIMENTO
FASES DE TRANSIÇÃO ENTRE
PADRÕES DE MODERNIZAÇÃO

PIB
INDICADOR DE EFICIÊNCIA DO
MODELO DE DESENVOLVIMENTO

TEMPO

PADRÕES DE
MODERNIZAÇÃO

MERCADO GLOBAL
MERCADO
INTERNACIONAL

ECONOMIA
COMPETITIVA

ECONOMIA
ADMINISTRADA
MERCADO
NACIONAL
ECONOMIA
PROTEGIDA

Articulando os conceitos de padrão de modernização, de modelo de desenvolvimento e
de crises de descontinuidade (do modelo de desenvolvimento) e de fases de transição
(dos padrões de modernização), este gráfico serve também para ilustrar a trajectória
recente da economia portuguesa.
Da década de 50 até à primeira década do século XXI, a economia portuguesa passou
por estes três padrões de modernização mas – e este é um ponto fundamental – o seu
modelo de desenvolvimento não apresenta alterações relevantes. É certo que houve
anúncios de alterações relevantes no modelo de desenvolvimento, mas estes anúncios
ficaram restritos a declarações políticas e a decisões que alteraram os centros de
racionalização e os centros patrimoniais no sistema económico português sem que,
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entretanto, o sistema de actividades e a articulação dos sectores tivessem tido as
alterações correspondentes a essas declarações de intenções.
O resultado último desta contradição entre:
o as declarações dos responsáveis políticos (que, repetidas vezes, anunciaram o
esgotamento do modelo de desenvolvimento e a necessidade de estruturar um
novo modelo de desenvolvimento) e
o as realidades do funcionamento da economia portuguesa (que mantém a mesma
estrutura de articulação de um mercado interno de pequenas dimensões e
complementado com actividades orientadas para o mercado externo)
é a gradual restrição do campo de oportunidades que está aberto aos agentes
económicos portugueses, perdendo relevância e capacidade de adaptação às exigências
competitivas do novo padrão de modernização.
A persistência desta contradição por um período longo só tem sido possível pela
utilização de dispositivos artificiais de adaptação aos obstáculos ao desenvolvimento,
mas que não são métodos e processos sustentáveis – ou seja, a sua utilização encobre a
crise do modelo de desenvolvimento e não contribui para a sua resolução, antes torna
inevitável a sua evolução para uma crise de descontinuidade.
Em concreto:
o optar por dispositivos de tipo distributivo para manter um nível suficiente de
procura interna,
o promover a passagem para actividades e sectores baseados em bens não
transaccionáveis (e, por tanto, protegidos das relações competitivas),
o aceitar níveis de endividamento crescentes, no curto prazo e em termos de
responsabilidades assumidas para o futuro,
o não responder à deterioração da Balança Comercial (com o argumento de que,
não havendo moeda nacional, também não haverá o risco da desvalorização
cambial)
o são modos de prolongar a vigência de um modelo de desenvolvimento que,
justamente por estar a provocar o recurso a estes meios, já revelou que não é
viável nem sustentável.
Nestas condições, poderá concluir-se, com segurança, que:
o o sistema económico português está na vizinhança de uma crise de
descontinuidade,
o para a qual é conduzido por adiamentos de decisões internas e
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o por indução da mais recente mudança no padrão de modernização, quando este
passa para as condições estratégicas da globalização competitiva.
Como é de esperar quando se está num contexto de aproximação a uma crise de
descontinuidade:
o aumenta a turbulência nas relações sociais com implicações económicas (com os
diversos grupos de interesses a procurarem defender as suas posições e o que
consideram ser os seus direitos adquiridos),
o aumenta o grau de incerteza em que se tomam as decisões económicas (porque
há a percepção de que o esgotamento do modelo de desenvolvimento vai
implicar profundas reformulações na estrutura económica e na articulação dos
sectores, mas também há a percepção de que este processo de reformulação não
está a ser conduzido por um programa estratégico) e
o surge como ideia central a noção de que o futuro será diferente do presente sem
que se saiba de que modo se vai impor essa diferença.
O que se analisará no ponto seguinte é o que tenderá a ser essa diferenciação entre o
presente e o futuro, depois de se passar pela crise de descontinuidade do modelo de
desenvolvimento, procurando deduzir o que será a nova configuração – de que depende
a racionalização das decisões para o futuro – do que são os sinais actuais de acumulação
de desequilíbrios, de disfuncionalidades e de tensões de crise.
A.1.2. Análises sectoriais e crise do modelo de desenvolvimento
As análises sectoriais na economia não são, habitualmente, orientadas para a perspectiva
de uma descontinuidade na evolução do sistema económico em que esses sectores se
inserem.
Cada sector é analisado em função do seu potencial próprio e a sua ligação com outros
sectores é função das suas interligações, seja como origem de fornecimentos, seja para
colocação de produtos, mas não se atribui a um qualquer sector a capacidade ou a
potência para ser configurador da resolução para uma crise de descontinuidade na
evolução do sistema económico.
Há um efeito derivado do processo genético da formação das empresas em cada sector,
que tornam essas empresas e esses sectores dependentes do que tiver sido, e continuar a
ser, a evolução conjunta dos diversos sectores que integram o mesmo sistema
económico. Cada sector pode ser uma plataforma estratégica, mas o seu âmbito de
intervenção limita-se ao que forem as suas relações com outros sectores e, em geral,
apenas com empresas de outros sectores com as quais se estabelecem relações de
interdependência ou de subcontratação.
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As redes de relações entre empresas e entre sectores definem-se, e tornam-se mais
densas, à medida que vão evoluindo através da intensificação das suas relações. A
evolução de cada economia foi-se desenrolando nestes contextos de co-evolução, e essa
continua a ser a imagem de referência que se usa para projectar o que podem ser os
desenvolvimentos, as oportunidades e as limitações de cada sector, mas não se pode
esperar que as redes de relações que partem de um sector venham a ser tão amplas que
possam cobrir todo o sistema económico.
Esses contextos de co-evolução dos sectores de um sistema económico estão
referenciados a um sistema económico nacional, porque essa foi a referência histórica, o
contexto de racionalização envolvente, dentro da qual se desenrolou a história de cada
sector e das suas respectivas empresas. Cada sistema económico nacional por seu lado,
tem o seu perfil estrutural determinado pelas características dessa sociedade, que vão
influenciar as formas e os limites de expansão dos diversos sectores.
Este perfil estrutural do sistema económico é definido pela conjugação de diversas
variáveis, de que se sublinham as mais importantes:
o a dimensão populacional condiciona a dimensão do mercado e as
possibilidades de expansão dos sectores são determinadas pela sua expectativa
de procura interna e pela sua potencialidade de, a partir dessa base nacional,
conseguirem conquistar quotas de procura externa noutros mercados. Uma
pequena dimensão populacional implica um pequeno mercado interno e,
portanto, reduzidas possibilidades de crescimento, obrigando a procurar, através
de graus de eficiência e de indicadores de produtividade, o alargamento do
mercado de referência com a penetração de mercados internacionais;
o a densidade do tecido económico, resultado do cruzamento das relações entre
os sectores, condiciona as estratégias de expansão de cada sector, sobretudo nos
casos em que não podem obter os seus fornecimentos nos mercados
internacionais em boas condições de preço e de garantia de abastecimentos. Um
tecido económico disperso ou fragmentado constitui um obstáculo ao
desenvolvimento continuado, porque mesmo as empresas eficientes terão
dificuldades em assegurar abastecimentos e em colocar os seus produtos;
o o grau de estabilidade das principais linhas de política é um factor
determinante para a realização de investimentos sectoriais de longo prazo, com a
implicação alternativa de que, onde não houver a garantia dessa estabilidade, os
projectos sectoriais se concentrem em projectos com horizontes curtos. A
estabilidade das linhas de política é um factor de avaliação do risco empresarial
que transcende as questões estritamente económicas mas que determina o que é
o ambiente geral em que se tomam as decisões empresariais e se formam as
expectativas dos diferentes agentes económicos, com reflexos directos na
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densidade do tecido económico e nos indicadores de eficiência e de
produtividade;
o o padrão cultural dominante na sociedade, condicionando os comportamentos
sociais de produtores e de consumidores (a sua produtividade, por um lado, e o
seu potencial de despesa sustentada e de acumulação de capital, por outro lado),
mas também determinando o que são as expectativas sociais em relação às
políticas distributivas, em relação à valorização da segurança e do risco, em
relação ao endividamento e à poupança, que definem o que serão os recursos
disponíveis para sustentar uma estratégia de desenvolvimento económico nas
condições do padrão de modernização de cada época.
Com este tipo de múltiplas condicionantes e determinações, compreende-se que a
análise sectorial num sistema económico tenha de ficar subordinada ao que for a
evolução do sistema económico, não tendo sucesso estratégias voluntaristas de
autonomização de um sector como se ele pudesse ser independente do sistema
económico em que se insere. A análise sectorial, habitualmente, não tem mais
autonomia do que a que lhe pode ser dada pela exploração das relações
intersectoriais que se possam estabelecer a partir de um certo sector, mas estará
sempre integrada no que for a evolução do sistema económico.
Por isso mesmo, é natural que as questões gerais da crise e descontinuidade de um
sistema económico não sejam tratadas ao nível das análises sectoriais. Estas questões
gerais terão de ser tratadas e resolvidas ao nível das análises macroeconómicas e,
depois, utilizadas, por integração e adaptação, nas análises sectoriais. Decorre daqui
que, mesmo nos casos de crise económica aguda, a expectativa dos agentes económicos
e dos decisores políticos é de que a resposta a essa crise não poderá depender de um
sector específico, a sua resolução precisa da evolução coordenada dos diversos sectores
que compõem o sistema económico, que se reforçam mutuamente, no sentido da
absorção da crise ou no sentido do seu agravamento.
Em geral, nenhum sector tem, em si mesmo, potência suficiente para alterar a dinâmica
de um sistema económico quando este já tem alguma diferenciação entre diversos
sectores e alguma interdependência entre esses sectores.
A diferenciação impede que se possa seguir uma estratégia de desenvolvimento que
assente numa concentração sectorial, na medida em que os outros sectores (e os
interesses que lhes estão associados) resistirão a essa concentração de recursos,
humanos e de capitais, de que também precisam para os seus desenvolvimentos próprios
e que não aceitam ver orientados para um sector ou para um pequeno grupo de sectores.
Não há resposta eficaz a uma crise do sistema económico a partir de um único sector
que possa funcionar como motor da recuperação, porque os interesses instalados nos
outros sectores, ao responderem a essa concessão de prioridade, resistirão ao que iria
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implicar a sua desvalorização e, portanto, não contribuirão para o aproveitamento dos
eventuais efeitos indirectos de recuperação de um sector, ou não permitirão que haja o
tempo de gestação desses efeitos indirectos positivos.
A interdependência, por seu lado, também não permite optar por essas modalidades de
concentração sectorial num único ou num pequeno número de sectores, na medida em
que cada sector precisará da colaboração dos outros para poder consolidar o seu próprio
desenvolvimento, nenhum deles poderá, isoladamente, encontrar as suas condições de
sustentabilidade. O desenvolvimento de uma economia implica uma maior densidade do
tecido empresarial e isso também implica uma maior exigência de sintonia, ou de
equilíbrio, na evolução de cada sector, designadamente para que seja possível recorrer a
modelos de subcontratação, uma condição essencial para a redução do risco e para o
aproveitamento das oportunidades de melhoria dos indicadores de produtividade.
Num sistema económico moderno, complexo, diferenciado e interdependente, nem a
análise sectorial, nem nenhum sector em concreto, podem responder às questões
colocadas por uma crise económica profunda. A análise sectorial está subordinada à
análise macroeconómica e nenhum sector poderá ter potência de arranque para sustentar
a recuperação de uma economia.
Contudo, há crises económicas que não são apenas desequilíbrios de relações que
possam ser corrigidos de modo a restabelecer uma evolução sustentável dentro do
mesmo modelo de desenvolvimento. Há crises económicas, induzidas por dinâmicas
internas ou por choques externos, que implicam uma descontinuidade, exigem a
mudança do padrão de modernização em que se insere o modelo de desenvolvimento,
para encontrarem resposta que permita absorver esses desequilíbrios gerados no padrão
de modernização anterior, de modo a criar novas oportunidades de crescimento no que
terá de ser um novo modelo de desenvolvimento.
Estas crises de descontinuidade, que implicam a mudança do padrão de modernização e
a reformulação do modelo de desenvolvimento, são raras e excepcionais.
Por isso mesmo, é difícil superar as resistências que surgem quando se trata de
identificar uma crise de descontinuidade, na medida em que aceitar esse diagnóstico
implica:
o a alteração das posições e hierarquias estabelecidas,
o dos hábitos e das expectativas criados e alimentados no padrão de modernização
anterior,
o para além de abrir um horizonte de grande incerteza quanto ao que será o novo
modelo de desenvolvimento.
A reacção mais comum será procurar ocultar os sinais dessa crise de descontinuidade,
preferindo-se as análises que consideram que se está apenas numa fase de crise
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conjuntural, que poderá ser resolvida com os instrumentos de regulação disponíveis e
que não exige nenhuma mudança do modelo de desenvolvimento porque também não se
está num contexto de mudança do padrão de modernização.
Sendo a reacção mais comum, também é a mais compreensível, pois os centros de
decisão que ocupam as posições de influência teriam de admitir perdê-las na
eventualidade de ser necessário mudar de modelo de desenvolvimento.
Apesar de raras e excepcionais, as crises de descontinuidade na evolução económica
não se manifestam sem revelarem indicadores suficientes que permitem identificar a sua
gravidade e a sua intensidade.
Há indicadores óbvios quando a decisão de mudança do padrão de desenvolvimento é
imposta pelos acontecimentos políticos, como acontece na sequência de alterações
revolucionárias. Mas, neste caso, é o contexto excepcional de toda a sociedade que
determina a crise de descontinuidade na economia e a mudança no padrão de
modernização é aceite como uma consequência natural – não necessariamente por
razões económicas, mas porque a mudança política torna inevitável a alteração das
condições económicas.
Todavia, mesmo perante este tipo de indicadores óbvios pode acontecer – como foi o
caso de Portugal na década de 70 – em que a alteração radical das condições
económicas, designadamente nos centros de acumulação de capital e nos centros de
racionalização no sistema económico (o que correspondia, pela força das coisas, a uma
alteração do padrão de modernização), não foi acompanhada por uma alteração
equivalente no modelo de desenvolvimento, o que vai ter consequências importantes.
Há outros indicadores menos óbvios do que os que aparecem nas situações
revolucionárias, mas que não são menos definitivos do ponto de vista analítico para
identificar uma crise de descontinuidade na evolução de um sistema económico.
Quando os desequilíbrios no sistema económico persistem e se agravam apesar da
aplicação de medidas de correcção, haverá uma indicação forte de que esse modelo de
desenvolvimento já não conseguirá absorver estes desequilíbrios, já não responde a
essas medidas de correcção nem mostra capacidade para reformular a sua estrutura de
relações.
Se, para além desta primeira indicação de gravidade na tendência normal de evolução
do sistema económico, houver a indicação complementar de que os factores
geradores desses desequilíbrios continuarão a operar e a aumentar a sua
intensidade, será claro que o que já não se consegue corrigir no presente só poderá
continuar a agravar-se no futuro.
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Quando estes indicadores aparecem e se repetem, não há razão analítica sólida que
possa explicar a normalidade da continuidade: absorver os desequilíbrios económicos
em acumulação já não poderá ser feito dentro do mesmo modelo de
desenvolvimento.
Apesar destas evidências, os interesses estabelecidos e os dirigentes políticos podem
optar por manter a sua confiança na potencialidade desse mesmo modelo de
desenvolvimento, uns e outros anunciando para breve a recuperação dos indicadores
económicos sem reconhecerem a necessidade de se procurar um outro modelo de
desenvolvimento.
Quando é esta a opção seguida, o resultado será a sobreposição de duas tendências
incompatíveis.
De um lado, as decisões estratégicas são tomadas na perspectiva do padrão de
desenvolvimento estabelecido.
De outro lado, os resultados concretos das decisões revelam-se opostos ao que é
anunciado e esta discrepância tende a reforçar os comportamentos defensivos que,
naturalmente, se organizam em torno do que é conhecido, não estão estimulados para
pensarem novas modalidades de organização das actividades económicas – nem os
responsáveis económicos e políticos os orientam nesse sentido.
Ou seja, quando seria mais urgente reformular o modelo de desenvolvimento, mais
intensas são as manifestações de defesa da continuidade desse modelo de
desenvolvimento.
Identificar os sinais de uma crise de descontinuidade é essencial para se compreender o
que está a ser esse processo, e essa é a condição para se determinar o que fazer na fase
de construção após a descontinuidade.
Mas é uma questão delicada, porque implica o anúncio de alterações radicais nos
hábitos, nas expectativas, na hierarquia das posições sociais e nos modos de afirmação
dos interesses sociais.
Ou seja, não é uma questão que se possa clarificar sem cuidada ponderação e sem a
acumulação de argumentos fundamentados.
O esgotamento de um padrão de desenvolvimento resulta de um processo complexo que
apresenta indicadores qualitativos e quantitativos, mas onde os primeiros tendem a ser
mais importantes quando se trata de identificar o processo que provoca esse
esgotamento.
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De facto, os indicadores quantitativos são importantes para a revelação de que os
desequilíbrios não estão a ser absorvidos, antes estão a acumular-se, mas não oferecem
nenhuma indicação sólida sobre o que são as razões que levam a essa incapacidade de
correcção apesar de se usarem os instrumentos de regulação disponíveis.
Os indicadores qualitativos, pelo contrário, revelam o que são as diferenças que
explicam a ineficácia das medidas de correcção: elas não obtêm os resultados esperados
porque o campo económico se alterou e isso não foi devidamente tido em conta.
Para explorar estas alterações qualitativas retoma-se, no quadro seguinte, o sistema de
variáveis que identificam o perfil estrutural de um sistema económico para, a partir
delas, identificar o que são as principais mudanças que ocorreram no campo económico
e que condicionam a viabilidade de um modelo de desenvolvimento. Na exploração
deste modelo de análise vão encontrar-se os sinais de mudança que correspondem ao
actual processo de modernização das economias e que implicam a transformação e a
reformulação dos padrões de desenvolvimento estabelecidos.
O quadro de base que servirá de orientador para esta análise é o que se apresenta na
figura seguinte. A sua exploração deverá permitir esclarecer dois aspectos centrais para
a programação de estratégias de desenvolvimento económico:
o qual o sentido qualitativo e qual a intensidade das alterações do sistema de
actividades económicas que ficam associadas à passagem dos tradicionais
sistemas económicos de base nacional (nos contextos das economias protegidas
e de dispositivos de regulação geridos pelas autoridades políticas nacionais),
para os sistemas económicos internacionalizados (nos contextos das economias
interdependentes e subordinadas a normas administrativas de cooperação
económica internacional) e, depois, para os sistemas de redes empresariais em
espaços económicos integrados (nos contextos da globalização competitiva)
o qual o papel estratégico dos sectores de actividades económicas quando se passa
da dimensão do mercado nacional protegido para a dimensão do mercado
internacional administrado e para a dimensão do mercado integrado competitivo.
O que se espera encontrar na exploração deste dispositivo analítico é a confirmação de
que a alteração das condições económicas implica a reformulação em profundidade dos
padrões de desenvolvimento estabelecidos e que, nessa reformulação, a perspectiva
sectorial passa a ter um papel estratégico central, muito diferente do que podia ter nos
padrões de desenvolvimento de base nacional.
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VARIÁVEIS

CARACTERÍSTICAS

IMPLICAÇÕES

CORRECÇÕES

POPULAÇÃO

• DIMENSÃO DO MERCADO INTERNO
• NECESSIDADE DE CAPTAR PROCURA
EXTERNA

• PRODUTIVIDADE
• EFEITO PREÇO
• EFEITO QUALIDADE
• EFEITO ESTILO/MARCA

• RECURSOS HUMANOS COMO “COMMODITY”
• PLATAFORMA DE LOCALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES

DENSIDADE DO
TECIDO
ECONÓMICO

• A DIMENSÃO DO MERCADO INTERNO
CONDICIONA A DENSIDADE DO TECIDO
ECONÓMICO
• A GENÉTICA DO SISTEMA ECONÓMICO
DETERMINA AS POSSIBILIDADES
ESTRATÉGICAS INTERNAS

• LIMITAÇÕES
ESTRUTURAIS
• EQUILÍBRIOS A BAIXO
NÍVEL
• SENSIBILIDADE AOS
CHOQUES

• ALARGAR O MERCADO DE REFERÊNCIA
• CONQUISTAR ATRACTIVIDADE
• ESPECIALIZAR ACTIVIDADES
• DIVERSIFICAR A PARTIR DAS ESPECIALIZAÇÕES
• ESTRATÉGIA NEO-RICARDIANA

ESTABILIDADE DAS
LINHAS POLÍTICAS

• DETERMINAM O HORIZONTE TEMPORAL DE
REFERÊNCIA PARA OS PROJECTOS
EMPRESARIAIS
• ARTICULAÇÃO DOS CHOQUES ECONÓMICOS
CÍCLICOS COM AS TENDÊNCIAS POLÍTICAS
CUMULATIVAS

• EFICÁCIA DOS
REGULADORES
ECONÓMICOS
• ACTIVIDADE DOS
CENTROS DE
RACIONALIZAÇÃO

• EFEITO DE RACIONALIZAÇÃO DOS MERCADOS
ALARGADOS
• EFEITO DE SELECÇÃO DA GLOBALIZAÇÃO
COMPETITIVA
• EFEITO DE CONDICIONAMENTO IMPOSTO PELA
EVOLUÇÃO DA ECONOMIA EUROPEIA

PADRÃO CULTURAL
DOMINANTE

• EXPECTATIVA SOCIAL CENTRADA NO
DISTRIBUTIVISMO
• ORGANIZAÇÃO CORPORATIVA DE
INTERESSES SOCIAIS DEFENSIVOS
• VALORIZAÇÃO DA SEGURANÇA
• REJEIÇÃO DO RISCO
•PREFERÊNCIA SOCIAL PELA IGUALDADE
• PUNIÇÃO DA EXCELÊNCIA EMPRESARIAL
CONTINUADA
• VALORIZAÇÃO DA RIQUEZA FÁCIL
• OPÇÃO PELO PAPEL DO ESTADO

• PRESSÕES SOBRE A
DESPESA PÚBLICA
• NECESSIDADES A
SOBREPOREM-SE ÀS
POSSIBILIDADES
• TENDÊNCIA PARA A
GERAÇÃO DE DÉFICES
DISTRIBUTIVOS

• RACIONALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO EXTERIOR
PARA O INTERIOR
• SELECÇÃO DE OPÇÕES PELA VIZINHANÇA DOS
LIMITES
• PROMOÇÃO DE PLATAFORMAS DE DECISÃO
AUTÓNOMAS DO ESTADO
• PROMOÇÃO DE PADRÕES DE COMPARAÇÃO
CONCORRENCIAL NO ESTADO E NAS RELAÇÕES DO
ESTADO COM CENTROS DE DECISÃO

No quadro aqui apresentado, que serve de mapa e de programa para a análise que se
desenvolve nas páginas seguintes, as variáveis que configuram uma economia e que
determinam o que pode ser um padrão e um modelo de desenvolvimento têm sempre a
mesma designação, mas o seu conteúdo é muito diferente conforme as épocas e
conforme o que forem as concepções dominantes quanto ao que são as condições do
desenvolvimento económico. São estas diferenças que a exploração deste quadro
permitirá sublinhar.
A.1.3. Dimensão do mercado interno e recursos humanos
No padrão de desenvolvimento tradicional, ou no modelo de desenvolvimento com base
no mercado nacional, a dimensão do mercado interno era a variável fundamental para
determinar as condições do crescimento económico. A partir do ponto da trajectória do
desenvolvimento económico em que a dimensão da população estabelecia o limite da
expansão com base no mercado interno, a necessidade de captar procura externa
passava a ser o factor crítico de que dependia a sustentabilidade desse modelo de
desenvolvimento.
As implicações centram-se na passagem necessária da óptica interna (com as suas
protecções alfandegárias e com as suas regulações políticas determinando o que são os
equilíbrios sociais desejados para essa sociedade e para o seu poder político) para a
óptica externa (onde os objectivos passam a ser a produtividade, o efeito preço, o efeito
qualidade e o efeito estilo e marca, na medida em que são esses os valores relevantes
para as operações nos mercados externos).
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Esta passagem da óptica nacional do mercado interno para a óptica internacional do
mercado externo não se processa em prazos curtos, é uma consequência da evolução
gradual de um padrão de desenvolvimento de base nacional que, uma vez esgotadas as
potencialidades do mercado interno, tem de abrir as vias do mercado externo para poder
prosseguir a sua expansão.
Esta é uma exigência imposta pela própria necessidade de defender as posições no
mercado interno: se o processo de modernização não continuasse, empresas externas
estariam a capturar as posições no mercado interno através do efeito preço, do efeito
qualidade, do efeito estilo e marca, após o que as empresas nacionais deixariam de
poder manter as suas posições mesmo nesse mercado nacional. No entanto, esta
passagem da base nacional para os eixos de penetração de mercados externos não
implica a mudança do padrão de desenvolvimento, pois o que se coloca no mercado
externo podem continuar ser produtos idênticos aos que se produzem para o mercado
interno ou variações desses produtos de modo a satisfazer as especificações de quem
coloca as encomendas nos produtores nacionais.
Esta evolução na continuidade do mesmo modelo de desenvolvimento é interrompida
com a passagem para o padrão de modernização da globalização competitiva. A
superação das diferenciações estabelecidas pelos espaços nacionais delimitados por
fronteiras políticas e económicas altera o efeito da dimensão populacional como
condicionante do modelo de desenvolvimento:
o os recursos humanos, sobretudo aqueles que têm qualificações especializadas,
passaram a ser tratados como uma “commodity” que se obtém nos mercados
internacionais e que se organiza em função do projecto específico que se quer
concretizar.
o com os progressos realizados em termos de mobilidade e de comunicação à
distância, ficam facilitadas a deslocalização das actividades económicas e a
estruturação das actividades económicas em diferentes regiões através da
replicação dos seus modelos produtivos e organizativos;
o o factor crítico de sucesso passou a ser a formação de plataformas de localização
de actividades, pois essa será a condição motivadora da reunião dos recursos
humanos necessários para a realização desse projecto empresarial.
A população – o seu volume, a sua qualificação e a adequação dos comportamentos
sociais às condições estratégicas das relações económicas competitivas – não deixou de
ser uma variável relevante para a formulação de um modelo de desenvolvimento. No
entanto, é uma relevância muito diferente da que tinha no passado, porque também a
população passou a ter um atributo de mobilidade que reduz o efeito de
constrangimento que antes era imposto pela população nacional residente. Em especial,
já não é uma relevância determinante, no sentido em que a resistência de uma população
nacional à adaptação aos comportamentos competitivos não significa que possa gerar
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um modelo de desenvolvimento alternativo, apenas significa que esse espaço nacional
perde condições de atractividade para poder construir plataformas de localização de
actividades.
Os modelos de desenvolvimento de base nacional, que têm uma longa tradição na
história económica, já não encontram condições de viabilidade no novo padrão de
modernização da globalização competitiva.
Podem ser desejados por uma população que sente ameaçados os seus hábitos e as suas
expectativas, podem ser apresentados por dirigentes políticos que desejam responder às
ansiedades da população e do eleitorado quando confrontados com as incertezas da
competição e da inovação permanentes, mas já não são uma base eficaz de defesa
perante sistemas económicos que operem com modelos de desenvolvimento ajustados
ao novo padrão de modernização.
A insistência em modelos de desenvolvimento de base nacional já nem sequer
conseguirá proteger os mercados internos, na medida em que os produtores locais pouco
eficientes serão, gradualmente, substituídos por importadores locais, que colocam nesse
mercado interno produtos oriundos de outras regiões, em melhores condições de preço,
de qualidade e de regularidade de abastecimento. Neste sentido, as superfícies
comerciais são os novos difusores das mudanças que geram a obsolescência local: se os
produtores nacionais não acompanharem esta evolução – o que implica competir com os
produtores mais eficientes em qualquer parte do mundo – serão colocados fora do
mercado e sem possibilidade de recuperação e de reconversão.
A.1.4. Densidade do tecido económico
Nas condições tradicionais dos mercados nacionais, a dimensão do mercado interno
condicionava a densidade do tecido económico, pois as interligações de empresas e de
sectores não dependiam apenas das especificações técnicas (que se conheciam através
do exame dos sistemas económicos mais evoluídos) mas tinham de respeitar a condição
elementar de gerarem procura suficiente para que todas as empresas inseridas no
sistema de interrelações assegurassem a sua viabilidade. Mesmo quando se conhecia a
necessidade (técnica) não estava garantida a possibilidade (económica). Esta era uma
diferenciação automática entre economias, implicando que as restrições colocadas pela
dimensão do mercado interno se repercutissem na qualidade das interligações sectoriais
e, portanto, no potencial de crescimento de cada empresa e da economia. Mercados
internos pequenos não permitiam a formação de tecidos económicos com grande
densidade.
O recurso à internacionalização – agora já não do mercado através da procura externa,
mas sim a internacionalização da rede produtiva de modo a aproveitar a maior
densidade dos tecidos económicos de outras economias – era uma via possível de
compensação destas limitações nacionais, mas tinham como consequência a
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transferência de uma parte da cadeia de formação do valor para outras economias. Em
qualquer caso, este recurso à internacionalização, nas condições tradicionais de reduzida
mobilidade física e de subordinação a barreiras administrativas, só era possível entre
economias próximas e que tivessem um grau de desenvolvimento semelhante.
Nas condições mais comuns, é a genética do sistema económico nacional que determina
as possibilidades estratégicas internas – isto é, os sectores de uma economia têm uma
dinâmica de co-evolução, cada um cresce em função das oportunidades de crescimento
que os outros lhe vão oferecendo.
Decorre daqui que um sistema económico nacional, pela sua genética e pela sua
composição, cria limitações estruturais ao seu próprio crescimento.
Mesmo que um sector evolua muito rapidamente, vai encontrar limites ao seu
crescimento continuado, porque uma fraca densidade do tecido económico nacional lhe
vai condicionar as suas possibilidades de produção ou de organização dos serviços. Por
efeito destes constrangimentos, um sistema económico nacional tende para uma
evolução equilibrada, pois nenhum sector se pode autonomizar duradouramente se os
outros sectores não acompanharem e apoiarem esse crescimento. E pode ser um
equilíbrio de baixo nível se os sectores menos evoluídos constituírem um peso e um
obstáculo ao crescimento continuado dos mais dinâmicos. Esse peso e esse obstáculo
podem ser suficientes para anularem o dinamismo inicial do sector mais eficiente, que
assim verá desaparecer a vantagem competitiva que tinha conquistado.
A sensibilidade de um sistema económico aos choques conjunturais e às oscilações
cíclicas também é condicionada pela densidade do tecido económico, no sentido em que
uma maior densidade permite absorver os choques diluindo-os por um grande número
de empresas que, operando em interrelação, podem organizar, com mais eficácia e
rapidez, a adaptação às novas condições económicas. Nos sistemas económicos de
menor densidade, a rede de interrelações é imperfeita, incompleta ou descoordenada,
pelo que cada empresa e cada sector têm de se adaptar de modo espontâneo e com
resultados mais incertos.
Estas foram as relações habituais nos dois padrões de modernização anteriores, dos
mercados nacionais das economias protegidas (onde a protecção tinha por finalidade
apoiar mesmo as empresas ou sectores menos eficientes para que aumentasse a
densidade do tecido económico) e dos mercados internacionais das economias
administradas (onde os acordos internacionais que regulam as relações comerciais
mundiais procuram defender as relações intersectoriais em cada economia de modo a
que possa beneficiar com as suas relações económicas internacionais).
O novo padrão de modernização, porém, vem colocar condições estratégicas muito
diferentes que, por sua vez, obrigam a analisar o indicador da densidade do tecido
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económico em novos termos e, em especial, colocam num plano novo a questão da
estratégia sectorial.
Em primeiro lugar, o padrão de modernização da globalização competitiva alarga, para
cada empresa e para cada sector, o seu mercado de referência. Este já não é o mercado
nacional, como também já não é o mercado nacional alargado pela procura de outros
mercados nacionais. O mercado de referência é, agora, a rede de ligações que essa
empresa e esse sector conseguirem estabelecer com outras empresas e outros sectores,
qualquer que seja o mercado em que se situem. É natural que essas ligações sejam mais
densas e mais apertadas em relação a empresas, sectores e mercados mais próximos,
mas o efeito de mobilidade torna a noção de proximidade cada vez mais distante. Esta é
uma primeira indicação de que a estratégia sectorial se autonomiza da sua base
económica nacional e das suas redes de ligações dentro do tecido económico nacional,
para poder expandir-se em função de um espaço de referência que é mundial.
Decorre deste ponto que quem conseguir conquistar condições de atractividade fica com
a possibilidade de especializar a sua actividade numa perspectiva mundial, onde já não
encontra as limitações tradicionais que eram impostas pela co-evolução sectorial dentro
de uma economia nacional. Com atractividade e com especialização na escala mundial é
possível diversificar a partir dessa especialização mundial: é a partir da posição de
supremacia mundial num sector que se pode depois diversificar para outros sectores – o
que é um caminho inverso ao que foi a genética dos mercados nacionais, onde a
diversidade dos sectores, ou a densidade do tecido económico, era uma condição de
base para que se pudesse afirmar uma especialização sustentada.
Trata-se, em síntese, de uma estratégia neo-ricardiana: nas condições estratégicas da
globalização competitiva, o lema é “que cada um faça o que melhor sabe fazer” e será a
partir desta especialização – se tiver sucesso na relação de competição mundial – que se
estabelece a atractividade dos capitais e se consolida a justificação da especialização.
Mas é uma estratégia em que a óptica sectorial se autonomiza da dinâmica do sistema
económico nacional e o mercado de referência passa a ser o mundial ou, pelo menos, o
regional, mas já não será o mercado nacional.
Uma estratégia de especialização sectorial e com horizonte de mercado mundial é uma
opção com riscos elevados:
o a vulnerabilidade a uma inovação que altere as condições de superioridade
competitiva ou a uma evolução que reduza o valor económico dessa actividade é
o risco mais óbvio;
o porém, também há o risco inerente à dimensão do mercado de referência:
sustentar os investimentos necessários para cobrir uma escala de mercado
mundial e para sustentar a superioridade competitiva nesse mercado mundial é
muito mais exigente do que produzir para um mercado nacional e manter a
superioridade competitiva num mercado protegido ou administrado;
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o finalmente, o risco natural de uma especialização é que não oferece áreas de
adaptação ou de reconversão quando se perde a superioridade competitiva
nessa especialização. Esta é razão suficiente para que uma estratégia de
economia nacional não possa ser uma estratégia de especialização e, nesse
sentido, não pode ser neo-ricardiana. Mas é, ao mesmo tempo, razão suficiente
para que possa ser uma estratégia empresarial ou sectorial, que assim se pode
libertar dos constrangimentos de um sistema económico nacional, que pode ser
equilibrado mas também será pouco eficiente nas condições do padrão de
modernização da globalização competitiva.
A.1.5. Estabilidade das linhas políticas
Se, em termos racionais, os agentes económicos reconhecem que lhes é necessário ter
uma perspectiva de longo prazo para as suas actividades, em termos práticos o
predomínio do horizonte de curto prazo é uma imposição das exigências da actividade
económica – a necessidade de cumprir prazos, de respeitar as especificações dos
produtos, de obter receitas para satisfazer as obrigações financeiras, centra a atenção dos
decisores empresariais nos prazos imediatos.
Por isso, as orientações políticas são fundamentais para oferecer aos agentes
económicos um horizonte temporal de referência que seja mais amplo do que aquele
que produzem naturalmente no quadro da sua actividade regular.
Mas se os agentes políticos optam por estabelecer horizontes temporais de referência de
prazos tão curtos como os dos agentes económicos, a sua influência sobre os projectos
empresariais ou sobre as estratégias de desenvolvimento sectoriais perde a sua condição
de superioridade e, pelo contrário, acaba por perturbar a realização desses projectos
empresariais.
A interferência da política na economia pode ser muito eficaz e proveitosa se os tempos
de referência e os modos de racionalização forem diferentes, mas transforma-se numa
fonte de perturbação se as decisões políticas tiverem um interesse económico
específico:
o
o
o
o

se quiserem favorecer economicamente bases de apoio,
se quiserem proteger uns interesses sociais e penalizar outros,
se quiserem proteger sectores que não são competitivos ou
se pretenderem estimular sectores que, não obstantes esses apoios políticos, não
têm condições efectivas para vencerem na disputa competitiva.

Nos dois primeiros padrões de modernização, na economia protegida e na economia
administrada, os agentes políticos têm um papel específico na evolução do sistema
económico, na medida em que são os decisores do proteccionismo e são os
negociadores dos acordos internacionais que estruturam as economias administradas.
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Mais importante ainda, são os operadores principais dos dispositivos de regulação, que
determinam o enquadramento macroeconómico em que os agentes económicos operam.
Nestes contextos, a estabilidade das linhas políticas, oferecendo a perspectiva do tempo
longo e normalizando a evolução nos prazos curtos, é uma condição fundamental para a
dinâmica sustentada de um modelo de desenvolvimento. Inversamente, a perturbação
das linhas políticas não tem solução de recurso para os agentes económicos: são
obrigados a adaptar-se a elas como se fossem actos do destino, perante os quais não têm
defesas eficazes.
Esta assimetria conduziu a uma crescente interrelação entre agentes económicos e
agentes políticos.
Os primeiros, interessados em influenciar as decisões políticas proteccionistas, o modo
de utilização dos dispositivos de regulação da economia e as decisões políticas que
configuram o sistema de relações e de hierarquias distributivas.
Os segundos, interessados em ter o apoio dos agentes económicos para os seus
objectivos eleitorais.
Gradualmente, esta interrelação entre agentes económicos e agentes políticos foi
estabelecendo redes de conveniência que distorcem as relações económicas efectivas e
as artificializam de modo a satisfazer essa série de interesses particulares – mas que,
justamente por apenas serem interesses particulares, não são os que asseguram a
capacidade competitiva.
Por estes efeitos de distorção gerados pela interferência dos interesses particulares, de
agentes económicos e de agentes políticos, nas decisões políticas e nas decisões
económicas, o modelo de desenvolvimento vai incorporando dimensões que
transcendem as relações económicas:
o já não se trata apenas de responder à procura do mercado interno e de
complementar a procura interna com a penetração em mercados externos,
o já não se trata apenas de explorar as relações entre empresas e entre sectores
para tornar mais denso e mais eficaz o tecido empresarial,
o já não se trata apenas de responder aos choques cíclicos que instabilizam a
evolução das economias com a utilização dos dispositivos de regulação,
o também se trata de satisfazer os objectivos de interesses particulares na política,
na economia e no sistema distributivo.
Esta carga adicional que se introduz no modelo de desenvolvimento vai dificultar a
resposta aos choques cíclicos quando há uma acumulação de obrigações que decorrem
de decisões políticas assumidas numa perspectiva de evolução favorável continuada
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desse modelo de desenvolvimento, mas que não têm resposta de adaptação quando essa
evolução favorável não se concretiza.
Esta acumulação de obrigações de índole política que incidem sobre o funcionamento
da economia é factor de rigidez na adaptação às conjunturas (porque uma parte dos
resultados económicos já está comprometida em aplicações obrigatórias) e pode mesmo
inutilizar alguns dispositivos de regulação.
Nestas circunstâncias – que são visíveis em todas as economias europeias actuais, mas
mais por razões de fixação do horizonte temporal da política no curto prazo do que por
razões estritamente económicas – a perda de eficácia dos reguladores económicos e a
perturbação do funcionamento dos centros de racionalização obrigados a satisfazer
objectivos incompatíveis conduz ao esgotamento de um modelo de desenvolvimento
mesmo que não haja mudança nos padrões de modernização.
No caso específico das sociedades e das economias europeias actuais, o esgotamento do
seu modelo de desenvolvimento aconteceria mesmo que não tivesse havido alteração
das condições estratégicas nos sistemas económicos. E aconteceria porque o modelo de
desenvolvimento incorporou medidas de origem política (incidindo sobre o sistema de
distribuição e sobre as despesas com dispositivos de políticas e garantias sociais) que
foram tomadas na perspectiva de resultados económicos que esse modelo de
desenvolvimento não conseguiu (e não poderia) sustentar.
É no período em que o modelo de desenvolvimento europeu, com uma genética que
vem das fases da economia protegida e da economia administrada, entrou no seu
período de esgotamento que surge a transição para um novo padrão de modernização.
O que poderia ser uma crise profunda, mas ainda resolúvel pela orientação política que
conduzisse à reformulação desse modelo de desenvolvimento, deverá revestir a forma
de uma crise de descontinuidade.
De facto, nem os agentes políticos, nem os agentes económicos europeus, estão em
condições de resistir à pressão da inércia das suas decisões passadas, pelo que o choque
da mudança de padrão de modernização está a ser sentido sem que, em termos realistas,
se possa evitar a ruptura do modelo de desenvolvimento estabelecido.
E o que é verdade para o espaço europeu é, por maioria de razão, uma evidência no caso
da economia portuguesa que, tendo um tecido económico menos denso, também tem
condições de adaptação a esse choque menos favoráveis.
O efeito de racionalização que passa a ser revelado pelos mercados alargados sobrepõese, com uma força de autoridade muito superior à que está ao alcance dos poderes
políticos nacionais, aos centros de racionalização nacionais.
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Mesmo que estes possam ter algum sucesso na conflitualidade interna de modo a
orientarem as decisões políticas e económicas em seu favor, a vantagem assim
conquistada contará pouco quando confrontada com as exigências de competitividade
colocadas pelo mercado global.
O efeito de selecção da globalização competitiva é mais drástico e radical do que
qualquer decisão, de protecção ou de selecção, que seja tomada pelas autoridades
nacionais.
De um modo imprevisto na teoria da legitimidade democrática e do exercício da
soberania nacional, é este efeito de selecção da globalização competitiva que impõe a
estabilidade das linhas políticas – isto é, que lhes retira, por serem ineficazes ou
insustentáveis, a possibilidade de introduzirem distorções à norma da comparação das
eficiências.
A descontinuidade do modelo de desenvolvimento – em Portugal e na Europa – é
previsível, mas não é imediata, não se manifesta instantaneamente como uma revelação
que atinja todos os portugueses e todos os europeus ao mesmo tempo, provocando uma
mudança radical nas suas expectativas e nos seus comportamentos.
Será um processo longo, onde serão mais as resistências ao reconhecimento da
necessidade de mudança do que o entusiasmo em avançar para configurações novas.
Neste sentido, há um condicionamento geral que é imposto pela evolução da economia
europeia: nenhuma economia nacional europeia vai recuperar em termos de formular
um novo modelo de desenvolvimento porque as resistências internas, em cada uma das
economias nacionais, serão mais fortes do que as forças de inovação.
Porém, são essas mesmas resistências que vão manter, durante mais algum tempo, um
“mercado interno” europeu que procurará manter-se isolado do mercado global
competitivo e, desse modo, manterá em funcionamento actividades, empresas e sectores
que, se não houvesse esse recurso a condições de viabilidade artificiais, teriam
desaparecido.
Neste período e neste processo de transição, as estratégias de inovação possíveis, na
Europa, não se colocarão ao nível do sistema económico (onde as forças de inércia
serão dominantes), mas sim ao nível dos sectores (onde a liberdade de formação de
redes de empresas na escala mundial permite entrar nas dinâmicas de modernização que
estão em acção noutras regiões).
Este será o modo mais eficaz, e mais necessário, de conseguir escapar ao efeito de
condicionamento que vai ser imposto pela evolução da economia europeia, onde a crise
de descontinuidade do modelo de desenvolvimento vai ser adiada, com todos os meios
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possíveis, até que a sua evidência apareça como uma fatalidade – quando, de facto, é o
resultado de deficiências de ponderação e de prudência.
A.1.6. Padrão cultural
O padrão cultural integra o modelo de desenvolvimento no sentido em que este tem as
suas condições de funcionamento dependentes do que forem as expectativas e os
comportamentos dominantes na sociedade, que interferem não só nas acções dos
agentes económicos, como também determinam o que a sociedade espera da economia
e, portanto, o que serão as decisões de afectação de recursos e os dispositivos de
realização da justiça social que os resultados do sistema económico deverão financiar.
Do mesmo modo que os padrões de modernização e os modelos de desenvolvimento
evoluem com o tempo e com a alteração das relações sociais, económicas e políticas,
também os padrões culturais evoluem em função das oportunidades que vão sendo
criadas e dos choques que vão ocorrendo.
Um padrão cultural pode manter-se com as suas fórmulas básicas estáveis e, apesar
disso, as configurações sociais, económicas e políticas podem ser muito diferentes.
A configuração social pode passar de uma fase afirmativa e expansionista, centrada na
perspectiva de dominação, para uma fase defensiva e distributiva, substituindo-se a
vontade expansionista pelos equilíbrios distributivos.
A configuração económica pode passar de estruturas equilibradas de crescimento
sustentado a partir do seu mercado interno para estruturas fragmentadas, onde coexistem
empresas e sectores competitivos com outras empresas e outros sectores que só
subsistem se continuarem a beneficiar de apoios e subsídios políticos.
A configuração política pode passar de um sistema de clivagens políticas e de partidos
bem diferenciado e competitivo para uma gradual perda destas diferenciações até que as
alternativas de formação do poder político se tornam idênticas.
O padrão cultural será o mesmo, mas as suas características dominantes são diferentes
ao longo do eixo temporal.
No padrão cultural europeu – e também em Portugal, onde a dimensão cultural, como as
outras dimensões que estabelecem as condições do modelo de desenvolvimento, revela
as mesmas características das outras sociedades europeias, mas com a diferença de se
operar num nível de desenvolvimento inferior, o que torna estas características mais
pronunciadas porque mais próximas do nível de subsistência ou do nível em que um
pequeno desequilíbrio é suficiente para desencadear uma crise porque não há margem,
nem tempo, de recuperação – os traços centrais que definem o padrão cultural
dominante são conhecidos e estão visíveis desde que se interrompeu a fase de
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crescimento rápido do pós-guerra e se entrou na fase do crescimento lento desde a
década de 70.
São traços internamente consistentes, isto é, que definem um sistema que tende a
reproduzir-se, mesmo que o seu funcionamento e a sua reprodução os estejam a
conduzir para a vizinhança de uma crise de descontinuidade. E é o facto de formarem
sistema que torna este processo mais complexo, na medida em que as medidas de
correcção que se aplicam num ponto tendem a ser absorvidas e neutralizadas pela
evolução simultânea que acontece nos outros pontos.
Os traços centrais do actual padrão cultural definem uma estrutura em árvore que tem
como tronco a expectativa social orientada para objectivos distributivos, dentro de uma
concepção geral de equilíbrio que aparece com antítese da desigualdade natural que é
gerada pelas comparações competitivas: para evitar a separação entre vencedores e
excluídos, que é inerente a qualquer comparação, as sociedades europeias identificam
uma necessidade ética geral de compensar a diferenciação por dispositivos de
igualização.
Na sua forma mais popular, esta atitude cultural expressa-se na fórmula da protecção
aos mais desfavorecidos; na sua forma mais elitista, esta atitude cultural manifesta-se
como promoção da excelência, que seria um modo de generalizar a todos o estatuto de
favorecidos. Em qualquer destas fórmulas, o objectivo efectivo é evitar a comparação,
com as suas consequências diferenciadoras.
A organização corporativa dos interesses sociais, com a finalidade de se defenderem das
consequências negativas das comparações competitivas, não tem de ser vista como uma
perversão dos valores sociais estabelecidos.
Pelo contrário, é a consequência natural da preferência social atribuída à igualdade:
cada grupo social organiza-se para defender o seu direito à igualdade mesmo que, ao
fazê-lo, esteja a criar as condições objectivas para promover a desigualdade – que se
reconstitui entre os que têm poder suficiente para se organizarem corporativamente e os
que, estando isolados ou fragmentados, ficam na situação de apenas terem acesso ao que
ficou disponível depois da apropriação que é feita pelos grupos organizados.
A organização dos interesses corporativos gera uma desigualdade em função dos graus
de poderes de influência interna, que é muito diferente da desigualdade que seria gerada
pela comparação das capacidades competitivas.
E esta diferença do tipo de desigualdades criadas vai ser decisiva para a trajectória em
direcção à crise de descontinuidade do modelo de desenvolvimento económico:
enquanto a desigualdade competitiva permite gerar potencialidade económica, a
desigualdade corporativa aumenta a ineficiência e transfere as oportunidades
económicas para outras regiões.
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A valorização da segurança e a rejeição do risco são consequências inevitáveis das
atitudes culturais que preferem a igualdade e o distributivismo à selecção de
competências e à competição de eficiências.
Pela sua natureza, a selecção e a competição geram contextos de risco, pois poderá
sempre surgir alguém ou alguma organização que se revele mais competente e mais
eficiente.
Neste caso, a segurança terá de decorrer do movimento permanente: é um tipo de
segurança que só se obtém assumindo riscos crescentes.
Pelo contrário, quando se pretende obter a segurança recusando assumir riscos, este tipo
de segurança só poderá ser obtido pela via de dispositivos distributivos – o que significa
que a segurança será cada vez menor à medida que se esgota a alimentação dos meios
financeiros que sustentam os dispositivos distributivos.
Nestas condições genéricas, a crise de descontinuidade do modelo de desenvolvimento,
quando ocorrer, não será um tempo fácil, pois a força das resistências não permitirá que
se faça o que tem de ser feito, e aqueles que souberem o que tem de ser feito não terão
força suficiente para realizarem o que sabem ser necessário.
Serão tempos de instabilidade e de incerteza, que continuarão até que um novo modelo
de desenvolvimento venha a exercer o seu papel de estabilizador dos sistemas de
relações e de formação das expectativas.
Nestes períodos de instabilidade ou de perturbação de todos os valores, a valorização
dos métodos de enriquecimento fácil (pela via da popularidade ou pela via da
ilegalidade) aparecem como o contraponto das incertezas quotidianas, enquanto que a
punição da excelência empresarial continuada aparece como a expressão da suspeita de
que essa excelência empresarial não poderá ter sido atingida por métodos legítimos.
Como, por uma via ou pela outra, não há bons exemplos do que poderia ser um sistema
de atitudes regeneradoras, a resultante final é a opção pelo papel do Estado como o meio
de responder às dificuldades que se acumulam:
o as pressões sobre a despesa pública,
o as dinâmicas sociais a imporem o princípio da necessidade contra o princípio da
possibilidade – que é a fórmula típica dos poderes populistas, que colocam o
objectivo da satisfação das massas à frente da avaliação da possibilidade efectiva
de sustentar essa satisfação – e
o a tendência para a geração de défices cumulativos por efeito do funcionamento
dos dispositivos das políticas distributivas e da segurança social,
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o são as consequências naturais desta aproximação ao ponto de descontinuidade na
evolução do modelo de desenvolvimento económico quando essa aproximação é
estimulada, ou tornada inevitável, pelo próprio padrão cultural.
Se parece suficientemente justificada a identificação de uma trajectória das sociedades
europeias e da sociedade portuguesa em direcção a um ponto de descontinuidade nos
seus modelos de desenvolvimento económico, importa também considerar que a
passagem para o padrão de modernização da globalização competitiva vai implicar a
deslocação desse ponto de descontinuidade em direcção ao presente, vai fazer antecipar
o encontro destas sociedades e dos seus dispositivos de políticas sociais distributivos
com o ponto de descontinuidade, vai fazer acontecer a crise de descontinuidade mais
cedo do que teria de ser se as sociedades europeias não tivessem de se comparar com os
padrões de eficiência obtidos por outras sociedades.
Neste aspecto preciso dos tempos de revelação da crise de descontinuidade, o facto de
se tratar de uma característica comum a todas as sociedades europeias e, em especial, às
sociedades da Europa continental, não deve fazer esquecer que esse ponto de
descontinuidade se irá revelar primeiro naquelas sociedades que têm um menor grau de
desenvolvimento, que são mais vulneráveis ao confronto com os indicadores
comparados da competitividade económica e que tiverem comportamentos sociais
menos sintonizados com a percepção de que terão de enfrentar períodos de sérias
dificuldades económicas – que serão mais intensas, e mais destrutivas, se não tiverem
uma eficaz direcção política.
A.1.7. O processo da crise de descontinuidade
A crise de descontinuidade não é um acontecimento instantâneo e, nas condições actuais
dos mercados integrados e das sociedades interdependentes, nem sequer a chegada ao
ponto de descontinuidade, ao momento em que se torna socialmente visível que a
continuidade não é possível ou em que se torna economicamente evidente que os
desequilíbrios acumulados já não podem ser absorvidos, é súbita, concentrada num
intervalo temporal muito curto.
Pelo contrário, é um processo que oferece numerosas oportunidades de identificação do
que está a acontecer e quais as consequências que se tornam inevitáveis se nada for feito
para interromper essa trajectória.
Apesar dessas indicações, há dispositivos e sistemas de relações, na economia e na
sociedade, que contribuem para reforçar a inevitabilidade do que já está a ser anunciado
como a trajectória que conduz à descontinuidade.
Não sendo um acontecimento instantâneo, que apareça sem múltiplos avisos prévios, a
previsão de uma crise de descontinuidade também é regularmente encoberta por todos
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os que estão interessados em salientar a normalidade ou em afirmar a sua capacidade
para resolver as dificuldades que estão a ser encontradas.
É esta ambiguidade, que se estabelece entre os sinais anunciadores da crise de
descontinuidade e as declarações de confiança dos responsáveis, que vai contribuir para
acentuar a incerteza nestes períodos que antecedem a aproximação ao ponto de
descontinuidade.
A evolução recente nas relações económicas, com a globalização competitiva, por um
lado, e com a integração das economias na Europa, por outro lado, veio alterar as
condições habituais de avaliação da trajectória de uma economia.
É uma alteração paradoxal, pois é justamente no período em que a comparação de
indicadores económicos se torna mais importante (porque é por essa comparação que se
determinam os índices de competitividade) que o funcionamento concreto das
economias nacionais fica mais opaco, menos visível ou mais susceptível de disfarces em
função das conveniências dos que exercem o poder ou para satisfazer interesses
económicos e sociais.
Neste paradoxo – quando mais importante seria dispor regularmente de informação
qualificada, esta aparece mais encoberta ou distorcida do que em períodos passados em
que não era tão importante ter essa informação porque o próprio funcionamento da
economia o revelava de modo natural.
O primeiro factor actual de ocultação dos indicadores económicos encontra-se no modo
como se desenvolve o processo da globalização competitiva. Os indicadores dos
diferenciais de competitividade não são informações confidenciais ou que estejam
sujeitas a interpretações complexas. Porém, os efeitos concretos que decorrem destes
indicadores não são imediatamente sentidos na sociedade, o que torna possível ocultar
ou desvalorizar as implicações destes indicadores pelo menos até que as consequências
se tornem irreversíveis.
De facto, a relação competitiva da actual dinâmica de globalização determina o que será
o grau de atractividade de uma economia, em termos de entrada de capitais, de
conservação ou de conquista de quotas de mercado no sistema de relações económicas
internacionais, em termos de visibilidade e de protagonismo para o desenvolvimento de
projectos económicos inovadores.
Mas a relação competitiva também tende a produzir efeitos irreversíveis: uma vez
perdido o factor de atractividade, será muito difícil voltar a recuperá-lo.
O que significa, em termos práticos, que quando os efeitos concretos da perda de
competitividade são sentidos na sociedade já será demasiado tarde para corrigir
comportamentos sociais ou para alterar a trajectória dessa economia.
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O segundo factor de ocultação das implicações da trajectória de uma economia faz-se
sentir especialmente na União Europeia, porque as economias nacionais integradas no
espaço europeu perderam os seus indicadores tradicionais de sensibilidade aos seus
desequilíbrios.
Elementos tão fundamentais no passado como a balança comercial, a taxa de juro e a
taxa de câmbio mudaram de natureza, sem que os comportamentos sociais se tenham
ajustado ao desaparecimento destes reguladores. Em qualquer destes indicadores, os
desequilíbrios persistentes geravam, no passado, ajustamentos automáticos que se
repercutiam na sociedade e que induziam a alteração de comportamentos e de
expectativas sociais.
Não existindo agora estes ajustamentos automáticos dentro do sistema da moeda única,
também não há reformulação dos comportamentos e de expectativas sociais.
Não deixou de ser necessário o ajustamento, mas este realiza-se agora pela via do
desemprego: a taxa de inflação elevada e a perda de competitividade por insuficiência
da produtividade, ou a conjugação destes dois indicadores negativos, repercute-se em
perda de atractividade e em extinção de actividades.
É um processo lento, incremental, mas com uma forte componente de irreversibilidade:
mesmo que os comportamentos sociais se alterem, já será demasiado tarde para atrair
capitais que foram para outras economias ou para recuperar mercados que foram
capturados por outros concorrentes.
A estabilidade cambial, que pode ser vista como uma defesa contra a punição pelos
desequilíbrios económicos nacionais, oculta a degradação da balança comercial e não
permite recuperar competitividade pelo efeito preço: protegendo o que não é virtuoso, é
um facto objectivo de destruição de potencialidades económicas e das actividades que já
existem nesse sistema económico.
Onde houver inflação elevada, o que será natural se for escolhida a via do défice
orçamental para sustentar os sectores de bens não transaccionáveis para estimular a
procura interna, também haverá perda de competitividade pelo preço e o consequente
desaparecimento de quotas nos mercados externos, ao mesmo tempo que se promovem
as actividades dos importadores e se penalizam as actividades exportadoras.
O desequilíbrio da balança comercial torna-se estrutural e não reversível, mas não é
possível utilizar a taxa de câmbio para forçar o ajustamento necessário.
A consequência será o aumento da taxa de risco dessa economia, com o efeito prático de
dificultar o acesso ao endividamento ou o custo dessas operações de obtenção de
crédito.

SaeR - Abril 2005 - 36

Conseguir manter algum crescimento económico quando se perde regularmente
competitividade obriga a recorrer ao mercado interno para tentar manter o ritmo de
actividade. O recurso aos dispositivos distributivos, designadamente através das
políticas sociais que se justificam por critérios de humanidade e de solidariedade,
permite manter a procura interna, mas promovendo o desenvolvimento das actividades
dentro dos sectores dos bens não transaccionáveis, justamente porque são aqueles que
não estão subordinados a condições de competitividade comparada nem podem ser
importados.
Todavia, estes são também os sectores de actividade económica que mais facilmente
podem ser capturados pelos grupos funcionais organizados, que assim conseguem obter
uma renda de monopólio sem precisarem de estar sujeitos à demonstração da sua
eficiência na aplicação dos recursos orçamentais que ficam à sua disposição.
A destruição das condições de sustentabilidade que determina a trajectória da economia
até à descontinuidade é gradual, não aparece exemplificada em acontecimentos que
obriguem a reformular comportamentos e expectativas. Mas o facto de ser gradual não
altera a irreversibilidade dos seus efeitos, provocando uma dinâmica de desertificação.
Fica auto-sustentado o sistema de relações económicas que produz a insustentabilidade,
como se pode ver no gráfico seguinte.

Perda de competitividade, perda
de atractividade nos movimentos
de capitais e especializações,
perda de quotas de mercado

Expansão do papel do Estado e
pressão crescente sobre a despesa
pública por factores que são
independentes do ciclo económico

Perda de eficácia dos
reguladores
tradicionais pela taxa
de câmbio

Dependência dos dispositivos distributivos
para manter a procura interna, refúgio
nos sectores não transaccionáveis,
promoção de posições de monopólio para
os grupos funcionais organizados
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Diminuição da actividade económica,
défice de balança comercial, desemprego
nos sectores competitivos

O pormenor mais relevante desta sistematização gráfica está na evidência da
continuidade de um sistema de relações que só poderá ser interrompida pela
descontinuidade que ele próprio está a gerar quando é apresentado como o modo mais
adequado de assegurar aquela continuidade desejada.
Justamente porque o resultado a que se chega é paradoxal, ele só pode ser explicado se
o sistema de comportamentos sociais estiver em sintonia com este paradoxo – isto é, se
for o próprio sistema de relações sociais que produz as condições em que este paradoxo
é gerado e é apresentado como a solução adequada para satisfazer as expectativas
sociais dominantes.
Se é certo que a integração numa união monetária faz desaparecer o instrumento
regulador das economias nacionais que era a variação da taxa de câmbio, não é menos
certo que, sendo este facto evidente, os comportamentos sociais deveriam ter feito o seu
ajustamento a esta nova realidade instrumental.
Era este o sentido operatório do Pacto de Estabilidade e Crescimento que a União
Europeia formalizou no mesmo momento em que adoptou a moeda única.
No entanto, a leitura política e social que foi feita deste conjunto de regras que
procurava restabelecer as condições de regulação das economias nacionais integradas no
sistema da moeda única foi feita em termos de ideologia política (seria uma
manifestação do neo-liberalismo, formulação que é o equivalente actual das designações
de políticas conservadoras ou que favorecem os interesses do capital contra os interesses
das massas trabalhadoras) e em termos de direitos sociais (considerando que essas
normas eram formuladas para restringir direitos sociais adquiridos).
Nem os críticos políticos, nem os interesses sociais que se consideraram ameaçados
pelo que consideraram ser a vitória do neo-liberalismo, formularam alternativas de
regulação que substituíssem aquelas que rejeitavam.
Por um lado, passaram a beneficiar da protecção cambial, mesmo que a balança
comercial fosse deficitária, e da diminuição da taxa de juro, mesmo que essa diminuição
não tivesse correspondido a uma redução efectiva da taxa de risco dessa economia.
Por outro lado, como deixaram de estar operacionais os instrumentos de regulação
tradicionais, quer a protecção cambial, quer a diminuição da taxa de juro, poderiam ser
usadas de modo inadequado, agravando os desequilíbrios em lugar de os corrigir.
A imprudência na entrada num sistema de moeda única sem acautelar os adequados
instrumentos de regulação, ou passando a criticá-los e a defender a violação das normas
acordadas, não se explica sem ter em conta o que são, nesse mesmo período, as
expectativas sociais e as vontades eleitorais.
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São estas que conduzem à imprudência e que explicam o que leva os responsáveis
políticos e económicos a ocultarem os sinais de crise, com a intenção de responderem
positivamente às expectativas sociais e de conseguirem ganhar tempo para conseguirem
restabelecer os equilíbrios fundamentais na economia.
A evolução real, porém, será muito diferente do que estaria previsto nestas intenções
dos responsáveis políticos e económicos.
Quando o controlo da possibilidade, que é a responsabilidade central dos dirigentes
políticos e económicos, é subordinado ao critério da necessidade imposto pelo objectivo
de satisfação dos grandes grupos sociais (que também são os grupos decisivos para a
formação do poder em regime democrático), estabelece-se um contexto em que a
distribuição será mais importante do que a produção – e, portanto, em que a acumulação
de desequilíbrios é mais provável do que a melhoria dos indicadores de produtividade e
de competitividade.
O que fica então definido não é uma questão da qualidade das políticas económicas, é
uma questão que está condicionada, antes de qualquer outra coisa, pelos
comportamentos e pelas expectativas sociais.
As consequências que derivam desta prioridade da distribuição sobre a produção
tornam-se automáticas e são independentes da qualidade e personalidade dos dirigentes
políticos, como são independentes das políticas que são anunciadas mas, depois, não
encontram condições de realização – justamente porque a sociedade, com os
comportamentos e as expectativas dos grupos sociais mais numerosos, continuará a
impor a prioridade nas políticas distributivas.
Estas relações podem ser sistematizadas num gráfico que ilustra o que vai ser a sua
dinâmica inevitável, mais forte do que qualquer vontade política, contribuindo para
explicar por que é que a trajectória da economia em direcção ao ponto de
descontinuidade não pode ser corrigida ou regulada.
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Numa sociedade onde a relação prioritária esteja localizada na satisfação das
necessidades, os objectivos de distribuição serão mais importantes do que os objectivos
da produção. Mas desta escolha inicial decorrem consequências inevitáveis quando os
instrumentos de regulação automática perdem eficácia. Por um lado, há bloqueamentos
dos orçamentos de Estado que, colocando restrições ao nível da despesa pública,
estimulam a formação de interesses corporativos centrados na defesa dos seus
privilégios, fragmentando a sociedade numa grande multiplicidade de projectos
particulares, nenhum deles querendo ceder nas suas posições para poder manter a sua
força de negociação para quando se tornar inevitável a mudança – que assim aparecerá
como descontinuidade justamente porque nenhuma das partes quer reconhecer que ela
se avizinha.
Ao mesmo tempo, a actividade produtiva já não pode ser protegida por barreiras
alfandegárias nem pode recuperar a sua competitividade pela via da desvalorização
cambial, o que implica que esteja dependente do que ficar para o investimento produtivo
depois de satisfeita a prioridade distributiva e do que for a atitude social dominante em
relação à melhoria dos indicadores de competitividade.
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Nas condições gerais deste modelo, o resultado mais provável será a regressão
competitiva, sobretudo quando o confronto da comparação competitiva se estabelece
com outras sociedades que têm um padrão de prioridades diferente, localizando a
relação prioritária na ligação entre o critério político da possibilidade e o critério
produtivo da viabilidade.
O anúncio da descontinuidade não aparece por acidente do destino, é a consequência
mais provável destes dois últimos modelos, o que simula a dinâmica da economia sem
instrumentos de regulação eficazes e o que identifica a dinâmica social quando a
prioridade é atribuída às políticas distributivas que satisfazem a percepção da
necessidade por parte de grandes grupos da população.
É a convergência da economia com a sociedade que provoca a descontinuidade porque
nem a economia, nem a sociedade, têm capacidade para corrigir a geração de
desequilíbrios que ocorre ou na economia, ou na sociedade.
A descontinuidade será o resultado desta convergência da economia e da sociedade, mas
também será, quando acontecer ou quando a trajectória seguida estiver próxima do
ponto de descontinuidade, um factor de correcção.
Depois de acontecer a descontinuidade não será possível evitar a correcção, pois essa
descontinuidade é a evidência prática de que não podem ser mantidas as anteriores
prioridades, os anteriores comportamentos sociais e as anteriores expectativas dos
grupos mais numerosos da população.
Mas a correcção pode ser voluntariamente assumida como necessária se grupos
significativos da população compreenderem que é do seu interesse participar nessa
correcção, de modo a evitar a correcção forçada que aconteceria se a trajectória da
economia e da sociedade fosse até ao ponto da descontinuidade.
Neste sentido, é na identificação do que poderão ser os modos adequados de correcção,
nesse contexto de emergência, que está a questão operatória mais relevante para se
identificar como organizar essa reacção de correcção.
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A.2. DA ECONOMIA COMPLETA À ECONOMIA DOS
SECTORES
O choque provocado pela globalização competitiva alterou, de modo radical, a estrutura
da organização das economias.
Qualquer que seja o futuro do processo da globalização competitiva, qualquer que seja o
sucesso dos que se opõem aos seus efeitos ou dos que procuram intensificar a sua
dinâmica, já não será possível voltar à estrutura de organização das economias nacionais
como economias completas, onde todos os sectores estavam representados como
condição de assegurar a autonomia nacional, como condição de afirmação da soberania
económica.
Esta é uma alteração estratégica fundamental, na medida em que impede que se
continue a admitir como possível que se mantenham sectores pouco competitivos num
sistema económico nacional só porque isso era necessário para completar a
configuração de uma economia autónoma.
Mas desta mudança também decorre que nem investidores, nem trabalhadores, podem
esperar manter “rendas de nacionalismo económico” se não conseguirem assegurar
níveis adequados de competitividade, na medida em que os produtos da generalidade
dos sectores estão disponíveis nos mercados internacionais como condições suficientes
de garantia de abastecimento – e em padrões de custos mais favoráveis do que os que se
podem obter nas economias nacionais que não tenham uma especialização efectiva
nesses sectores.
Esta alteração estratégia tem repercussões directas na transformação dos hábitos
económicos estabelecidos:
o a garantia de emprego e a garantia de remuneração dos capitais deixam de estar
dependentes de decisões políticas nacionais;
o se deixa de haver proteccionismo das barreiras alfandegárias, também deixa de
haver proteccionismo político do emprego e das aplicações de capitais;
o a consequência será uma significativa libertação e mobilidade destes dois
factores, o trabalho e o capital, que tenderão a procurar abandonar os sectores
vulneráveis – aqueles que não resistem à comparação com as normas
competitivas internacionais – para procurarem ocupação e aplicação nos sectores
que se mostrarem mais promissores em termos das comparações internacionais.
Neste sentido, os sectores de actividade económica, tal como os sistemas económicos,
passam a responder aos indicadores de atractividade, o que, por sua vez, também
contribui para reforçar ou diminuir as suas condições competitivas, na medida em que
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atraem ou repelem os trabalhadores mais qualificados e os investimentos mais
consistentes.
De um modo muito diferente do que se passava nas economias nacionais, estes
movimentos de atracção e repulsão dos sectores económicos só indirectamente serão
resultado de políticas económicas deliberadas dos governos nacionais, pois estas não
têm potência suficiente para gerar níveis de competitividade na escala mundial, não
podem sustentar a viabilidade destas actividades com apoios selectivos se estes sectores
não tiverem, na sua base, condições de eficiência e motivação adequada dos seus
trabalhadores.
Em contrapartida, os poderes políticos nacionais, para poderem realizar as suas
estratégias de desenvolvimento, precisam de encontrar as especializações sectoriais que
lhes permitam obter um nível adequado de rendimentos e de emprego da sua população
de modo a poderem beneficiar da oferta disponível no mercado mundial sem
provocarem desequilíbrios insustentáveis das suas balanças comerciais.
A globalização competitiva gera, assim, uma configuração das economias nacionais que
se pode designar por neo-ricardiana, no sentido em que cada economia nacional deve
orientar a sua trajectória de modo a especializar-se no que faz em melhores condições
competitivas, estabelecendo os seus equilíbrios fundamentais em função do que for o
grau de eficiência conseguido nessas suas especializações.
Este tipo de configuração não é incompatível com a acumulação de grandes
desequilíbrios na balança comercial desde que as perspectivas futuras assegurem a essa
economia uma liderança de inovação que justifique aos seus credores a continuação dos
seus investimentos e das suas concessões de créditos.
Aliás, uma economia nacional que consiga obter um alto grau de mobilidade e de
inserção na economia mundial deixa de poder ser analisada em função desses
parâmetros de equilíbrio do passado, pois as relações entre importações e exportações
podem ser estabelecidas entre centros empresariais que têm a mesma origem nacional, o
que altera o modo de interpretação destes desequilíbrios nos indicadores das relações
comerciais internacionais.
Em contrapartida, uma economia nacional que não tenha capacidade de penetração nos
mercados internacionais terá o seu potencial de desenvolvimento não só muito limitado,
mas também em continuada regressão.
A sua evolução mais provável será ser anexada pelo centro económico dominante mais
próximo, que integra essa economia como complemento do seu próprio mercado,
subordinando-a ao que for o seu próprio sistema de especializações sectoriais ou, com
base na sua maior disponibilidade de recursos, localizando aí especializações que sejam
complementares ou prolongamento das suas próprias especializações.
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Nesta perspectiva, a configuração neo-ricardiana que é gerada pela globalização
competitiva reconstitui formas de relação colonial, mas sem as componentes militar e
administrativa do colonialismo clássico.
A nova relação colonial estabelece-se pela captura de mercados e pela localização de
especializações, subordinando as funções políticas e administrativas locais ao que foram
os parâmetros da competitividade – com a ameaça de deslocalização e de abandono se
estes resultados não forem satisfatórios.
Esta passagem do modelo das economias nacionais completas para a configuração neoricardiana dos sectores de especialização seria, só por si, um corte de profundidade
suficiente para justificar o diagnóstico de uma descontinuidade.
Todavia, esta passagem entre dois tipos de configuração da organização das economias
acontece, nas sociedades europeias, no mesmo período em que a alteração das
configurações demográficas provoca pressões imprevistas nos dispositivos distributivos
das políticas sociais e em que as resistências dos grupos corporativos ou as expectativas
dos grandes grupos do eleitorado impedem a correcção destes desequilíbrios que se
acumulam.
O processo de descontinuidade será, nestas sociedades europeias, mais complexo do que
seria a mudança na configuração da organização das economias porque envolve também
as dimensões políticas e sociais.
Mas por muito turbulenta e indeterminada que seja esta fase de aproximação ao ponto
de descontinuidade, a correcção dos desequilíbrios e a reconstrução dentro da nova
configuração obedecerá ao princípio geral da mudança da economia completa para a
economia dos sectores.
Um modelo de desenvolvimento para uma configuração de economia completa não se
transfere directamente, nem mesmo com importantes adaptações, para uma
configuração de economia de sectores.
Na configuração da economia completa, o processo de interligações entre sectores e
empresas, o aumento da densidade do tecido económico, permitia a criação de submercados onde a viabilidade de cada unidade empresarial ou de cada sector era o
resultado conjunto da sua eficiência e da importância estratégica que tinha para os
outros sectores e as outras empresas ou para a concretização da política económica
nacional. As relações de mútua dependência eram compatíveis com funcionamento
abaixo do nível competitivo dos mercados mundiais porque não havia condições de
mobilidade e de segurança no abastecimento que permitissem a ligação directa dos
sectores e empresas nacionais a esses mercados mundiais.
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Neste contexto histórico em que o horizonte de referência é nacional, o modelo de
desenvolvimento tenderá a privilegiar uma evolução equilibrada dos diferentes sectores
desse sistema económico, na medida em que cada um cresce em função do que é o
crescimento do seu mercado de referência – predominantemente, os outros sectores e
empresas dessa economia nacional.
Mesmo depois do alargamento do mercado nacional através da conquista de quotas de
mercado no sistema económico internacional, o crescimento na base nacional continua a
ser equilibrado, pois os sectores interligados estão sujeitos a uma lógica de co-evolução
e nenhum deles terá condições para se autonomizar ao ponto de cortar as ligações que
estiveram a sustentar o seu crescimento anterior.
A este padrão de equilíbrio geral na configuração da economia completa podia
contrapor-se duas excepções relevantes:
− a primeira excepção seria o caso de uma economia em fase de arranque de uma
estratégia de desenvolvimento não poderia estar já dotada das condições internas, ou
locais, de equilíbrio e
− a segunda excepção seria a opção deliberada por uma estratégia de desenvolvimento
desequilibrado em favor de alguns sectores que explorassem um recurso ou uma
vocação específica que sustentassem uma especialização já orientada para o mercado
mundial.
No entanto, estas duas excepções ao padrão de equilíbrio geral seriam apenas
temporárias, pois o sucesso destas estratégias – o desenvolvimento da economia
nacional ou a consolidação da especialização no mercado mundial – acabariam por
estimular a evolução favorável dos outros sectores até que viesse a ser atingido o padrão
geral de equilíbrio.
É, pois, inerente à configuração da economia completa, ou da economia nacional, o
desenho e a condução de trajectórias de equilíbrio, não só em termos das relações entre
os indicadores fundamentais, mas também em termos das ligações e das co-evoluções
entre sectores.
Este padrão geral orienta as decisões políticas e os comportamentos sociais, na medida
em que uns e outros podem identificar, observando um certo estado do sistema
económico num certo período, o que serão as suas fases seguintes, como se devem
preencher as suas lacunas ou como se deve apoiar aquelas partes do sistema que estão a
evoluir mais lentamente do que seria adequado para preservar o equilíbrio geral, assim
como quais serão as actividades onde haverá carências de recursos humanos ou onde o
emprego será melhor remunerado.
A configuração de uma economia dos sectores não oferece estas garantias de
referenciação a um padrão geral de equilíbrio, o que significa que tanto os decisores
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políticos e económicos, assim como os agentes económicos ao fazerem as suas
escolhas, ficam confrontados com uma incerteza essencial – isto é, com uma incerteza
que não pode ser removida porque faz parte da própria natureza do novo sistema de
relações económicas, políticas e sociais:
o Os equilíbrios internos constituintes da densidade e da estabilidade do tecido
económico não resistem ao confronto de competitividade, que podem implicar
uma mudança súbita de fornecedores, de contratos de subcontratação ou de
volume de emprego.
o Deixa de haver tempo para absorver internamente as consequências das
mudanças económicas, pois as empresas e os sectores têm de responder com
rapidez às alterações das condições competitivas.
o E, por outro lado, cada empresa e cada sector já não se comparam com as
empresas e os sectores que operam na sua economia nacional, a sua
referenciação é feita em relação aos seus concorrentes, onde quer que estes se
situem.
Estas configurações da economia completa e da economia dos factores são muito
diferentes nos seus modos de funcionamento, no seus modos de regulação e nas suas
interrelações com as dimensões política e social.
Apesar dessas diferenças, estas duas configurações coexistem porque a passagem de
uma para a outra não é instantânea (é um processo que se integra na dinâmica da
destruição criativa, onde a nova configuração vai surgir do que for a destruição ou a
transformação da anterior), mas também porque a alteração das condições instrumentais
do funcionamento das economias (em especial, a mobilidade e o tratamento da
informação que neutralizam os mecanismos que antes protegiam e regulavam as
economias nacionais) tornam inevitável que a antiga configuração tenha de dar o lugar à
nova qualquer que seja a intensidade da resistência a esta evolução.
A dificuldade da gestão estratégica deste período de mudança entre duas configurações
diferentes de organização da economia está na compatibilização da libertação de
recursos que vêm de empresas e sectores que perderam a sua viabilidade com a sua
orientação para as empresas e os sectores que já estejam a ser concebidos ou a operar no
contexto da nova configuração.
De facto, a libertação de recursos não se fará sem resistências e sem desperdícios e a
condução desses e de novos recursos para as empresas e os sectores do futuro não se
fará sem dúvidas e incertezas, sem a produção de fracassos que são consequência de não
se tratar de um movimento instantâneo, conduzido com inteira racionalidade e sem
resistências emocionais.
Este é o contexto em que estão agora a operar as economias europeias e a economia
portuguesa – mas esta com um nível de desenvolvimento inferior, com um modelo de
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desenvolvimento esgotado, com a prioridade política centrada nos dispositivos
distributivos e com o sistema de comportamentos e de expectativas sociais pouco
motivados para desafios competitivos ou para as inovações estratégicas.
Os efeitos da mudança podem vir a manifestar-se como uma descontinuidade ou podem
acelerar o que teria de ser a reformulação de um modelo de desenvolvimento esgotado.
Mas a resposta a estas indeterminações só poderá ser procurada dentro da noção de que
a configuração da organização das economias que será relevante para o futuro será a da
economia dos sectores (especialização competitiva ou configuração neo-ricardiana) e
não a economia completa (proteccionismo nacionalista).

A.3. O SECTOR DO TURISMO NA CONFIGURAÇÃO DA
ECONOMIA DOS SECTORES
Do mesmo modo que a ética médica impõe o tratamento dos pacientes mesmo quando
não se conhece cura para os seus males, também é a ética política impõe que se procure
uma fórmula de continuidade ou de reconversão mesmo quando não se prevê que uma
empresa ou um sector possam continuar a operar dentro das condições que lhes
asseguravam a viabilidade no passado.
A gestão do que é novo ou do que anuncia o futuro não pode ser separada, na condução
política das sociedades e das economias, da gestão do que vem do passado mas de que
ainda depende o presente.
Esta coexistência da gestão do antigo com a gestão do novo corresponde, no campo
político, à coexistência da configuração da economia completa com a configuração da
economia dos sectores, no campo económico.
E a principal consequência destas coexistências encontra-se no facto de não se poder
excluir nenhum dos termos que coexistem, será necessário continuar a operar com
ambos, ainda que atribuindo prioridades diferentes ao que vem do passado e ao que
prepara o futuro.
Na configuração da economia dos sectores, seria imprudente seleccionar um ou um
pequeno grupo de sectores e concentrar aí todos os recursos disponíveis ou todos os
recursos de inovação. A escolha estratégica deve ser feita em termos de uma carteira de
oportunidades, gerindo-a em função dos resultados e não em função dos pressupostos.
O que se sabe com segurança é que os sectores que co-evoluíram na configuração da
economia completa não têm a sua viabilidade assegurada e tenderão a libertar recursos
que irão procurar novas oportunidades de aplicação.
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Esta é a consequência da abertura das economias e da mobilidade dos produtos e dos
capitais, mas também é a consequência da apropriação de segmentos dos mercados
nacionais por parte de centros regionais mais consistentes ou com mais recursos que
assim alargam a sua área de expansão.
Sabe-se, por outro lado, que a entrada em operação no mercado mundial dos sistemas
produtivos orientais, com motivação competitiva nos comportamentos sociais e com
investimentos industriais já realizados no contexto das novas tecnologias, tenderão a
provocar o abandono da produção industrial nas economias desenvolvidas há mais
tempo ou onde os comportamentos sociais não estão orientados para a competição
produtiva mas sim para a exploração dos dispositivos distributivos.
Estas são indicações relevantes para se reconhecer que a terciarização das economias
maduras ou das economias que não chegaram a atingir um elevado nível de
desenvolvimento nas actividades industriais vai ser um traço forte das tendências
futuras – uma informação decisiva no caso da Europa, onde a continuidade da
actividade industrial só terá condições de viabilidade em segmentos de alto valor
acrescentado ou de interrelações complexas entre diversos sectores.
Esta terciarização, por sua vez, terá de ser entendida em toda a larga gama de serviços
que podem ser organizados, desde o aproveitamento de recursos não qualificados até às
actividades de coordenação e de tratamento da informação que funcionem como
factores de racionalização das actividades industriais em toda a escala mundial.
A mudança da configuração da economia completa para a economia dos sectores não é
o abandono de uma e a concentração na outra, também é a alteração da antiga
configuração por efeito da existência da nova configuração.
Por outro lado, a exploração das potencialidades dos sectores numa economia moderna,
que tem de considerar o efeito da mobilidade e o efeito do alargamento dos mercados
das escalas nacional e internacional para as escalas continental e mundial, também tem
de considerar o efeito das novas tecnologias, que utilizam as novas possibilidades de
tratamento da informação, de comunicação rápida, de gestão das mobilidades e de
organização de serviços complexos.
São estes efeitos das novas tecnologias que dão realidade prática ao projecto estratégico
de mudanças das escalas, mas também são estes efeitos das novas tecnologias que
impossibilitam o retorno às condições anteriores de organização das actividades
económicas.
Finalmente, nestas novas condições de escala, a expansão dos sectores deixa de estar
limitada às suas oportunidades locais, dependentes do seu ambiente económico
próximo, e passa a estar associada à sua capacidade de deslocação no espaço que será
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função da sua capacidade de replicar organizações eficientes em diferentes pontos do
espaço mundial.
É neste quadro que, para a economia portuguesa, o sector do turismo pode ser
apresentado e desenvolvido como um dos vectores estruturantes da nova configuração
de organização da economia.
Ele corresponde a uma vocação natural da economia portuguesa e, mesmo na escala
actual dos 28 milhões de visitantes anuais (12 milhões de turistas), tem um peso
relevante na economia, apesar de ter sido desenvolvido no contexto tradicional da
configuração da economia completa.
Para o horizonte da nova configuração da economia dos sectores, as potencialidades do
sector do turismo são, porém, muito superiores e aparecem como uma componente
estratégica de primeira importância para a reformulação do modelo de desenvolvimento
económico de Portugal.
Estas novas potencialidades do sector do turismo não seriam concretizáveis se não fosse
previsível que os sectores económicos tradicionais vão libertar recursos e que, nesse
processo de destruição criativa, também se vai assistir a uma alteração dos
comportamentos e expectativas sociais, gradualmente mais orientados para a
competitividade e menos para a preservação de direitos e privilégios baseados em
políticas sociais cujo financiamento continuado não estará assegurado se não houver
reformulação do modelo de desenvolvimento económico.
Neste confronto com a nova realidade económica, a identificação de plataformas
sectoriais com maior potencial de modernização económica será vital para que se possa
gerir a transição entre duas configurações de organização das economias modernas e
para que, nesse intervalo de transição, não se permita a difusão de situações de incerteza
e de conflitualidade que, fragmentando a sociedade e a política, tornem mais complexa
a passagem para o período seguinte.
O sector do turismo, entendido como a articulação complexa de múltiplas plataformas
de serviços, com uma gama muito larga de qualificações, é, para Portugal, ao mesmo
tempo uma oportunidade de inovação empresarial, uma oportunidade de investimento e
de construção de equipamentos, uma possibilidade de atracção de capitais e o mais
importante vector de criação de emprego para diferentes graus de qualificação e de
especialização.
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B. A RELAÇÃO RECÍPROCA ENTRE “TURISMO”,
“AMBIENTE”
E
“ORDENAMENTO
DO
TERRITÓRIO”; A RELAÇÃO ENTRE RESTRIÇÕES,
CONSTRANGIMENTOS E SINERGIAS COMO
MATRIZ PARA A POLÍTICA ECONÓMICA
SECTORIAL
B.1. A COMPONENTE TURISMO NOS MODELOS PER E
NOS MODELOS DPSIR
Ao longo de 2003 alguns dos principais acontecimentos com impacte económico e
social na Europa estiveram relacionados com as condições climatéricas e as alterações
climáticas. É possível que o Verão quente desse ano seja responsável por cerca de 35
000 vidas, sobretudo no sul da Europa. Os níveis de ozono foram particularmente
elevados e foram registados fluxos de água invulgarmente baixos nos rios de grande
caudal, contrastando com as fortes inundações do Verão anterior.
Na Europa, aproximadamente três quartos dos prejuízos económicos causados por
catástrofes têm origem em acontecimentos relacionados com as condições climatéricas e
as alterações climáticas. Uma estimativa muito, conservadora da factura média anual
ronda os 10 milhões de euros e tem tendência para subir. Estes números sugerem que a
gestão dos recursos naturais da Europa é uma questão cada vez mais importante para
assegurar a sustentabilidade dos modelos económicos e sociais existentes na Europa.
A Agência Europeia do Ambiente está a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade
das informações, assegurando uma cobertura gradual e completa de todos os estados –
membros e garantindo o maior nível de precisão dos dados fornecidos. O trabalho
realizado tem contribuído para melhorar as metodologias dos indicadores, centrando-se
principalmente no conjunto de indicadores da AEA (www.eea.eu.int/coreset). Este
conjunto é sujeito a revisões regulares, sendo gradualmente alargado, de modo a
abranger questões que não estão a ser tomadas devidamente em conta, tais como a
utilização de recursos, a saúde e os produtos químicos. Além disso, a AEA irá continuar
a trabalhar no desenvolvimento de indicadores mais integrados que aliem as dimensões
ambiental, económica, social e territorial, com vista a satisfazer, de forma eficaz, as
necessidades dos cidadãos e dos decisores políticos europeus.
A OCDE analisa a problemática ambiental de acordo com um modelo conhecido como
o Modelo PER (Pressão – Estado – Resposta) que assenta no princípio fundamental que
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as actividades humanas produzem pressões que podem afectar o estado do ambiente o
que leva a sociedade a apresentar respostas sectoriais a esses problemas.

A Agência de Protecção do Ambiente Norte Americana (USEPA) tem vindo
igualmente a desenvolver um modelo que introduz algumas modificações no modelo
PER da OCDE nomeadamente na inclusão de uma nova categoria denominada Efeitos.
Esta categoria está essencialmente relacionada com a utilização de indicadores para
avaliar as relações existentes entre as variáveis da pressão, estado e resposta. Este tipo
de informação tem-se revelado útil no delinear de critérios de decisão e no
estabelecimento de objectivos/metas de política ambiental. É verdade que no interior
de cada conjunto as designações estão arrumadas de forma diferente mas, a lógica de
funcionamento do modelo é muito idêntica à do modelo PER.
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Face a estes dois modelos de análise dos impactes ambientais a Agência Europeia do
Ambiente propõe um modelo conceptual denominado DPSIR cuja filosofia de base
assenta na análise dos grandes problemas ambientais. Este modelo considera que as
Actividades Humanas («driving forces»), nomeadamente a industria, a agricultura, os
transportes e o turismo produzem Pressões («pressures») no ambiente, tais como
emissões de poluentes, consumo de água e a destruição da paisagem que vão degradar
o Estado do Ambiente («state of the environment») que por sua vez poderá originar
Impactes («impacts of the environment») na saúde humana e nos ecossistemas levando
a que a sociedade emita Respostas («responses») através de medidas políticas tais
como a produção de normas legais, taxas e produção de informação que podem ser
direccionadas a qualquer compartimento do sistema.
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A aplicação do modelo DPSIR é feita aos principais sectores de actividade sendo
identificados os principais problemas ambientais directa ou indirectamente derivados.
Neste contexto, a actividade turística nos três modelos de análise – PER, USEPA e
DPSIR – é sempre considerada, a nível dos indicadores, como um elemento de pressão
no estado do ambiente.
Porém, o turismo enquanto elemento cada vez mais importante das «driving forces» /
«pressures» do modelo DPSIR está, no entanto, submetido a duas forças de natureza
tendencialmente antagónicas:
o enquanto actividade económica cada vez mais importante, é uma
«causa» que produz efeitos muito significativos no ambiente quer a
nível dos consumos quer a nível da degradação da paisagem;
o por outro lado, sofre o impacto das «forças motoras» (a que pertence)
podendo ser vítima de si próprio por estar cada vez mais dependente da
qualidade ambiental do produto turístico.
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B.2. AS PRESSÕES DO CRESCIMENTO ECONÓMICO E
DA SOCIEDADE PÓS-TRANSIÇÃO NO ESTADO DO
AMBIENTE
Os recursos energéticos
O consumo da energia e as pressões sobre o ambiente associadas a esse consumo
reduziram-se na Europa na década de noventa mas o impacte da utilização energética
nas alterações climáticas parece estar destinado a aumentar, a não ser que seja
atenuada a predominância dos combustíveis fósseis e que se verifique um aumento
acentuado da eficiência energética. O sector energético continua a ser a principal fonte
de emissões de gases com efeito de estufa e de substâncias acidificantes na Europa que
mais contribui para as alterações climáticas. As medidas de promoção da eficiência
energética e uma utilização mais intensiva das energias renováveis podem contribuir
para reduzir os impactes ambientais mas será necessário tomar medidas
complementares, se entre outros aspectos, se concretizar a redução prevista de energia
nuclear.
O sistema energético nacional é caracterizado por uma forte dependência externa e
uma consequente crescimento da factura energética. Em 2001, 84% da energia
consumida em Portugal foi importada. Essa dependência, particularmente acentuada no
que concerne aos combustíveis fósseis, não é apenas um problema de ambiente, mas
uma ameaça estratégica, na medida em que constitui uma clara vulnerabilidade global
do nosso país face ao exterior, com significativo impacto negativo na nossa balança
comercial. Na União Europeia antes do alargamento, apenas o Luxemburgo ultrapassa
Portugal na dependência do petróleo: cerca de 70% do total da energia primária, contra
40% da média da União.
O consumo energético de Portugal continua a ser muito elevado, apesar de existirem
alguns factos positivos ocorridos nos últimos anos: diminuição da produção de energia
eléctrica em centrais termoeléctricas; a entrada em funcionamento da primeira central
termoeléctrica de ciclo combinado a gás natural; a introdução gradativa e generalizada
do gás natural.
O sector energético continua a ser o principal responsável pela emissão de gases com
efeito de estufa – GEE (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e compostos
halogéneos) em Portugal.
Em 2001, 26% das emissões de GEE foram originadas no sector da energia e nas
actividades de transformação. Ainda que Portugal não seja rico em combustíveis
fósseis, o mesmo não se pode dizer das energias renováveis, cuja utilização não só é
recente como está ainda longe do seu grande potencial. A energia hídrica para produção
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eléctrica foi a que primeiro se começou a desenvolver por volta dos anos 50, tendo-se
seguido o aproveitamento da energia eólica, da energia solar (sobretudo a térmica, a
biomassa e a energia geotérmica). A bioenergia, resultante da biomassa, é uma das
potencialidades a explorar. A biomassa é, de acordo com a Directiva 2001/77/EC de 27
de Setembro de 2001, “a fracção biodegradável de produtos e resíduos da agricultura
(incluindo substâncias vegetais e animais), da floresta e das indústrias conexas, bem
como a fracção biodegradável dos resíduos industriais e urbanos”.
As medidas até aqui tomadas têm-se cingido, essencialmente, ao sector da produção
eléctrica. Tal é o caso do Programa E4, Eficiência Energética, Energias Endógenas, que
visa atingir em 2010, o valor de 39% de toda a electricidade produzida a partir de
origem renovável. Deste programa destacam-se as alterações tarifárias que valorizam a
electricidade fornecida à rede com origem eólica e fotovoltaica e satisfazer parte
significativa da energia usada no subsector doméstico e sector industrial com recurso à
energia solar térmica, numa realidade que revela que todos os sectores de actividade
tiveram forte crescimento da procura de energia nos últimos anos, destacando-se,
contudo, os transportes e os serviços, que aumentaram o seu consumo de energia final.

Os Transportes
Na Europa Ocidental, o sector dos transportes é o segundo maior responsável pelo
consumo de energia (cerca de 30% da utilização energética total) e, portanto, uma
fonte importante de emissões de gases com efeito estufa. O crescimento da procura de
transporte rodoviário e aéreo no mundo desenvolvido em geral e na União Europeia em
particular esteve na origem do facto de as questões relacionadas com os transportes
ocuparem o lugar cimeiro na agenda das questões ambientais. O transporte aéreo é o
modo de transporte em crescimento mais rápido na EU, onde a sua quota de mercado
em número de passageiros está prestes a ultrapassar a do transporte ferroviário. A
experiência da EU demonstra que a regulamentação ambiental aplicável aos veículos e
aos combustíveis contribuiu para reduzir significativamente certos impactes por
unidade de transporte nomeadamente a poluição atmosférica. Mas esses ganhos de ecoeficiência não foram suficientes para atenuar o impacte do crescimento rápido dos
volumes e da infra-estrutura de transporte, em termos de emissões de gases com efeito
de estufa, ruído e fragmentação dos habitats. Além das soluções tecnológicas, serão
necessárias estratégias integradas de transporte e ambiente que prevejam uma
redução do crescimento do tráfego e promovam a utilização de modos de transporte
mais inócuos para o ambiente.
Até à data as pressões ambientais causadas pelos transportes têm sido geralmente mais
baixas por habitantes nos países candidatos à adesão do que na UE, devido ao facto de
a procura de transporte ser inferior. Porém, o crescimento rápido e dos transportes
rodoviários que se verifica actualmente nestes países indicam que há o risco de os
padrões de transporte se tornar semelhantes aos da UE e igualmente insustentáveis. Se
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bem que o principal desafio de curto prazo que se coloca a esses países seja o
comprimento da extensa e complexa legislação da UE em matéria de ambiente e de
transportes, que contribuiu já para a redução das emissões de chumbo e de outros
poluentes atmosféricos, a questão de mais longo prazo da dissociação entre a procura
de transportes e o crescimento económico não poderá tão-pouco ser ignorada.
Os principais desafios de curto prazo que se colocam ao grupo dos países da Europa
Oriental, Cáucaso e Ásia Central são os seguintes: suprimir gradualmente a gasolina
com chumbo, abolir os subsídios aos combustíveis, nos casos em que continuam a ser
utilizados, introduzir o auto financiamento do sistema de transportes, através da
tributação dos combustíveis, e avançar no sentido da utilização de combustíveis e
veículos menos poluentes e de melhores sistemas de inspecção e manutenção. A longo
prazo, o grande desafio consiste em dissociar a procura de transporte do crescimento.
O investimento em infra-estruturas continua a ser em toda a Europa uma das
prioridades da política de transportes. Na Europa Ocidental, o investimento tem-se
concentrado na ampliação das infra-estruturas, nomeadamente rodoviárias, e nos países
candidatos à adesão está a evoluir na mesma direcção. A rede multimodal
transeuropeia de transportes e o prolongamento da mesma para leste é um dos
principais pilares da Política Comum de Transportes. Se bem que o objectivo inicial,
em termos de investimento, fosse o aumento da quota de mercado do transporte
ferroviário, o desenvolvimento da rede rodoviária ultrapassou já actualmente o da rede
ferroviária.
Também não foi ainda efectuada uma avaliação global dos impactes e benefícios
económicos, sociais e ambientais da rede transeuropeia de transportes e do
prolongamento da mesma para leste. Reflectindo a importância dos transportes, foi
criado há três anos o Programa Pan-Europeu “Transportes, Saúde e Ambiente”, com o
objectivo de reorganizar as actividades em curso e de promover o processo em direcção
a padrões de transporte sustentáveis do ponto de vista da saúde e do ambiente.
O impacto ambiental do sector dos transportes tem crescido de modo continuado em
Portugal nos últimos quinze anos. O seu contributo para a emissão de GEE é,
infelizmente, dos mais significativos, a par de tendências igualmente negativas no sector
residencial e nos serviços.
A melhoria das redes viárias, com o seu custo ambiental na degradação de solos e na
fragmentação de habitats, tem sido um enorme contributo para a expansão do recurso ao
automóvel particular na maioria das deslocações individuais, mesmo de as de pequena
distância (nomeadamente as que se relacionam com a ligação entre os locais de
residência e trabalho). Tal situação tem diminuído a procura de soluções de transporte
colectivo, comprometendo o êxito, pelo menos no curto prazo, dos investimentos
públicos e privados efectuados mais recentemente nesse sector. Também no que
concerne ao transporte de mercadorias, o modo rodoviário continua a sobrepor-se ao
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ferroviário e marítimo, com grandes impactos ambientais e com profundos reflexos na
sinistralidade rodoviária e na acelerada degradação do estado de conservação das vias.
Consequentemente as emissões de poluentes associadas aos transportes têm vindo a
aumentar significativamente em Portugal. Em 2001, estas emissões foram responsáveis
por 24% das emissões de GEE. A qualidade do ar, especialmente na maioria dos
grandes centros urbanos, continua inferior ao desejável em grande parte devido ao
incremento das emissões oriundas dos transportes (para além da emissão de CO2, os
transportes são ainda responsáveis por emissões de monóxido de carbono (CO), óxidos
de azoto (NOx) e partículas, poluentes com efeitos particularmente significativos na
camada de ozono quando as condições climáticas são de temperaturas elevadas e de
baixa pressão atmosférica.
Também é de salientar os impactes do sector dos transportes nos níveis de ruído
atingidos, no congestionamento de vias, no aumento do tempo médio das deslocações,
no aumento de energia consumida e no aumento de poluição devido à maior quantidade
de gases emitidos em baixas velocidades de circulação.
A elevada sinistralidade tem de ser enquadrada no aumento significativo de novas vias e
o crescente nível de motorização do país. Tem havido um esforço significativo, mas
ainda insuficiente, no sentido de reduzir o número de acidentes rodoviários mas os
valores existentes são ainda muito preocupantes podendo contribuir de uma forma
significativa para a construção de uma imagem significativa de Portugal.
Ao longo da última década o total da extensão das linhas ferroviárias operacionais tem
vindo a diminuir, principalmente na última década (menos 302,8 km entre 1991 e
2001). É verdade que o investimento efectuado evoluiu quase que duplicou no mesmo
período (de 288.819.567 Euros em 1991 passou-se para 517.801.062 Euros em 2001)
mas tal facto deve-se ao aumento das linhas electrificadas (mais 443,7 km entre 1991 e
2001), aumentado assim a eficiência das áreas de grande procura que correspondem às
áreas de maior densidade populacional, onde este modo de transporte ainda consegue
competir com a rodovia.
A importância dos Portos e do transporte marítimo para o comércio externo de
Portugal não pode ser ignorada, quer pelo peso que já hoje detém, quer sobretudo pelo
papel de única alternativa competitiva que o país pode ter se existir uma generalização
da tarifação do transporte rodoviário de mercadorias em toda a União Europeia. Tem
existido sempre muitas hesitações quanto ao verdadeiro potencial deste modo de
transporte, nomeadamente no transporte marítimo de curta distância, com as
consequentes hesitações quanto aos modelos de negócio, volumes de investimento e
soluções institucionais a adoptar. Consequentemente, os nossos portos estão cada vez
mais desactualizados em comprimento e profundidade dos cais bem como na estrutura
do parque de máquinas de manobra e de transporte que os servem.
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No domínio dos transportes aéreos, a evolução do número de passageiros transportados
registou um acréscimo claro nos últimos vinte anos. A componente doméstica teve
contudo uma redução, a que não será estranho o desenvolvimento de auto-estradas. O
reconhecimento do desequilíbrio entre os diferentes modos de transporte e a dificuldade
futura do modo predominante (rodovia) poder absorver necessidades crescente de
transporte de mercadorias e passageiros tem vindo a reforçar a importância dada aos
transportes inter modais e ao desenvolvimento de acções para melhor estruturar e
articular uma rede europeia de transportes. A importância das redes transeuropeias para
um país periférico como Portugal é muito grande. Deste modo a incorporação dos
planos e programas Europeus nesta área e a articulação destes numa visão conjunta à
escala da Península Ibérica (ou da União Europeia), torna-se fundamental para um
desenvolvimento sustentado dos sectores económico, social e ambiental Português.

Conservação da Natureza e Biodiversidade
O conhecimento e a conservação da natureza e da biodiversidade, para além do seu
valor intrínseco, reveste-se de grande interesse para a sociedade no seu conjunto, tanto
do ponto de vista da criação económica de riqueza, como no que concerne à satisfação
de necessidades fundamentais nos domínio da segurança alimentar e da saúde pública.
Portugal apresenta, em comparação com outros parceiros da União Europeia, um
património natural relativamente abundante e diversificado, o que confere ao país uma
particular responsabilidade na protecção de uma riqueza que deve ser considerada
património comum dos Europeus e como tal representar um potencial turístico de
importância crescente. É precisamente por isso que, crescentemente, as iniciativas no
domínio da conservação da natureza são uma competência partilhada entre a União
Europeia e os governos nacionais. Esse facto não deve ser entendido como uma redução
da soberania nacional mas, pelo contrário, deve ser entendido como uma oportunidade a
aprofundar em todas as suas dimensões.
Em Portugal existem actualmente cerca de 3 000 espécies de flora, das quais 255
espécies se encontram em perigo de extinção ou em situação de grande vulnerabilidade;
das 71 espécies de mamíferos terrestres existentes, duas delas apenas se encontram na
Península ibérica (o rato-de-Cabrera e o lince ibérico) e 14 espécies encontram-se em
perigo, ou numa situação de grande vulnerabilidade; na fauna piscícola marinha e
estuaria, existem em Portugal 821 espécies, das quais 79 estão ameaçadas; nas 300
espécies de aves que ocorrem em Portugal, 89 também estão ameaçadas.
A conservação da natureza em Portugal é uma das mais antigas áreas de intervenção
pública na área do ambiente. Actualmente, os parâmetros normativos da política de
conservação resultam da conjugação de uma variada legislação nacional e internacional,
onde se incluem as Directivas sobre Aves e Habitats (de cuja conjugação resulta a Rede
Natura 2000), as Convenções de Ramsar, Roma e Berna, assim como diversos
programas e iniciativas do Conselho da Europa e da UNESCO. A Lei-Quadro das Áreas
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Protegidas (Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro) consagra uma tipologia com quatro
categorias principais de áreas protegidas, da qual sobressai a Rede Nacional das Áreas
Protegidas, correspondendo a 8% da superfície do Continente português. Acresce que o
Decreto-Lei n.º 227/98 de 17 de Julho veio acrescentar à Lei-quadro das Áreas
Protegidas a inclusão de “reservas e parques marinhos” (artigo 10º A). Se incluirmos, a
Rede Natura 2000, resultante da combinação entre a Directiva das Aves (79/409/CEE) e
a Directiva Habitats (92/43/CEE), a área do território continental português abrangida
por algum estatuto de protecção ascende a 21, 4%, ou seja, um quinto do território
nacional.
Já no que diz respeito às Regiões Autónomas verifica-se que os Açores identificaram 32
áreas a proteger e a Madeira 5. Esta última Região Autónoma viu a paisagem da
Laurissilva ser reconhecida, em Dezembro de 1999, como património natural da
Humanidade pela UNESCO, sendo que outras candidaturas se afirmaram como
possíveis de reconhecimento internacional, em diferentes categorias de património, nos
arquipélagos portugueses do Atlântico, como são o caso das Ilhas Selvagens para a
Madeira (candidatura nacional de 2003) e da cultura da vinha da Ilha do Pico
(recandidatura nacional em 2004). A entrada em vigor em 2001 da Estratégia Nacional
de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB, Resolução do Conselho de
Ministros n.º 152/2001 de 11 de Outubro) procurou, nomeadamente, através da criação
dos conceitos integradores de Rede Fundamental de Conservação da Natureza e de
Sistema Nacional de Áreas Classificadas conferir maior coerência aos diversos
institutos reguladores da conservação da natureza no nosso país, bem como identificar
algumas das principais tarefas estratégicas com que este sector depara para o seu
efectivo cumprimento.
A situação actual da política de conservação de natureza continua, contudo, a ser motivo
de profunda preocupação devido, entre outros, aos seguintes aspectos: existência de um
contraste significativo entre as competências e os meios à disposição do Instituto de
Conservação da Natureza (ICN) para o desempenho da sua ampla missão (alargada
recentemente à gestão do litoral) - a escassez de recursos técnicos e de equipas de
vigilância coloca em risco o bom desempenho dessas amplas competências; atraso
crónico na entrada em vigor de instrumentos reguladores essenciais para a conservação
da natureza, desde os planos de ordenamento das áreas protegidas até ao Plano de
Gestão Sectorial para a Rede Natura 2000; insuficiente capacidade de implementação e
fiscalização dos planos já existentes; dificuldades endémicas na coordenação quer das
políticas, quer no diálogo entre os respectivos actores; a conservação da natureza
registar graves problemas na relação, entre outras, com as actividades agrícolas,
florestal, cinegética, extractiva, turística e energética (incluindo as energias renováveis);
na gestão das áreas protegidas ocorre, regra geral, um baixo nível de adesão aos
objectivos de conservação por parte das autarquias e populações residentes nas
respectivas áreas.
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Finalmente é ainda de assinalar a existência de um notável défice no que concerne à
mobilização de recursos em matéria de investigação, conhecimento e monitorização das
principais ameaças ao nosso património natural e biodiversidade, desde a expansão de
espécies exóticas às múltiplas modalidades de agressão sobre a fauna e a flora,
nomeadamente, as associadas à disseminação de organismos geneticamente
modificados em meio natural, ou as decorrentes dos grandes incêndios florestais.

Solos, floresta, agricultura, pesca e aquacultura
Se bem que em condições diferentes, a intensificação e a especialização da agricultura
são tendências comuns a toda a União Europeia, associadas a pressões ambientais
significativas praticamente em todos os países. Numerosos programas governamentais
de apoio à drenagem, à irrigação e ao emparcelamento tiveram uma influência
significativa no desenvolvimento da capacidade de produção agrícola e na intensidade
dessa produção. Todos estes factores contribuíram para fomentar uma maior exploração
dos recursos, por exemplo, dos recursos hídricos, para irrigação.
A Política Agrícola Comum (PAC) foi um dos principais factores de intensificação e
especialização da agricultura na UE. A reconversão da pastagem em terra cultivável, o
desaparecimento dos limites das parcelas e a utilização intensiva de fertilizantes e
produtos químicos estiveram na origem de perdas importantes de biodiversidade e de
um aumento da poluição da água e do ar. No entanto, a reorientação da PAC começou já
a proporcionar aos agricultores novas oportunidades de redução das pressões ambientais
através de programas agro-ambientais.
A erosão do solo e a poluição das águas continuam a ser problemas agro-ambientais
importantes em muitos países europeus. A poluição proveniente de fontes pontuais
como as grandes instalações pecuárias e as existências de pesticidas obsoletos
continuam a criar problemas, ainda em que em menor escala do que anteriormente. A
adesão à EU de novos países implica novos desafios para a concepção da PAC, que
deverá proporcionar a igualdade de oportunidades aos agricultores da Europa Ocidental
e Oriental e preservar a qualidade ambiental das terras agrícolas nos novos EstadosMembros. O alargamento da PAC poderá estar na origem de uma exploração mais
intensiva das terras cultiváveis, mas a melhoria da gestão dos fertilizantes e dos
pesticidas permitirá evitar as consequências negativas para os solos e os recursos
hídricos. No entanto, a reconversão de terras destinadas a pastagem (semi-naturais) em
terra cultivável seria uma tendência nefasta. Será necessário desenvolver esforços
especiais de promoção da aplicação das medidas ambientais da PAC, tais como os
programas agro-ambientais, a eco-condicionalidade ou o apoio ao investimento
ambiental.
A escala económica da silvicultura na Europa é geralmente reduzida, mas significativa
na maioria dos países ribeirinhos do mar Báltico. A floresta é um recurso natural
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importante que cobre cerca de 38% da superfície terrestre total da Europa. Cerca de
80% dos recursos florestais europeus situam-se na Rússia.
Contudo, é de salientar que os recursos florestais totais da Europa estão a aumentar,
pois a área total de floresta tem vindo a crescer cerca de 0.5% por ano (à exclusão da
Federação da Rússia) e os abates anuais são muito inferiores ao crescimento em quase
todos os países. Os países onde se registou o maior aumento da área florestal são alguns
países da Europa Oriental, Cáucaso e Ásia Central (nomeadamente a Bielorrússia e o
Cazaquistão) e os da região mediterrânica (Espanha, França, Portugal, Grécia e Itália).
O panorama no que se refere ao estudo da floresta é mais preocupante. Desde que
começou a ser monitorizado, em meados da década de 1980, o estado da floresta tem
vindo a degradar-se e mais de 20% das árvores são hoje classificadas como estando
danificadas.
O nível relativamente baixo de exploração dos recursos de madeira da Europa
proporciona aos decisores políticos e aos gestores da floresta possibilidades de
diversificação das funções da floresta e de progresso em direcção a um melhor
equilíbrio entre os interesses ambientais, económicos e sociais nas zonas florestais.
Porém, a divisão da propriedade, na sequência da privatização e da restituição aos
antigos proprietários privados, nas economias em transição, pode dificultar a aplicação
de práticas de gestão adequadas e, portanto, a protecção do ambiente.
Os subsídios públicos destinados a reduzir e modernizar as frotas de pesca podem ter
agravado o problema da sobre exploração dos recursos marinhos, pois o aumento da
eficiência alcançado através da modernização mais do que compensou as reduções da
capacidade. Está a ser estudada a possibilidade de uma nova redução da capacidade de
muitas frotas de pesca, que idealmente será acompanhada pela utilização de
instrumentos económicos que eliminarão os incêndios a uma intensificação da pesca por
uma frota mais pequena, mas mais moderna. Programas de apoio aos trabalhadores do
sector da pesca que cessem essa actividade poderão reduzir a gravidade dos impactes
socioeconómicos.
A pesca comercial em águas interiores, à excepção da aquicultura, sofreu uma redução
de 32% desde 1990. A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura) considera que, de um modo geral, a degradação do ambiente, mais do que a
sobre exploração é a grande ameaça para as unidades populacionais de peixes das águas
interiores. No entanto, os desembarques ilegais, por exemplo, de esturjão, no mar
Cáspio, são frequentemente muito superiores aos desembarques legais, exercendo
grande pressão sobre os recursos.
A
Aquicultura,
nomeadamente
a
aquicultura marinha, desenvolveu-se
extraordinariamente na Europa Ocidental, tendo atingido em 2000 uma produção total
de mais de 2 milhões de toneladas. As principais preocupações ambientais relacionam-
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se com a criação de salmão, robalo e dourada, em águas marinhas, e de truta, em água
doce. Os efeitos das explorações de aquicultura para as zonas circundantes são
geralmente bem conhecidos e geridos. Porém, os efeitos globais para o teor de
nutrientes da água e as unidades populacionais de peixes selvagens não mereceram
ainda suficiente atenção. Nalgumas zonas, as explorações de aquicultura constituem
uma fonte importante de nutrientes e as populações de peixes fugidos dessas populações
podem ter a mesma ordem de grandeza das populações selvagens. Ora estas
preocupações exigem uma gestão mais adequada de todo o sector de aquicultura.
O uso do solo em Portugal está condicionado por limitações naturais significativas: 60%
é originado a partir de xistos, grauvaques e granitos, são solos delgados, de baixa
fertilidade e facilmente vítimas de erosão; 15% são provenientes de areias e arenitos,
dificilmente retendo água e nutrientes; cerca de 10% derivam de calcários, sendo
delgados e pedregosos.
Tradicionalmente, a área de exploração agrícola em Portugal tem sido muito superior
aos 10% de solo considerados com aptidão agrícola. Com a entrada na União Europeia,
temos assistido a uma diminuição da área cultivada e a um aumento da área florestada.
As espécies arbóreas dominantes são o pinheiro bravo, o sobreiro, o eucalipto (cujo
crescimento exponencial tem provocado impactes ambientais muito negativos), a
azinheira e o pinheiro manso. Apesar de Portugal participar nas iniciativas
internacionais que visam promover a floresta de uso múltiplo e o respeito pela floresta
como habitat e ecossistema, a verdade é que as grandes extensões de monocultura de
pinheiro bravo e eucalipto estão na origem da eclosão de grandes incêndios estivais que,
nos últimos anos, têm diminuído, em virtude de uma estratégia mais organizada de
combate, quebrada pela trágica e inusitada dimensão dos incêndios do Verão de 2003. É
devido à acção conjugada desses factores, que a área ardida anualmente tem sido
superior à área florestada.
Por outro lado, em virtude da conjugação de factores naturais e antropológicos, vastas
áreas, sobretudo da parte meridional do Continente português, estão submetidas a um
grave processo de desertificação. Contra tal facto foi elaborado um Programa de Acção
Nacional (PAN), que contou com a colaboração de oito ministérios. De entre os
objectivos do PAN, destacam-se a fixação de população activa nos meios rurais, a
conservação da água e do solo e a recuperação das áreas afectadas.
Em síntese, podemos caracterizar a situação neste vasto domínio da seguinte forma: a
superfície agrícola e florestal corresponde a cerca de 71% do território continental;
desde a entrada na União Europeia que a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) tem
conhecido um decréscimo significativo, sobretudo nas regiões de Entre Douro e Minho,
na Beira Litoral e no Algarve; a redução do número de explorações e do volume de
trabalho tem afectado sobretudo as pequenas explorações; um dos maiores riscos para
os solos agrícolas reside no facto de uma grande parte das áreas de maior produtividade,
como é o caso do Ribatejo Oeste e da Orla Costeira Algarvia, se encontrarem em zonas
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de forte pressão para a mudança de uso de solo, nomeadamente, a expansão urbana e
industrial, empreendimentos turísticos, procura de segunda habitação, entre outros fins;
a utilização crescente de produtos fitofarmacêuticos, particularmente fungicidas, no
âmbito da actividade agrícola tem contribuído para provocar impactes negativos no
ambiente, em particular nos recursos hídricos, e na saúde pública; um terço do território
nacional está exposto a um grave processo de desertificação, que acaba por interagir
negativamente com a forte tendência para o despovoamento do interior e do mundo
rural em geral; a área florestal abrange cerca de 38% do território continental
correspondendo sendo responsável por 3% do emprego e por 11% das exportações; a
fragilidade do sector florestal, em particular face aos incêndios estivais, está fortemente
relacionada com o elevado grau de desordenamento do sector, que se traduz em vastas
áreas de plantio mono específico (sobretudo de pinheiro bravo e eucalipto), com escassa
ou nula manutenção.

Recursos Hídricos
Para além de ser indispensável à vida, a água (recursos hídricos superficiais e recursos
hídricos subterrâneos) é também um recurso fundamental para a grande maioria das
actividades económicas, nomeadamente da agricultura, da indústria e do turismo, com
uma influência decisiva na qualidade de vida das populações, em particular nas áreas
do abastecimento de água e da drenagem e tratamento de águas residuais, que têm forte
impacto na saúde pública.
A repartição espacial dos recursos hídricos superficiais no território nacional mostra a
existência de grandes contrastes, decorrentes principalmente da desigual repartição da
precipitação e dos contrastes térmicos. Acresce ainda que o regime da precipitação
apresenta, no Continente, uma acentuada variabilidade mensal, verificando-se que cerca
de 70% da precipitação se concentra no semestre húmido, entre os meses de Outubro a
Maio (PNA, 2001), para além de uma considerável variabilidade inter anual, que deve
também ser tida em consideração no armazenamento, uso e gestão dos recursos hídricos
superficiais. De acordo com o PNA (2001), 64% do território continental de Portugal
está integrado nas bacias hidrográficas dos rios internacionais e o planeamento e gestão
dos recursos hídricos em Portugal não pode deixar de estar articulado com o
planeamento e gestão dos recursos hídricos da parte espanhola das bacias partilhadas.
No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, o território continental apresenta
realidades diversas no tocante ao armazenamento e transmissão da água subterrânea. Os
aquíferos mais importantes situam-se nas Orlas Sedimentares (ocidental e meridional) e
na Bacia do Tejo-Sado. Como os municípios têm vindo a aumentar o seu abastecimento
com recurso a água subterrânea, cuja recarga e contaminação não têm sido
acompanhadas, este tema deve constituir um imperativo no quadro do ordenamento
sustentável (em 2003 o consumo total de água repartia-se ainda de forma muito desigual
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nos diferentes grandes grupos de consumo – 74,4% na agricultura, 14% no sector
energético, 6,7% no uso doméstico, 4,4% na indústria e 0,4% no turismo.
A correcção das deficiências estruturais na política da água foi um dos principais
objectivos estratégicos dos investimentos efectuados no âmbito dos três Quadros
Comunitários de Apoio. Apesar dos inegáveis progressos realizados, a verdade é que
Portugal continua a enfrentar uma série de desafios significativos neste domínio: apesar
de termos uma capitação hídrica favorável, se tivermos em conta a média da União
Europeia, Portugal continental manifesta uma clara assimetria entre os Norte e o Sul,
onde a disponibilidade de recursos é manifestamente escassa; o aumento do consumo do
recurso tem sido acompanhado por um incremento de diferentes tipos de contaminação,
tanto das águas superficiais como dos aquíferos; existe uma grande dependência face
Espanha (o país da União Europeia com maior capacidade de armazenamento hídrico)
quanto aos caudais dos rios internacionais; existe uma insuficiente monitorização da
qualidade das águas subterrâneas, apesar de 60% do abastecimento para consumo
humano depender de aquíferos; existe uma clara dificuldade em garantir, apesar de
assinaláveis progressos realizados, um abastecimento de água à população em perfeitas
condições de qualidade (calcula-se que existam 200 000 pessoas em Portugal servidas
por água de qualidade deficiente); falta uma aplicação das estratégias aprovadas de
poupança e melhoria da eficiência do uso da água, desde o sector industrial ao agrícola,
passando pelo uso doméstico; a existência de uma visão, por vezes, restritiva do
planeamento hídrico, tende a concentrar as atenções nos volumes dos usos agrícola,
industrial e no consumo humano, subestimando-se a importância da dimensão
ecológica e da adaptação ao espírito da nova Directiva-Quadro da Água, que marcou
uma viragem na política europeia de gestão hídrica, pela visão integrada que promove
e pela necessidade de urgente adopção dos princípios do «utilizador-pagador» e do
«poluidor-pagador».
Produção Industrial e Resíduos
A produção industrial está a aumentar em toda a Europa e a indústria é um sector
importante da economia de todas as regiões. Porém, a quota-parte da indústria na
economia é menor na Europa Ocidental do que nos países da Europa Oriental, Cáucaso
e Ásia Central, e está a diminuir. A eco-eficiência e a eficiência energética estão, de
um modo geral, a aumentar, em parte através de melhorias directas e em parte devido a
uma substituição parcial das actividades da indústria transformadora pelas do sector
dos serviços, que se caracteriza intrinsecamente por um consumo menos intensivo de
energia.
O principal desafio que se coloca à Europa Ocidental consiste em assegurar uma
protecção melhoradora do ambiente, mantendo simultaneamente uma base industrial
competitiva, nomeadamente na medida em que os sectores mais poluentes da indústria
transformadora (indústria extractiva, indústria química) tendem a caracterizar-se por

SaeR - Abril 2005 - 65

uma taxa de crescimento superior à taxa média de crescimento industrial e em que as
medidas de melhoramento técnico de menores custos foram já tomadas. Atendendo ao
crescimento do sector do transporte de mercadorias, será necessário tomar medidas em
matéria da procura de transporte do sector industrial. A contaminação do solo por
fontes localizadas está frequentemente relacionada com instalações industriais
desactivadas, acidentes industriais ocorridos no passado e métodos inadequados de
eliminação dos resíduos industriais.
Quanto ao tratamento dos resíduos é um domínio onde, apesar das dificuldades, se tem
registado um progresso importante ao nível do tratamento, mais do que ao nível da
redução, reutilização e reciclagem. Os maiores sucessos têm ocorrido na área dos
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A partir de 1996 foi lançado um Plano Estratégico de
Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), estendendo-se até ao ano 2005, que visa pôr cobro
a todas as lixeiras, permitindo um destino final para este tipo de resíduos, em
conformidade com a legislação nacional e europeia. Nesse sentido, o PERSU encorajou
o envolvimento dos municípios em soluções intermunicipais, voltadas sobretudos para a
construção de aterros, estações de compostagem e estações de incineração. Em Janeiro
de 2002, a última de 328 lixeiras municipais, no continente português, deixou de
receber resíduos. Os aspectos negativos no que concerne aos RSU situam-se no enorme
incremento da sua capitação ao longo da última década, em paralelo com o aumento da
capacidade aquisitiva da população portuguesa. As medidas tomadas no sentido de uma
estratégia preventiva fundada no princípio da «redução/reutilização/reciclagem» têm-se
revelado insuficientes. As metas de reutilização estão longe do estabelecido pelo
Governo e a criação da Sociedade Ponto Verde (voltada para a reciclagem de resíduos
de embalagem) terá ainda de se esforçar muito para poder contribuir para uma efectiva
mudança de curso, num sentido mais favorável, permitindo ao país o atingir das metas
de reciclagem fixadas pela União Europeia.
Mais complexo tem sido o encontrar de uma resposta correcta ao problema dos
resíduos industriais perigosos (RIP). Por duas vezes, em finais da década de 80 e em
1994-1995, foi tentada a construção de um sistema de incineração dedicada para este
tipo de resíduos. Entre 1998 e 2002 foi tentada uma solução na base da co-incineração
em duas cimenteiras. Erros de metodologia, de planeamento e de estratégia política,
para além de acções de resistência popular local, têm paralisado este processo, onde as
soluções alternativas para os diferentes segmentos de resíduos como os solventes ou os
óleos usados mereciam maior prioridade.
Globalmente podemos afirmar que a sustentabilidade da política de resíduos dependerá
essencialmente da capacidade de diminuição progressiva de todos os tipos de resíduos
tendo como horizonte de referência a legislação nacional e europeia. Só assim se poderá
contribuir para inverter a actual situação em que as quantidades de resíduos destinados à
eliminação continua a suplantar as quantidades destinadas aos diferentes modos de
valorização.
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Ar e Ruído
O aumento da urbanização e o grande incremento do transporte rodoviário estão entre
as causas principais para a degradação da qualidade do ar na Europa e em Portugal.
Nas sociedades modernas a deficiente qualidade do ar encontra-se entre as principais
causas de doenças induzidas por motivos ambientais, nomeadamente as que afectam o
sistema respiratório e provocam alergias com diversos graus de gravidade. É função do
Estado montar e manter em pleno funcionamento uma adequada rede de medição da
qualidade do ar que permita, através da localização conveniente das suas estações e do
tratamento informativo da informação recolhida, uma monitorização permanente do
estado da qualidade do ar. A avaliação está a cargo das Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) e o resultado do tratamento da informação traduzse na produção do Índice da Qualidade do Ar (IQar). Os poluentes abrangidos nesse
índice são os seguintes: o dióxido de azoto (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), o ozono
(O3), o monóxido de carbono (CO) e partículas inaláveis (PM10).
Infelizmente, importantes zonas do país, com considerável concentração populacional,
encontram-se ainda desprovidas de estações de medição e os mecanismos de
informação à população em caso de ultrapassagem dos valores-limite encontra-se
prejudicado o que dificulta a construção de uma resposta atempada que permita a
diminuição de impactes negativos para a saúde das populações das áreas abrangidas.
Por outro lado, registou-se um considerável incremento das emissões de poluentes
acidificantes e eutrofizantes (no valor de 12% entre 1990 e 2001), em particular no que
concerne aos óxidos de azoto (NOx), que se prende directamente com aumento da
circulação rodoviária tendo-se registado igualmente, um aumento de 27%, nos últimos
anos, na emissão das substâncias percursoras do ozono troposférico, a saber, óxidos de
azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não metálicos (COVNV), o monóxido de
carbono (CO) e o metano CH4), o que compromete o cumprimento por Portugal tanto
das metas do Protocolo de Gotemburgo (CLRTAP) para 2010 como dos objectivos da
Directiva UE (NECD) para o mesmo ano.
O ruído é uma das principais causas da degradação da qualidade do ambiente urbano.
Os transportes são os principais responsáveis, embora o ruído de actividades
industriais e comerciais possa assumir relevo em situações pontuais. Para um mesmo
nível sonoro, a percentagem de pessoas incomodadas é mais elevada devido ao tráfego
aéreo, seguido do rodoviário e por último o ferroviário. Os níveis sonoros relacionados
com o ruído ambiente raramente afectam o sistema auditivo. Os efeitos mais frequentes
traduzem-se em perturbações psicológicas ou fisiológicas associadas a reacções de
stress e cansaço. O ruído interfere com as comunicações e provoca perturbações no
sono, na capacidade de concentração e na hipertensão arterial. O ruído é, acima de tudo
um problema de saúde pública.
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Neste contexto, não admira que o ruído assuma um lugar de destaque no conjunto das
preocupações dos portugueses com o Ambiente. O II Inquérito Nacional «Os
Portugueses e o Ambiente», mostrou que os portugueses acham que o trânsito, a
qualidade do ar e o ruído irão piorar consideravelmente nos próximos anos. O número
de queixas sobre ruído é tradicionalmente alto, embora não existam estatísticas
nacionais e as situações mais gravosas identificadas surgem nas imediações das
principais vias de tráfego rodoviário ou nos grandes centros urbanos e respectivas
periferias, particularmente na região de Lisboa. Portugal dispõe de um regime legal
sobre a poluição sonora que tem como objectivo prevenir e controlar o ruído sempre
que ocorra ocupação humana sensível, independentemente da área onde se verifique e
do uso predominante do solo no local mas, apesar de dispormos de um regime jurídico
avançado em relação a outros parceiros europeus, ainda não dispomos de mapas de
ruído, instrumento fundamental para a aplicação do referido regime.

Litoral e Oceanos
Um dos aspectos mais inovadores da nova Directiva - Quadro Europeia sobre Água, que
entrou em vigor no ano 2000, consiste na visão global da política hídrica, envolvendo
águas superficiais e subterrâneas, águas interiores e zonas costeiras, impactes
ambientais ao longo do comprimento dos rios, mas também nos estuários e ao longo do
litoral, fontes de poluição telúricas e marítimas.
Com a maior Zona Económica Exclusiva da Europa, pela conjugação entre a sua vasta
linha de costa continental, e a extensa área oceânica correspondente aos arquipélagos
dos Açores e Madeira, Portugal tem todas as condições para ser o país europeu onde
esta visão integrada mais se justifica. Portugal tem no seu litoral zonas particularmente
sensíveis, protegidas por convenções internacionais, como a de Ramsar para a
salvaguarda das zonas húmidas. O litoral português é particularmente vulnerável à
poluição por hidrocarbonetos, devido à travessia diária de centenas de petroleiros. Um
dos doze maiores derrames da história ocorreu na costa portuguesa, em Janeiro de 1975,
com o petroleiro «Jacob Maesk», responsável pela descarga de 84.000 toneladas de
crude. O grande acidente com o Prestige (Dezembro de 2002), que apenas por
condições excepcionais se confinou às costas da Galiza, veio recordar o carácter
permanente dessa exposição a acidentes.
Os elevados níveis de erosão do litoral português, cuja explicação rigorosa necessita de
estudos mais aprofundados e de uma monitorização permanente, prendem-se com
causas relacionadas com as pressões dos sectores do turismo e da construção, a
diminuição da deposição de sedimentos em virtude da alteração do caudal de rios
fortemente intervencionados por obras hidráulicas e, eventualmente, com mudanças
globais profundas, associadas ás alterações climáticas.

SaeR - Abril 2005 - 68

As situações de deficiente qualidade das águas balneares têm um reflexo negativo na
importante actividade turística. As pressões turísticas são também responsáveis por
alguns conflitos significativos no que concerne ao ordenamento do litoral. Os Planos de
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) têm enfrentado resistências fortes por parte de
autarquias e de alguns grupos económicos privados.
Outro aspecto, que tem sido relevante para a diminuição dos impactes ambientais nas
zonas costeiras, é o processo de profunda reestruturação da política portuária nacional,
onde a protecção ambiental a par de uma maior racionalização dos recursos têm sido
duas prioridades estratégicas. Dificuldades de um conveniente ordenamento e de uma
adequada gestão do litoral em virtude da multiplicidade de tutelas que sobre ele
incidem, aumentam as oportunidades de entropia e apatia administrativas embora, no
domínio da política para os mares e oceanos, Portugal tenha revelado uma grande
capacidade de iniciativa no palco internacional ao longo dos últimos anos.

Ordenamento do Território
Ordenar o território é claramente um dos mais complexos domínios da política pública.
A ocupação e uso do solo, o acentuar ou atenuar das assimetrias regionais e do litoral
em relação ao interior, a redefinição da estrutura das cidades, a definição de
acessibilidades e de outros equipamentos públicos, são questões fundamentais para uma
política de ambiente, mas que condicionam, igualmente, todas as restantes áreas
políticas sectoriais. Basta pensarmos como o recurso à utilização de diferentes tipo de
modalidades de transporte passa muito pelas distâncias e pelo tipo de acessibilidades
entre residência e trabalho, a forma de trabalho, e principalmente pela localização dos
empregos e dos serviços. A qualidade de vida das populações relaciona-se
profundamente com a ocupação do território, pelos modelos, mais ou menos articulados
do relacionamento entre espaços urbanos e rurais, e é totalmente condicionada pelas
escolhas, muitas vezes insuficientemente informadas, que se efectuaram ao longo das
últimas décadas.
No ordenamento do território reflectem-se, tanto pela positiva como pela negativa a
capacidade que uma sociedade tem de imaginar o seu futuro colectivo no longo prazo,
a disponibilidade dos diferentes agentes sociais e económicos para o estabelecimento
de consensos, o grau e a transparência no processo de obtenção de compromissos entre
os interesses públicos e privados, o talento que as administrações com
responsabilidades executivas a diferentes níveis (municipal, regional e nacional)
manifestam para integrar harmoniosamente as diferentes opções que se entrechocam
quando o que está em causa é o uso do território e dos seus recursos.
Numa análise da actual situação não poderá dizer-se, antes pelo contrário, que sejam
escassos os instrumentos dedicados por diferentes políticas públicas ao esforço de um
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correcto ordenamento do território os quais se têm acumulado ao longo das décadas que
nos separam desde o início da elaboração de Planos de Fomento:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plano Nacional de Política de Ambiente (PNPA)
Planos Directores Municipais (PDM),
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Rede de Áreas Protegidas
Rede Natura 2000
Rede Fundamental de Conservação da Natureza
Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa
Programa Nacional para as Alterações Climáticas
Plano Nacional da Água
Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica
Plano Nacional de Protecção e Gestão de Águas Subterrâneas
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas
Residuais
Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU)
Plano Estratégico dos Resíduos Industriais
Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI)
Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares
Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)
Planos de Ordenamento da Orla Costeira POOC)
Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Plano Regional da Política de Ambiente (Região Autónoma da Madeira)
Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma dos
Açores

Uma análise mais atenta de todos estes instrumentos mostram a existência de uma falta
de coerência entre os diferentes instrumentos de ordenamento territorial (incluindo a
inexistência de uma clara hierarquia entre esses instrumentos), uma insuficiente
integração dos objectivos ambientais, sociais e económicos nos instrumentos de
ordenamento, uma insuficiente articulação entre as equipas que elaboram esses
instrumentos e uma deficiente circulação e tratamento cruzado da informação
necessária para a produção desses instrumentos.
Por outro lado, a metodologia de gestão e acompanhamento desses instrumentos não
favorece a sua continuidade no terreno o que tem como consequência a existência de um
baixo grau de implementação, que se traduzem em situações de violação e de claro
incumprimento, sem a sanção adequada, em pouco investimento por parte do poder
político no cumprimento em continuidade desses instrumentos (sobretudo quando
ocorrem mudanças de orientação nas equipas dirigentes das políticas públicas), numa
comunicação negligente dos objectivos contidos nos instrumentos aos principais
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interessados, que se traduz por uma mobilização muito medíocre na maior parte dos
casos. Finalmente, a escassez de recursos humanos qualificados por parte das principais
instituições e actores envolvidos e a excessiva dependência dos orçamentos municipais
da pressão para o alargamento da malha urbana através de novas construções, lesa em
muitos casos solos de grande aptidão agrícola.

Alterações Climáticas
O tema das alterações climáticas é, sem dúvida, um dos mais marcantes na agenda do
ambiente e do desenvolvimento sustentável, tanto no plano nacional como à escala
internacional. As actividades humanas aumentaram substancialmente na atmosfera as
concentrações de gases com efeito de estufa causando um aquecimento médio adicional
da superfície da Terra e da atmosfera, podendo afectar adversamente os ecossistemas
naturais e a humanidade.
Da capacidade dos países encontrarem respostas adequadas e atempadas a esta ameaça
de magnitude planetária dependerá a resposta à pergunta sobre se as alterações
climáticas serão associadas no futuro a uma catástrofe de proporções globais, ou se,
pelo contrário, elas marcarão o início de uma autêntica viragem civilizacional, tanto
nos sistemas mundiais de governação como nas estruturas fundamentais dos modos de
vida, produção e consumo, marcando uma nova sociedade amiga e respeitadora do
ambiente.
Em Portugal, as alterações climáticas constituem um dos principais desafios vinculados
às diferentes políticas públicas de ambiente e a hábitos culturais, no domínio dos usos
energéticos, fortemente consolidados. De acordo com os compromissos europeus
assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto, Portugal aceitou o princípio, no Quadro
do Acordo Comunitário de Partilha de Responsabilidades que estabeleceu metas
diferenciadas para cada Estado-membro, a limitar o aumento das suas emissões em
27%, relativamente aos valores de 1990, no período compreendido entre 2008 e 2012.
Estudos recentes, contudo, revelam que as tendências, num cenário «business as usual»
(ou seja, sem medidas de redução) apontam para um resvalar muito significativo nestas
metas. Se nada for feito, Portugal aumentará as suas emissões de GEE em 2010 em
montantes que poderão variar entre 54% e 63%, tendo como ponto de referência as
emissões de 1990.
A situação geográfica, as características geológicas, as alterações climáticas de Portugal
bem como as actividades socioeconómicas, podem gerar catástrofes ou calamidades,
susceptíveis de originar elevadas perdas de vidas e de bens e causar alterações
catastróficas para o ambiente e o património cultural. Portugal foi durante o século XX
atingido por catástrofes naturais de natureza diversa, desde as cheias aos incêndios
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florestais. No que respeita aos riscos naturais e ambientais a legislação portuguesa é
manifestamente insuficiente, principalmente na componente preventiva.
Uma visão global dos principais riscos ambientais em Portugal, com causas directa ou
indirectamente naturais, permite, no momento actual identificar os seguintes riscos:
o o risco sísmico em Portugal é uma ameaça latente, imprevisível no tempo, com
repercussões potencialmente catastróficas na parte SW do território,
particularmente em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve; na faixa litoral algarvia
e no litoral ocidental a sul de Peniche, acresce o perigo de maremoto;
o os incêndios florestais constituem o maior risco das florestas portuguesas e deles
têm resultado um número elevado de acidentes pessoais (mais de 50 mortos nas
últimas décadas) e prejuízos económicos superiores a 20 milhões de Euros/ano;
as zonas mais susceptíveis aos incêndios localizam-se maioritariamente a norte
do Rio Tejo, em terrenos inclinados e onde predominam resinosas associadas a
elevadas densidades do coberto vegetal; o valor anormal de 400.000 ha ardidos
no ano de 2003 ultrapassa em mais do dobro qualquer dos valores anuais
verificados nos últimos 30 anos;
o as cheias e inundações no território de Portugal continental verificam-se
sobretudo nas planícies aluviais dos principais rios do país (Tejo, Douro,
Mondego, Sado e Guadiana), mas também em pequenas bacias hidrográficas
sujeitas a cheias rápidas ou repentinas; os danos potenciais decorrentes das
cheias nos grandes rios não são demasiado elevados e as actividades humanas
desenvolvidas nas áreas susceptíveis a inundação estão, salvo raras excepções,
razoavelmente adaptadas à ocorrência de cheias; as cheias rápidas são
potencialmente mais perigosas, principalmente quando ocorrem em áreas
densamente urbanizadas.
o os fenómenos de erosão do litoral no último século são de gravidade
significativa e têm fundamentalmente três causas: a diminuição do afluxo de
sedimentos (sobretudo a partir dos anos 1950, na sequência da construção de
barragens), a ocupação anárquica da faixa litoral, com construção de habitações
e infra-estruturas, a subida do nível do mar em consequência da expansão
térmica oceânica, os troços de litoral submetidos a erosão marinha mais intensa
no território continental correspondem às áreas de costa baixa arenosa; o
programa FINISTERRA, Programa de Intervenção na Orla Costeira Continental,
visa dar prioridade a intervenções para remoção de factores que atentem contra
valores ambientais em risco (como os sistemas dunares e as zonas húmidas;
o a erosão hídrica do solo que se caracteriza pela remoção do material superficial
do solo, conduzindo à degradação dos seus potenciais agrícola e ecológico
principalmente a sul do país e, particularmente na bacia do Guadiana;
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o a desertificação é um processo complexo de degradação ambiental que, uma vez
iniciado, é difícil de reverter; as suas manifestações incluem o aumento da
salinização dos solos, o aumento do escoamento superficial e da erosão hídrica
acelerada do solo, a redução da biodiversidade e a redução da produtividade
agrícola, conduzindo ao empobrecimento das comunidades humanas
dependentes destes ecossistemas; mais de um terço de Portugal continental está
em risco de desertificação (dos 35% do território que corre riscos de
desertificação, 28% já apresentam problemas graves) e as áreas mais
susceptíveis à desertificação situam-se no Alentejo, particularmente na bacia do
Guadiana, no litoral algarvio, no vale do Douro, em Trás-os-Montes e zona da
raia na Beira Baixa.

B.3. TURISMO E AMBIENTE
O turismo na Europa é encarado como um sector que interage fortemente com outras
políticas tais como transportes, ambiente, planeamento regional, energia, comercio e
negócios, e tecnologias da informação. O sector está altamente fragmentado e tem sido
quase sempre considerado como um assunto de gestão local. Os diferentes países
europeus possuem uma grande variedade de estruturas institucionais para o turismo,
desde quadros regionais a ministérios estatais, bem como alguns programas que são
concebidos para encorajar o desenvolvimento do turismo sustentável. As maiorias das
medidas oriundas da área do turismo com efeitos ambientais foram iniciadas por
operadores turísticos e investidores locais, baseando-se em estratégias voluntárias.
Os principais agentes que intervêm na indústria do turismo têm vindo a reconhecer
progressivamente a necessidade de manter os seus principais haveres, como é o caso
da capacidade de atracção dos destinos turísticos. O turismo só poderá ser uma
componente relevante da estratégia de desenvolvimento da economia portuguesa se for
dirigido de forma ecológica, integrada e sustentável.
A nível internacional, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável (UNCSD) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) consideraram
o turismo como uma área política prioritária. A nível regional, os países
Mediterrânicos, os países Alpinos e os países Bálticos deram já inicio a acções
promotoras de turismo sustentável. O Conselho da União Europeia (EU) adoptou uma
solução em Maio de 2002 com base na necessidade de aumentar a coordenação de
políticas que afectam o turismo. O programa Agenda 21, inclui uma avaliação integrada
da actividade turística ao largo da União Europeia, o desenvolvimento de uma estratégia
integradora para o sector e a elaboração de indicadores harmoniosos de
desenvolvimento sustentável para o turismo.

SaeR - Abril 2005 - 73

Os três maiores factores que afectam as necessidades / exigências do turismo, gravitam
em torno dos seguintes eixos:
o o aumento de tempo para actividades de lazer e sua importância social;
o o crescimento económico;
o as mudanças demográficas relacionadas com o envelhecimento e a
emergência da «mosaic society».
No entanto, se a escolha do destino é cada vez mais determinada pela paisagem e o
clima e a Europa oferece a maior diversidade e densidade de atracções - zonas costeiras,
ilhas, montanhas, locais históricos e campo também é verdade que os turistas estão cada
vez mais interessados em experiências turísticas de maior qualidade, particularmente em
sítios culturais e naturais, já que natureza, beleza e calma tendem a ser os primeiros
critérios para a escolha de um destino mesmo antes do preço.
Durante os últimos anos, o período de duração das férias aumentou, o que permite mais
tempo para o turismo e lazer. Os europeus tiram agora férias múltiplas (mini-férias) em
vez de estenderem a duração do período de férias principal. O turismo, e
particularmente o turismo de massas para alguns destinos, tornou-se mais atractivo e
acessível como consequência da existência de uma maior oferta de pacotes de férias,
preços baixos (particularmente o custo dos transportes), a generalização do uso da
Internet para reservas e a introdução da moeda europeia em 12 países da UE. Tudo isto
conduziu a um aumento de viagens por pessoa e por ano. Como as pessoas estão a
aumentar o rendimento disponível e os custos relativos às viagens e a férias caiem, o
turismo está a constituir cada vez mais como meio de preencher o tempo de lazer. Na
UE a despesa com os tempos livres e a cultura aumentou cerca de 60% entre 1990 e
2000, com 435 biliões de euros gastos em 2000, enquanto que a taxa de despesa total
aumentou de 9.2% para 10.3% durante o mesmo período.
O impacto ambiental regional mais importante do turismo está associado aos
transportes. Viajar para e de destinos turísticos é o factor responsável por 90% da
energia usada no sector do turismo. Na UE, a viagem turística representa 9% do total de
viagens (incluindo a viagem de negócios, que constituem 25-30% do total de Km por
passageiro), e cerca de 70% do transporte aéreo está ligado às viagens de férias. Em
toda a UE, os transportes de férias são responsáveis por metade de todo o uso de energia
para transporte de passageiros e 11% do consumo alargado de energia no sistema de
transportes (incluindo carga de mercadorias).
O carro oferece um maior grau de liberdade para as férias e tornou-se também mais
barato em relação ao uso dos transportes públicos em comparação com o que acontecia
há 20 anos atrás, dando um cunho especial às viagens de férias. Aos países mais
acessíveis, 92% dos habitantes chegam por estrada, apesar da região ter bons acessos
por comboio. A viagem turística está também altamente concentrada no tempo e na
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resultante saturação sazonal das infra-estruturas dos transportes rodoviários, o que
conduz muitas vezes a decisões que reclamam mais infra-estruturas e serviços. Apesar
da maioria das viagens aéreas corresponder a viagens de curta distancia, as viagens
longas representam a maior forma de crescimento das viagens turísticas, quer em termos
absolutos, quer em termos percentuais. Também os padrões das viagens estão a mudar:
os turistas viajam mais vezes, durante menos tempo, para mais longe de casa e a média
de viagens de lazer é superior à de viagens com outras finalidades.
Os impactos locais directos do turismo nas pessoas e no ambiente são seriamente
afectados pela concentração no espaço e no tempo (sazonalidade):
o uso intensivo de água, de terra e de equipamentos de lazer;
o aumento do consumo de energia;
o mudanças na paisagem devido à construção de infra-estruturas , edifícios
e equipamentos;
o poluição do ar e aumento dos desperdícios;
o destruição da vegetação;
o distúrbios na fauna e nas populações locais (por exemplo através da
poluição sonora).
O crescente número de turistas que visitam áreas naturais sensíveis aumentou devido ao
aparecimento do turismo rural em reservas naturais. É verdade que o turismo pode
ajudar na conservação da natureza, mas também podem surgir alguns conflitos o
desenvolvimento do turismo e de outros sectores, como é o caso da agricultura e das
florestas. O desenvolvimento não controlado do turismo ao longo das últimas décadas
conduziu à dramática degradação da qualidade do ambiente, especialmente nas áreas do
mediterrâneo e nos Alpes. Cerca de 35% das viagens turísticas internacionais feitas por
europeus são para os países europeus mediterrânicos (sobretudo para as zonas costeiras)
e 8% para os Alpes.
Em cada um dos anos da década de 90 aproximadamente 135 milhões de turistas
(internacionais e locais) visitaram as costas mediterrânicas, duplicando a população
local. Os impactos associados ao uso de barcos de lazer em marinas estão também a
trazer preocupações em termos de poluição bem como o uso abusivo de sítios naturais
costeiros estimando-se que o turismo contribua com 7% para toda a poluição do
mediterrâneo (desperdícios industriais e urbanos, rios poluídos que desaguam no mar,
derramamento de crude por parte de diversas actividades, detergentes, mercúrio,
fosfatos). Os problemas de saúde tais como infecções dos ouvidos, nariz e garganta, a
hepatite e a desinteria podem resultar dos banhos em algumas destas áreas poluídas.
Alguns destinos tornaram-se vítimas da sua própria capacidade de atracção. Ilhas
como Mykonos (Grécia), Porquerolles e Ré (França) e Capri (Itália) que no momento
experimentam crescentes pressões de procura turística já excederam a sua capacidade de
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carga. A faixa costeira (500m da costa) de Maiorca um dos destinos mais populares foi
já 27% urbanizada em 1995.
O uso excessivo de água por parte de hotéis, piscinas e campos de golfe é uma
preocupação particular do mediterrâneo e de outras regiões onde a água é escassa. Os
turistas consomem mais de 300 litros (mais de 880 litros para o turismo de luxo) e
geram cerca de 180 litros de água desperdiçada por dia. Nas ilhas Baleares o consumo
de água durante o pico turístico mensal (Julho) é equivalente a 20% do consumo da
população local durante todo o ano. Na província de Rimini (Itália), a produção de
gastos e desperdícios de água no verão é três vezes mais elevada no que no Inverno,
conduzindo a alguns problemas de gestão da água.
Os Alpes são o segundo destino da Europa mais procurado com 60 milhões de chegadas
por ano, sobretudo na época da neve. O turismo é a industria chave em muitas áreas
alpinas, mas está também envolvido, numa estrutura socioeconómica mais alargada,
intimamente ligada à agricultura e outros sectores. O turismo nas áreas montanhosas é
responsável pela alteração do aspecto da paisagem através das construções e
equipamentos e do distúrbio da fauna (por exemplo, através do barulho). As pistas de
equipamento pesado associadas à prática de esqui erguem-se na superfície onde
cobertura da vegetação apenas depende «sobre-vegetação» no verão o que causa perdas
severas para a biodiversidade. O turismo também se traduz em problemas associados à
reserva de água (incluindo a produção de neve artificial já que os fazedores de neve
consomem um m3 de água para dois m3 de neve produzida), em esgotos e em
dificuldades de gestão de resíduos. Os desperdícios que surgem em refúgios isolados e
de elevada altitude são um problema crucial que requer tratamento especial tal como o
transporte por parte de helicópteros. O funcionamento dos elevadores de esqui precisa
de uma grande quantidade de energia (equivalente nos Alpes franceses a 1/3 da
produção anual de uma central nuclear).
O alojamento (80% de todos os edifícios turísticos e de lazer) é a fonte principal de
impacto, particularmente nos recursos hídricos, no uso da terra e nos ecossistemas. Os
hotéis são os maiores consumidores de água, uma vez que uma estadia de um turista
num hotel traduz-se no uso médio de 1/3 a mais de água por dia de que a de um
habitante local. O consumo de energia anual por m2 por parte de um hotel com uma
estrela é de 150 kWh (380 kWh num hotel de quatro estrelas). Os parques de campismo
são vistos como uma forma reversível de uso da terra, mas problemas como, as reservas
de água, os esgotos e a gestão dos resíduos podem aumentar caso as infra-estruturas não
estejam preparadas para cooperar com os períodos mais críticos de maior afluência
turística.
O aumento do número de segundas residências durante a década de 90 constitui outro
enorme problema. A área terrestre exigida para uma casa deste tipo está estimada em
cerca de 100 m2 por pessoa, o que representa 40 vezes um apartamento arrendado e 160
vezes um hotel de 80 camas por ano (20 vezes de um hotel de 80 camas quando as áreas
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de jardim estão excluídas). A maioria destas construções é feita em zonas costeiras e em
áreas de pratica dos desportos associados à neve. Na Suécia, cerca de 1/3 de segundas
residências estão a 100m da costa. Em França, o destino turístico número um do top
mundial, cerca de 335 mil novas segundas residências foram construídas nas passadas
duas décadas, cobrindo mais de 22 milhões de m2 de terra; as segundas residências
representam quase 75% da total capacidade de alojamento turístico temporário e cerca
de 20% das noites passadas por residentes, ocorre nas suas segundas residências.
A hotelaria e outras actividades económicas ligadas ao turismo poderiam desempenhar
um importante papel no desenvolvimento do turismo sustentável e beneficiar
directamente das iniciativas ambientais, mas muito poucos adoptaram sistemas de
gestão ambiental. A eco-rotulagem demonstrou algum potencial mas o seu uso,
enquanto cresce, permanece pequeno. No entanto, a informação disponível aponta no
sentido de muitos turistas estarem dispostos a pagar um extra para alojamento desde que
este fizesse parte do esquema de acreditação ecológica. Os custos externos que o
turismo impõe ao ambiente regional e local, bem como à população são complexos e
dependentes das características do turismo em cada tipo de destino. Os impactos na
sociedade como um todo estão associados aos sistemas de transportes. Os instrumentos
económicos tais como as taxas ambientais são usados em alguns países onde os
visitantes pagam taxas directas e indirectas sobre os produtos e serviços turísticos, mas
as receitas não são geralmente dirigidas para a protecção ou melhoramento ambiental.
Ao mesmo tempo alguns destinos populares recebem subsídios especiais do estado para
as infra-estruturas turísticas. Na Áustria, em Salzburgo foi instituída em 1992, a taxa
sobre as segundas residências (“Besondere Kurtaxe”) que era canalizada para acções
locais de preservação da paisagem. As ilhas Baleares praticam uma eco-taxa nas
estadias em hotel e uma taxa no transporte de passageiros para pequenas ilhas é
utilizada em França. Uma taxa de mergulho (2,3 euros por mergulho) na reserva natural
das Ilhas Medes (Catalunha, Espanha) gerou 130 mil euros em 1996, isto é 68% do
orçamento da reserva.
Algumas respostas mais genéricas poderiam ser desenvolvidas no sentido de cooperar
com os impactos ambientais do turismo. Os exemplos incluem o alargamento do
calendário de ferias a nível europeu para reduzir a elevada sazonalidade do turismo
reforçando planos de gestão regional, assentando em algumas avaliações ambientais
estratégicas para projectos turísticos. É a grande aposta estratégica de Portugal – criar
sistemas integrados de gestão de qualidade aplicados a determinados destinos turísticos.
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C. A MUDANÇA DEMOGRÁFICA NA EUROPA:
CONSTRANGIMENTOS,
DESAFIOS
E
OPORTUNIDADES
C.1. A progressiva emergência da diversidade demográfica da
época contemporânea
A partir do século XVIII, a população mundial aumenta de forma extremamente rápida,
sobretudo quando comparamos esse aumento com o que foi observado globalmente em
séculos anteriores. Este crescimento, que se tornou menos rápido a partir dos anos
setenta, não se realizou em simultâneo na globalidade dos países. Numa primeira fase,
começou a partir do século XIX, nos países europeus (ou nos países com povoamento
europeu) e também no Japão. Nestas regiões, o crescimento da população atingiu o seu
ponto máximo em finais do século XIX e princípios do século XX, com taxas de
crescimento anuais que variam entre os 1% e 1,5%. Em seguida, foram os países da
América Latina, da Ásia e da África que passaram a ter um rápido aumento da sua
população. Nos dias de hoje, os países que tiveram, em primeiro lugar, esta “explosão
demográfica” contemporânea (os que se agrupam sob a designação de “países
desenvolvidos”), têm crescimentos moderados, muito próximos de zero, observando-se
já, em alguns casos, um declínio no número dos seus habitantes. São os países em vias
de desenvolvimento, os principais responsáveis pelo crescimento da população
mundial. A taxa de crescimento em 2003, para o conjunto destes países, é de + 1,6% ao
ano (ou de + 1,9% se excluirmos a China). De uma maneira geral é na África que
encontramos as taxas de crescimento mais elevadas (2,4%) seguindo-se a América
Latina (1,7%), a Ásia (1,3%) e a América do Norte (0,5%). A Europa tem, no seu
conjunto, um crescimento natural negativo (-0,2%), devido ao crescimento negativo da
Europa Oriental (-0,5%). Se não existisse um declínio demográfico tão acentuado na
Europa Oriental, a população europeia teria um crescimento ligeiramente positivo
(0,1), embora tendendo para zero e, a prazo, para valores negativos.
A análise de dois séculos de crescimento demográfico permitiu a construção de vários
modelos explicativos da evolução da população mundial, havendo, no entanto, um
modelo que se destaca de todos os outros pela universalidade da sua aplicação: a
transição demográfica. Este modelo tem várias fases:
o Fase da pré-transição, com níveis de mortalidade e natalidade elevados, o que
implica a existência de um crescimento lento da população;
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o Fase da transição demográfica propriamente dita, que se decompõe em duas
etapas: na primeira etapa, a mortalidade declina, a natalidade permanece num
nível elevado e existe um importante crescimento da população; na segunda
etapa, a mortalidade continua em declínio, a natalidade diminui
acentuadamente e o crescimento da população continua a existir, embora com
níveis mais baixos;
o Fase da pós-transição, com níveis de natalidade e mortalidade semelhantes, em
geral pouco elevados, e ritmos de crescimento populacional muito próximos de
zero (com valores positivos e negativos).

A transição demográfica começou na Europa em momentos, com ritmos e sequências
bastante diferenciadas. Contudo, a partir do século XIX, na generalidade dos países da
Europa do Norte e da Europa Ocidental, a mortalidade iniciou o seu processo de
declínio. Foi durante este período que a população europeia conheceu um importante
crescimento. Algumas regiões atingiram uma densidade populacional de tal forma
elevada que a emigração, em particular para o continente americano, apareceu como a
única alternativa para restabelecer o equilíbrio perdido. A partir de finais do século
XIX, princípios do século XX, foi a vez da natalidade iniciar o seu processo de
transição.
No momento actual, a fase pré-transição, em que a existência de uma mortalidade e de
uma natalidade elevadas implicam a existência de um crescimento moderado da
população, não existe em nenhum país do mundo, se os considerarmos globalmente, isto
é, sem ter em conta a especificidade de algumas regiões. Globalmente, no conjunto dos
países em desenvolvimento, a fase da transição está em pleno curso, o que implica a
existência de situações bastante diferenciadas: o primeiro período de transição afecta,
em 2003, 11% da humanidade localizada, sobretudo na África, a Sul do Sahara; o
segundo período da fase de transição abrange cerca de 62% da população mundial. No
período da pós-transição situa-se 27% da humanidade, situada na Europa e nos países
desenvolvidos de outros continentes.
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A teoria da transição tem sido objecto de algumas críticas. A evolução recente da
dinâmica demográfica nos diversos países do mundo tem, no entanto, demonstrado a
sua pertinência. O facto de a situação observada nos dias de hoje, nos países não
desenvolvidos, ser bastante diferente daquela que se verificou nos países europeus em
finais do século XVIII, em nada invalida a visão evolutiva de um equilíbrio natural, a
níveis elevados, para uma outra posição de equilíbrio, a níveis mais baixos.
Apesar do declínio da mortalidade ser um fenómeno universalmente observável, o
mundo está longe da homogeneidade, ou seja, de uma transição acabada no que diz
respeito às condições gerais de saúde. A desigualdade face à morte é uma evidência,
que se compreende melhor se analisarmos as estruturas internas das causas de morte, de
cada país. Nas regiões do Mediterrâneo Oriental e da Ásia, as doenças infecciosas e
parasitárias (incluindo algumas doenças respiratórias) são responsáveis por quase
metade dos óbitos, que ocorrem maioritariamente nos recém-nascidos e nos jovens. No
caso do continente africano, estas doenças representam mais de metade do total dos
óbitos. Na Europa, mais de 75% dos óbitos são devidos a doenças do aparelho
circulatório e a tumores.
A desigualdade dos diferentes países ou das diferentes regiões face à morte é um reflexo
da estrutura das causas de morte e das diferentes condições sanitárias existentes. No
entanto, se é verdade que, em termos genéricos, os países desenvolvidos têm uma
estrutura de causas de morte diferente da dos países não desenvolvidos, também é
verdade que se observam diferenças importantes entre cada um dos países
desenvolvidos. Essas diferenças, no entanto, são mais ao nível da localização física de
certas doenças, o que não altera a tipificação das causas de morte a que nos referimos. A
desigualdade dos seres humanos face à morte, apesar de se revestir de diversos aspectos
(de um país para outro, de uma cultura para outra, de um sexo para outro), é facilmente
visível consoante se trate de um país desenvolvido ou não. Se nos países não
desenvolvidos a continuação da melhoria observada nos últimos anos está
fundamentalmente ligada às infra-estruturas humanas e materiais, nos países
desenvolvidos são fundamentalmente as alterações no modo de vida e nos
comportamentos, que se revelam de maior importância.
Porém, se no caso da mortalidade, apesar dos contrastes existentes, a evolução vai no
sentido da convergência, já no que respeita à fecundidade estamos muito longe dessa
situação. Nos países desenvolvidos o Índice Sintético de Fecundidade, ou a
Descendência Média (número médio de filhas por mulher) é inferior a 2,1 (nível
mínimo necessário para que, dadas as condições de mortalidade existentes, as gerações
se substituam). Os países em desenvolvimento, apesar de globalmente terem um nível
de fecundidade que é o triplo dos países desenvolvidos, não podem ser considerados
como um grupo homogéneo. A África opõe-se à América Latina e à Ásia, com uma
fecundidade superior a 5 filhos por mulher. Na América Latina, com um valor global de
2,7 filhos por mulher, encontramos países como é o caso de Cuba, Porto Rico e
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Martinica com valores inferiores a 2,1. Na Ásia com um valor global de 2,6 filhos por
mulher, a China (1,7) contribui de maneira decisiva para que exista um baixo nível de
fecundidade na região.
As questões fundamentais que se levantam aquando da análise da fecundidade são as
seguintes: será que o mundo desenvolvido aceitará, nos próximos anos, as
consequências de um crescimento zero ou de um crescimento negativo? Será que os
países não desenvolvidos entraram irreversivelmente num processo de declínio da
fecundidade? No caso dos países desenvolvidos, a aceitação da actual situação de
baixos níveis de fecundidade implica uma mutação profunda na sociedade, ou seja, a
irreversibilidade de sociedades cada vez com menos população jovem e com mais
pessoas de idade avançada. No caso dos países não desenvolvidos, a admissão da
universalidade da tendência para o declínio da fecundidade, com diferentes ritmos,
implica a estabilização do crescimento demográfico na segunda metade do século XXI
e o início do processo de envelhecimento demográfico.
Não admira assim que, a nível mundial, seja complexo implementar um plano de acção
global onde haja unanimidade de pontos de vista. Todos reconhecem a necessidade de
uma acção coordenada que seja capaz de orientar as acções a empreender. Porém, se no
caso da mortalidade existe um conjunto de factores facilmente identificáveis (factores
educacionais, sanitários, médicos, económicos e sociais) e que são responsáveis pela
evolução do nível das condições sanitárias, o mesmo não acontece em relação à
fecundidade, onde diversos tipos de factores são identificados, mas, de difícil
quantificação: o modo de vida (“lifestyle”), o custo da criança, a crescente autonomia
da vida fecunda/vida familiar, o peso da incidência das diferentes políticas familiares.
Em síntese, se quisermos caracterizar a actual situação mundial, numa perspectiva de
grandes conjuntos demográficos, com vista a um melhor enquadramento da Europa,
podemos afirmar que existem dois grandes blocos:
o Um desses blocos agrupa os países em desenvolvimento. O conjunto destes
países tem em 2003, um PNB per capita de 3.660 dólares, um total de 5.112
milhões de pessoas (84% da população mundial) num total de 78.761 milhares
de Km2 (62% do total), uma esperança de vida de 65 anos, uma mortalidade
infantil de 61%0, e um Índice Sintético de Fecundidade de 3,1. Estes países, que
como vimos anteriormente, variam bastante entre si, são constituídos
maioritariamente por jovens (33% da população) e por uma reduzida proporção
de pessoas com mais de 65 anos (5% da população), o que implica serem
animados por um grande dinamismo no seu crescimento natural.
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Principais Indicadores Demográficos das Grandes Regiões do Mundo em 2003
Pop. 2003
(milhões)

Taxa Cresc.
Natural

Pop. 2025
(milhões)

Taxa Mort.
Infantil

Pop. (%) 15anos

I.S.F

Pop. (%)
+65anos

Esperança
Vida (HM)

%Pop.
Urbana

Mundo

6314

1,3

7907

55

2,8

30

7

67

47

Países Desenvolvidos

1202

0,1

1260

7

1,5

18

15

76

75

P. não Desenvolvidos

5112

1,6

6647

61

31

33

5

65

40

África

861

2,4

1289

88

5,2

42

3

52

33

- Af. Norte

188

2,1

267

51

3,6

37

4

67

45

- Af. Ocidental

256

2,7

402

88

5,8

45

3

51

35

- Af. Oriental

263

2,4

395

102

5,6

45

3

44

20

- Af. Central

104

1,0

184

104

6,4

44

3

47

33

50

0,5

41

59

3,0

35

5

52

50

323

0,5

387

7

2,0

21

13

77

79

540

1,7

690

29

2,7

32

6

71

75

144

2,4

192

27

3,0

35

5

74

68

38

1,2

46

38

2,7

29

7

69

62
79

- Af. Sul
América do
Norte
América Latina
e Caraíbas
- Am. Central
- Caraíbas

358

1,5

452

30

2,5

31

6

70

3830

1,3

4777

54

2,6

30

6

67

38

- A. Ocidental

204

2,0

308

47

3,8

36

5

68

62

- A. Centro-Sul

1563

1,8

2084

69

3,3

37

4

62

30

544

1,6

697

41

2,7

31

5

68

37

1519

0,6

1688

29

1,7

22

8

70

45

Europa

728

-0,2

722

8

1,4

17

15

74

73

- Norte

95

0,1

101

5

1,6

19

16

78

83

- Ocidental

185

0,1

187

4

1,6

17

16

79

78

- Oriental

301

-0,5

285

13

1,2

18

13

68

68

- Sul

147

0,1

149

6

1,3

16

17

78

70

32

1,1

42

25

2,4

25

10

75

69

- Am. do Sul
Ásia

- A. SE
- A. Oriental

Oceânia

Fonte: World Population Data Sheet

Não se prevê que globalmente, nos próximos anos, esse crescimento desapareça,
devido à existência de estruturas bastante jovens, o que, em certa medida, poderá
retardar o seu crescimento económico. A resolução do problema demográfico é,
portanto, condição necessária para o seu desenvolvimento, sendo urgente uma
política articulada e coerente de planeamento familiar que tenha em conta a
adaptação das mentalidades, das culturas, das crenças e da rigidez das estruturas
sociais.
o O outro bloco é constituído pelo conjunto dos países classificados pelas Nações
Unidas como desenvolvidos (Europa, América do Norte, Austrália, Japão e
Nova Zelândia). Estes países têm, em 2003, um PNB per capita de 22.030
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dólares, um total de 1.202 milhões de pessoas (19% da população mundial) num
total de 55.281 milhões de Km2 (38% do total), uma esperança de vida de 76
anos, uma mortalidade infantil de 7%0, um Índice Sintético de Fecundidade de
1,5. Estes países têm uma reduzida percentagem de jovens (18% da população) e
uma percentagem de idosos bastante importante (15% do total da população).
Estamos assim perante um conjunto de países que completaram o ciclo de
transição demográfica e que, através de um processo complexo, conseguiram
controlar a sua fecundidade. O controlo da mortalidade tendo chegado, de certa
forma, quase ao limite das possibilidades actuais, faz com que seja a evolução da
natalidade a comandar a dinâmica natural da população.
Acontece, porém, que as variações da fecundidade não obedecem apenas às leis
biológicas. São fundamentalmente fruto da acção consciente de milhões de indivíduos
que, racionalizam as suas atitudes face à vida. Este novo poder tem múltiplas
implicações. Basta mudar o julgamento de milhões de unidades individuais para se
mudar o sentido de uma tendência, para a expansão ou para a diminuição, provocando
movimentos demográficos de grande envergadura.
Sob o ponto de vista da dinâmica natural, o futuro da população no mundo desenvolvido
em geral, e na Europa em particular, está intimamente ligado à questão que reside em
saber quantos filhos cada mulher deseja e quantos terá efectivamente. Mais
precisamente, a interrogação actual tem resposta na atitude individual que assenta na
escolha entre uma descendência média de dois ou três filhos. Esta pequena diferença
implica a existência de uma população com crescimento moderado ou um declínio.
Contudo, se a evolução da natalidade é o principal factor responsável pelas diversidades
observadas no crescimento natural do futuro bem como pelas modificações estruturais
observadas nos diferentes países, sabemos que as migrações desempenham um papel
cada vez mais importante na dinâmica demográfica. O papel das migrações tende a
aumentar em todos os países do mundo, atendendo ao facto que, numa perspectiva de
transição, o movimento natural tende para o equilíbrio.
É na análise comparada do efeito cruzado dos movimentos migratórios (em expansão)
com os movimentos naturais (em declínio, mas com uma diversidade de ritmos de
evolução), que nos apercebemos de que a visão clássica dos dois grandes blocos (países
desenvolvidos / países não desenvolvidos) está em vias de fragmentação, dando origem
a uma progressiva emergência da diversidade demográfica entre regiões e países.
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C.2. A pós-modernidade demográfica da Europa e a
emergência do mundo pós-transição
A dinâmica demográfica da “Europa das quatro grandes regiões”
A Europa é a principal região em termos turísticos quer como região emissora quer
como região receptora, situando-se os principais países europeus fornecedores de
turistas internacionais no norte da Europa.
Sabemos, através de um estudo do Eurostat, que a maior parte da população com mais
de 14 anos pertencente aos países escandinavos, Alemanha, Reino Unido, Holanda,
Luxemburgo, Bélgica e Áustria faz, pelo menos uma vez por ano, uma viagem com
estadia de mais de quatro noites e que a população dos países do Sul privilegia os seus
próprios países como destino de férias.
Sem negarmos a emergência da importância de novos países como a Federação Russa, o
Japão, a Correia do Sul e de países como os Estados Unidos e o Canadá, optámos, numa
primeira fase, por analisar a dinâmica demográfica global das grandes regiões da
Europa para, em seguida, concentrarmos a nossa análise na nova União Europeia. É,
fundamentalmente, na União Europeia a 25 países, que encontramos os nossos
principais fornecedores de turistas. Sob o ponto de vista estratégico, fruto de uma
permanente difusão integrada da informação, é na União Europeia que encontraremos
a base humana da procura turística.
A Europa, em termos das grandes regiões definidas pelas Nações Unidas, está dividida
em quatro grandes zonas: a Europa do Norte, a Europa Ocidental, a Europa Oriental e a
Europa do Sul. Portugal está inserido nesta última região. Ao pretendermos analisar a
posição do nosso país no contexto europeu, temos que ter em conta um aspecto
fundamental – a relatividade das diferenças. Visto numa perspectiva planetária, o
continente europeu aparece-nos como algo homogéneo, que partilha com as restantes
regiões desenvolvidas um conjunto de características demográficas muito idênticas.
Porém, quando nos situamos na restrita perspectiva europeia, o significado dos termos
tem de ser adaptado aos níveis de medida em que nos passamos a situar. As diferenças
entre países não são contadas à unidade, mas às décimas.
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Crescimento Populacional em 2003

Fonte: Conselho da
Europa

Começamos pelos aspectos globais, ou seja, pelos volumes e ritmos de crescimento
populacional. Numa perspectiva temporal de curto prazo não encontramos grandes
mutações entre os diversos países nos últimos anos. Os onze países da Europa do Norte
que ocupavam 32% do espaço europeu, antes do recente alargamento a leste, ocupam no
presente momento apenas 7,6% num total de 1.081 milhares de Km2. Em 2003 tinha
apenas 95 milhões de habitantes, ou seja, 13% da população europeia. Os três países
com maior dimensão espacial – Suécia, Noruega e Finlândia – têm 17 milhões de
habitantes (17% do total da Europa do Norte) em 1.111 milhões de Km2. No extremo
oposto, temos o Reino Unido com 59 milhões de habitantes (62% do total da Europa do
Norte e 8% do total do continente europeu) num reduzido espaço (14% da Europa do
Norte). Não nos parece que estas diferenças se possam vir a atenuar, atendendo à
relativa homogeneidade dos ritmos de crescimento nos últimos dez anos. Apenas a
Irlanda e a Islândia têm um crescimento superior à unidade devido à existência de uma
fecundidade elevada. Tal facto não altera a tendência geral, por duas ordens de razões:
primeiro, porque também caminham no sentido de um declínio e, em segundo lugar,
porque a sua importância numérica global não chega a quatro milhões de habitantes.
A Europa Ocidental tem as mesmas tendências globais da Europa do Norte, ou seja,
estabilidade da população, com um ritmo de crescimento praticamente igual a zero. É a
região que tem a menor área e o terceiro maior volume de população. Esta região da
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Europa tinha em 2003 um total de 185 milhões de habitantes (25% do total europeu)
concentrados numa área de 992 milhares de Km2 (5% do total europeu). Esta grande
concentração da população europeia deve-se ao grande peso que têm os dois maiores
países, tanto em espaço como em população - a Alemanha e a França. Em conjunto,
estes dois países representam 77% da população da Europa Ocidental (e 20% do total
europeu). Contudo, pensamos ser importante salientar o facto de estes dois países,
apesar de terem uma população sensivelmente idêntica, terem superfícies bem distintas a França tem quase o dobro do espaço da Alemanha. Tal como acontece com a Europa
do Norte, não se prevê nenhuma espécie de atenuação destes contrastes, uma vez que a
tendência geral é no sentido do crescimento zero e negativo. Esta realidade é já
verificável em alguns países.
A Europa Oriental tem actualmente o menor ritmo de crescimento populacional, embora
a tendência geral seja idêntica à das restantes regiões europeias. Tem uma superfície que
representa 81% da Europa, com uma população de 301 milhões em 2003, ou seja, 41%
do total europeu. É incontestavelmente a região da Europa com menos equilíbrio, quer
no que diz respeito à repartição espacial quer em relação à repartição dos pesos
populacionais. A Polónia, a Ucrânia e a Rússia são os países de maior volume
populacional (com 71% da população da Europa Oriental), mas são igualmente os
países de maior área (com 96% do total da mesma região). Apesar da tendência global
desta região ser no sentido do crescimento zero e negativo, observam-se alguns
contrastes que não deixam de ser interessantes assinalar: existem países como a Rússia
com crescimento negativo muito acentuado (-0,8%) e outros países como a Polónia com
crescimento zero.
A Europa do Sul, onde se insere Portugal, era tradicionalmente a região com maior
ritmo de crescimento, mas a evolução recente fez desaparecer as assimetrias. Dos doze
países que integram esta região, dois sobressaem pela sua dimensão - Espanha e Itália,
quer em espaço quer em população. Na realidade, estes dois países ocupam 61% do
espaço da Europa do Sul e detêm um total de 67% da sua população. Portugal e a Grécia
são países intermédios, quer em relação ao espaço que ocupam, quer em relação à sua
população. No que diz respeito ao ritmo de crescimento da população da Europa do Sul,
a tendência genérica desta região é igualmente no sentido do crescimento zero,
existindo já alguns países com uma taxa de crescimento negativa.
No ponto anterior, nos aspectos globais, limitámo-nos a considerar os volumes e os
ritmos de crescimento das diferentes populações do mundo. Foi uma simplificação
necessária, de modo a explicitarmos apenas o essencial. O mesmo não pudemos fazer
em relação ao continente europeu, que se torna necessário compreender em
profundidade numa perspectiva demográfica. Nestes termos, para além da questão dos
ritmos de crescimento nos aspectos globais de uma população, existe uma outra não
menos importante - a dos aspectos estruturais.
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A forma mais correcta de analisarmos a diversidade das estruturas demográficas
existentes é através das pirâmides de idades. Seria uma análise morosa e até certo ponto
inútil. Optámos por analisar as estruturas através dos grandes grupos de idades: o grupo
dos jovens (0-14 anos) e o grupo dos idosos (população com mais de 65 anos). A sua
leitura é simples e de inegável interesse científico: um aumento proporcional do grupo
dos jovens significa que a população está a rejuvenescer na base (inversamente, a sua
diminuição significa que está a envelhecer); no grupo dos idosos, um aumento
proporcional significa que a população está a envelhecer no topo (inversamente, uma
diminuição significa um rejuvenescimento no topo).
A Europa do Norte e a Europa Ocidental têm os países mais duplamente envelhecidos,
ou seja, envelhecidos na base e no topo. A Alemanha, a Suécia e a Bélgica
aparecem-nos, incontestavelmente, como os países mais envelhecidos (17% de idosos).
Tal não significa que estes dois países sejam particularmente diferenciados dos outros.
Na realidade, a maior parte dos países destas duas regiões da Europa tem percentagens
de idosos superiores a 15%. As raras excepções encontradas em relação a este padrão de
«duplamente envelhecido» são a Irlanda e a Islândia, por serem países com ritmos de
crescimento natural significativos no contexto europeu. Parece claro que a generalidade
dos países destas duas regiões europeias optaram por envelhecer, uma vez que não se
observa, numa óptica temporal, nenhuma tendência para a estabilização.
Situação muito semelhante é a dos países da Europa Oriental. A generalidade dos países
que a integram são envelhecidos na base e no topo, apenas com a diferença de serem
ligeiramente menos envelhecidos no topo.
Finalmente, temos a Europa do Sul. Conforme se pode facilmente observar, trata-se de
uma região duplamente envelhecida, onde os valores dos últimos anos se aproximam
cada vez mais dos da Europa do Norte e dos da Europa Ocidental. Em função do
exposto, podemos afirmar que a Europa do Sul, em geral, e o nosso país, em particular,
estão com modelos de evolução muito semelhantes aos modelos observados nas
restantes regiões da Europa.
Tal como dissemos anteriormente, a generalidade dos países desenvolvidos tem níveis
de mortalidade bastante baixos quando comparados com alguns países que iniciaram
recentemente a sua transição. Mesmo tendo em consideração as diferentes escalas de
medida, que procuram explicitar diferenças nos níveis de mortalidade, facilmente nos
damos conta de que a tendência da Europa continua a ser no sentido do declínio.
Assim, em todos os países, encontramos um aumento generalizado da esperança de vida
nos últimos dez anos e um declínio acentuado da mortalidade infantil. A Europa do
Norte e a Europa Ocidental, como é lógico, integram os países onde os níveis de
mortalidade são os mais baixos. Em nenhum dos países destas duas regiões da Europa
encontramos, em 2003, taxas de mortalidade infantil superiores a 10%0. A grande
maioria dos países tem valores inferiores a 10%0 e esperanças de vida à nascença
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superiores a 72 anos. Na Europa Oriental quase todos os países têm uma TMI a dois
dígitos e muitos têm uma esperança de vida inferior a 70 anos. Finalmente, temos a
Europa do Sul, que globalmente tem melhores condições de saúde do que a Europa
Oriental, embora ainda sem os valores das regiões mais desenvolvidas da Europa.

Crescimento Natural em 2003

Fonte: Conselho da Europa
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Crescimento Migratório em 2003

Fonte: Conselho da Europa

Resta-nos analisar a diversidade dos níveis de fecundidade no espaço europeu. Na nossa
análise, utilizaremos apenas o Índice Sintético de Fecundidade também conhecido pelo
nome de Descendência Média. É um índice completamente liberto dos efeitos de
estrutura e indica-nos a tendência que as gerações têm para se renovar. Na realidade,
sabemos que atendendo às condições de mortalidade, existentes nos países
desenvolvidos, para que as gerações se renovem é necessário que cada mulher tenha, em
média, cerca de dois filhos (ou mais precisamente 2,1). Tal significa que, quando um
país tem uma descendência média inferior a este valor, as gerações já não se renovam, e
que devido à inércia dos fenómenos demográficos, a prazo, a população entrará em
declínio. Ora, justamente numa altura da história do mundo industrializado, em que a
mortalidade tende para a homogeneidade e para a estabilização, todo o destino de um
país se reduz a saber, sob o ponto de vista natural, se as gerações se renovam ou não.
Longe vai o tempo em que o volume das populações europeias era fortemente
condicionado pelas fomes, guerras, epidemias e grandes migrações. Nos dias de hoje, o
futuro dos países da velha Europa está cada vez mais dependente da atitude face à vida e
de certo tipo de movimentos migratórios.
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Na década de sessenta, toda a Europa de Norte a Sul renovava as gerações. Porém, por
razões cujas motivações profundas estão por identificar, a entrada no período
reprodutivo das gerações nascidas após a Segunda Guerra Mundial, educadas na crença
de um mundo com possibilidades infinitas e que sofrem o grande choque petrolífero dos
anos setenta, trouxe-nos a novidade da «implosão demográfica». É evidente que o
sistema demográfico do Antigo Regime, onde a mortalidade e a natalidade se
equilibravam com elevados valores, tinha que transformar-se devido ao contínuo
declínio da mortalidade observado durante o século XX. Regularizar a natalidade em
função da situação criada seria uma consequência lógica e normal. Porém, a transição
de uma situação em que a criança de valor económico passou a custo, a crença de que
promoção social é incompatível com uma descendência numerosa, o isolamento da
família em relação à comunidade, o desenvolvimento de uma mentalidade intimista,
levaram ao esquecimento da noção de regulação. É toda uma mentalidade
contraceptiva e de procura de máxima satisfação intimista que levou, no limite, a que
progressivamente as crianças, numa óptica quantitativa, tenham sido excluídas do
processo. Quase cinquenta milhões de crianças estão em falta no mundo ocidental,
desde o começo da não renovação das gerações, no início da década de setenta, para
que as gerações se renovem. Pela primeira vez, assistimos ao aparecimento de países,
onde sem fomes ou epidemias, existem, por ano, mais óbitos do que nascimentos.
Não admira assim que, em 2003, em quase todos os países da Europa as gerações já não
se substituam. A generalidade dos países europeus caminha assim, de uma forma
irreversível, nas próximas dezenas de anos para um processo de envelhecimento e de
não renovação das gerações.

A demografia da nova União Europeia em 2003
É no contexto de reduzido crescimento natural, aumento progressivo do crescimento
migratório e envelhecimento demográfico, que importa situar a União Europeia.
A nova Europa dos 25 é um conjunto desigual de países que totaliza, no seu conjunto,
pouco mais de 450 milhões de habitantes. Juntamos, como informação complementar,
os dados da Noruega (por pertencer à Europa do Norte, região com quantitativos
importantes de turistas), a Suíça (pela ligação migratória existente com Portugal) e os
Estados Unidos da América (devido a ser o outro grande país que faz “fronteira com o
nosso país”).
O primeiro grande elemento a reter é o de estarmos em 2003, perante um espaço com
três conjuntos de países, segundo a sua dimensão:
o o conjunto dos países com uma população sensivelmente igual ou superior a 40
milhões de habitantes: Alemanha (82,5), França (59,6), Reino Unido (59,3),
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Itália (57,3), Espanha (41,6) e Polónia (38,2) que representam 75% da
população da nova União Europeia;
o o conjunto dos países com uma população que varia entre os 5 e os 15 milhões
de habitantes (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Grécia,
Holanda, Hungria, Portugal, República Checa e Suécia), conjunto este que tem
mais de metade dos países;
o finalmente, o conjunto dos restantes países, todos de pequena dimensão,
havendo três que se destacam por não atingirem um milhão de habitantes.
Quanto às dinâmicas de crescimento, a entrada de novos países não alterou, de uma
forma substantiva, as tendências observadas na Europa nos últimos anos. Assim, no que
diz respeito ao crescimento natural, ou seja, ao crescimento que cada um dos países teria
se não existissem migrações, existem quatro países que se encontram, em 2003, com
crescimento zero (Eslováquia, Grécia, Polónia e Suécia), oito países com crescimento
natural negativo (Alemanha, Eslovénia, Estónia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia,
Republica Checa), encontrando-se os restantes países com valores muito próximos de
zero. Somente a Irlanda (devido ao declínio tardio da sua fecundidade) tem um
crescimento natural próximo da unidade, valor muito próximo do observado nos
Estados Unidos.
Quanto ao crescimento migratório, todos os países manifestam um grande poder de
atracção e somente três países recentemente entrados na União Europeia (Letónia,
Lituânia e Polónia), têm (em 2003) um crescimento migratório negativo se bem que
com valores muito próximos de zero, o que demonstra o grande poder atractivo que o
espaço europeu possui.
Neste contexto, as grandes diferenças encontradas nas dinâmicas de crescimento dos
diferentes países da União Europeia resultam, fundamentalmente, dos diferentes níveis
de atracção dos movimentos migratórios, uma vez que a “Europa natural” tende para
uma grande homogeneidade. Em todo o caso são visíveis assimetrias no sentido
Este/Oeste, visto saber-se que, quanto mais nos deslocamos para Ocidente menor é o
crescimento total, natural e migratório.
As migrações tenderão a ser cada vez mais importantes, não só pelo reforço das
tendências actuais, mas também devido ao incremento dos movimentos sazonais por
razões económicas e ambientais (o efeito da “cultura do sol”).
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População e Ritmos de Crescimento na União Europeia em 2003
Europa dos 25
Alemanha
Áustria
Bélgica
Chipre
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Polónia
Portugal
República Checa
Reino Unido
Suécia
Total Europa 25
Noruega
Suíça
E.U. da América

Pop.1991
Pop. 2003 Cresc.total Cresc.Nat. Cresc.Mig.
(000)
(000)
%
%
%
80 275
82 537
0,1
-0,2
0,3
7 790
8 067
0,6
0,3
0,3
10 022
10 356
0,5
0,1
0,4
603
715
1,4
0,4
1,0
5 162
5 384
0,3
0,1
0,2
5 296
5 379
0
0
0
1 999
1 995
0
-0,1
0,1
38 994
41 551
1,5
0,1
1,6
1 555
1 356
-0,4
-0,4
0
5 029
5 206
0,2
0,1
0,1
57 110
59 630
0,5
0,4
0,1
10 320
11 018
0,3
0
0,3
15 129
16 193
0,6
0,4
0,2
10 374
10 142
-0,4
-0,4
0
3 548
3 964
1,6
0,8
0,8
56 757
57 321
0,5
-0,1
0,6
2 643
2 332
-0,6
-0,5
-0,1
3 706
3 463
-0,4
-0,3
-0,1
390
448
1
0,4
0,6
360
397
0,7
0,2
0,5
38 309
38 219
-0,1
0
-0,1
9 961
10 408
0,8
0,1
0,7
10 313
10 203
-0,1
-0,2
0,1
57 907
59 329
0,3
0,1
0,2
8 644
8 941
0,4
0
0,4
442 196
454 554
0,3
0
0,3
4 274
4 552
0,6
0,2
0,4
6 843
7 320
0,8
0,2
0,6
253 589
278 060
1
0,6
0,4

Fonte: Eurostat

SaeR - Abril 2005 - 93

SaeR - Abril 2005 - 94

Ritmos de Crescimento na União Europeia em 2003

Fonte: Eurostat
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O caso particular da população portuguesa
Num projecto de prospectiva do turismo, o que é fundamental é perceber o sentido, a
direcção e as novas procuras. No entanto, sob o ponto de vista dos recursos humanos,
também é importante identificar a base demográfica da nossa oferta.
O Recenseamento Geral da População de 2001 apurou um total de 10.356.117
indivíduos residentes em Portugal, dos quais 5.000.141 homens e 5.355.976 mulheres,
registando um aumento de 5,0% relativamente à população recenseada em 1991. Esta
variação resulta em 3,2%, quando apurada com o erro de cobertura das duas operações
censitárias. A evolução da população não foi idêntica em todas as regiões. O Algarve
registou o maior aumento, bastante acima da média nacional, contrastando com as duas
regiões autónomas e com o Alentejo, com decréscimo dos seus efectivos populacionais
entre 1991 e 2001.

Entre 1991 e 2001, a densidade populacional do País aumentou cerca de 5 habitantes
por Km2, passando de 107 para 112 habitantes/Km2. A Região Autónoma da Madeira
tinha, em 2001, o número de habitantes por Km2 mais elevada, com cerca de 313
indivíduos. Este valor contrasta com o do Alentejo que, no mesmo momento, observava
apenas 19,6 habitantes por Km2. Acima da média nacional (para além da R. A. da
Madeira, Lisboa e Vale do Tejo e Norte), registavam as densidades populacionais mais
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elevadas do Continente. Estas duas Nut’s, conjuntamente com o Algarve, registaram os
maiores aumentos deste indicador, entre 1991 e 2001.
As componentes natural e migratória contribuíram de forma desigual para o crescimento
total da população, quer a nível do País, quer a nível regional. O saldo natural em
Portugal, entre 1991 e 2001, cifrou-se em 90.497 indivíduos. O saldo migratório foi, no
entanto, bastante mais elevado: 228.799 indivíduos, quando apurado com o erro de
cobertura dos dois recenseamentos, ou seja, com cerca de menos 170 mil indivíduos do que
quando apurado residualmente.
A nível regional, é bem visível o importante contributo da componente migratória no
crescimento total que, com excepção do Norte, foi sempre mais elevada do que a
natural. No Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, são os saldos migratórios que
compensam os saldos naturais negativos, determinando o aumento da população. De
referir que a Região Autónoma dos Açores modificou a tendência na evolução, com o
ajustamento dos efectivos populacionais a partir da respectiva taxa de cobertura, pois o
forte saldo migratório negativo (cerca de 11 mil) não foi suficiente para compensar o
saldo natural de cerca de 8 mil indivíduos. A dimensão actual da população resulta,
essencialmente, da forte corrente imigratória observada no final dos anos 90 e início de
2000, uma vez que o saldo natural contribuiu com uma parte pouco significativa.
Apesar das oscilações conjunturais reveladas ao nível da natalidade, o número médio de
crianças por mulher (índice sintético de fecundidade) mantém-se abaixo do nível de
substituição das gerações. Em oposição a este declínio generalizado, os nados vivos fora
do casamento têm registado um contínuo aumento, praticamente duplicando entre 1991
e 2001.
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A mortalidade, por seu turno, tem registado uma diminuição genérica, apesar de
algumas variações em sentido oposto. De referir que esta análise não pode ser
dissociada da esperança média de vida, cujo aumento implica igualmente um acréscimo
do número de óbitos, uma vez que estes tendem a concentrar-se nas idades elevadas.
Neste contexto, destaca-se o forte declínio da mortalidade infantil com uma diminuição
superior a 50%, com a respectiva taxa a descer de 11,0‰, em 1991, para 5,0‰, em
2001.
Esta evolução reflecte-se no acentuar do envelhecimento demográfico, quer pela base da
pirâmide, em virtude da baixa da natalidade, quer pelo topo, devido à maior
longevidade.
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Em 2001, o número de idosos ultrapassava o de jovens, registando o índice de
envelhecimento cerca de 102 idosos por cada 100 jovens. As alterações na estrutura
etária não se processam apenas nas idades mais baixas ou nas mais elevadas,
começando, entretanto a influenciar a população em idade activa, com repercussões ao
nível socio-económico. Estas alterações fazem perspectivar uma nova sociedade, em
que o envelhecimento demográfico constitui, assim, um dos desafios mais importantes a
enfrentar.
Figura nº. 9 – Pirâmide Etária, Portugal, 1991 e 2001
Idades
>100

Homens

Mulheres

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

0,2

0,4
2001

Em percentagem do total da população

0,6

0,8

1,0

1991

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001

O envelhecimento demográfico, a ritmo acelerado, e os movimentos migratórios de
entrada, que atingem níveis bastante elevados, são os aspectos mais relevantes no
estudo da evolução demográfica no período 1991-2001.
O fenómeno do envelhecimento demográfico em Portugal está bem representado nas
pirâmides etárias comparativas dos dois últimos Recenseamentos e caracteriza-se por
um duplo envelhecimento: na base da pirâmide, determinando o estreitamento
provocado pela redução dos efectivos populacionais jovens, em consequência dos
baixos níveis de natalidade, que se acentuaram na década de oitenta e que se
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mantiveram na década seguinte; e no topo, reflectido pelo alargamento do desenho da
pirâmide, correspondente ao acréscimo de efectivos populacionais idosos, em resultado
do aumento da esperança de vida. A análise da evolução da estrutura etária permite
ainda evidenciar outros aspectos. Por um lado, o envelhecimento é mais evidente nas
mulheres, em consequência da sobremortalidade masculina. Por outro, a ligeira subida
das taxas de natalidade ocorrida na segunda metade dos anos noventa, está igualmente
reflectida no grupo populacional com menos de 5 anos.
Analisando a representação da distribuição da população segundo os Censos de 2001,
verifica-se igualmente um acréscimo da proporção de indivíduos em idade activa,
sobretudo entre o sexo masculino, provavelmente devido aos movimentos de entrada de
imigrantes, mais fortes naquelas idades. A relação de masculinidade, ou seja, o número
de homens por cada 100 mulheres aumentou de 93,1 para 93,4, durante o período em
análise. Com maior ou menor intensidade, o aumento deste rácio foi transversal a todas
as regiões. A Região Autónoma da Madeira registava, no momento censitário, a mais
baixa relação de masculinidade do País, com 88,8 homens por cada 100 mulheres,
observando, por outro lado, o maior acréscimo entre 1991 e 2001. O Algarve, a Região
Autónoma dos Açores e o Alentejo detinham os valores mais elevados em 2001,
ligeiramente acima do nacional. O aumento deste indicador reflecte, por um lado, uma
recuperação em termos de esperança média de vida dos homens, cuja diferença,
comparativamente com as mulheres, reduziu ligeiramente; mas traduz sobretudo os
fluxos migratórios de entrada, mais fortes entre os efectivos masculinos.
Embora o envelhecimento demográfico tenha começado em Portugal um pouco mais
tarde do que na maioria dos países da Europa, a intensidade com que se tem processado
aproxima-o dos países mais envelhecidos da União Europeia.
Quando comparado com a média dos países da União Europeia, Portugal regista um
envelhecimento pela base mais acentuado, revelando níveis mais baixos de fecundidade
do que o conjunto da União. O topo da pirâmide reflecte, pelo contrário, um
envelhecimento mais acentuado do conjunto da população europeia comparativamente
ao de Portugal. As modificações ocorridas na estrutura etária durante o período em
análise representam uma nova distribuição dos grupos de idade, assim como nos
indicadores que habitualmente acompanham a análise da evolução da estrutura da
população.
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Figura nº. 10 – Pirâmide Etária, Portugal e União Europeia, 2001
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Entre 1991 e 2001, a proporção de indivíduos com menos de 15 anos em relação à
população total, diminuiu de 20,0% para 16,0%, enquanto a população com 65 e mais
anos aumentou dos 13,6% para os 16,4%. A esta evolução correspondeu uma
diminuição de 16% nos jovens e a um acréscimo de 26% nos idosos. Os efeitos do
envelhecimento começam entretanto a fazer-se sentir no grupo populacional em idade
activa (15-64 anos). Embora se verifique um aumento da importância relativa neste
grupo populacional: de 66,4% em 1991 para 67,7% em 2001, a evolução não é uniforme
em todas as idades, observando-se um decréscimo da proporção entre os adultos mais
jovens. A proporção do grupo dos 15 aos 24 anos desceu de 16,3% para 14,3%, entre
1991 e 2001, enquanto que a população dos 25 aos 64 anos viu aumentar a sua
importância relativa de 50,1% para 53,4%, no mesmo período.
Todas as regiões do País reflectiram, com maior ou menor intensidade, o fenómeno do
envelhecimento demográfico, ou seja, o aumento da proporção de idosos em detrimento
da população jovem. Em quase todas se observa, igualmente, um declínio da população
em idade activa. O Alentejo registava, nos Censos de 2001, a maior proporção de idosos
(23,5%) e, simultaneamente, a mais baixa de jovens (13,5%). Ao Centro pertencia a
segunda proporção mais elevada no que se refere à população com 65 e mais anos
(19,6%), mas não a segunda mais baixa em termos de população jovem, a qual se
observou no Algarve (14,6%). No Continente, o Norte era a única região que registava,
em 2001, uma maior proporção de jovens (17,5%) do que de idosos (14,0%). No
entanto, foi nas duas Regiões Autónomas que se observaram as percentagens mais
elevadas de população jovem em conjunto com as mais baixas proporções de idosos: os
Açores observavam 21,4% de indivíduos com menos de 15 anos e apenas 13,0% com
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65 e mais anos; a Madeira, por seu turno, registava 19,1% e 13,7%, respectivamente. A
ordem mantém-se no que se refere ao primeiro subgrupo da população em idade activa.
Isto é, os indivíduos dos 15 aos 24 anos encontram as maiores proporções nas Regiões
Autónomas dos Açores (17,0%) e da Madeira (15,9%). No entanto, enquanto que na
Madeira este grupo populacional registava uma ligeira tendência de baixa no período de
1991 a 2001, nos Açores, tal não se verificou, embora esta seja previsível a curto prazo.
Em finais do ano 2000, a proporção de jovens da União Europeia era ligeiramente
superior à de idosos: 16,7% e 16,4%, respectivamente. A Irlanda destacava-se com a
maior proporção de jovens e menor proporção de idosos: 21,5% e 11,2%,
respectivamente.
População Jovem e Idosa (%), União Europeia, 2001
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No extremo oposto, a Itália acumulava a menor proporção de jovens, com apenas 14,4%
do total da população, e a maior de idosos: 18,2%. Países como Luxemburgo, Reino
Unido, França, Holanda, Dinamarca, Suécia e Finlândia observavam proporções de
população jovem entre os 18 e os 19%. Relativamente à população idosa, para além da
Itália, também a Suécia, Grécia (estimativas de 1999), Bélgica, Espanha e Alemanha
apresentam valores relativos superiores aos da média da UE.
Em Portugal, de acordo com os resultados censitários, o Índice de Juventude de População
Activa diminuiu de 129 indivíduos, em 1991, para 120, em 2001. O decréscimo deste
indicador, que relaciona a metade mais jovem da população em idade activa (15-39 anos)
com a metade mais idosa (40-64 anos), verifica-se em virtude do declínio da população
jovem em idade activa, anteriormente referida.
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Índice de Juventude da População Activa, 1991 e 2001
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001

À semelhança do que verifica com a distribuição da população jovem, as duas Regiões
Autónomas e o Norte observavam, em 2001, os mais elevados Índices de Juventude de
População Activa, com valores entre os 132 e os 153 indivíduos dos 15-39 anos, por
cada 100 dos 40-64 anos. O Alentejo, ao contrário, registava o índice mais baixo (105
indivíduos), tendo sido a única região do país a apresentar um aumento entre 1991 e
2001, em consequência de um envelhecimento populacional bastante acentuado.
A análise do Índice de Renovação da População Activa é igualmente importante, dado
que relaciona o grupo de indivíduos potencialmente a entrar no mercado de trabalho
(nesta análise, 20-29 anos) com o que se presta a sair do mesmo (55-64 anos). Este
indicador registou em Portugal um ligeiro acréscimo de 136 indivíduos dos 20-29 anos
por cada 100 dos 55-64 anos, em 1991, para 143, em 2001. Este acréscimo resulta,
sobretudo da diminuição da proporção de indivíduos com idades entre os 55 e os 64
anos.
Mais uma vez, é nas regiões mais jovens do País (Norte, Açores e Madeira) que se
encontram os índices mais elevados, mas com evoluções diferentes entre 1991 e 2001.
Assim, enquanto que no Norte e na Madeira se verifica um decréscimo do indicador de
1991 para 2001, seguindo a tendência nacional, nos Açores o acréscimo de 168 para 200
indivíduos justifica-se pelo aumento da proporção de população nos dois grupos etários
envolvidos.
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Índice de Renovação da População Activa, por NUT’s II, 1991 e
2001
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Apesar da renovação da população activa estar assegurada em todas as regiões, o
Alentejo observava, no momento censitário, um índice de apenas 110 indivíduos dos
20-29 anos por cada 100 dos 55-64 anos, permitindo concluir que, brevemente,
considerando as tendências da conjuntura demográfica, a população em início de vida
activa não será suficiente para substituir a que se encontra em final de vida activa.
Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, observaram igualmente índices de renovação
da população activa mais baixos que o valor nacional.
Em 2001, por cada 100 indivíduos em idade activa residentes em Portugal, existia o
mesmo número de jovens e idosos (24). Esta relação difere bastante da existente em
1991: 30 jovens e 20 idosos para os mesmos 100 dos 15-64 anos. No conjunto, o Índice
de Dependência Total observa uma diminuição de cerca de 3 indivíduos entre 1991 e
2001, devido exclusivamente à diminuição da componente da população jovem. A nível
regional existem disparidades significativas. O Alentejo destaca-se por registar o Índice
de Dependência Total mais elevado em 2001 (59), sendo que a maior proporção respeita
aos idosos (37 contra apenas 22 de jovens). Situação diferente era observada em 1991,
com a Região Autónoma dos Açores em primeira posição (64), devido ao importante
contributo da componente jovem deste indicador.
O Centro registava o segundo Índice de Dependência Total mais elevado em 2001,
seguido dos Açores, mas com colaborações distintas entre a dependência de jovens e a
de idosos. Lisboa e Vale do Tejo e Norte detinham valores do Índice de Dependência
Total quase idênticos, embora o segundo com uma maior proporção de jovens
relativamente aos indivíduos potencialmente activos. As duas Regiões Autónomas
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observavam, por seu turno, os Índices de Dependência de Jovens mais elevados e com
uma diferença significativa comparativamente ao de idosos.

O Índice de Sustentabilidade Potencial, que relaciona o número de potenciais activos
para cada indivíduo idoso, diminuiu de 4,9 indivíduos, em 1991, para 4,1, em 2001, ou
seja, naquele momento existiam cerca de 4 indivíduos em idade activa (15-64 anos) por
cada idoso com 65 ou mais anos. Este decréscimo, de praticamente 1 indivíduo, ilustra
bem as consequências do envelhecimento demográfico nos sistemas de protecção social.
Este indicador diminuiu em todas as regiões entre 1991 e 2001, excepto na Região
Autónoma dos Açores, cujo rácio subiu de 4,9 para 5,1 indivíduos em 2001, o mais
elevado do País. A Região Autónoma da Madeira e o Norte observavam o mesmo
quociente (4,9). Nas regiões mais envelhecidas do País encontram-se, por seu turno, os
rácios mais baixos: em 2001, o Alentejo registava apenas 2,7 indivíduos dos 15-64 anos
por cada idoso e o Centro 3,3.
A União Europeia, em finais de 2000, apurou o mesmo valor (4,1 indivíduos) que
Portugal registou em 2001. As disparidades entre os Estados Membros são, contudo,
bem notórias. Enquanto que na Itália e Suécia este quociente era apenas de 3,7
indivíduos, a Irlanda observava 6,0 indivíduos por cada idoso e a Holanda 5,0.
O Índice de Envelhecimento aumentou de 68 idosos por cada 100 jovens, em 1991, para
102, em 2001. Este indicador, à semelhança de outros, é mais acentuado nas mulheres
devido à sua maior longevidade: em 2001, o índice era de 122 nas mulheres e de 84
entre os homens.
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Em 1991, apenas o Alentejo registava um índice de envelhecimento acima dos 100, ou seja,
um maior número de idosos que de jovens. Dez anos passados, o panorama modifica-se
totalmente, restando apenas o Norte (80), no Continente, e ambas as regiões autónomas
abaixo do valor 100: os Açores com 60 idosos por cada 100 jovens e a Madeira com 72. O
Alentejo manteve a primeira posição, com um quociente de 173 idosos por cada 100 jovens.
O Centro (131) e o Algarve (128) registavam igualmente índices bastante elevados.
As assimetrias regionais, relativas a este indicador, tornam-se ainda mais profundas
analisando-o segundo o sexo. Assim, em consequência da sobremortalidade masculina,
o Índice de Envelhecimento é mais elevado no sexo feminino em todas as regiões,
atingindo, em 2001, as 197 idosas por cada 100 jovens no Alentejo, 154 no Centro e
144 no Algarve. É igualmente nestas três regiões que o Índice de Envelhecimento dos
homens ultrapassa os 100.
Na União Europeia, estimou-se um Índice de Envelhecimento para finais do ano 2000,
abaixo dos 100 indivíduos (98 indivíduos), assim como em 10 de um total de 15
Estados Membros. A Irlanda registava o índice mais baixo, com apenas 52 indivíduos
idosos por cada 100 jovens, contrastando com a Itália (127 indivíduos) e Espanha (115),
com os quocientes mais elevados.

O envelhecimento da própria população idosa é também uma realidade transversal a
todas as sociedades mais desenvolvidas, sendo comum encontrar ritmos de crescimento
mais acentuados entre a população com 80 e mais anos do que os registados no conjunto
da população idosa (65 e mais anos).
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Em Portugal, o Índice de Longevidade, ou seja, o quociente da população entre os 75 e
mais anos e os 65 e mais anos aumentou de 39 para 41, entre 1991 e 2001, sendo mais
elevado entre as mulheres (44 em 2001) do que nos homens (38 em 2001).
Em 2001, o Índice de Longevidade mais elevado pertencia ao Centro e Algarve (44
indivíduos), seguidos do Alentejo (43). A Madeira e o Norte registavam os rácios de
menor valor: 39 e os 41 indivíduos com 75 ou mais anos por cada 100 com 65 ou mais.
Os Açores, por seu turno, apesar de reunirem uma população bastante jovem,
comparativamente ao País, observavam um índice de 42 indivíduos à data dos Censos
2001.
O comportamento perante a fecundidade tem vindo a registar transformações profundas,
com o acentuado declínio dos índices de fecundidade em Portugal. A opção passa não
só por ter menos filhos, bem como pelo retardamento da idade aquando do nascimento
dos filhos. Em 2001, é interrompida a ligeira subida da taxa de natalidade que se vinha a
verificar desde 1996, e que contrariava a tendência decrescente dos últimos quarenta
anos. Deste modo, em 2001 registou-se uma taxa de natalidade de 10,9‰ (ou seja,
nasceram com vida cerca de 11 crianças por mil habitantes), um decréscimo de 6,7% em
relação ao valor do ano anterior, correspondente a menos cerca de 7 250 nados-vivos e
de 6,1% relativamente a 1991 (menos 3 500 nados-vivos). A tendência decrescente das
taxas de natalidade, ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, pode ser
encontrada em todas as regiões, com excepção de Lisboa e Vale do Tejo cujas taxas têm
vindo a crescer nos últimos anos (excluindo o ano de 2001). Às Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira pertencem as taxas de natalidade mais elevadas, seguidas de
Lisboa e Vale do Tejo, valores acima da média nacional. A taxa mais baixa situa-se no
Alentejo. Outra tendência recente da natalidade em Portugal é o crescente aumento dos
nascimentos fora do casamento. Em 2001, a proporção dos nados-vivos fora do casamento
foi de 23,4%, mais nove pontos percentuais face a 1991. Com valores bastante superiores à
média nacional, pertencem ao Sul do País as percentagens mais elevadas de nascimentos
fora do casamento: Algarve (41,6%), Lisboa e Vale do Tejo (34,1%) e Alentejo (32,0%).
Por contraste, os Açores (14,1%) e o Norte (14,8%) registam as menores proporções.
Apesar do aumento observado durante os últimos anos da década de noventa, Portugal
continua abaixo dos níveis médios verificados em 2000 na União Europeia (28,4%) e de
países como a Suécia (55,3%) e Dinamarca (44,6%) mas bastante acima dos valores
dos restantes países da Europa do Sul: Espanha (17,0%), Grécia (4,1%) e Itália (9,6%).
Portugal, neste ano, registou uma proporção de 22,2%. A tendência crescente dos
nados-vivos fora do casamento encontra-se de certo associada à difusão de outras formas de
conjugalidade que não a legal, como a união de facto. Em 2001, cerca de 75% das crianças
nascidas fora do casamento (20 062) respeitavam a pais não casados legalmente, mas a viver
em coabitação. A evolução desta variável desde 1995 (primeiro ano disponível) revela que a
sua percentagem tem progressivamente aumentado, ainda que ligeiramente, ultrapassando em
2001 o valor de 18% do total de nados-vivos.
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O declínio da fecundidade é outra das tendências verificadas recentemente em Portugal.
A quebra é bem visível pelo aumento da frequência dos nascimentos com vida que se
referem ao primeiro filho. Nos últimos anos tem aumentado a opção por ter apenas o
primeiro ou um segundo filho, embora os nascimentos de segunda ordem tenham vindo
a diminuir desde o início dos anos 80, altura em que o nível de substituição das gerações
deixou de ser assegurado. Os nascimentos de terceira ordem ou ordem superior têm
assumido valores pouco expressivos. Em 2001, 53,3% dos nados-vivos referem-se ao
primeiro filho, 34,0% ao segundo, 8,7% ao terceiro, 2,3% ao quarto e apenas 1,4% ao
quinto ou mais filhos. A fecundidade portuguesa tem-se ainda caracterizado pelo seu
retardamento. O prolongamento do período de tempo de estudos das mulheres e o
ingresso em carreiras mais exigentes, para além de outros factores de ordem
conjuntural, podem estar na base do adiamento da fecundidade. Por um lado, tem vindo
a diminuir a taxa de gravidez nas adolescentes e nas mulheres com 20-24 anos; por
outro lado, pertencem às mulheres dos 25-29 anos as taxas mais elevadas e não tem
parado de aumentar a fecundidade das mulheres com trinta e mais anos. Em 2001, a
taxa de fecundidade das adolescentes foi de 20,9‰, ou seja, cada 1000 mulheres
adolescentes (15-19 anos) tinham em média 21 crianças; esta taxa passa a 55,6‰ no
grupo etário dos 20-24 anos; atinge o valor máximo nas mulheres com 25-29 anos
(91,6‰); e continua a aumentar nas mulheres com mais de 30 anos, com uma taxa de
83,2‰ nas mulheres com 30-34 anos e 34,5% nas de 35-39 anos. Relativamente a 1991,
o maior decréscimo da fecundidade verificou-se no grupo etário dos 20-24 anos (34,0%)
e o maior aumento nas mulheres com 35-39 anos (43,1%).
A idade média do nascimento do primeiro filho ou de um filho não tem cessado de
aumentar, o que comprova o retardar dos nascimentos. Em 2001, a idade média da
mulher na altura do nascimento do primeiro filho foi de 26,8 anos e de um filho 28,8
anos, quando em 1991 esses valores foram de 24,9 e 27,2 anos, respectivamente. O
índice sintético de fecundidade (ISF) registou o seu valor mais baixo em 1995,
situando-se em 1,40 crianças por mulher, permanecendo inferior ao nível de
substituição de gerações (2,1). Apesar desta baixa da fecundidade, de 1995 e 2000, o
índice de fecundidade recuperou, atingindo o valor de 1,52 no ano de 2000. Em 2001, o
índice voltou a sofrer uma quebra, registando o valor de 1,46 crianças por mulher. No
entanto, este indicador não se distribui de modo idêntico pelas várias regiões do País.
Pertencem às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira os índices mais elevados
(1,76 e 1,66, respectivamente), seguidas de Lisboa e Vale do Tejo (1,53). Pelo contrário,
o Alentejo e o Centro apresentam os índices mais baixos (1,31 e 1,34, respectivamente).
Portugal apresenta um ISF inferior ao da média europeia, estimado em 1,47 para 2001.
Itália (1,24), Espanha (1,25), Grécia, Áustria, e Alemanha (1,29), detinham os valores
mais baixos. À Irlanda (1,98), França (1,90), Dinamarca (1,74) e Finlândia (1,73)
pertenciam os ISF mais elevados. Deste modo, nenhum país da UE, neste ano,
assegurava a substituição das gerações.
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No que diz respeito à mortalidade, Portugal tem registado, nos últimos anos, uma
diminuição das taxas de mortalidade da sua população. O declínio da mortalidade tem
como principal consequência o aumento da esperança de vida à nascença. O fenómeno
da sobremortalidade masculina justifica a diferença da esperança de vida entre homens e
mulheres, de cerca de 7 anos. Em 2001, a taxa bruta de mortalidade voltou a decrescer,
à semelhança do ano anterior, atingindo o valor de 10,2‰. Na década de 90, os valores
mais elevados registaram-se em 1993, 1996 e 1999 (10,6‰). Por sua vez, a taxa mais
baixa verificou-se em 1994, com 9,9‰. Os níveis de mortalidade reflectem, entre outros
factores, o estado de saúde e de envelhecimento de uma população. Neste sentido, o
Alentejo foi a região que registou a taxa de mortalidade mais elevada em 2001 (14,2‰),
seguido do Algarve (11,6‰) e do Centro (11,4‰). O Norte (8,8‰) e Lisboa e Vale do
Tejo (10,3‰) apresentaram as taxas mais baixas. Em 2001, Portugal ocupa a terceira
posição dentro da UE com a taxa de mortalidade mais elevada, a seguir à Dinamarca
(10,9‰) e à Suécia (10,5‰), taxas superiores à média da UE (9,5‰). As taxas mais
baixas pertenciam, naquele ano, à Irlanda (7,7‰), Luxemburgo (8,4‰), Espanha e
Holanda (ambos com 8,7‰).
A mortalidade infantil tem decrescido acentuadamente nas últimas décadas, fruto,
sobretudo, da melhoria das condições de vida e dos cuidados de saúde materno-infantis.
A evolução da taxa de mortalidade infantil reflecte bem esta situação. Só a partir de
1992 é que a taxa de mortalidade infantil, em Portugal, passou a apresentar um só
dígito. Em 2001, a taxa de mortalidade infantil apresentou o valor de 5,0 por mil nadosvivos, enquanto em 1991 se registavam 11 óbitos com menos de 1 ano por cada mil
nados-vivos.
O decréscimo da taxa de mortalidade infantil tem-se verificado em todas as regiões.
Comparando este indicador, entre os anos de 1991 e 2001, verifica-se que a Região
Autónoma dos Açores e o Norte foram as regiões com as quebras mais acentuadas,
passando de 13 e 12 óbitos infantis para 5 e 6, respectivamente, naqueles anos. Em
2001, as taxas mais elevadas pertenciam à Região Autónoma da Madeira (8,2‰) e ao
Norte (5,9‰) e as mais baixas ao Alentejo (3,8‰) e Centro (3,8‰).
A mortalidade perinatal (óbitos de nados-vivos com menos de 7 dias de idade) foi a que
registou o maior decréscimo ao longo da década de 90, embora essa tendência seja
visível em todas as outras idades analisadas.
Apesar da quebra registada nos últimos anos, Portugal apresenta ainda uma taxa de
mortalidade infantil superior à da média da UE (4,6‰). Em 2001, Portugal ocupa o
quinto lugar na lista dos países da Europa comunitária (ex-aequo com a Bélgica) com as
taxas mais elevadas, a seguir à Grécia e Luxemburgo (ambas com 5,9 óbitos por mil
nados-vivos), Irlanda (5,8‰) e Reino Unido (5,5‰). A Suécia e a Finlândia detêm as
taxas mais baixas (ambos com 3,2‰). De 1991 para 2001, este indicador baixou em
todos os países da UE, pertencendo a Portugal o maior decréscimo, já que ocupava em
1991 a posição mais desvantajosa quanto a este indicador.
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O declínio da mortalidade, quer em termos gerais, quer em particular da infantil, tem
como principal consequência o aumento da esperança de vida à nascença. Em Portugal,
e tendo em conta as taxas de mortalidade dos anos 2001/2000, um homem pode esperar
viver em média 73,5 anos e uma mulher 80,3 anos. Relativamente a 1991, os homens
ganharam mais 2,9 anos de vida e as mulheres 2,7 anos.

No entanto, em 2001, estes valores encontram-se ainda abaixo da média comunitária
estimada para este indicador (75,3 anos para os homens e 81,4 anos para as mulheres).
Neste ano, a Suécia possuía a esperança de vida mais elevada para os homens (77,5
anos) e a França para as mulheres (83,0 anos). De notar que, os restantes países da
Europa do Sul apresentaram valores superiores aos de Portugal.
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Esperança Média de Vida à Nascença (anos), União Europeia, 2001
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A sobremortalidade masculina agravou-se na década 1991-2001, reflectindo assim o
progresso no campo da mortalidade, com ganhos superiores para as mulheres, embora
se tenha atenuado nos últimos 2 anos. Em 2001, os homens esperavam viver menos 6,8
anos do que as mulheres. A maior diferença registada na década foi de 7,3 anos. Esta
diferença pode ser justificada, quer pelo facto dos homens adoptarem maiores
comportamentos de risco, por exemplo com consumos mais elevados de álcool e de
tabaco do que as mulheres, quer por razões de ordem genética e hormonal.
No mesmo ano, a esperança média de vida dos homens que atingiram os 65 anos foi
estimada em 15,7 anos, enquanto a das mulheres, com a mesma idade, foi de 18,9 anos,
resultando em um diferencial de 3 anos entre os sexos. Em 1991, esses valores foram de
14,1 para os homens e 17,2 para as mulheres, comprovando o aumento da longevidade.
A idade média no momento da ocorrência do óbito permite verificar que se morre cada
vez com mais idade. Em 2001, a idade média ao óbito foi de 69,9 anos para os homens e
77,4 anos para as mulheres, enquanto em 1991, esses valores foram de 67,1 e 74,9,
respectivamente.
Finalmente, no que diz respeito às migrações, Portugal foi, até há poucos anos atrás, um
país de forte emigração. Apesar dos níveis atingidos nunca se terem aproximado dos
verificados nas décadas de 60 e 70 do século XX, ainda no início dos anos 90, a
emigração portuguesa assumia algum significado e o saldo migratório era negativo.
Desde 1993, que se estima que a entrada de estrangeiros tenha ultrapassado o valor de
saídas de portugueses.
A emigração portuguesa é, hoje em dia, predominantemente temporária. De 1992 a
2003, foram sobretudo os homens que emigraram com intenção de residir no estrangeiro
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e por um período inferior a um ano. Os fluxos emigratórios de carácter permanente
(intenção de residir no estrangeiro por um período contínuo igual ou superior a um ano),
assumem uma fraca expressão, quando comparados com os níveis do passado, e
apresentam em 2001 os níveis mais baixos dos anos em análise. Neste ano, segundo o
Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS), 4.231 homens e 1.531
mulheres emigraram de modo permanente, contra 11.543 homens e 3.284 mulheres
emigrantes temporários.
A Europa, e especificamente os países da União Europeia, tem sido o principal destino
dos emigrantes portugueses. A França, Alemanha e Reino Unido e outros países
europeus, como a Suíça, têm-se mantido os principais destinos dos emigrantes
portugueses. Em 2001, 13.752 indivíduos emigraram para países da União Europeia,
dos quais 5.673 para França, 1.970 para a Alemanha e 1.943 para o Reino Unido. A
Suíça recebeu, neste ano, 3.805 emigrantes portugueses.
A emigração para outros continentes, tais como o americano e africano apresenta, nos
últimos anos, uma fraca expressão.
Segundo os dados mais recentes do Eurostat, em 1998, no conjunto dos países da União
Europeia, a população de não-nacionais apresentava um valor de 19,1 milhões de
indivíduos, o que correspondia a 5,1% do total da população. A proporção de nãonacionais era mais elevada no Luxemburgo (34,9%), seguida da Áustria (9,3%) e da
Alemanha (8,9%). A Grécia (1,6%), Finlândia (1,7%) e Portugal (1,9%) registavam as
percentagens mais baixas de não-nacionais.
População Residente Estrangeira, por sexo, 1991-2001
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Em 2001, residiam em Portugal cerca de 224.000 indivíduos cidadãos estrangeiros com
a situação regularizada, o que representava 2,2% da população residente estimada para o
final desse ano. Destes, 56,3% eram homens e 43,3% mulheres.
De 1991 para 2001, a população estrangeira residente quase duplicou o seu valor em
Portugal (113.978 indivíduos, que representava 1,1% do total da população residente,
em 1991).
Nos anos em análise, os estrangeiros a residir em Portugal eram, na sua maioria,
provenientes de África e da Europa. Em 2001, cerca de 48% da população estrangeira
tinha origem africana e 30,0%, europeia. As proporções de indivíduos destas
nacionalidades têm vindo a aumentar, ao contrário do que sucede com a população de
origem americana.
A grande maioria dos africanos a residir em Portugal, são provenientes dos PALOP
(Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Em 2001, 46,7% dos estrangeiros
provenientes de África eram cabo-verdianos, 21,2% angolanos e 16,4% guineenses.
Os estrangeiros cuja nacionalidade se refere a países da União Europeia viram a sua
importância relativa, no total dos europeus, diminuir até meados da década de 90, para
voltar a aumentar na segunda metade da década e até 2001, atingindo, nesse ano, o valor
de 27,5%. Dos países da UE, o Reino Unido, a Alemanha e Espanha foram as
nacionalidades que assumiram a maior importância (6,7%, 6,1% e 5,0%,
respectivamente, em 2001).
População Residente Estrangeira com Origem Africana,
por Países, 2003
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A população de nacionalidade brasileira assumiu igualmente uma parte significativa do
total da população estrangeira, atingindo em 2001, 10,5% daquela população. As
maiores proporções registaram-se nos anos de 1993 a 1995 (11,8% nos três anos),
verificando-se desde essa altura, uma diminuição contínua do seu valor.
Os nacionais do continente asiático, com destaque para a China, apresentam um peso
relativo crescente, ao longo do período em análise, representando 4,3% da população
estrangeira residente em 2001. Em 2001, cerca de 18.719 estrangeiros, dos quais 8.962
homens e 9.757 mulheres, solicitaram estatuto de residente em Portugal. Na sua
maioria, os pedidos de estatuto de residente foram efectuados por nacionais do
continente africano (51,5%), nomeadamente de Cabo Verde (18,2%), Angola (13,2%) e
Guiné Bissau (10,6%). Dos pedidos dos nacionais do continente europeu, destacam-se a
Espanha (8,0%), seguida do Reino Unido (4,8%); do continente americano realça-se o
elevado número de pedidos dos nacionais do Brasil (9,0%).
População Estrangeira que Solicitou Estatuto de Residente,
Segundo o Motivo de Entrada, 2003

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas

O “reagrupamento familiar” (25,9%) e o “emprego” (25,6%), para além de outras
razões não especificadas (42,9%), foram os principais motivos para a solicitação de
estatuto de residente em Portugal por parte da população estrangeira.
A intensificação dos fluxos imigratórios dos últimos anos justificou a criação de um
novo dispositivo legal – as autorizações de permanência, concedidas a cidadãos
estrangeiros que não fossem titulares de visto adequado. Em 2001, foram concedidas
126.874 autorizações de permanência, a maioria das quais a cidadãos da Europa
(56,7%), América (19,3%) e África (15,8%).
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Por nacionalidades, o maior número de autorizações atribuídas pertenceu aos nacionais
da Europa do Leste, particularmente da Ucrânia (45.233), Moldávia (8.984) e Roménia
(7.461), do Brasil (23.713) e de Cabo Verde (5.488). Os Censos 2001 apuraram o local
de residência em 31 de Dezembro de 1995 e 31 de Dezembro de 1999.
Assim, segundo os últimos Censos, 245.055 indivíduos que residiam no estrangeiro em
31 de Dezembro de 1995 entraram em Portugal até à data do recenseamento: 96.899
eram estrangeiros, repartindo-se em 57,0% de homens e 43,0% de mulheres e 148.156
eram nacionais (51,5% de homens e 48,5% de mulheres).
Do mesmo modo, os Censos apuraram que em 31 de Dezembro de 1999, 105.705
indivíduos residiam no estrangeiro e entraram, entretanto, no País, sendo que 51.458
tinham nacionalidade estrangeira (60,4% de homens e 39,4% de mulheres) e 54.247
nacionalidade portuguesa. A entrada de nacionais está certamente associada ao
movimento de regresso de emigrantes. Os indivíduos de nacionalidade portuguesa que
entraram nos dois períodos referidos eram, na sua maioria, provenientes de países que
coincidem com os principais destinos da emigração, tais como, França, Suíça,
Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A análise retrospectiva acerca da situação de
residência anterior em 31 de Dezembro de 1995 e 1999, permite o conhecimento dos
fluxos das migrações internas no país, nomeadamente, a identificação das regiões de
maior atractividade e repulsão de população.
No período de 1995 a 2001 pertence à região de Lisboa e Vale do Tejo o maior
movimento de migrações internas: cerca de 320 mil entradas e 321 mil saídas, o que
corresponde a 47,0% das entradas totais e 47,2% das saídas. É pois, simultaneamente, o
maior emissor e receptor. As regiões Norte e o Centro aparecem em seguida, com um
volume de entradas e saídas de cerca de 29% e 12%, respectivamente, nos dois
movimentos e em ambas as regiões, dos fluxos totais.
Autorizações de Permanência Concedidas, por
Nacionalidade (%), 2003

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas
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Relativamente aos saldos migratórios internos, verifica-se que o Algarve e o Centro
foram as únicas regiões que apresentaram saldos migratórios positivos: 6.843 e 1.286
migrantes, respectivamente. Estas foram, assim, as regiões de maior atractividade
populacional embora, em termos relativos, o Algarve apresente o saldo migratório
interno mais elevado. Por outro lado, o Norte, o Alentejo e a Região Autónoma da
Madeira apresentaram os saldos migratórios mais deficitários, com cerca de 3.290,
2.260 e 930 saídas a excederem as entradas, o que relacionando com a população
recenseada em 2001, aponta para perdas na ordem de 0,4% no Alentejo e na Região
Autónoma da Madeira. A região de Lisboa e Vale do Tejo, apesar do volume de
entradas, apresenta igualmente um saldo migratório interno negativo (os emigrantes
excedem em cerca de 890, os imigrantes internos).
Relativamente aos fluxos migratórios internos, observados no período de 1999 a 2001,
quando comparados com os do período anterior, 1995-2001, verifica-se que, no que
respeita aos imigrantes internos, as regiões Norte (29,0% para 28,4% do total) e Lisboa
e Vale do Tejo (47,0% e 45,3%) perdem atractividade, enquanto que as restantes regiões
registam um aumento; quanto aos emigrantes internos a situação é idêntica, com apenas
Migrações Internas, 1999 - 2001
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001

o Norte (29,5% para 28,8%) e Lisboa a Vale do Tejo (47,2% para 45,9%) a perderem
peso nas saídas totais. No entanto, o sinal dos saldos migratórios internos mantém-se em
todas as regiões, com excepção da Região Autónoma dos Açores que passa de negativo
a positivo (-352 para 289), ultrapassando o saldo da região Centro. As proporções de
entradas e saídas em relação ao total da população residente em 2001 traduzem também
esta evolução, com o saldo migratório a aproximar-se do resultado nulo, verificando-se
assim a tendência para o maior equilíbrio territorial.
Em Portugal, tal como nos restantes países da União Europeia, a dinâmica demográfica
global do futuro será cada vez mais dependente da dinâmica migratória.
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C.3. Cenários do futuro demográfico da Europa
A atitude prospectiva

O mundo de hoje está confrontado com a ideia de que a nossa vida quotidiana depende
cada vez menos dos grandes acontecimentos históricos. Na realidade, cada vez mais
dependemos das decisões práticas que permitem actuar sobre o futuro próximo ou
longínquo. Reconhecer os «factos portadores do futuro», imaginar os futuros possíveis
«futuríveis», tomar iniciativas para que eles se realizem ou não, consoante sejam
desejáveis ou indesejáveis, deixou de ser uma tarefa impossível para passar a constituir
um objectivo a concretizar.
É a esta atitude que se chama uma atitude prospectiva. É fundamentalmente uma atitude
de espírito, caracterizada pelo facto de concentrar a sua atenção no futuro. Para que uma
boa análise prospectiva possa ser efectuada, torna-se muitas vezes necessário proceder a
uma análise regressiva, mas a atitude de espírito não pode limitar-se a ser, como
lucidamente apontava há algumas dezenas de anos Paul Valéry, «uma análise do futuro
feita de recuas». A prospectiva, enquanto atitude de espírito, pode e deve utilizar os
conhecimentos das diversas ciências, mas deve olhar para o futuro de frente, explicitá-lo
na sua natureza original e, consequentemente, aplicar-lhe métodos diferentes dos que se
aplicam na análise do presente e do passado. Se o passado é o tempo das coisas feitas e
se o futuro é o tempo das coisas a fazer, existem, entre ambos, relações de
continuidade, mas igualmente de independência. Deste modo, sabemos que nem todo o
futuro está inscrito no passado, uma vez que existem «graus de liberdade», os quais,
por mais insignificantes que possam parecer, podem mudar profundamente o futuro.
A atitude prospectiva obriga-nos a «olhar ao longe» e é este futuro que é necessário
construir nas suas complexidade, mobilidade, risco e surpresa. Esta nova atitude
científica, encontrar nos factos passados e presentes o que eles anunciam, é mais
importante do que aquele que encontra o que eles explicam. É neste «olhar ao longe»,
consciente de que as atitudes volitivas podem impedir o futuro de acontecer, que iremos
analisar a Europa nos próximos vinte anos. Os grandes cenários demográficos estão
elaborados, mas infelizmente nem sempre são conhecidos na sua real dimensão. Estes
cenários não nascem, exclusivamente, da análise da evolução das variáveis
demográficas. Têm igualmente em consideração outros cenários que, necessariamente,
condicionam a evolução futura da população.
Na realidade, nos últimos anos, talvez em grande parte devido ao sucesso obtido com o
relatório do Clube de Roma, começaram a surgir alguns estudos preocupados com o
longo prazo. As razões que estão na base do aparecimento de estudos desta natureza,
bem como as constantes actualizações a que estão submetidos, são de diversa ordem.
Sem procurarmos ser exaustivos, pensamos que as principais são as seguintes: a
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complexificação do sistema socioeconómico implicar um conhecimento tão
aprofundado quanto possível dos enquadramentos possíveis; a crescente desigualdade
entre países ricos e países pobres (quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de
vista económico e social) fazer com que se procure antever como irão evoluir essas
desigualdades e quais as consequências possíveis; a procura de compatibilização entre
os diferentes ritmos de crescimento e os enquadramentos ecológicos, num mundo de
recursos naturais necessariamente finitos; a necessidade de conhecer as consequências a
curto, médio e longo prazos de diversos cenários de evolução tecnológica; finalmente, a
revolução informática (e mais recentemente, a da micro-informática) possibilitarem a
construção de modelos extremamente complexos, num curto espaço de tempo, com
simulações bastante diversificadas.
É verdade que vários dos trabalhos publicados não têm como objectivo definir os
limites, no interior dos quais se espera que a realidade venha a evoluir. Não estando
interessados em fazer quaisquer tipos de previsões, certos trabalhos têm apenas
procurado simular determinadas situações, de modo a demonstrar a oportunidade ou a
ineficácia das diferentes políticas alternativas. Não admira assim, que muitos desses
trabalhos, não sejam directamente comparáveis.
Não obstante o facto da interdependência das diversas variáveis envolvidas num cenário
ser reconhecida, na prática, o diálogo entre as projecções de carácter económico e as
projecções demográficas não tem sido tão intenso quanto se desejaria. A tão falada
interdisciplinaridade, subjacente a qualquer trabalho desta natureza, normalmente
termina numa complexificação do que se pretende projectar e numa enorme
simplificação das várias envolventes. Exemplos típicos desta situação, que acabamos de
descrever, são as projecções de população activa por sectores e as projecções escolares.
Em geral, procura-se dispor de boas séries regressivas de taxas de actividade ou de taxas
de escolaridade e, como as unidades de contagem são em geral diferentes das
demográficas, projectam-se no futuro essas taxas, através de técnicas estatísticas mais
ou menos complexas (normalmente, utiliza-se a análise de regressão simples ou
múltipla).
A nível demográfico existem fundamentalmente dois grandes organismos que realizam
sistematicamente trabalhos prospectivos à escala mundial, com base na permanente
actualização da informação disponível: as Nações Unidas e o Population Reference
Bureau. A partir de um conjunto de hipóteses de evolução das variáveis demográficas e
de conjuntos de pressupostos extrademográficos, estes organismos constroem cenários
não só para o início do ano 2000, mas também para os meados e finais do próximo
século. Procura, assim, antever-se os cenários a que nos conduzem as actuais tendências
de evolução. A nível europeu, é importante salientar os trabalhos desenvolvidos, na área
da prospectiva demográfica, pelo Eurostat e pelo Conselho da Europa.

Os grandes enquadramentos não demográficos
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Conforme dissemos anteriormente, a prospectivação demográfica implica a existência
de um conjunto de pressupostos ou de conhecimentos de natureza não demográfica.
Nesses termos, os cenários Interfutures, os cenários do Banco Mundial e os cenários
Futuribles, entre outros, dão-nos informações preciosas acerca das diferentes dinâmicas
possíveis nas relações internacionais. Em geral, na preparação desses cenários são
tomadas em consideração quatro dimensões: a dinâmica interna dos países
desenvolvidos, as relações existentes entre estes países, a dinâmica interna dos países
em desenvolvimento e as relações Norte-Sul.
No entanto, num contexto em que cada vez mais a evolução demográfica depende da
dinâmica migratória, é importante conhecer as tendências pesadas, as incertezas e as
“germens de futuro” do funcionamento da sociedade global até 2025.
A leitura atenta dos principais cenários prospectivos aponta para uma situação em que a
sociedade global, nos próximos 20 anos, gravitará em torno de quatro grandes forças
motrizes:
(i) Emergência de novas centralidades económicas

Num mundo cada vez mais global, o processo de integração da economia mundial e o
rápido crescimento de algumas grandes economias vão continuar, com destaque para
três centros estratégicos:
o O “centro chinês”, com o alastramento das áreas de crescimento do litoral para o
interior centro e oeste, o reforço da integração e a continuação do crescimento
rápido das “Economias Chinesas” – República Popular da China/Hong Kong,
Taiwan, Singapura e Tailândia – e das crescentes relações com a Coreia;
o O “centro Índia”, com a consolidação de um conjunto de pólos metropolitanos
fortemente integrados na economia mundial e ligados às novas tecnologias,
localizados em Estados que poderão liderar a modernização da economia
indiana;
o O “centro Turco”, em particular a Turquia – com a estabilidade necessária para
proceder a reformas económicas e políticas que libertem o potencial de
crescimento e facilitem o relacionamento externo com a Europa e o reforço dos
laços com o “mundo turco”, do Cáucaso e da Ásia Central, produtor de energia
(Azerbeijão, Turquemenistão).
o O “centro Brasil/América Latina” - onde a emergência do Brasil poderá
desempenhar um papel relevante na nova configuração do espaço económico da
América Latina.
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Todas as economias, caso se concretize o seu rápido crescimento, vão contar com
quantidades maciças de população jovem, em qualificação, e precisar de importar
volumes cada vez maiores de energia. Considerando a elevação do patamar de preços da
energia que este processo implica, pode acrescentar-se a esta lista de economias em
emergência, a Rússia, desde que se assista à consolidação do Estado de Direito.
(ii) Clusterização de Tecnologias

O processo de desenvolvimento e difusão das actuais “tecnologias emergentes” poderá
passar a uma nova fase caracterizada pelo desenvolvimento de novas aplicações dessas
tecnologias, fertilização cruzada entre elas e interacção com tecnologias já
estabelecidas, configurando um processo de “clusterização”, o qual irá suceder a um
processo de emergência.
o Tecnologias de Informação – Incluindo a exploração intensiva do “ciberespaço”
como novo espaço transaccional, de informação e entretenimento, surge-nos o
desenvolvimento das comunicações “wireless” em banda larga e da
interactividade das comunicações de banda larga geridas por “clusters” de
satélites e o desenvolvimento da fotónica como tecnologia central das
comunicações por cabo, e, eventualmente, do processamento da informação;
o Tecnologias da Vida – incluindo a exploração do “código genético” – aplicações
da genómica e da genética à saúde e à agricultura – e o papel crescente das
engenharias biomédicas como local de convergência das principais inovações
em tecnologias da informação, biotecnologias e novos materiais;
o Tecnologias Energéticas Limpas ou a “Economia do Hidrogénio e do Solar”,
incluindo as primeiras utilizações do hidrogénio como combustível; a difusão de
uma panóplia de tecnologias de aproveitamento da energia solar e a eventual
resolução de questões que impedem ainda a exploração da fusão nuclear
controlada na produção energética;
o Tecnologias dos Materiais – incluindo o desenvolvimento de novos materiais
funcionais, estruturados artificialmente, que servirão de base ao
desenvolvimento da fotónica, da electrónica e da energia solar; o
desenvolvimento de novos materiais estruturais (materiais compósitos, e
recicláveis) e de uma abordagem integrada e simultânea da concepção dos
produtos e materiais, da engenharia do produto e dos processos;
o Papel central das micro-engenharias como base de todos os desenvolvimentos
anteriores.
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(iii) Envelhecimento das populações

A economia mundial irá experimentar o impacto profundo de uma evolução
demográfica, com efeitos ao nível da dinâmica da procura, da dimensão do “pool”
mundial de poupanças, da disponibilidade das competências requeridas para participar
no desenvolvimento e difusão das tecnologias, com três vertentes principais:
o Considerando a hipótese do “ciclo de vida”, que sublinha que são as faixas
etárias entre os 40 e os 65 anos que tendem a poupar mais (e admitindo que este
padrão reconhecido a partir da experiência dos países desenvolvidos se reproduz
nas economias emergentes), então, num dado período são diferentes as posições
de cada macro-região na curva de poupança. Com efeito, as projecções
demográficas realizadas para seis regiões do mundo – América do Norte, Europa
Ocidental, Japão, Países OCDE em início do processo de transição demográfica,
países não OCDE avançados na transição demográfica e países não OCDE com
demografias galopantes revelam intervalos significativos de tempo entre os
momentos em que, para cada região, as classes etárias entre os 40 e 65 anos
chegam ao seu auge de influência. Assim, é entre 1995 e 2015 que a parte da
população com forte potencial de poupança atinge a maior expressão nas três
regiões mais desenvolvidas do planeta, enquanto nesse mesmo período o peso
dessas classes etárias começa a crescer no conjunto das três regiões em
desenvolvimento (países não OCDE), para culminar entre 2035 e 2070, com
momentos diferentes conforme cada um dos casos considerados;
o O envelhecimento dos países desenvolvidos, em especial na Europa, vai
revestir-se de uma tripla natureza, que o torna mais complexo: - vai envolver as
populações em geral, as populações activas e as idosas, desencadeando
problemas complexos que vão desde a saturação de muitos mercados para bens
“clássicos”, ao papel central da inovação e do controlo sobre os custos de
concepção para a dinamização da procura em sectores maduros, à importância
crucial da valorização do capital humano e da captação de competências, ou à
sustentabilidade financeira dos actuais sistemas de pensões e de saúde;
o A maior rapidez do processo de envelhecimento da população nas “economias
chinesas” (em comparação com o que se passou nas actuais economias
desenvolvidas), bem como em todas as economias emergentes exigirá, por sua
vez, que na próxima década se instalem sistemas de pensões e de protecção
social, que estimulem o trabalho e a poupança e se desenvolvam os sistemas
financeiros por forma a permitir a alocação mais eficiente das poupanças (vd. a
generalização de sistemas financeiros completamente liberalizados e baseados
nos mercados de capitais).
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(iv) Conservação do Ambiente / Desenvolvimento Sustentável

Na sequência da Conferência do Rio e de Kyoto, a economia mundial irá certamente
encontrar mecanismos de regulação e incentivos que lhe permitam travar o processo de
degradação ambiental, com destaque para o que pode ter impacto em transformações
climáticas, sem impedir o crescimento e a emergência das novas economias. Esta
necessidade consolidará em pleno o princípio da sustentabilidade do desenvolvimento,
que impõe um conjunto de exigências fundamentais:
o redução da intensidade de consumo de combustíveis fósseis (e de destruição de
florestas) na indústria, urbanização e no apoio energético ao crescimento das
economias emergentes;
o redução da intensidade de consumo de combustíveis fósseis na mobilidade e na
produção de electricidade residencial e terciária nos países desenvolvidos;
o uma crescente pressão sobre a gestão dos recursos hídricos, levando à alteração
de algumas prioridades agrícolas;
o no centro das preocupações ambientais vai estar uma dupla mudança de
paradigma: o paradigma da energia fóssil, em que o consumo de petróleo surge
como suporte da mobilidade e da produção de electricidade; o paradigma da
“revolução verde”, em que o aumento da produção agrícola surge baseado na
disponibilidade fácil de água e na hibridação de espécies.
A interacção destas quatro forças motrizes vai traduzir-se na emergência de quatro
novos grandes Focos de Competição:
o Competição pelas Qualificações – como consequência da interacção entre a
dinâmica de difusão e “clusterização” das tecnologias e o envelhecimento da
população activa nos países desenvolvidos;
o Competição pelas Energias – como consequência da interacção entre a
emergência de “grandes economias” e o imperativo de um ambiente em
reconstrução;
o Competição pelos Capitais – como consequência da consolidação e rápido
crescimento do “pool” mundial de poupanças, bem como da sua afectação aos
investimentos que aumentem o potencial de crescimento das diferentes
economias;
o Competição pelo Turismo/Lazer – como consequência da interacção das quatro
Forças Motrizes consideradas; o turismo será um dos maiores sectores de
actividade económica do século XXI.
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Numa óptica prospectiva, o maior desafio que se coloca à Sociedade Global é o de
gerir o desenvolvimento e a interacção destas Forças Motrizes e Focos de Tensão num
“ambiente” de Globalização, ou seja, de consolidação e rápido crescimento do “pool”
mundial de poupanças e da sua afectação aos investimentos, que aumentem o potencial
de crescimento das economias.

Este “envelope” da Globalização, se se mantiver, vai por sua vez ser transformado neste
período pela generalização do ciberespaço, como espaço de transacções e de
comunicação, nomeadamente:
o pela possibilidade de gerir processos de concepção de produtos ou de
“software”, “24 sobre 24 horas”, graças à integração das empresas em redes
espalhadas pelos fusos horários mais convenientes para esse fim;
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o pela possibilidade de transferir em larga escala o fornecimento de serviços
informáticos, telemáticos e de produção de “software” para os locais do mundo
onde a relação entre a qualidade da mão-de-obra e os custos seja mais favorável;
o pela democratização da liberdade de colocação das poupanças fora do território
de residência e da livre escolha das moedas ou dos “cocktails” de moedas em
que tais poupanças podem ser detidas;
o pela criação de mercados “on line”, onde o turismo ocupará um lugar de
crescente importância à escala global, pondo em competição os fornecedores de
componentes e sistemas nas várias cadeias de produção.
As quatro Forças Motrizes, ao interagirem entre si, geram a quádrupla competição que
se referiu atrás. Mas não é evidente que o resultado dessa interacção seja um só, no
sentido da globalização e da manutenção da estrutura que a tem suportado. Várias
incertezas, estreitamente associadas à evolução de um conjunto de actores, marcam os
próximos anos:
o o dinamismo económico dos EUA – é uma incerteza central, sabendo-se que a
economia americana não pode afirmar-se como líder fora de um contexto de
globalização, mas também que a globalização dificilmente prosseguirá fora do
contexto de uma liderança dos EUA; o comportamento bolsista e o seu impacto
no consumo das famílias; o “timing” da retoma do investimento nos sectores que
foram motores do “boom” da década de 90; o comportamento do dólar são
questões cuja evolução diferenciada pode determinar visões completamente
distintas para o comportamento da economia americana nos próximos anos;
o a transformação do Japão – é outra das incertezas cruciais centrada nas questões
da ultrapassagem da deflação, da reabsorção do crédito mal parado no sector
bancário e seu impacto sobre a economia e as finanças públicas, do
comportamento do mercado obrigacionista e da orientação privilegiada das
poupanças das famílias. Em termos estruturais, o que está em causa parece ser a
passagem de uma “economia baseada na terra”, organizada pelo sector público,
para uma “economia baseada no conhecimento” organizada pelos mercados, e
de uma economia fechada numa economia aberta, no que respeita aos modos de
canalização das poupanças das famílias;
o as reformas na China – permitindo a redução, rentabilização e
internacionalização do sector empresarial do Estado, o saneamento do sector
bancário do Estado, a evolução para um sistema financeiro baseado nos
mercados de capitais, a criação de um sistema de pensões com forte componente
de capitalização e a convertibilidade externa na conta de capital, facilitando a
livre movimentação de capitais e a evolução para um sistema energético menos
poluente;
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o a OPEP e a regulação do preço do petróleo – centrados na questão do futuro da
OPEP, e no seu papel central para a regulação do preço do petróleo, ligada a
múltiplas incertezas, resta-nos perguntar qual a força da Arábia Saudita após
uma eventual mudança de regime no Iraque; qual o tipo de relações que se vai
estabelecer entre a Rússia e a Arábia Saudita; qual o tipo de acordos estratégicos
no que respeita ao abastecimento energético que a Rússia pode vir a estabelecer
com os EUA, Japão ou Europa;
o a moeda única na Europa – cujo êxito ou fracasso dependerá a prazo da elevação
do potencial de crescimento das economias europeias – e em especial da
Alemanha – associada a reformas estruturais de difícil consenso; mas também da
posição que o Reino Unido vier a assumir face à UEM; num contexto em que os
orçamentos nacionais vão ficar cada vez mais sensíveis aos impactos do “choque
demográfico”.
O cruzamento de todos estes “germens” e “factos portadores de futuro” permite
construir vários cenários intermédios ou de referência, para cada uma das
macro-centralidades, bem como um conjunto de cenários alternativos contrastados.

Os cenários intermédios ou de referência para a Europa são os seguintes:
Cenário A – Convergência gradual da Europa – Europa Integrada
Cenário B – Coexistência sem convergência da Europa – Europa segmentada /
Europa de regionalização de centros de influência
Cenário C – Fractura da Europa – Europa fragmentada e decadente
Os cenários intermédios para o resto do mundo são os seguintes:
Cenário D – Integração EUA / Japão / Pólo Chinês / Índia
Cenário E – Coexistência sem convergência no Pacífico
Cenário F – Fractura do Pacífico
Quando combinamos os cenários europeus com os cenários dos outros pólos mundiais,
chegamos a quatro cenários mundiais, cada um com diferentes impactos na prospectiva
do turismo.
o Cenário “Globalização” (A + D)
o Cenário “Centralidade do Pacífico” (C + D)
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o Cenário “A emergência do Atlântico” (B + F)
o Cenário “Fim da Globalização” (B + E) ou (C + F)

Dos quatro cenários considerados, só um se traduz por um recuo na Globalização. Os
outros três apontam para um prosseguimento desta Tendência Pesada, embora com
contornos diferentes no que respeita ao papel que nela teriam os EUA, a Ásia/Pacífico e
a Europa.
Os três cenários de prosseguimento da Globalização deveriam implicar um maior
crescimento a nível mundial, com fortes diferenciações entre eles, no que respeita às
perspectivas de crescimento das suas principais macro regiões; envolvem grande
competição nos mercados de bens e serviços e intensa competição pelas poupanças e
forte tendência à relocalização de actividades à escala mundial.
Um eventual Cenário de “Recuo da Globalização” significa quase, seguramente, menor
crescimento a nível mundial e evolução mais pronunciada para um regionalismo,
eventualmente mais proteccionista, pelo menos em termos de circulação de capitais, que
os operadores multinacionais teriam de ter em conta ao definirem as suas estratégias de
localização.
A evolução demográfica da Europa no contexto mundial. Os cenários do ano 2025

Independentemente das transformações exógenas ao sistema demográfico, e que nele
têm influência directa ou indirecta, as populações humanas irão fundamentalmente
evoluir a partir de um conjunto de pressupostos de crescimento ou variação do nível das
variações microdemográficas. É a forma como irá evoluir a mortalidade, a natalidade e
os movimentos migratórios que determinará os volumes e as estruturas demográficas
dos próximos anos.
Nas zonas onde a natalidade ainda se encontra elevada, espera-se que nos próximos
cinquenta anos o seu nível diminua significativamente. Em princípio, a generalidade dos
governos nos países em desenvolvimento procurará levar a efeito um maior número de
iniciativas, no sentido de que as populações aceitem por completo o planeamento
familiar. Prevê-se até que, em alguns casos, se possa chegar a situações como as que se
observam actualmente na China e na Correia do Sul, onde os respectivos governos
fixam o limite de um ou dois filhos por família. Ao nível dos comportamentos
individuais, as pessoas irão tendo a noção das vantagens das famílias de pequena
dimensão, à medida que a industrialização fizer diminuir a mortalidade infantil. Como
consequência da revolução contraceptiva e das comunicações, a maior parte dos
habitantes da Terra tomará consciência de que é capaz de limitar o número de
nascimentos.
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Na América Latina, a taxa bruta de natalidade, que no presente momento é de 23%o, em
meados do próximo século espera-se que não ultrapasse os 10%o. No entanto, existirão
países como o Brasil, a Costa Rica, o México e a Venezuela, onde os níveis de
natalidade serão inferiores a esta média; por outro lado, em países como a Bolívia e o
Equador, existirão ainda valores superiores à média, o que não vai impedir a existência
de um importante declínio no nível de natalidade desta importante região do mundo.
Na Ásia, onde a densidade populacional já é neste momento muito intensa, a maior
parte dos governos exercerá uma importante pressão no sentido de reduzir
drasticamente a fecundidade. Tal será o caso da China, Indonésia, Coreia do Sul,
Taiwan, Tailândia e, numa certa medida, da Índia. Nos próximos cinquenta anos, não se
espera nenhuma forma de abrandamento na execução dos programas de planeamento
familiar já em curso. Tudo indica que somente a partir de 2010, países como a Índia, a
Indonésia, as Filipinas, o Bangladesh e o Paquistão atinjam o nível de substituição das
gerações. Em todo o caso, no que diz respeito à China (país particularmente importante
em qualquer projecção do futuro da dimensão da população mundial), convém salientar
que este nível já foi atingido antes do ano 2000.
Na África, o declínio da fecundidade será, em princípio, mais modesto do que na Ásia e
na América Latina. Na África, a Sul do Sahara, a pressão dos governos no sentido da
redução dos actuais níveis de fecundidade não será tão evidente devido a dois factores
muito importantes: a existência de áreas com interesses culturais diferentes e o facto da
mortalidade ainda se manter elevada por bastante tempo. Na África Central, ainda mal
começaram as iniciativas no sentido de implementar o planeamento familiar. Neste
contexto, é de esperar que na generalidade dos países do continente africano a
fecundidade se mantenha elevada nos próximos anos.
No que diz respeito ao mundo desenvolvido, onde o ISF varia entre os 1,2 e 1,8, não se
espera que ocorram sensíveis modificações. O mundo desenvolvido percebeu que,
mesmo com um pequeno crescimento anual médio positivo de 1%, a população
duplicaria cada 70 anos. É verdade que uma consciência de sentido inverso, ou seja, de
que a diminuição anual média de 1% reduz para metade a população por cada período
de 70 anos, pode fazer com que os governos procurem aumentar a fecundidade. Porém,
não se prevê um sucesso significativo com as actuais políticas de apoio à natalidade,
razão pela qual se espera, que nos próximos anos a população do mundo desenvolvido
comece a envelhecer e a diminuir significativamente.
À medida que os processos de cura são descobertos, que a comunicação entre os países
e as condições de vida vão melhorando, o nível de mortalidade irá diminuindo e a
esperança de vida no mundo irá aumentando. Os ganhos obtidos na esperança de vida à
nascença serão maiores nos países em desenvolvimento do que nos países
desenvolvidos. Actualmente, os países em desenvolvimento têm uma esperança de vida
à nascença de 65 anos. Nos próximos anos, espera-se que sejam significativos os
progressos obtidos na luta contra a mortalidade infantil e juvenil e que certas doenças
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infecciosas sejam controladas. Neste contexto, espera-se que, para os países africanos,
nos primeiros decénios deste milénio, a esperança de vida ultrapasse os 60 anos. Na
generalidade dos países em desenvolvimento, este valor irá aproximar-se dos 70 anos. É
verdade que o recente aparecimento de uma nova doença - a sida – cujas dimensões
reais, e respectivas consequências futuras, são difíceis de prever, pode alterar
substancialmente a evolução da mortalidade. Mas, no presente momento, é difícil
distinguir claramente o efeito e a evolução futura desta doença, de inequívocas
consequências na evolução da mortalidade.
Nos países desenvolvidos, onde actualmente a esperança de vida à nascença é de 76
anos, esperam-se ganhos bastante menores. Prevêem-se valores que se aproximam dos
80 anos, desde que se consiga um processo sensível na luta contra o cancro e doenças
crónicas que afectam em particular os idosos. Em todo o caso, também é importante
salientar o facto de que nos últimos anos se tem observado uma significativa
estabilidade nos níveis de mortalidade. É a consequência do aumento da importância
relativa das principais causas de morte do mundo desenvolvido - as doenças
cardiovasculares e o cancro - e da crescente importância das mortes violentas.
Com a progressiva homogeneização dos níveis de mortalidade e com um declínio
acentuado da natalidade, a evolução das migrações, no interior de cada país e entre
países, poderá ser, em alguns países, um fenómeno determinante na distribuição da
população a nível mundial nas próximas dezenas de anos.

No que diz respeito às migrações internacionais, milhões de pessoas continuam em
movimento entre os países não desenvolvidos e os países desenvolvidos. Apesar dos
esforços que alguns países têm feito no sentido de limitar tanto a imigração legal como
a ilegal, o grande crescimento populacional previsto para os países tradicionalmente de
emigração exercerá uma pressão de tal forma intensa sobre os países desenvolvidos que
será difícil manter os objectivos da actual política restritiva.
Outra mudança estará relacionada com a alteração na direcção dos fluxos migratórios,
ou seja, uma crescente atracção que os países mais recentemente industrializados terão
sobre os países ainda em desenvolvimento. Se prolongarmos as tendências actuais, o
crescimento da população prosseguirá a um ritmo menos intenso do que o previsto há
alguns anos atrás.
Outro aspecto importante é a consequência das modificações observadas (em particular
na China) no nível de fecundidade dos países em desenvolvimento. Tal facto não vai
impedir que a população mundial aumente nos próximos vinte anos cerca de 2 milhares
de milhões de habitantes. No entanto, a evolução no sentido de uma diminuição das
taxas de crescimento, como consequência de um declínio da natalidade, faz com que se
comece a encarar seriamente a hipótese de uma estabilização da população mundial
antes de meados do século XXI.
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Esta estabilização, no caso de se verificar, vai fixar a população mundial em cerca de 8
milhares de milhão de habitantes no ano de 2025, ou 9 milhares de milhão em 2050
(tendência pesada). Ocorrerá em momentos diferentes nas grandes regiões do mundo, o
que altera por completo as suas importâncias relativas.
Assim, tendo em conta a recente revisão dos cenários demográficos mundiais feito pelas
Nações Unidas, é possível identificar, no momento actual, um conjunto de três cenários
demográficos alternativos de evolução:
o Cenário “Implosão Demográfica” (convergência gradativa da fecundidade para
1,4 + tendência pesada mortalidade + tendência pesada migrações);
o Cenário “Estabilização Demográfica” (evolução gradativa da fecundidade para
1,9 / 2,1 + tendência pesada mortalidade + tendência pesada migrações);
o Cenário “Explosão Demográfica” (evolução gradativa da fecundidade para 2,4 +
tendência pesada mortalidade + tendência pesada emigrações).

Neste contexto, a Ásia continuará com a importância relativa que sempre teve, ou seja,
representar mais de metade da população mundial, 3.917 milhões de habitantes em
2005, 4.742 em 2.025 e 5.222 milhões em 2050 (cenário estabilização).
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Cenários de Evolução da População Mundial por Regiões (Milhões)
2000
Mundo
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Europa
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
África
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Ásia
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
América do Norte
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão

2005

2010

2015

2020

2025

2050

6 071
6 071
6 071

6 404
6 454
6 502

6 689
6 830
6 966

6 939
7 197
7 447

7 159
7 540
7 913

7 334
7 851
8 365

7 409
8 919
10 633

728
728
728

723
725
726

714
720
725

703
713
723

690
705
719

675
696
716

565
632
705

796
796
796

881
888
895

963
984
1 004

1 046
1 084
1 123

1 128
1 188
1 246

1 208
1 292
1 376

1 515
1 803
2 122

3 680
3 680
3 680

3 883
3 917
3 951

4 053
4 149
4 243

4 197
4 370
4 542

4 316
4 570
4 822

4 401
4 742
5 084

4 274
5 222
6 318

316
316
316

331
332
333

344
348
352

356
364
372

367
380
392

376
394
412

391
448
512

520
520
520

553
558
563

579
594
607

602
628
651

620
659
693

635
687
735

623
768
924

América Latina e Caraíbas

Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Fonte: Naç ões Unidas

Cenários de Evolução da População Mundial (Milhões)
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2050

Cenário Estabilização (Intermédio) de Evolução da População
Mundial por Regiões (Milhões)
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Fonte: Naç ões Unidas

A América Latina está actualmente na sua fase de expansão máxima. Os 520 milhões
observados em 2000 tendem a evoluir para 687 milhões em 2025 e para 768 milhões em
2050 (cenário médio).
A África será o continente com maior expansão, no presente século. Os actuais 796
milhões de habitantes existentes nesta importante região do mundo irão continuar a
aumentar – 1.292 milhões em 2025 e quase 1.803 milhões de habitantes em 2050.
Os dois países da América do Norte terão uma evolução semelhante: crescerão de 316
milhões para 394 milhões no ano 2025 e estabilizarão a sua população com 448 milhões
até 2050 (tendência pesada).
Finalmente, temos a Europa com os seus 728 milhões de habitantes em 2003. Todos os
cenários apontam para uma diminuição da população até 2025. Esta diminuição pode
variar entre 675 milhões de habitantes (transição rápida) e 716 milhões de habitantes
(transição mais lenta).
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Tendência Pesada de Evolução da População da Europa por Regiões
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Cenários de Evolução da População da Europa por Regiões (Milhões)
2000
Norte da Europa
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Europa Ocidental
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
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Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão
Sul da Europa
Cen. Implosão
Cen. Estabilização
Cen.Explosão

2005
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2015
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2050

94
94
94

95
95
95

95
96
97

96
97
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96
98
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96
99
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89
100
112

183
183
183

185
186
186

185
187
189

185
188
191

184
189
193

182
189
195

164
184
206

304
304
304

297
297
298

289
290
292

280
283
286

271
275
280

261
267
273

199
222
246

146
146
146

146
146
147

145
146
147

143
145
147

140
143
146

136
141
145

112
126
140

Fonte: Naç ões Unidas

No entanto, quando observamos a evolução da população europeia por regiões,
verificamos facilmente que as tendências, em cada cenário, são muito idênticas.
A maior diferenciação reside nos comportamentos globais evolutivos de cada região: a
Europa Oriental é a região com maior declínio populacional, seguindo-se, embora de
forma mais atenuada, a Europa do Sul. A Europa do Norte e a Europa Ocidental tendem
para uma estabilização da população.
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Assim, numa perspectiva global dos grandes volumes populacionais, a Europa, no seu
conjunto, tende para uma população que estabilizará à volta dos 700 milhões de
habitantes, no caso de não existirem factores aceleradores do crescimento como pode
ser o caso das migrações.
Esta evolução global será acompanhada por grandes modificações estruturais que
evoluem no sentido do reforço dos grupos etários nas idades mais avançadas, conforme
iremos analisar mais detalhadamente no ponto seguinte.

250000

Evolução dos Grandes Grupos de Idades na Europa,
Variante Média (000)
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65-74 anos

75-84 anos

85+ aos

Evolução da População na Europa, 2003 – 2025
"Toddlers" Crianças ('5- "Teenagers" Jovens (20('0-4)
14)
(15-19)
24)
Europa
36 451
2003
33 022
2025
Europa do Norte
5 191
2003
5 278
2025
Europa Ocidental
9 120
2003
9 049
2025
Europa Oriental
15 367
2003
13 159
2025
Europa do Sul
6 772
2003
5 535
2025
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(45-64)
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(65-74)
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(75-84)

Velhice
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78 943
70 190

49 062
36 672

50 213
36 958

211 754
178 516

185 420
199 453

65 766
83 860

39 825
45 855

9 997
17 808

11 534
10 689

6 240
5 154

5 967
5 229

26 237
23 786

24 489
25 281

7 948
10 766

5 338
7 121

1 927
2 572

20 326
18 380

11 281
9 138

11 198
9 567

53 303
44 550

47 890
51 556

17 418
22 402

11 011
13 566

3 233
5 710

32 367
29 340

23 578
15 962

24 242
15 415

88 270
79 056

76 673
80 501

26 378
33 983

14 421
14 845

2 475
5 245

14 624
11 781

7 963
6 417

8 806
6 747

43 945
31 125

36 368
42 115

14 023
16 710

9 055
10 323

2 362
4 282

Fonte: Naç ões Unidas

A Europa nos próximos vinte anos: desafios e oportunidades

A Europa, conforme vimos anteriormente, é a região do mundo com mais baixa taxa de
crescimento da população. Em 2003, tinha um total de 728 milhões de habitantes,
crescendo naturalmente a um ritmo médio de 0,1% ao ano. Este ritmo tenderá
globalmente a diminuir, uma vez que são cada vez mais os países que terão crescimento
zero ou negativo.
Nos próximos vinte anos, a população europeia terá no máximo 700 milhões de
habitantes e prevê-se a estabilização do seu crescimento. É apenas uma referência
teórica, uma vez que ninguém acredita nessa estabilização. Na generalidade dos países
que a integram, e em particular nos países mais povoados, os sintomas de declínio são
não só mais do que evidentes como irreversíveis, mesmo que medidas corajosas e
eficazes sejam tomadas no presente. O pequeno crescimento da Europa é
dominantemente feito à custa de um reduzido número de países. Porém, estes países não
têm um modelo original de evolução demográfica. Têm apenas um pequeno atraso no
tempo, o qual estará completamente recuperado nos próximos anos. Esta estabilização,
seguida do declínio da população, será acompanhada pelo continuar do processo de
envelhecimento e pela novidade adicional muito importante: o número de idosos irá
ultrapassar o número de jovens.
A causa principal desta evolução é o declínio da fecundidade. Apesar das diferenças
económicas, sociais e culturais existentes, os países europeus mostram que estão a
seguir um modelo único. Em todos os países deixou de existir a «necessidade agrícola»
de famílias numerosas, o custo da criança passou a ser superior ao seu valor (o
verdadeiro valor é o afectivo) e a mulher cada vez mais trabalha fora de casa. Numa
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palavra, em momentos mais ou menos diferenciados no tempo, a Europa entrou numa
civilização pós-materialista, onde o desenvolvimento pessoal é mais importante do que
a realização social e material. Consequentemente, a maior parte das mulheres europeias
tem, em média, menos de dois filhos, o que obviamente não chega para substituir as
gerações (são necessários pelo menos dois para substituir o pai e a mãe).
O nível de mortalidade é igualmente um dos mais baixos do mundo, devido às
condições de higiene e saúde serem das mais avançadas. Não se prevê uma alteração
substancial a esta situação. Nestes termos, a não ser no caso de ocorrerem factos por ora
imprevisíveis, a evolução da mortalidade terá pouca importância na apreciação da
problemática demográfica europeia.
Quanto aos movimentos migratórios, sabemos que tradicionalmente têm desempenhado
um papel importante na dinâmica populacional desta região. Os «excessos de
população» europeia, nas duas primeiras fases da transição demográfica, permitiram a
expansão numérica das «novas europas». Os «défices de população», a seguir à
Segunda Guerra Mundial, foram compensados pelo recurso à imigração. Nos dois
casos, a Europa regulou-se sempre através de trocas com o exterior.
Sem entrarmos em linha de conta com os movimentos da Europa do Sul para a Europa
do Norte e para a Europa Ocidental, nem com as migrações «forçadas» na Europa
Oriental, a Europa tem manifestado, no seu conjunto, uma grande tendência para a
atracção.
A evolução demográfica europeia que acabamos de apresentar, apesar de ser
aparentemente simples, não tem um consenso generalizado em matéria de
consequências. Um sector importante do pensamento demográfico contemporâneo julga
que um crescimento igual a zero ou negativo é dramático para a Europa por razões
económicas, sociais e de defesa; outros pensam que tal evolução vai permitir um
abrandamento no congestionamento das cidades e melhorar a qualidade de vida.
Qualquer que seja o ponto de vista, a Europa terá que enfrentar, num futuro próximo,
um conjunto de problemas de natureza demográfica, futuro esse que em parte já
começou. Ignorando deliberadamente o acessório, concentrando-nos no fundamental,
pensamos que existem vários tipos de desafios de natureza demográfica (que se podem
transformar em oportunidades) que poderão ter impacto na prospectiva do turismo:
o Os relacionados com as estruturas demográficas, o envelhecimento, ciclo de vida
e tempos livres;
o Os relacionados com a emergência da “mosaic society”
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C.4. A transformação das estruturas demográficas, o
envelhecimento, ciclo de vida e tempos livres
O efeito combinado das gerações numerosas que chegam à idade da reforma e do
aumento da esperança de vida levará à duplicação do rácio de dependência dos idosos,
isto é, do número de pessoas em idade de reforma (+65) em relação à população em
idade activa (15-64). No ano 2000, as pessoas com mais de 65 anos representavam cerca
de um quarto da população em idade activa; em 2050 serão quase 50%.
Ao longo das décadas, a UE está confrontada com uma aceleração significativa do
envelhecimento demográfico devido a três factores principais: a chegada da geração do
“baby-boom” à idade da reforma; a continuação do aumento da esperança de vida; a
diminuição da fecundidade desde a década de 1970.
O primeiro destes factores criará um desequilíbrio demográfico temporário, enquanto os
efeitos dos outros dois factores são duradouros. No entanto, os três factores combinamse para colocar um importante desafio financeiro aos regimes de pensões das próximas
décadas, altura em que o número de pensionistas aumentará rapidamente e a população
em idade activa diminuirá. Existe o risco do maior rácio de dependência dos idosos
impor, no futuro, um ónus financeiro insustentável à população activa e afectar
negativamente o potencial de crescimento económico da Europa.
Prevê-se que, no ano 2025, os europeus vivam pelo menos 2 anos mais do que na
actualidade. Dado que a actual esperança de vida aos 65 anos é de cerca de 15 anos para
os homens e 19 anos para as mulheres, um aumento de 2 anos fará com que o custo da
oferta de pensões ao mesmo nível que hoje suba 10% a 15%. Isto constitui, porém,
apenas cerca de metade do desafio demográfico para o qual a Europa deve preparar-se.
A outra grande mudança advém do facto da numerosa geração nascida após a Segunda
Guerra Mundial, a geração do “baby-boom”, atingir a idade de reforma e das gerações
subsequentes serem muito mais pequenas, em resultado das menores taxas de
natalidade. Nos próximos 10 a 15 anos, estas gerações numerosas começarão a
reformar-se e a receber as suas pensões.
O desafio colocado pelo envelhecimento da população e as suas implicações para a
manutenção de pensões adequadas e sustentáveis foi destacada em vários Conselhos
Europeus, como é o caso das de Lisboa e Barcelona. Foi igualmente salientado este
aspecto nas conclusões do Conselho Europeu de Estocolmo, em Março de 2001, o que
lançou as bases para o método aberto de coordenação no domínio dos regimes de
pensões. Este processo foi, finalmente, lançado no Conselho Europeu de Laeken, em
Dezembro de 2001, com base na elaboração de objectivos comuns, enquadrados em três
princípios gerais: salvaguardar a capacidade dos regimes de pensões cumprirem os seus
objectivos sociais; manter a sua sustentabilidade financeira e dar resposta a
necessidades sociais em evolução.
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Todos os países europeus garantem, à maioria das pessoas, a aquisição de direitos de
pensão e proporcionam um nível mínimo de rendimento aos idosos que não adquiriram
direitos de pensão suficientes. O facto da velhice ter deixado de ser sinónimo de
pobreza é uma importante conquista dos regimes de pensões. Em alguns países, o risco
de pobreza dos idosos é inferior ao das camadas mais jovens da população. Sobretudo
nos casos onde os riscos de pobreza continuam a ser elevados, está a ser introduzida
uma vasta gama de medidas destinadas a melhorar as garantias de rendimento mínimo,
bem como várias prestações pecuniárias e em espécie.
Os regimes de pensões, através dos regimes públicos ligados aos salários (primeiro
pilar), regimes profissionais privados (segundo pilar) e planos individuais de reforma
(terceiro pilar), oferecem à maior parte dos europeus boas oportunidades de manterem
o seu nível de vida depois de se reformarem. Em consequência destes regimes, e em
combinação com outras políticas de incentivos fiscais aos pensionistas, na maioria dos
países europeus, os idosos atingiram, de um modo geral, um nível de vida razoável e,
em alguns casos, até relativamente elevado. A maturação dos regimes de pensões e a
maior participação das mulheres contribuíram para aumentar os níveis médios das
pensões. No futuro, prevê-se a introdução de novos aperfeiçoamentos nos regimes de
pensões, designadamente aqueles que permitam às pessoas adquirir direitos de pensão
adicionais se adiarem a sua passagem à reforma e incentivem os parceiros sociais para
que criem regimes de pensões sectoriais baseados em acordos colectivos vinculativos.
Embora a maior parte dos rendimentos das pensões continue a ser assegurada pelos
regimes do primeiro pilar, também estão a incentivar-se os regimes de pensões
privados.

Todos os países integraram fortes elementos redistributivos nos seus regimes de pensões
do primeiro pilar, nomeadamente sob a forma de garantias de pensão mínima ou de
créditos relativos a alguns períodos em que as pessoas não auferiram rendimentos
passíveis de contribuição para a segurança social (por exemplo, de desemprego, de
licença parental), o que contribuiu para reduzir as disparidades de rendimentos entre os
pensionistas, muitas vezes mais do que entre a população em geral. A maior
dependência dos regimes de pensões profissionais, frequentemente sustentados por
acordos colectivos, ou de regimes públicos de pensões com fortes elementos de
solidariedade e com uma forte ligação entre contribuições e prestações, aumentará a
adequação dos níveis das pensões e promoverá a equidade entre gerações.
Nos últimos anos, todos os países da União Europeia reconheceram a urgência de tornar
os regimes de pensões estáveis do ponto de vista financeiro, tendo em conta o período
limitado em que será possível actuar antes do envelhecimento da população produzir
todo o seu efeito. Neste contexto, uma abordagem baseada no aumento das taxas de
emprego, na redução da dívida pública e na reforma dos sistemas de pensões, elementos
igualmente subjacentes às Orientações Gerais para as Políticas Económicas, foi
amplamente incorporada na estratégia global da União Europeia.
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Os esforços para aumentar as taxas de emprego são um elemento importante da sua
estratégia de longo prazo para assegurar a sustentabilidade das pensões. O aumento das
taxas de emprego permite que o financiamento das prestações possa ser suportado por
um maior número de pessoas e, consequentemente, que os níveis das prestações possam
ser mantidos. As projecções relativas às despesas públicas com pensões indicam que,
com o aumento continuado do emprego para além de 2010, o aumento das despesas
públicas com pensões em percentagem do PIB poderia reduzir-se em cerca de um terço
em 2025, comparativamente ao cenário de base no qual não haveria alteração das
políticas. Isto significa que o aumento das taxas de emprego, por si só, não resolverá o
problema da sustentabilidade financeira dos regimes de pensões.
Actualmente, a maioria dos europeus reforma-se antes de atingir a idade legal de
reforma. Se fosse possível aumentar um ano à idade de reforma efectiva, sem aumentar
os direitos de pensão, o aumento previsto das despesas com pensões sofreria uma
redução de 0.6 pontos percentuais do PIB em 2025. Isto significa que um aumento de
um ano na idade de reforma efectiva absorveria cerca de 20% do aumento médio
previsto das despesas com pensões em 2025. Todos os países europeus estão
empenhados em adiar o acesso à reforma antecipada e estão também a reformar os
regimes de pensões antecipadas e as políticas laborais, adoptando estratégias globais
para assegurar a sustentabilidade dos sistemas de pensões e das finanças públicas em
geral. Contudo, estão previstos grandes aumentos das despesas com as pensões públicas
e, além disso, há países que ainda se debatem com rácios de dívida pública elevados e
com a necessidade de consolidação orçamental.

Todos os países da União Europeia estão cientes de que, em virtude da forte pressão
financeira exercida pela rápida deterioração dos rácios de dependência, a equidade entre
as gerações ficará em risco. Para prevenir os efeitos adversos no emprego, devem
tomar-se precauções numa tentativa de evitar o aumento da carga fiscal global, em
especial sobre o trabalho, e atingir um equilíbrio sustentável entre a fiscalidade
incidente no trabalho, por um lado, e outras formas de fiscalidade, incluindo a que
incide no capital, por outro. Vários países procuram acautelar as consequências para os
regimes de pensões, da passagem à reforma da geração do “baby-boom”, criando fundos
de reserva nos regimes públicos de pensões, com o intuito de evitar grandes aumentos
das contribuições. Também se proporcionaram melhores oportunidades aos regimes
complementares privados e ao financiamento privado, reduzindo, deste modo as
pressões para um aumento da despesa pública. Alguns países transformaram os seus
regimes públicos de pensões em regimes de contribuições definidas fictícias, com o
objectivo de estabilizarem as taxas de contribuição das diversas gerações e de
instituírem melhores incentivos ao trabalho, contribuindo, deste modo, também para
cumprir o objectivo de aumentar as taxas de emprego.
A sustentabilidade financeira dos regimes de pensões financiados por capitalização
depende da boa administração dos fundos e do desempenho dos mercados financeiros.
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Os riscos que ameaçam os regimes de pensões por capitalização podem ser, em grande
medida, reduzidos através de uma supervisão eficaz e de uma gestão prudente dos
activos. Os regimes gerais, de um modo geral, respondem bem ao desafio de
proporcionar pensões de reforma aos trabalhadores atípicos (a tempo parcial,
temporários, não assalariados) e aos trabalhadores móveis. Em contrapartida, a situação
nos regimes do segundo pilar ainda não pode ser considerada satisfatória: a cobertura
dos regimes profissionais continua a ser menos boa para os trabalhadores atípicos e, em
alguns países, os trabalhadores que mudam de emprego tendem a terminar as suas
carreiras com menos direitos de pensão ao abrigo de regimes profissionais do que os
trabalhadores que permanecem com o mesmo empregador.
Os diversos países estão, assim, a adaptar gradualmente os seus sistemas de pensões à
evolução dos papéis sociais e económicos dos homens e das mulheres. Estão a adoptar
novas regras tendentes a facilitar a conciliação entre as responsabilidades familiares e
o trabalho, para ambos os progenitores. Todavia, apesar dessas medidas e da maior
participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda subsistirão por muito tempo
diferenças significativas entre os direitos de pensão das mulheres e dos homens.

A primeira avaliação global dos regimes de pensões e das políticas nacionais neste
domínio, a nível da União Europeia, mostra que se está a evoluir para sistemas de
pensões financeiramente sustentáveis, capazes de assegurar pensões adequadas no
futuro, em particular na altura em que o envelhecimento da população acelerar. Existe a
plena consciência da interdependência entre a sustentabilidade financeira e a adequação
das pensões no contexto de uma sociedade em envelhecimento: a sustentabilidade
financeira dos sistemas de pensões é uma condição prévia necessária para que as
prestações de reforma venham a ter níveis adequados no futuro, ao mesmo tempo que a
adequação das pensões é uma condição prévia à congregação de apoio político para
viabilizar as necessárias reformas dos regimes de pensões.
Os relatórios de estratégia nacional apresentam uma grande variedade de
desenvolvimentos positivos no que respeita à consecução dos objectivos comuns.
Embora os desafios financeiros tenham sido a principal força motriz das reformas, os
diversos países têm tido o cuidado de não comprometer os objectivos sociais dos seus
regimes de pensões e estão a esforçar-se por adaptar os seus sistemas de pensões à
evolução das necessidades societais. Este equilíbrio entre as preocupações sociais e as
preocupações financeiras é fundamental para o êxito político das reformas dos sistemas
de pensões. Todos os países da UE iniciaram já os seus processos de reforma e vários
deles levaram a cabo grandes reformas, algumas delas radicais, durante a década de
1990. No entanto, um grande número de países considera necessário fazer novas
reformas para salvaguardar a sustentabilidade, a longo prazo, dos seus sistemas de
pensões, bem como a solidez das finanças públicas.
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A dinâmica subjacente ao processo de reformas que visa assegurar a sustentabilidade
das pensões a níveis adequados deve ser mantida. A melhoria dos incentivos para os
trabalhadores mais velhos permanecerem durante mais tempo no mercado de trabalho
revestir-se-á de particular importância. Isso poderá ser conseguido, nomeadamente,
através de um reforço da relação entre as contribuições e as prestações. Finalmente, a
adequação futura também depende da adaptação dos sistemas de pensões a padrões de
emprego e de carreira profissional mais flexíveis e à evolução dos papéis dos homens e
das mulheres na sociedade.
O envelhecimento começará a produzir os seus efeitos nos sistemas de pensões dentro
dos próximos dez anos na maior parte dos países europeus. É, pois, urgente adoptar
estratégias credíveis e eficazes e transmitir sinais claros aos cidadãos sobre o que podem
esperar dos seus sistemas de pensões e aquilo que têm de fazer para alcançarem um
nível de vida adequado quando se reformarem.
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O impacto potencial desta evolução demográfica nos regimes de pensões suscita grande
preocupação em todos os países. A sensibilização para o problema tem vindo a crescer,
tanto entre os responsáveis políticos como entre os cidadãos, como mostram os
resultados de um inquérito Eurobarómetro realizado pela Comissão no Outono de 2001.
A consciência destes desafios demográficos, que são sobretudo encarados como um
problema para os regimes públicos de pensões, leva provavelmente muitos europeus a
adoptar um ponto de vista bastante pessimista sobre os futuros direitos de pensão do
regime geral. A maioria dos europeus prevê algumas dificuldades para viver com a sua
pensão do Estado, havendo uma grande percentagem de pessoas que não tem uma ideia
clara sobre aquilo que poderá esperar: quase 30% das pessoas inquiridas responderam
“Não sei”.
Os resultados podem reflectir dúvidas acerca da futura viabilidade dos regimes gerais de
pensões e uma falta de confiança nas políticas governamentais, mas também traduzem,
pelo menos em alguns países, uma certa confusão sobre o significado do termo “pensão
do Estado”. Em todo o caso, a confiança quanto à situação financeira depois da
passagem à reforma é bastante elevada, o que depende não só do rendimento
proveniente dos diversos regimes de pensões, mas também de outros factores, como as
poupanças e a posse de casa própria. Esta pergunta mais geral, sobre a situação que as
pessoas prevêem vir a ter depois de se reformarem, mostra que cerca de 20% dos
europeus estão preocupados com a sua situação depois da passagem à reforma,
enquanto mais de 60% mostram estar confiantes. Os níveis mais elevados de confiança
são observáveis nos países nórdicos. Também é interessante notar que menos pessoas
responderam “Não sei”, a esta pergunta sobre a situação global após a passagem à
reforma.
Uma resposta política evidente para o aumento da esperança de vida seria elevar a
idade de reforma, de modo a manter inalterado o equilíbrio entre a duração da vida
activa e a da reforma. Isto permitiria manter níveis de pensões adequados sem ter de
aumentar as contribuições nem os impostos para financiar os regimes de pensões.
Poderá não ser necessário aumentar a idade legal de reforma, que é normalmente de 65
anos na maioria dos países. Na prática, só uma minoria das pessoas permanece no
mercado de trabalho até atingir essa idade. A maioria dos europeus tenciona
reformar-se entre os 56 e os 60 anos e muito poucos esperam estar ainda a trabalhar
após os 65 anos de idade.

A mudança das atitudes em relação às práticas de passagem à reforma constituirá um
importante desafio para os responsáveis políticos. É claro que o aumento da idade legal
de reforma não será uma resposta política popular ao desafio do envelhecimento
demográfico: menos de um quarto dos europeus apoiariam uma tal medida.
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Porém, a manutenção da actual idade de reforma não significa que não se possa
aumentar a idade efectiva de abandono do mercado de trabalho e aproximá-la da idade
legal de reforma. Também vale a pena assinalar que a idade média de reforma era mais
elevada na década de 1960 do que na actualidade, muito embora, nessa altura, a
esperança de vida aos 65 anos fosse muito menor e o estado de saúde das pessoas dessa
idade menos favorável do que é hoje, ou do que será provavelmente dentro de algumas
décadas.

Para elevar a idade efectiva de reforma, é necessário incorporar incentivos para o
prolongamento da vida activa nos regimes de pensões, o que pode assumir a forma de
uma ligação actuarial estreita entre as contribuições e as prestações, uma ideia que, pelo
menos em princípio, goza do apoio da opinião pública.
Simultaneamente, a ideia de que os trabalhadores mais velhos devem dar lugar, no
mercado de trabalho, aos trabalhadores mais jovens e aos desempregados ainda é
sustentada por muita gente. A falácia do “bolo do trabalho”, isto é, a ideia de que
existe um determinado número de postos de trabalho que é necessário repartir da
forma mais justa possível, ainda parece estar muito arreigada na opinião pública. Mas
isso não é seguramente assim em todo o lado. Na Dinamarca, Países Baixos, Reino
Unido e Irlanda, países onde a sensibilização do público contra a discriminação em
relação à idade foi recentemente aumentada por grandes debates e campanhas
governamentais, a maioria é igualmente veemente no seu desacordo com tal ideia. Uma
vez que, ainda há não muito tempo, as atitudes nestes países eram semelhantes às
presentemente defendidas pela maioria das pessoas, parece-nos que os sentimentos
podem evoluir e mudar quando as pessoas são expostas, durante um período longo, a
debates sobre estas questões.
A maioria dos europeus pensa também que a passagem à reforma deve ser obrigatória
numa determinada idade mas, mais uma vez, as opiniões diferem consideravelmente
consoante os países que as proferem. O caso da Itália é interessante, pois parece haver
um forte apoio à passagem obrigatória à reforma, o que não impediu que o governo
adoptasse (durante um longo período de transição) um sistema mais flexível, em que as
pessoas têm um elevado grau de liberdade individual para decidirem quando querem
reformar-se e determinarem o nível da sua pensão através da escolha do momento em
que se reformam.
A aquisição de direitos de pensão adicionais, graças ao adiamento da passagem à
reforma, pode ser uma importante forma de assegurar a manutenção da adequação das
prestações num contexto em que as taxas de substituição estão a sofrer uma redução em
resposta ao equilíbrio menos favorável entre os activos e os reformados. Contudo, esta
ideia, que já está a ser aplicada em alguns regimes de pensões reformados, ainda não
tem uma ampla aceitação na opinião pública.
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A ideia de que os pensionistas devem ser autorizados a auferir rendimentos
complementares à sua pensão – outra forma de incentivar a participação dos
trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho e de assegurar um melhor nível de
vida para os pensionistas – goza de maior aceitação, mas uma percentagem
significativa de europeus ainda pensa que não deveria ser possível combinar os
rendimentos do trabalho com uma pensão.

As atitudes da população pertencente aos diversos países europeus revelam a existência
de um considerável atraso em relação a um processo de reforma que já está bastante
avançado. A sensibilização para as medidas de reforma necessárias e os benefícios que
elas poderão trazer aos trabalhadores mais velhos, às pessoas que contribuem para as
pensões e aos pensionistas deverá constituir, por isso, uma prioridade, em especial no
que diz respeito à ligação entre o emprego e os sistemas de pensões.
Os relatórios de estratégia nacional apresentam uma grande variedade de aspectos
positivos em relação aos objectivos comuns. Existe uma manifesta vontade de enfrentar
os desafios financeiros, sem prejudicar os objectivos sociais, através das seguintes
acções:
o Prevenir a exclusão social através da inscrição obrigatória em regime de pensões
que contribuam, na medida do possível, para a autonomia financeira na velhice;
o Prolongar a vida activa – actualmente, a maior parte dos europeus reforma-se
antes de ter atingido a idade legal de reforma. Se fosse possível aumentar em um
ano a idade efectiva de passagem à reforma, sem aumento dos direitos de
pensão, o crescimento previsto das despesas com pensões seria reduzido entre
0,6 e 1 ponto percentual em 2025. Assim, um aumento de um ano de idade
efectiva de reforma permitiria absorver cerca de 20% do aumento médio
previsto das despesas com pensões em 2025;
o Adaptar as prestações e as contribuições de uma forma equilibrada – Embora os
diversos países europeus estejam resolvidos a manter pensões adequadas, apesar
do envelhecimento demográfico, estão igualmente cientes de que não poderão
atingir esse objectivo sobrecarregando as futuras gerações activas. Para evitar
um impacto negativo no emprego, deverá evitar-se aumentar a carga fiscal
global, particularmente a que incide no trabalho, e atingir um equilíbrio entre a
tributação do trabalho, por um lado, e outras formas de fiscalidade, incluindo a
que incide no capital, por outro.
o Manutenção do nível de vida – Os sistemas de pensões, através de regimes de
prestações de montante fixo ou ligados às remunerações (primeiro pilar),
regimes profissionais privados (segundo pilar) e planos de reforma individuais
(terceiro pilar), oferecem à maioria dos europeus boas possibilidades de manter
o seu nível de vida após a passagem à reforma. Assim, os níveis de rendimento
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médio das pessoas com mais de 65 anos representam quase 90% de rendimento
médio das pessoas com menos de 65 anos. O essencial das prestações de
reforma provém de regimes do primeiro pilar; estes regimes deverão continuar a
constituir a principal fonte de rendimento das pessoas idosas na maioria dos
Estados;
o Promover a solidariedade – Os diversos países da União Europeia estão a
incorporar fortes componentes redistributivas nos respectivos regimes de
pensões do primeiro pilar, particularmente sob a forma de pensões mínimas
garantidas ou de créditos destinados a cobrir certos períodos sem rendimentos
susceptíveis de dar lugar à aquisição de direitos de pensão (desemprego, estudos,
licença parental, etc.). Esta situação não é incompatível com o reforço da
ligação entre as contribuições e as prestações, nomeadamente se os elementos de
solidariedade forem financiados pelo orçamento geral. Os regimes profissionais
com base em acordos colectivos podem igualmente conter fortes elementos de
solidariedade. O último inquérito sobre o rendimento mostra, para o conjunto da
UE, disparidades de rendimento mais pequenas entre os idosos do que o
conjunto da população;
o Aumentar o nível de emprego – todos os países envidaram esforços no sentido
de aumentar as taxas de emprego como elemento estratégico, importante a longo
prazo, para garantir a sustentabilidade das pensões. Taxas de emprego mais
elevadas necessitam que mais pessoas assumam o financiamento das prestações
e que, assim, o nível destas possa ser mantido;
o Demonstrar a capacidade dos sistemas de pensões para enfrentar os desafios – a
maior parte dos países empreende já esforços para melhorar a transparência dos
respectivos sistemas de pensões, através de uma informação sistemática dos
interessados sobre o seus direitos de pensão, de um acompanhamento regular do
desempenho global e da sustentabilidade do sistema no seu conjunto -. Esta
transparência é importante, não só para permitir aos interessados a planificação
da sua reforma e tornar as medidas que lhe garantam o nível de vida pretendido,
mas também para garantir a longo prazo a viabilidade e a estabilidade do sistema
e, assim, a confiança do público no futuro dos sistemas de pensões. A
informação de elevada qualidade sobre os sistemas de pensões, destinada
simultaneamente aos decisores e aos cidadãos, deverá igualmente contribuir para
criar os consensos necessários às reformas. A informação regular das pessoas
sobre os seus direitos de pensão gera um sentimento de posse e permite que elas
assumam a responsabilidade perante a sua própria reforma. Poderá, por um lado,
mudar a própria natureza de alguns sistemas de pensões e acelerar a evolução
para regimes com uma aquisição de direitos mais linear e estreitamente ligada às
contribuições ou, por outro lado, levar a outros esforços que possam ser
recompensados através de direitos de pensão (por exemplo, as responsabilidades
de assistência à família).
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Deste modo, se o envelhecimento começar a produzir os seus efeitos nos regimes de
pensões nos próximos dez anos, será urgente adoptar estratégias credíveis e eficazes e
fornecer claros sinais aos cidadãos sobre aquilo que podem esperar dos seus sistemas de
pensões e aquilo que têm de fazer para obter um nível de vida adequado quando se
reformarem.
Qualquer que seja a evolução futura, configuram-se dois cenários extremos com
impacto real na procura do turismo: cenário de manutenção das actuais idades de
reforma, o que significa uma acelerada expansão dos potenciais consumidores
pertencentes às idades mais avançadas; cenário de subida gradativa da actual idade de
reforma, o que pode significar uma estabilização (ou até mesmo uma diminuição) dos
potenciais consumidores pertencentes ao grupo etário com mais de 65 anos de idade.

C.5. A importância estratégica do “mosaic society” na
prospectiva do turismo
A emergência do “mosaic living” ou da “mosaic society”

A evolução social tem tido ritmos diferentes segundo as épocas históricas e os espaços
culturais. Quando uma cultura, bem como os padrões de comportamento que lhes estão
associados, se conservam aparentemente estáticos durante muito tempo, é natural que os
diversos agentes sociais julguem que os seus costumes, valores e técnicas sejam os mais
adequados e duradouros face aos desafios da modernidade. Nas sociedades em que o
complexo processo de mudança ocorreu lentamente, a forma gradativa como se
processou, não deu lugar de forma imediata à percepção dessas mudanças. Em
contrapartida, nas sociedades em rápida modificação instala-se mais facilmente uma
mentalidade mais aberta, sendo esta atitude causa e efeito da mudança.
Uma mudança social ou cultural implica sempre o aparecimento de novos elementos
que vão perturbar a ordem existente. Quanto mais estruturado e fechado for o sistema,
maior impacto terá a mudança ocorrida em alguns dos seus elementos, porque é
provável que exista uma desorganização dos restantes. Uma cultura desorganizada ou
uma lenta destruturação leva sempre à insegurança das pessoas, ao desmoronamento do
seu universo valorativo e a situações de anomia. Este fenómeno resulta da coexistência,
no sistema de valores, de modelos culturais contraditórios – em simultâneo com a
desorganização social surge a desorganização pessoal.
Nas últimas décadas temos vindo a assistir a mudanças a nível global. Nos países em
vias de desenvolvimento introduzem-se mudanças rápidas, visando acelerar a entrada
das mesmas na modernidade e transformar os seus hábitos ancestrais, num processo que
muitas vezes leva à alteração das culturas locais. Nas sociedades do mundo pósSaeR - Abril 2005 - 146

transição são também visíveis as marcas de desorganização a vários níveis. O descrédito
das instituições produtoras de capital social, os conflitos de valores, o desemprego, a
exclusão social de vastas camadas da população, manifestações de xenofobia e racismo,
a incerteza perante o futuro são alguns aspectos da desorganização provocada pela
mudança.
Na verdade, a observação atenta da evolução da história recente tem demonstrado que,
qualquer processo de mudança origina sempre o fim da “velha ordem” e a criação de
uma “ordem nova”. No período de transição podem surgir dificuldades de adaptação,
não só pessoal como institucional, dando origem a fenómenos de resistência à mudança.
Na verdade, para além dos eventuais benefícios que possam trazer, todas as mudanças
têm custos e nem sempre se muda para melhor. Certos desfasamentos culturais
envolvem o atraso de uma parte da cultura relativamente a outra.
Nas sociedades actuais, globais, da informação e do conhecimento, surgem frequentes
desfasamentos entre a apreensão técnica e científica das novas tecnologias e a mudança
de atitudes perante a evolução contínua que decorre em grande parte delas.
As várias teorias monocausais, que pretendem explicar a mudança social e cultural,
mostram-se inadequadas, uma vez que a mudança é geralmente resultante de uma
convergência de factores, de enumeração complexa, mas que aparecem associados ao
declínio das sociedades tradicionais, à emergência da globalização e da sociedade da
informação e do conhecimento.
Assim, tendo em conta a necessária caracterização dos elementos fundamentais que nos
ajudam a identificar as linhas determinantes da procura do turismo, podemos
identificar um conjunto de factores que resultam desta mudança cultural:
o emergência de novas instituições capazes de gerir situações provocadas por
processos de aculturação, choques culturais ou incapacidade de adaptação ao
ritmo e intensidade dos processos de mudança;
o coexistência de comportamentos contraditórios – integração/nacionalismo,
massificação/individualismo, competição/solidariedade, fanatismo/tolerância,
aculturação/marginalização;
o novos problemas decorrentes das novas tecnologias – problemas éticos e
jurídicos decorrentes da difusão de novas tecnologias, tais como as tecnologias
ligadas à saúde, à informação, à genética e ao conhecimento;
o novos movimentos sociais – emergência de novos movimentos ligados a
movimentos contraculturais e ao despertar das pessoas para novos problemas,
bem como para outros padrões de comportamento e estilos de vida;
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o emergência de novos comportamentos estatística e socialmente relevantes –
coexistindo com os tradicionais surgem novas famílias, novos papéis familiares,
novas situações de emprego, novas ocupações do lazer, novos comportamentos
rurais e urbanos – a emergência da “mosaic society”; deixando de existir uma
cultura dominante e maioritária (onde tudo o resto é marginal) para passar a
existir uma coexistência de vários “ mosaicos” culturais;

Neste contexto, a configuração de uma plataforma estratégica para o turismo em
Portugal, nos próximos vinte anos, não pode mais, tanto a nível da oferta como da
procura, ser pensada com parâmetros clássicos que resultam da projecção de
tendências do passado, como por exemplo, identificar a procura com base em
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extrapolação de tendências de volumes, de composição por sexos, idades ou perfis
profissionais estáveis, de tipologias de procura turística.

O futuro dos elementos humanos que estarão envolvidos na actividade turística terá um
perfil demográfico muito diferente daquele que observamos nos dias de hoje.
A segunda metade do século XX foi fundamentalmente dominada por dois vectores
fundamentais estruturantes do funcionamento da sociedade global e suas principais
instituições: ordem e estabilidade. A ordem e a estabilidade dominaram durante quase
todo o período da época contemporânea o sistema de ensino e de formação, o emprego,
a ocupação de tempos livres, a vida familiar, as redes de amigos, os estilos de vida. Tal
facto não significa que não tivessem existido mudanças. Essas mudanças eram, no
entanto, controladas e na maior parte das vezes com tendências definidas.
A emergência de uma forma sustentada e estatisticamente significativa do
individualismo, da concentração urbana, da diversidade cultural e étnica, do
multiculturismo, da mobilidade espacial e profissional, da livre escolha, da diversidade
de carreiras profissionais ao longo da vida, da emergência da oportunidade e do risco
como alternativa à ordem e à estabilidade, de novos tipos de família de uma forma
estatisticamente relevante, do envelhecimento da população e consequente risco de
quebra de solidariedade entre gerações, de novas formas de pobreza como, por exemplo,
o isolamento físico das pessoas, de diferentes formas de uso do tempo e em particular
dos tempos livres levaram à emergência do mosaic living, que pode ser definida como a
fragmentação e a diferenciação da vida familiar e da maior parte das instituições que
integram o funcionamento tradicional da sociedade, base da construção das tendências
pesadas.
Todas estas características serão reforçadas à medida que se for consolidando o
alargamento na União Europeia.
As principais áreas de referência da “mosaic society”
A actividade turística terá que ser pensada e planeada num contexto de contínua
fragmentação e ruptura com os estilos de vida tradicionais. As palavras mais adequadas
para descrever estes novos padrões de comportamento são:
o
o
o
o

individualismo
diversidade
mobilidade
escolha

Em contrapartida, iremos assistir – sem que isso implique o seu total desaparecimento –
ao declínio da predominância estatística, social e cultural dos estilos de vida
caracterizados por:
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o ordem
o previsão
o estabilidade

Por exemplo, no passado recente a normalidade consistia em:
o viver mais ou menos na mesma região por períodos significativos de tempo (ou,
em caso limite, a vida inteira);
o ter uma mesma ocupação ao longo da vida, ou por um período bastante grande
de tempo;
o trabalhar para o mesmo empregador;
o estar incorporado em redes estáveis de amigos;
o receber e transmitir valores estáveis;
o estar inserido numa família nuclear estável, em articulação com uma família
alargada.
A diversidade cultural existente nos diferentes países apenas inseria variantes dentro de
um mesmo modelo, cujo núcleo central era projectável pela previsibilidade na sua
evolução.
O impacto da globalização e o advento da sociedade da informação fez emergir novas
dinâmicas, ou melhor, conferiu a alguns “germens de futuro” relevância estatística e
social, de tal forma que modelos tradicionais e novos estilos de vida, convivem lado a
lado sem existirem modelos dominantes e modelos ocultos ou marginais.

É neste contexto que o impacto que os quatro grandes “drivers” da “mosaic society” –
individualismo, diversidade, mobilidade e escolha – produz nos estilos de vida deverá
ser analisado em relação a um conjunto de áreas relevantes, para chegarmos a uma
análise prospectiva do turismo que se pretende inovadora:
o
o
o
o
o
o

diversidade das estruturas demográficas;
multiplicidade das estruturas familiares;
mobilidade e diversidade do trabalho e do emprego;
diversidade de histórias educativas e de processos de formação;
diversidade na ocupação dos tempos livres, nos estilos de vida e no consumo;
aumento na diversidade dos comportamentos pessoais, devido ao impacto da
informação e das novas tecnologias de comunicação.

Diversidade das estruturas demográficas

Os próximos vinte e cinco anos serão caracterizados pelo envelhecimento demográfico
e pela estabilização ( por vezes diminuição) do volume da população.
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Se a análise prospectiva do volume da população nos indica que, no mínimo, teremos o
mesmo potencial demográfico na Europa de procura turística, o processo de
envelhecimento indica-nos que a composição da população vai sofrer profundas
modificações. O envelhecimento demográfico que teoricamente é de natureza dupla
(menos jovens e mais velhos) passa a ter quatro dimensões – diminuição da importância
dos jovens, aumento do peso das pessoas com mais de 65 anos, aumento do peso da
velhice no grupo com mais de 65 anos e envelhecimento da população activa.
O Envelhecimento Demográfico na Europa

Fonte: Nações Unidas
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Prospectiva das Quatro Dimensões do Envelhecimento na Europa (II)

Fonte: Nações Unidas

ProspectivasdasQuatro Dimensõesdo Envelhecimento na Europa (%)
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2050

Jovens (0-14 anos)

17.5

15.9

15.2

15.1

15.0

14.7

14.4

I. Reforma (65+ anos)

14.7

15.9

16.2

17.4

19.0

21.0

27.6

9.6

10.1

10.7

10.9

12.0

12.1

17.7

80.9

87.6

97.3

101.6

10.6

111.7

112.2

Velhice (85+/65+)
Envelhecimento da População
Activa (45-64 / 25-44) *100
Fonte: NaçõesUnidas

Em 2005, no conjunto da Europa como na maior parte dos países europeus, o peso das
pessoas com mais de 65 anos ultrapassará a importância dos jovens. Em 2025, a
diferença será de 6 pontos e em 2050 praticamente o dobro.
A velhice continuará a aumentar e os velhos activos serão em maior número do que os
jovens activos a partir de 2015.
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Esta evolução das quatro dimensões do envelhecimento demográfico para além dos já
conhecidos efeitos na sustentabilidade dos sistemas de Estado – Providência
acarretando inequívocas consequências nos padrões de consumo e na utilização dos
tempos livres.
As mobilidades internas e externas irão necessariamente aumentar, o que reforçará as
tendências para o individualismo e diversidade.
Multiplicidade das estruturas familiares

Existe um conjunto considerável de indicadores que demonstram, não só a existência de
uma multiplicidade de estruturas familiares, bem como uma tendência para a
individualização da sociedade europeia:
o aumento da tendência para agregados familiares mais pequenos (em 2003, a
dimensão média familiar na União europeia é de 2,5; a maior dimensão é da
Irlanda (3,2) e a menor é da Dinamarca (2,1);
o aumento do número de agregados familiares sem filhos (em 2003, a média da
União Europeia era de 28,7% em relação ao total; a maior percentagem pertence
à Dinamarca com 44,2% e a menor à Irlanda com 18,15);
o aumento dos agregados com filhos e apenas um pai (em 2003, a média da União
Europeia é de 11,3% em relação ao total; a maior percentagem pertence à
Irlanda e à Bélgica com 14,3% e a menor pertence à Grécia com 6,8%;
o apesar de existir uma tendência para a diminuição da sua importância, a
importância relativa dos agregados familiares com os dois pais e filhos é o
modelo maioritário (em 2003, a média da União Europeia é de 60,8% e quase
todos os países estão acima dos 50%; as únicas excepções são a Dinamarca e o
Reino Unido com percentagens ligeiramente inferiores;
o declínio das taxas de casamento, aumento da tendência para a coabitação,
aumento dos divórcios, aumento dos casamentos ou coabitação de divorciados e
dos nascimentos fora do casamento.

Estas tendências têm um conjunto importante de consequências. No futuro, os turistas
europeus terão uma enorme diversidade de formas familiares e em termos de estilos de
vida, a diversidade será cada vez maior.
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Nascimentos Fora do Casamento (%), na Europa em 2003

Fonte: Conselho da Europa

Mobilidade e diversidade do trabalho e emprego

O futuro económico da Europa será caracterizado por uma contínua transferência de
população activa proveniente da agricultura e da indústria para os serviços. Tal facto
terá consequências evidentes na natureza da força do trabalho, aumentará a necessidade
de recursos humanos tecnicamente bem preparados e valores diferentes daqueles que
hoje temos:
o aumento do desemprego nos trabalhadores com conhecimentos técnicos
tradicionais;
o diminuição acentuada do trabalho concebido como um emprego para toda a
vida, acompanhado por um declínio do trabalho a tempo inteiro (em 2003 ,
superior a 55% em todos os países da União Europeia), o que terá como
consequência a existência de uma grande movimentação entre empregos e locais
de trabalho e a emergência da importância do capital humano e da mobilidade
entre e no interior dos países;
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o aumento gradativo do número de trabalhadores em part-time (em 2003, já
superior a 10% na União Europeia), dos trabalhadores que trabalham para si
próprios e dos que trabalham sem sair de casa.
Diversidade de histórias educativas e processos de formação

O tempo da vida individual das pessoas dedicado à educação e à formação continuará a
aumentar, mas o modelo que se instalou na segunda metade do século XX caracterizado
por um tempo para estudar (escolaridade básica + escolaridade secundária superior +
ensino universitário / técnico), um tempo para trabalhar e um tempo para descansar
tenderá a perder as fronteiras rígidas que actualmente tem e a transformar-se numa
mistura de tempos para trabalhar, descansar e aprender:
o aumento do tempo dedicado à educação e à formação;
o aumento da diversidade de trajectórias educativas (na Dinamarca, por exemplo,
36% dos estudantes que entram na Universidade têm mais de 25 anos e já têm
uma história de vida activa);
o aumento do life long learning, da educação à distância e dos “multi site
educational programmes”.

Em síntese, a diversidade de trajectórias educativas e de formação contribuirá para
aumentar o “mosaic living”.
Diversidade na ocupação dos tempos livres, nos estilos de vida e no consumo

As transformações demográficas associadas à diversidade de agregados familiares, de
estratégias educativas e formação e de situações no trabalho têm impactos profundos
nos tempos livres, nos estilos de vida e nos tipos de bens que serão consumidos:
o a importância da alimentação e do vestuário no orçamento familiar (em 2003,
no conjunto da União Europeia 18% e 7%) ainda tem tendência a diminuir,
apesar do grande declínio observado nos últimos 30 anos (em 1970, no conjunto
da União Europeia, as despesas com alimentação e vestuário representavam
mais de 50% do total do orçamento familiar);
o pelo contrário, devido ao aumento das pessoas a viver isoladamente e das
alterações nas estruturas familiares, bem como aos custos inerentes ao aumento
da mobilidade do trabalho e espacial, os custos com a habitação têm tendência a
aumentar consideravelmente (em 2003, no conjunto da União Europeia, os
custos com a habitação eram praticamente idênticos aos custos com a
alimentação, ou seja, cerca de 18% do orçamento).
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o O aumento das quatro dimensões do envelhecimento combinado com os custos
das novas tecnologias vai fazer aumentar substancialmente os custos da saúde
nos orçamentos familiares; este aumento pode ser ainda substancialmente
agravado com a erosão do Estado Providência e o aumento do esforço financeiro
necessário a completar a segurança sanitária dos indivíduos e das famílias.
o Consequentemente, devido à importância crescente dos custos da habitação e da
saúde nos orçamentos familiares, a parte dos orçamentos destinada a
actividades de lazer e tempos livres tenderá a declinar, forçando, em particular,
as pessoas a viver isoladamente, a encontrarem novas formas de sociabilidade
que não passam pelo consumo de bens ou de serviços de entretenimento.
O impacto da informação e das tecnologias de comunicação no aumento da
diversidade de comportamentos pessoais

A expansão dos telefones móveis e da sociedade da informação, para além de aumentar
o comércio electrónico, permitirá a qualquer cidadão europeu estar ligado em qualquer
lugar com todas as pessoas no intervalo de tempo que entender.
As possibilidades são imensas e seria impossível enumerá-las. Em todo o caso, não
deixa de ser importante salientar a emergência de novas preferências culturais,
reforçando, assim, a existência do “mosaic living”.
Na “Mosaic Society” passam a existir forças e tensões contraditórias, que empurram no
sentido da mudança / continuidade e da convergência / divergência. Contudo, a
emergência da “mosaic society” parece irreversível, devido às grandes oportunidades de
escolha em estilos de vida e relações pessoais. As tradições culturais continuarão a ser
importantes, mas perdendo a força que tiveram no passado e os europeus tenderão a
tornar-se diferentes não só entre espaços (como era no passado) como dentro de um
mesmo espaço. A direcção é incerta mas irreversível... as tendências pesadas darão,
cada vez mais, lugar à construção de cenários contrastados num exercício prospectivo.

SaeR - Abril 2005 - 156

É verdade que o objectivo turístico continua a ser o mesmo e que certas variáveis
ambientais terão as suas tendências pesadas, mas a emergência da “Mosaic society” vai
actuar fundamentalmente a nível dos ambientes económico e social /cultural.
É neste tipo de ambientes que a construção de perfis alternativos de procura turística
tem de ser encontrada.
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Neste contexto, a estrutura do sistema do turismo estabelecido por Kaspar (e adaptada
por Sarmento), ao ser condicionada por vários ambientes, não pode deixar de ser
baseada na teoria dos sistemas e evidenciar a articulação entre os ambientes referidos, a
procura e a oferta, ou seja, entre o sujeito turístico (a procura) e o objecto turístico (a
oferta).
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Assim, o sistema do turismo é composto por dois subsistemas interligados, que se
influenciam reciprocamente:
o o subsistema objecto turístico ou oferta turística, que abrange a totalidade das
instituições turísticas, ou seja, as empresas, as organizações e o núcleo receptor
onde o turismo se processa;
o o subsistema sujeito turístico ou procura turística, dependente da “ambientes
projectáveis” e “ambientes cenariáveis”, devido ao impacto da “Mosaic
Society”.

Finalmente, o efeito da “mosaic society” também se pode fazer sentir a nível das
ponderações a utilizar na criação da plataforma estratégica, táctica e operacional
dos serviços a prestar:
(1) falha na informação de marketing por poderem existir diferenças entre o serviço
esperado e aquilo que o fornecedor se apercebe como sendo importante;
(2) falha nos padrões do serviço por poderem existir diferenças entre a percepção da
gestão sobre as expectativas do consumidor e a definição das especificações
sobre a qualidade do serviço;
(3) falha no desempenho por poderem existir diferenças entre o serviço prestado e o
serviço percebido pelo cliente;
(4) falha na comunicação por poderem existir diferenças entre o serviço prestado e
as suas comunicação ou divulgação externas;
(5) falha na qualidade do serviço por poderem existir diferenças entre o serviço
esperado e o serviço percebido pelo cliente... é “função das outras falhas”,
globalizando a insatisfação.
O “modelo das cinco falhas de Berry”, que é essencial sob o ponto de vista do
planeamento estratégico, não é imune ao efeito da “Mosaic Society”.
A questão fundamental a esclarecer consiste em saber se existirá, potencialmente,
uma 6ª falha a montante dos comportamentos individuais ou se, numa primeira fase,
estaremos confrontados nos próximos anos com um efeito sobre todas as outras
falhas, em particular, sobre aquela que incide no funcionamento do subsistema da
oferta.
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O Efeito da “Mosaic Society” do “Modelo das Cinco Falhas de Berry”
(Adaptado)
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D. O “ENTERTAINMENT COMO FACTOR DE
EXPANSÃO ECONÓMICA
Nas indústrias do “tempo”, o turismo é uma actividade relevante enquanto actividade
económica fornecedora de produtos/serviços “espaços-tempo”. No âmbito dos
quotidianos individuais e societais o “entertainment” constitui uma componente
crescente desses mesmos quotidianos e como tal indissociável do turismo. O
entertainment é um elemento chave de muitos lifestyles, e, portanto, subjacente à
respectiva economia. Como tal, é um factor de expansão económica ou de definhamento
na sua falta ou insuficiência. Poderemos e deveremos mesmo falar das indústrias do
entertainment. Neste quadro de análise (ou de trabalho), a criação e a gestão de eventos
(de entertainment) ou a localização das actividades logísticas necessárias aos mesmos
constituem aspectos significativos.
A abordagem deste tema – como a de muitos outros da natureza humana e dos seus
efeitos económicos – deve ser multifacetada. Começaremos na perspectiva do indivíduo
e abordaremos, seguidamente, outras perspectivas.
Cada indivíduo é único. A experiência de cada um o diz, a psicologia confirma-o e as
ciências, em geral, atestam-no. Mas esta individualidade tem de ser tratada para,
operacionalmente, estudarmos psicologicamente os indivíduos, segmentá-los
economicamente ou, entre outros, concebermos as imagens políticas a fim de os atrair
para as causas ou movimentos dessa natureza.
Este tratamento de “classificação” ocorre nas disciplinas referidas como em muitas
outras disciplinas. Na psicologia, a abordagem passa muitas vezes pela elaboração de
perfis psicológicos e, a própria economia, em particular, uma das suas “especialidades”
fortemente ligada à psicologia, o marketing, não dispensa tipologias.
No domínio da psicologia – e do próprio marketing, entre outros – a questão do
contacto físico e do contacto (físico) humano é decisiva. Nem todos têm a mesma
facilidade de contacto com os outros – ou com as “coisas”. Poder-se-á, porventura,
afirmar que haverá maior ou menor facilidade de contacto físico, maior ou menor
aversão e/ou fobia a esse contacto.
Poder-se-á percepcionar que é na multidão que o homem pode encontrar uma das
formas de se libertar da fobia do contacto1. Trabalhando com esta ideia/conceito, a
multidão e o contacto físico pressupõem “espaço” e rapidamente chegamos às

1

Ver “Masse et puissance” por Elias Canetti, traduzido do alemão. A versão original está datada de 1960.
Elias Canetti afirma mesmo que «C’est dans la masse seulement que l’homme peut être liberé de cette
phobie de contact».
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actividades económicas fornecedoras de produtos/serviços “espaços-tempo” e ao
turismo bem como à criação e à gestão de eventos no mundo real.
Na multidão – e nos eventos/situações de entertainment que a propiciam – o indivíduo
rompe bloqueios que o condicionam, quer de índole individual, quer sócio-cultural. Não
será só a ultrapassagem da fobia do contacto físico que estará em causa. Os indivíduos
estão menos “formatados” para desempenharem determinados papéis nos contextos
sociais em que se movimentam. Muitos desses papéis são por vezes percepcionados
como coletes de forças onde as pulsões individuais são controladas, refreadas e ou
recalcadas face aos condicionamentos dos referidos contextos – a emoção “deve ceder
passo à razão” (sendo esta última a construção/elaboração individual de como se
comportar socialmente ou nos relacionamentos interpessoais). Em determinado tipo de
eventos, o indivíduo tende a libertar-se desses constrangimentos e a deixar fluir mais ou
menos (des)controladamente as emoções.
De certo modo, há “espaços-tempo” físicos de uma escala determinada de “transgressão
permitida”, seja a nível individual, seja a nível grupal/social. A escala de transgressão
pode, inclusive, ultrapassar o individual ou socialmente permitido, mas o indivíduo
procurou-a mais ou menos conscientemente. Terá sido mesmo seduzido pela
transgressão cuja prática só é conseguida no contexto de eventos e, porventura, mais
facilitada quando esses eventos se processam na multidão.
O factor de transgressão pode não estar presente em muitas situações de procura de
eventos ou da multidão por parte dos indivíduos. A solidão física tende a crescer nas
grandes urbes pelo crescente peso das famílias monoparentais e dos que vivem sós nas
habitações. Quer o envelhecimento, quer a evolução da família (monoparental,
separação/divórcio, ausência de filhos, entre outros factores) propiciam o crescente
isolamento físico das pessoas. Este isolamento é diferente se ocorrer em meios onde os
laços de vizinhança ou de conviabilidade ainda persistem ou se ocorrer em meios onde
esses factores de sociabilidade tendem a desaparecer. Neste último caso, a procura de
pessoas, aglomerados, multidões e eventos tende a acentuar-se.
Esta mesma procura surge também para o quebrar das rotinas do quotidiano, quando
este é percepcionado como não dispondo de grandes estímulos ou novidades – isto é,
quando o tédio invade o quotidiano. Naturalmente, o multimédia já há muito que tenta
preencher/ocupar o tempo, quer de isolados fisicamente, quer dos indivíduos que se
deixaram levar, mais ou menos inconscientemente, pela adrenalina veiculada pelos
media – a TV é o melhor exemplo dessa ocupação.
O virtual, através da complexificação das formas que veiculam conteúdos, vai ganhando
terreno ao real ou ocupando aquele que é desocupado pela evolução dos quotidianos –
isto é, tenta preencher o tempo dos que passaram a ter mais tempo livre das situações de
sociabilidade forçada como o que ocorre no trabalho em empresas ou noutras
organizações que implicam a presença física. No entanto, o real constituirá sempre a
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iguaria que o virtual tenta “clonar/replicar” (o exemplo de assistir presencialmente a
jogos de futebol nas bancadas, imerso na multidão, é ilustrativo quando comparado com
o visionamento de jogos via multimédia e em tempo real).
Este real encontra-se no relacionamento ou na proximidade/contiguidade física
envolvendo pessoas2. Poderá ou deverá mesmo não se afastar a hipótese de que certos
eventos ou concentrações humanas como que libertam energias subtis que são
percepcionadas ou vivenciadas por alguns indivíduos (como em casos de eventos
religiosos e culturais) e que motivam a sua procura por parte destes independentemente
doutros factores envolvidos.
Na perspectiva da multidão, só esta permite a descarga entendida pelo instante onde
todos que a constituem se desfazem das suas diferenças e se sentem iguais, segundo
Elias Canetti3. As diferenças sociais e a fobia do contacto físico são aí ultrapassadas
bem como o indivíduo pode ter a sensação de superar os seus condicionamentos. De
certo modo, os sentimentos de pertença ou de afinidade procurados pelos indivíduos nos
eventos, na multidão, podem também ser encontrados neste conceito de “descarga”.
Este mesmo autor encontra propriedades essenciais da multidão tais como:
(1)
(2)
(3)
(4)

a massa tende sempre a aumentar-se,
no seio da massa reina a igualdade,
a massa gosta da densidade,
a massa tem necessidade duma direcção.

Sem querermos aqui discutir ou aprofundar esta temática, esta perspectiva permite-nos,
contudo, considerar, nomeadamente, aspectos como a exploração/vivência dos sentidos
(o curtir, numa versão brasileira), os casos de violência propiciados muitas vezes pela
multidão, ou, ainda, os efeitos catárticos de alguns eventos.
O tema do entertainment também é acolhido na perspectiva de Elias Cannetti sob a
forma tradicional de “festas”, e, no contexto da multidão, as “multidões de festa”. Em
termos individuais mais do que a procura/do viver da “descarga” o objectivo da festa é o
prazer (jouissance na versão francesa).
Nas economias/sociedades tradicionais, no sentido de não desenvolvidas
tecnologicamente, em que a Natureza impunha ainda os seus ritmos – dia/noite, estações
2

Poder-se-ia também equacionar o relacionamento e/ou proximidade física com os animais domésticos
como uma ocupação sucedânea do tempo mas não se afigura relevante para a abordagem dado que, entre
outros, se poderia cair nos contextos “familiares”.
3

Ver “Masse et puissance”: “(…) Dans la décharge, ils rejettent ce qui les sépare et se sentent tous
égaux (…)” e “(…) L’ individu lui-même a le sentiment que dans la masse il franchitles limites de sa
personne (…)”.
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do ano, épocas de semear ou de colher –, em que as passagens dos solstícios e
equinócios era festejada nem que fosse sob a capa da comemoração de alguma
divindade/santo, as festas eram momentos seleccionados de congregar multidões e de
festejar, sendo tolerado o quebrar ou o suspender de algumas proibições, ao nível
individual ou societal, vigentes em períodos não festivos. O objectivo da festa, mais do
que a descarga, era, de facto, a jouissance.
Nas economias e sociedades tecnologicamente desenvolvidas, em que a Natureza
perdeu grande parte da definição do tempo – o “dia” dura vinte e quatro horas, a “noite”
faz, muitas vezes, parte do dia, seja em termos de trabalho, seja em termos de vida –, em
que mesmo um grande número de actividades agrícolas se industrializou (a criação de
aves não conhece a noite) e a população agrícola perde peso (em termos absolutos e
relativos) e a grande urbe ganha-o, as indústrias do entertainment esbatem a importância
tradicional das festas. “A tradição já não é o que era” e as indústrias do entertainment
tentam ocupar o tempo livre.
Contudo, as festas tradicionais podem manter-se, mas foram muitas vezes apropriadas
pelas indústrias do entertainment, sendo mesmo divulgadas à escala planetária e criando
procura a essa escala – a Feria de San Fermín, em Pamplona (Espanha), com a sua
tradicional largada de touros num circuito urbano, data do século XVI, é amplamente
divulgada pelos canais “sérios” da TV planetária (CNN entre outros) o que a vem
tornando cada vez mais famosa e atractiva.
Esta apropriação pelo entertainment das festas tradicionais representa, entre outros,
reconhecer as propriedades essenciais das multidões antes referidas. Na Feria de San
Fermín a “descarga” poderá ser associada ao período da largada dos touros e a
“jouissance” à adrenalina que enche os corpos e as mentes de quem participa
directamente ou assiste de perto (onde há contiguidade/proximidade física “facilitadora”
das emoções criadas pelo evento além de muitos outros factores, quer os referidos por
Elias Cannetti, quer outros implícitos neles como a vivência de energias subtis ou, algo
desconhecido no tempo desse autor, da participação num evento de carácter planetário).
Mais, o entertainment e a sua vertente real conseguem disponibilizar um leque de
produtos diferenciados que visam alcançar um leque mais alargado do mercado
potencial.
Por um lado, há muitos indivíduos que têm resistências, conscientes ou inconscientes,
de natureza social ou psíquica, em ultrapassar a indiferenciação social das multidões
mas que necessitam de eventos de sociabilidade. A indústria do entertainment
disponibiliza produtos à medida do grau de diferenciação desejado. Por exemplo, as
salas de espectáculo tradicionais – teatros, cinemas – segmentavam, por exemplo, os
lugares. Esta segmentação que também não era dissociada das mais (des)favoráveis
condições físicas de assistência dos espectáculos visa(va) também propiciar uma
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segmentação social explícita permitindo, via preço ou reserva de lugares, expor uma
certa diferenciação social.
Por outro lado, há muitos indivíduos que têm resistências, conscientes ou inconscientes,
de natureza social, moral ou psíquica, em ultrapassar as barreiras do leque dos
“interditos/proibições” e entrar na área das (in)tolerâncias. A indústria do entertainment
disponibiliza produtos neste domínio. É uma indústria de sedução, com as diversas
conotações positivas e negativas que se lhe queiram atribuir.
A sedução respeita muito mais ao domínios do emocional do que do racional. Embora
actualmente o emocional seja aceite ou mais tolerado a formatação racional tendia a
vingar na maior parte das situações, fossem elas de carácter social ou individual4. “Um
‘Homem’ não chora” constituía um dito formatador em muitos estratos sociais, ainda
não há muito tempo, o qual se aplicava a situações, sociais ou individuais, em que as
emoções não deveriam expressar-se mais ou menos livremente. Mesmo esta
constatação, mais ou menos livremente contém em si o valor de que a emoção deverá
ser controlada/regulada, o que não acontece de modo tão acentuado com a razão à qual
se imputa e valoriza o comportamento dito racional. A linguagem corporal – reveladora
das emoções e dos estados emocionais – era formatada, ainda não há muito tempo, de
um modo contido, para ambos os sexos, em muitos estratos sociais, quer nos domínios
sociais ou particulares. Mesmo, no domínio dos eventos religiosos, a linguagem
corporal e a expressão das emoções obedece ainda a muitas regras de contenção nalguns
cultos – o que origina a emergência de outros cultos, por vezes invocando as mesmas
entidades Divinas, mas que permitem ou incentivam mais expressão ao emocional.
Mais ou menos inconscientemente, o entertainment sempre soube explorar a vertente
emocional dos indivíduos contida ou reprimida ou ainda recalcada, quer pelas regras
sociais e/ou morais, quer pelos próprios indivíduos que assimilaram essas regras
sociais/morais, quer pela própria tipologia psicológica dos indivíduos. O entertainment
disponibilizou e disponibiliza todo um leque de produtos “espaço-tempo” vocacionados
para um “cultivar” dos sentidos e das emoções, incluindo a maior ou menor
concretização de fantasias/sonhos de toda a ordem, cultivar esse nem sempre aceite
socialmente fora de determinados períodos ou círculos.
Atente-se que o leque dos “interditos/proibições” e área das (in)tolerâncias não é
independente dos grandes padrões de valores morais predominantes nas diferentes
culturas que povoaram e povoam o planeta. Por outro lado, dentro de uma mesma
cultura e/ou sociedade o grau de penalização ou de tolerância não era homogéneo
socialmente – os estratos sociais ligados mais directamente ao Poder tinham, na prática,
4

No domínio dos comportamentos e das decisões, a percepção dos papéis da emoção e da razão não são
ainda bem compreendidos bem como nem sempre são “aceites” socialmente as diferentes “composições”
das mesmas – sobre estas questões, ver, entre outros, os trabalhos do neurocientista António Damásio e os
seus livros de divulgação “O Erro de Descartes” (1995), “O Sentimento de Si” (1999) e “Ao Encontro de
Espinoza” (2003).
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situações de privilégio (naturalmente, decorrentes do Poder) e os estratos mais baixos
tinham alguma dificuldade em assimilar esses valores – só o medo da punição temporal
ou religiosa os regrava muitas vezes.
Modernamente, e não sendo exaustivos, com a disseminação dos padrões ocidentais da
alteração do estatuto da mulher, dos padrões consumistas, da banalização da violência e
do sexo, nomeadamente nas imagens das variadas formas do multimédia, da
acessibilidade de informação no contexto das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) (em particular no caso da Internet) e dos tipos de relacionamento
interpessoal que estas estão propiciando (e propiciarão) – porventura, será preferível
recorrer ao conceito de “mosaic society” como englobador de todas estas mutações de
valores e de comportamentos nas sociedades ocidentalizadas – o leque dos
“interditos/proibições” e área das (in)tolerâncias depende de cada segmento desses
mosaico e diversifica-se de acordo com a própria complexificação da mosaic society.
Interessante, também, é apercebermo-nos de que o leque dos “interditos/proibições” e
área das (in)tolerâncias varia também do real para o virtual. A fobia do contacto físico e
as dificuldades de relacionamento interpessoal são ultrapassadas muitas vezes mais
facilmente na comunicação virtual (chats e as outras variadas formas comunicacionais
proporcionadas pelas TIC) do que no mundo real (físico) em que tal ultrapassagem
requer muitas vezes condições de sociabilidade tipo multidão.
A indústria do entertainment conhece por natureza esta diversificação/complexificação.
De certo modo, ajudou a construir essa mesma mosaic society, porque contribuiu para
que muitos indivíduos ultrapassassem barreiras psicológicas ou sociais que lhes
interferiam, quer com o seu desenvolvimento/realização pessoal – invocando aqui uma
valoração positiva –, quer a jouissance mais ou menos desinibida – invocando aqui
uma valoração negativa para as perspectivas ditas mais conservadoras. No entanto,
nalguns casos, o entertainment arrastou indivíduos para determinados lifestyles que não
poderemos associar quer ao desenvolvimento/realização pessoal, quer à jouissance, na
medida em que os viciou ou os tornou dependentes económica ou psicologicamente
desses mesmos lifestyles, qual servidão humana da qual têm consciência mas não têm
capacidade de se libertar.
O entertainment está, assim, perfeitamente inserido nos diversos segmentos das
sociedades, é necessário a essas mesmas sociedades (como sempre o foi ao longo dos
tempos e da História), quer como função de descarga de tensões sociais ou individuais,
quer como função propiciadora da jouissance, perspectivemos esta positiva ou
negativamente.
Julgamos que a inserção do entertainment nas sociedades ocidentalizadas tende a ser
mais intensa do que no passado na medida em que se descobriu que muitas actividades
de educação/formação e da própria produção criativa são mais eficazes em contexto
lúdicos de envolvimento activo emocional positivo do que em contextos de assistência
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passiva e disciplinada. Por outros termos, o entertainment invadiu a esfera da
formatação educacional e dos contextos produtivos.
Esta invasão é mais perceptível pelas formas de entertainment virtual, isto é, pelo
universo do multimédia. O virtual é mais invasivo, mais barato e disponibiliza
massificadamente produtos com mais qualidade. No entanto, as formas reais
correspondentes de entertainment, de qualidade e de eficiência para os objectivos
desejados, constituem iguarias, dado que os performers são escassos, caros e envolvem
um tempo de adaptação ao relacionamento interpessoal que constitui em si mesmo um
factor condicionante. Porventura, o exemplo mais elucidativo é a escassez do animadorcomunicador-dinamizador, personagem requerida em muitos campos do quotidiano
societal (entre outras, nas vertentes organizacional, familiar, educacional, religiosa e
política). A forma de conseguir a ubiquidade desta personagem, rara e cara, é o recurso
ao virtual, ao projectá-lo, em tempo real ou diferido, pelas mais variadas formas.
Haverá um aspecto a abordar ainda no domínio do entertainment e que respeita ao jogo
(na acepção de jogos de fortuna). Sem avançarmos por considerações filosóficas, morais
e jurídicas, é fácil constatar que o jogo é um facto de muitas sociedades humanas ao
longo da História e assume variadas formas, complexificando-se consistentemente com
a complexificação das sociedades.
Os poderes instituídos sempre quiseram controlar o jogo (por vezes ilegalizando-o e/ou
diabolizando-o). Pragmaticamente vão-o tolerando, tentando regular a sua prática e
tirando daí proveitos fiscais.
Com o advento das TIC, as formas de jogo virtual globalizaram-se e conseguem muitas
vezes escapar aos controlos legais. No Futuro, as formas de jogo virtual deverão tornarse mais invasivas do quotidiano. Estarão disponíveis nos nossos bolsos/carteiras via
celulares ou outros terminais de comunicação. No entanto, os sites físicos de jogo, tipo
casino, tenderão a acompanhar essa complexificação porque acabam por constituir uma
iguaria na medida em que são reais, propiciando condições de sociabilidade ou de
proximidade física com pessoas, contribuindo para o ultrapassar das barreiras da fobia
do contacto físico, oferecendo um variado leque de produtos/serviços sem ser de jogo –
embora de suporte a este objectivo – além de também possibilitarem o jogo virtual mas
num contexto onde há pessoas.
A variedade dos jogos lúdicos (não contemplando aqui as actividades desportivas) terá
evoluído mais no domínio virtual do que no domínio do real. De facto, neste domínio,
os referidos jogos processavam-se nas festas ou nos eventos de sociabilidade no
contexto das urbes. No entanto, com as dificuldades crescentes de conviviabilidade das
condições de vivência das grandes urbes, os jogos lúdicos tendem a perder terreno (ou
quota) para o domínio do virtual embora os jogos que sobrevivam no domínio do real,
se trabalhados, podem constituir como que iguarias. Para esta evolução muito contribuiu
também a conquista pelo virtual de um terreno importante que foi o das crianças – esta
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conquista é tanto mais significativa porque formatadora dos futuros adolescentes e
adultos.
Atente-se que os jogos lúdicos virtuais constituíram um factor de relevo para o
desenvolvimento da computação ao requererem velocidades de processamento (bem
como de capacidade de armazenamento e de representação gráfica) cada vez maiores. A
par desta contribuição para o desenvolvimento da computação pela indústria dos jogos
virtuais a indústria do sexo virtual teve (e provavelmente terá) um papel relevante no
desenvolvimento da Internet. Estas constatações são relativamente óbvias5, para quem
está no meio, mas não são pacíficas para as gerações mais velhas, quer por razões de
formatação de valores, quer por não terem desenvolvido as skills técnicas necessárias
para entrarem nos correspondentes meios.
A produção do entertainment é crescente e predominantemente uma actividade
mercantil. Há ainda estruturas societais que produzem/organizam formas ou eventos de
entertainment que não caiem em categoriais mercantis – por exemplo eventos familiares
organizados no respectivo meio e com a logística fornecida pelo próprio meio. No
entanto, a mercantilização tende a ser predominante.
Para esta tendência contribui a própria mercantilização crescente das actividades
terciárias que dantes se processavam no seio de estruturas familiares ou afins como as
de vizinhança. A mercantilização, ao conquistar quotas crescentes das actividades de
entertainment, irá tentar desenvolvê-las para a própria viabilização das entidades que a
promovem/produzem. Por outros termos, o entertainment é uma das componentes do
quotidiano individual e societal; a sua mercantilização propicia o seu desenvolvimento e
complexificação, estes ditados por algumas das características da mercantilização,
características essas correspondentes à expansão e à concorrência. Assim, a componente
entertainment do quotidiano individual e societal assume crescente importância,
ilustrada, por exemplo, no que antes se referiu da invasão dos quotidianos pelo lúdico.
Neste quadro, as indústrias do entertainment tendem a desenvolver-se, a expandir-se e a
contribuir de um modo crescente para a formatação dos indivíduos e das sociedades. Os
seus produtos/serviços finais vão-se complexificando, consistentemente com a
complexificação das sociedades, e globalizando – fornecem-se e vendem-se cada vez
mais a escalas planetárias o que é permitido ou propiciado pelas TIC na vertente virtual

5

Porventura, um exemplo elucidativo em Portugal terá sido o início da penetração da Internet via Escola
e por impulso de alguns governantes. No entanto o programa “Big Brother” (TVI) deverá ter dado uma
contribuição relevante para a sua popularização (o visionamento mais completo das cenas bem como a
participação nas votações processava-se via Internet). Esta “percepção” não é facilmente aceite quer pelas
gerações mais velhas, iletradas electronicamente, quer pelos responsáveis ou pioneiros da introdução da
Internet porque a “banalização” desta processou-se por vias não tão “elevadas” como os sistemas
educacional ou familiar tradicional.
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do entertainment6. No entanto, têm, muitas vezes, associadas componentes do mundo
real, seja na forma de eventos7, seja nas formas da logística da concepção, produção,
marketing e distribuição (entre outras componentes logísticas), as quais também se vão
complexificando. Isto é, as indústrias do entertainment ganham crescente dimensão e
relevância económica.
As indústrias do entertainment constituem-se assim, um factor de expansão económica
de territórios, seja no caso do que poderemos designar em termos operacionais como
eventos reais (como espectáculos, congressos ou torneios), seja no caso de utilização
dos espaços reais (i.e., físicos) para as actividades logísticas necessárias a essas
indústrias.
Sendo o turismo, como anteriormente se referiu, uma das indústrias do tempo, i. é., uma
actividade relevante enquanto actividade económica fornecedora de produtos/serviços
espaços-tempo e constituindo o entertainment uma componente crescente dos
quotidianos individuais e societais, a respectiva conjugação é não só necessária mas
indissociável. Em termos extremados, não há turismo sem entertainment e o
entertainment produz/promove o turismo.
As perspectivas com que se devem ou podem configurar o turismo no presente e no
Futuro correspondem em muitos casos às perspectivas com que se devem ou podem
configurar as indústrias do entertainment.

6

Por exemplo, o ciberespaço, o qual tenderá a ocupar os espaços virtuais até agora “restritos” como o
dos espaços dos “conteúdos” de comunicação dos operadores de telecomunicações.
7

Vide, a título ilustrativo, as digressões mundiais de artistas/bandas consagrados.
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E.1. O papel estratégico do turismo no modelo de
desenvolvimento para Portugal
A identificação das oportunidades e das vulnerabilidades do sector do turismo em
Portugal não deverá utilizar uma perspectiva de continuidade ou de ajustamentos
adaptativos em relação ao que já se conhece da evolução anterior. Há uma
descontinuidade nos modelos de desenvolvimento, não só em Portugal, mas em todas as
economias desenvolvidas ou em fases de desenvolvimento intermédio, quando muda o
padrão de modernização, isto é, quando se passa de sistemas económicos referenciados
aos espaços e às normas de regulação das economias nacionais, para os espaços
económicos globalizados, com livre circulação de capitais, de produtos, de serviços e de
recursos humanos.
É uma descontinuidade essencial do ponto de vista estratégico, alterando o modo de
conceber projectos e os modos de obter os capitais necessários, o modo de articular
diversos sectores num sistema económico nacional, as formas de organização e
funcionamento dos modelos empresariais e de estabelecer as prioridades de formação
para a preparação adequada dos recursos humanos, o modo de estabelecer as linhas
estratégicas sustentáveis para o desenvolvimento de um espaço económico.
Por um lado, porque a continuidade não seria uma escolha estratégica realista, na
medida em que o que é hoje o sector do turismo em Portugal, mesmo que ainda possa
ser viável nas suas entidades empresariais concretas, já não será sustentável a prazo –
terá de evoluir ou, se não o conseguir, não poderá ser um sector estruturante na
economia portuguesa do futuro. Por outro lado, porque a economia portuguesa se
encontra numa fase de mudança profunda, que é marcada, no seu período inicial, por
uma crise de proporções inéditas, mais complexa do que qualquer outra crise por que
tenha passado depois da sua fase de modernização iniciada na década de Cinquenta.
Finalmente, porque também a economia mundial, e até mesmo o sistema de equilíbrios
internacionais, globais e regionais, estão em processo de mutação – e não teria sentido
analisar as potencialidades de um sector como o turismo, dependente do ambiente
externo, sem considerar o efeito destas alterações do quadro internacional na
configuração da sua procura e dos objectivos desejados pelos turistas.
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E.1.1. Os efeitos da descontinuidade no sistema de decisões empresariais: as
condições de mudança na economia portuguesa

Tanto a análise estratégica como a avaliação do risco, assim como a determinação da
medida do potencial de estruturação que é oferecido pelo sector do turismo para um
novo modelo de desenvolvimento para Portugal, deverão considerar estas diversas
dimensões: a mudança necessária na economia portuguesa (que implica a alteração da
perspectiva estratégica de aplicação dos recursos), a dinâmica de crise que essa
mudança vai gerar (implicando a libertação de recursos que terão de encontrar uma
aplicação alternativa e, sobretudo, que terão de estabelecer novos vectores de
estruturação das decisões empresarias, quando se passa de um espaço económico
nacional protegido para um espaço económico integrado competitivo) e a transformação
do enquadramento internacional, com a nova definição de áreas de conflitualidade, de
turbulência, de insegurança e de estabilidade, de segurança e de mobilidade garantida.
A necessidade da mudança da economia portuguesa implica a sua internacionalização.
Mas esse processo já não se fará pela via da balança comercial, das estratégias de
promoção das exportações a partir de uma economia nacional, mas sim pela via da
integração num espaço competitivo alargado, onde a selecção das vantagens
competitivas e das especializações passa a ser o critério estratégico central. É uma
internacionalização de tipo novo, que tem de respeitar condições que se articulam umas
com as outras, de tal modo que resultados inadequados numa são suficientes para
prejudicar o sistema de decisão estratégica no seu conjunto. A sistematização destas
condições pode ser vista na figura seguinte.
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Uma economia integrada é, por definição, uma sociedade aberta, sujeita a um regime de
liberdades de circulação (de capitais, de produtos, de serviços, de pessoas) que não
permite continuar a usar os dispositivos tradicionais de regulação que eram eficazes nas
economias nacionais tradicionais. Por maioria de razão, a nova disciplina regulatória da
evolução das economias e das correcção dos seus equilíbrios muda de instrumentos, e
até de natureza, quando se opera num contexto de moeda única – sem poder usar os
dispositivos tradicionais da desvalorização ou a indução de comportamentos
económicos através da taxa de juro. Nestas novas condições de sociedade aberta e de
união monetária, os factores de regulação passam a estar centrados nas relações
fundamentais da economia – o défice orçamental, o nível da dívida pública e a taxa de
inflação – que repercutem os seus efeitos na taxa de emprego e no grau de atractividade,
as duas condições primárias de que vai depender o ritmo de actividade, as
especializações possíveis e a taxa de crescimento.
A escolha das especializações é determinada pela estrutura das relações competitivas.
Num espaço económico integrado, a cada região serão atribuídos os sectores em que for
mais eficiente. Não é uma decisão deliberada por um qualquer órgão central de
planeamento, mas sim pela comparação de indicadores de produtividade que, por sua
vez, são os factores que determinam as decisões dos investidores na sua gestão da
mobilidade dos capitais ou nas suas escolhas na colocação das encomendas ou na
integração em redes de subcontratação. Não é de excluir que algumas regiões num
espaço económico integrado fiquem sem afectação de especializações ou que, tendo
escolhido algumas especializações, venham a verificar que não conseguem assegurar a
sua sustentação. Ao contrário do que se passava nas economias nacionais, não há, nos
espaços económicos integrados, qualquer obrigação de transferências de solidariedade
para as regiões que não revelarem capacidade para sustentarem especializações
sectoriais. A liberdade de circulação de capitais é uma norma que tem dois sentidos: se
as melhores localizações e os melhores projectos atraem os capitais e os recursos
qualificados, as regiões que perdem nas relações competitivas tenderão a ver acentuada
a sua desertificação.
Neste sentido, a capacidade competitiva está directamente relacionada com a dimensão
dos centros de decisão, na medida em que quanto maior for esta dimensão mais
provável será que as organizações e as análises dos investimentos tenham a
complexidade e a qualidade que lhes permitam ser plataformas de racionalização do
desenvolvimento e da modernização. Esta dimensão dos centros de decisão tem, no
novo padrão de modernização da globalização competitiva, um papel idêntico ao
desempenhado pelas grandes cidades, ou cidades mundiais. Nos dois casos, a
concentração de recursos é uma condição fundamental para o aproveitamento das
oportunidades abertas pelas relações competitivas. Onde não houver centros de decisão
empresariais com dimensão, não é provável que possam ser desenvolvidas estratégias
expansionistas, sendo mais normal que haja comportamentos empresariais defensivos.
Onde não houver cidades com escala mundial, não é provável que haja a concentração
de recursos humanos e de competências diversificadas, assim como de estruturas e
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equipamentos promotoras das mobilidades, que são essenciais para o sucesso nos
confrontos da globalização competitiva.
Centros de decisão empresariais com dimensão e com solidez, cidades com escala
mundial, são dois contributos importantes para as relações de confiança e de
empenhamento no processo da globalização competitiva, são instrumentos para a
formação de comportamentos viáveis. Pelo contrário, a sua falta, e a tendência para a
adopção de comportamentos defensivos na tentativa de preservar as relações do passado
conduzem a comportamentos sociais que são inviáveis, que não se integram nas novas
necessidades de um novo padrão de modernização estruturado pela flexibilidade e pela
mobilidade.
É neste ponto da reformulação dos comportamentos sociais tradicionais que assume
uma especial importância a adaptação às condições dos jogos de soma variável. As
sociedades tradicionais, delimitadas por fronteiras e reguladas pelas instituições e pelos
poderes do Estado nacional, eram sociedades estruturadas em termos dos jogos de soma
nula, de que a luta de classes era o padrão social mais conhecido e mais difundido nas
sociedades desenvolvidas. Nas novas condições das sociedades abertas e das economias
integradas competitivas, as relações entre posições e interesses sociais são estruturadas
em termos das regras dos jogos de soma variável, onde a cooperação tem resultados
mais positivos do que a conflitualidade. As disputas numa região tendem a implicar a
deslocação do indicador de atractividade para outras regiões, e podem mesmo implicar a
deslocação das próprias actividades económicas. E os sectores que desaparecem ou
perdem vitalidade numa região dificilmente poderão ser recuperados. Em estruturas de
jogos de soma variável, são mais importantes os destinos das localizações e das regiões
do que as vantagens relativas de cada grupo social dentro de cada região: o que um
grupo social pode ganhar no curto prazo resultará num prejuízo para todos os grupos
sociais se isso implicar uma diminuição nos indicadores de produtividade e de
atractividade.
No limite deste processo, que está registado no circuito exterior da figura anterior, a
definição da estratégia de competitividade corresponde ao que, no início do circuito, era
a selecção das especializações. A estratégia de competitividade é a resultante superior
de todo o processo, de tal modo que a escolha das especializações – mesmo daquelas
que aparecem como sendo especializações naturais – só é efectivamente ratificada
quando a estratégia da competitividade a confirma, assegurando que existem, ou que
podem vir a ser configuradas, as condições que tornam essa escolha sustentada no
tempo.
A partir destas indicações, é possível passar para o circuito interior, aquele que
identifica os modos que permitem sustentar as escolhas sectoriais no tempo, nas novas
condições do padrão de modernização da globalização competitiva. A implicação da
sociedade aberta é que o exterior seja interiorizado, isto é, que as decisões e os
comportamentos internos tenham em conta o que é a evolução dos concorrentes e o que
são as normas que correspondem às melhores práticas. A natureza da relação
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competitiva oferece a superioridade (ou o poder e a atractividade) ao que for mais
eficiente, no sentido exacto de ser isso o que determina a sustentabilidade no tempo
dessa actividade. Os que forem continuadamente mais eficientes serão os que
acumularão os recursos da modernização. Pelo contrário, os que forem continuadamente
menos eficientes serão os que ficarão condicionados a um processo de marginalização e
de desertificação.
Também por isso, a produtividade não deve ser analisada em termos isolados (seja no
trabalho, no capital ou num sector), mas sim em termos generalizados, de todo o espaço
económico de referência (a região ou a economia nacional). A produtividade
generalizada é a produtividade de todos os factores e de todas as instituições, é dela que
dependem as produtividades individuais. Neste sentido, as estratégias de modernização
económica são, necessariamente, para o bem e para o mal, as estratégias de toda a
sociedade e de todos os comportamentos sociais. A possibilidade de um, ou alguns
sectores, serem dinamizadores eficazes de modernização existe, podendo constituir-se
como “centros de excelência” que difundam as boas práticas e os bons comportamentos.
Porém, este efeito de arrastamento tem limites no tempo. Se a difusão das práticas e dos
comportamentos adequados demorar demasiado tempo, o efeito inicial de modernização
desaparecerá. E isso acontece com mais nitidez nos contextos de globalização
competitiva do que acontecia nos processos mais lentos e mais protegidos que se
desenvolviam nas relações internas às economias nacionais tradicionais.
Onde a dimensão dos centros de decisão empresariais não corresponder aos valores
mínimos adequados, como é tendencialmente o caso português, as alianças tornam-se
indispensáveis para poder organizar as competências necessárias. Esta necessidade é
acentuada quando a integração de um espaço económico se repercute, nas relações
empresariais, no estabelecimento de redes de empresas que, por razões funcionais,
ganham eficiência com a sua articulação, podendo realizar em conjunto programas que
nenhuma delas seria capaz de concretizar isoladamente. Todavia, há uma contrapartida
inevitável da construção destas redes de empresas, pois também há uma alteração nas
relações de poder tradicionais. Regiões vizinhas com centros empresariais de dimensão
muito diferente vão estabelecer redes empresariais que serão assimétricas em termos de
poder e de potência. Estes diferenciais, por sua vez, vão ter influência decisiva na
escolha dos programas a desenvolver ou, pelo menos, na definição das suas prioridades
na concorrência em relação a recursos que são escassos. É, por isso, uma assimetria que
tenderá a reforçar-se, com o pólo mais forte a determinar qual o tipo de oportunidades
que será explorado em primeiro lugar, beneficiando a sua região de localização.
O controlo da conflitualidade interna é o último ponto do circuito interior e relaciona-se
directamente com a condição de unidade interna para se poder operar em condições de
sociedade aberta, de cooperação internacional e de redes de alianças com outras
entidades de maior dimensão. Se o grau de conflitualidade interna for elevado, será
maior a possibilidade de interesses externos explorarem essas tensões em benefício dos
seus objectivos, deixando os contendores internos em pior situação do que estavam
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antes de terem iniciado esse conflito (porque será menor a sua dotação de recursos e
serão mais importantes as posições ocupadas por interesses externos).
O que se passa neste período de descontinuidade é mais do que um mero ajustamento a
novas condições económicas. Do que se trata, efectivamente, é da necessidade de uma
reconversão de comportamentos e de modos de identificação das oportunidades e
possibilidades económicas. Com a alteração do padrão de modernização, são também os
anteriores modelos de desenvolvimento, com os hábitos e expectativas que criaram, que
têm de ser revistos, criticados (em função dos novos indicadores) e reformulados (em
função das novas condições estratégicas).
O maior perigo das análises empresariais e sectoriais que se restrinjam a perspectivas de
continuidade é a de ficarem bloqueadas na linha histórica conhecida. Ora o passado, a
história, só podem ser usados como analogias e como elementos de comparação com as
diferenças que o presente e o futuro evidenciam, nunca podem ser utilizados como
prova de validade de um projecto ou como base de prospectiva. Conhecer-se o que se
passou tem utilidade para comparar com o que se está a passar agora no processo de
mudança, mas não determina o que vai ser o resultado dessa mudança. E o que interessa
para a apreciação de um projecto empresarial ou para a análise das potencialidades de
um sector é o resultado da avaliação do significado e do sentido da mudança, e não a
memória de evoluções passadas, pois não é nesse quadro histórico que um qualquer
projecto empresarial se vai concretizar.
E.1.2. As condições para uma adequada avaliação sectorial

As análises SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças) têm um passado crítico,
um presente comparativo e um futuro prospectivo, não podem ser desenvolvidas sem
terem em conta esta pluralidade de horizontes de observação. A análise das
potencialidades de um sector económico não pode ser feita de modo isolado,
independente do que for a avaliação das potencialidades da economia em que se insere,
e esta avaliação, por sua vez, não pode ser feita sem considerar o que foi a evolução
passada dessa economia – designadamente no que se refere à sua capacidade para
concretizar as potencialidades que então foram identificadas, em cada uma das fases
dessa sua evolução – e do que são as avaliações correspondentes para as outras
economias que se integram dentro do mesmo espaço de competitividade.
Estas condições primárias de análise e de avaliação nem sempre são respeitadas, com
consequências negativas para o realismo e a aplicabilidade das conclusões. Quando se
considera um determinado tipo de actividade isoladamente comete-se o erro de um
excesso de racionalização pontual, como se o seu desenvolvimento pudesse ser feito
com total exploração das suas potencialidades, sem ter de considerar os efeitos
indirectos, muitas vezes negativos, da evolução, simultânea e contemporânea, dos
restantes sectores dessa economia. Respeitar a característica sistémica da economia,
obrigando a ter em conta a harmonia da evolução das múltiplas actividades que vão
oferecer os necessários inputs ao sector que se estuda, é essencial para que a avaliação
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das suas potencialidades seja realista. A qualidade do sistema educativo, ou a motivação
e os modos de racionalização dos seus comportamentos económicos dos recursos
humanos, têm de ser considerados no mesmo plano de necessidade em que se insere a
avaliação das condições e recursos naturais, a dotação de equipamentos ou a captação
de capitais.
Uma região pode ser dotada das condições naturais básicas para o desenvolvimento de
uma actividade económica, mas se os restantes elementos da função económica não
estiverem reunidos, ou não forem estáveis nas suas relações, o conjunto pode vir a
revelar-se inviável – mas demasiado tarde, quando os investimentos (financeiros e
políticos) já foram feitos e já não se pode recuar, o que significa que a actividade vai
continuar a ser desenvolvida, mas em condições deficientes, que não correspondem ao
que foi apresentado nas racionalizações iniciais.
O erro assim cometido, porque se faz uma avaliação parcial das condições de
concretização do programa de desenvolvimento de um sector, tem consequências na
evolução geral da economia, porque vai deixando na sua trajectória entidades
empresariais e expectativas frustradas que constituirão obstáculos para a realização de
projectos mais equilibrados e com melhores condições de sustentabilidade. Estes
obstáculos (porque são activos que têm de ser recuperados ou reconvertidos com
medidas de emergência, que distorcem as intenções iniciais) ou resíduos (porque são
activos que continuam em operação mas já sem a expectativa de virem a gerar os
rendimentos esperados, apenas com o objectivo de não ter de se reconhecer a sua
perda), vão ter repercussões noutros sectores e no enquadramento geral da economia,
pois vão fazer baixar o grau de qualidade que determina o critério de aceitação de
projectos económicos e vão prejudicar o sentido de modernização associado ao nível de
exigência que se deve colocar na avaliação de cada actividade económica.
As análises de pontos fortes e pontos fracos (strengths e weaknesses), assim como a
identificação das oportunidades e das ameaças (opportunities e threats) têm uma
história e que deve ser desenvolvida numa perspectiva crítica, designadamente no que
se refere à capacidade de concretização da trajectória ideal que uma determinada
economia revelou nesse seu passado. Esta análise histórica, dentro de uma perspectiva
crítica, não pode ficar restrita a um único sector, pois o que poderá ser o grau de
aproveitamento das suas potencialidades está dependente do que forem os contributos
dos outros sectores que determinam a evolução geral dessa economia.
Estas precauções revelam-se ainda mais necessárias na análise e avaliação das
oportunidades económicas no caso de Portugal. A evolução da sua economia, quando
considerada no prazo longo onde estas evidências se tornam significativas, revela um
desvio relevante entre o que era possível, e que foi apresentado como realizável, e o que
veio a ser obtido. Não está em causa apenas o atraso na realização dos programas de
desenvolvimento, que poderia ser explicado por circunstâncias inesperadas e que, uma
vez consumadas, teriam gerado a crise de sintonia com o que fora, entretanto, a
evolução das outras economias, colocando esses projectos portugueses num estatuto de
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desactualizados ou de ultrapassados pela maior rapidez de realização nas economias
concorrentes da portuguesa. Poderá ter havido casos deste tipo, mas o essencial do
desvio entre o possível e o obtido tem a sua explicação em factores internos. Em geral, a
evolução das economias concorrentes da portuguesa não tiveram evoluções
surpreendentes nem revelam uma distância sistemática entre o proposto e o obtido. Pelo
contrário, é na evolução interna da economia portuguesa que as previsões dos analistas e
avaliadores portugueses não se confirmaram – e isso aconteceu porque a dinâmica dos
comportamentos e as motivações dos agentes económicos não corresponderam ao que
era previsto nessas análises e avaliações.
A repetição do desvio entre o esperado (nas análises e nas avaliações dos decisores
portugueses) e o obtido (nos comportamentos económicos e nas realidades sectoriais,
assim como nas suas traduções nos indicadores estatísticos básicos) deve, assim, ser
registada reconhecendo-se que as contingências que realmente ocorreram foram de tipo
positivo e não de tipo negativo, mas que não vão repetir-se. Não foram factores
ocasionais que perturbaram a trajectória planeada, pois os factores ocasionais que
realmente ocorreram, na forma de transferências de fundos comunitários e de
investimentos externos para Portugal e na forma de oportunidades económicas
oferecidas a Portugal pelas evoluções verificadas nas economias com que Portugal se
relaciona mais directamente, deveriam ter constituído estímulos e amplificações do que
foram as trajectórias projectadas quando não se sabia que esses factores favoráveis iriam
concretizar-se. Nestes termos, o desvio entre o esperado e o realizado é ainda mais
importante, pois se estes factores positivos não tivessem ocorrido, a situação actual da
economia portuguesa ainda seria mais negativa do que é no presente.
Uma reflexão sobre esta conclusão muito elementar mostrará que o que se esconde
nesta conclusão é o verdadeiro problema que se deve pretender esclarecer. A resignação
empirista ao desvio – se não se consegue realizar o planeado, desiste-se de planear,
sendo preferível realizar primeiro e fazer depois as adaptações que permitam manter a
viabilidade do que se tiver realizado – apenas encobre a necessidade de encontrar a
razão do desvio repetido que se verifica entre o possível e o obtido. Aliás, é mesmo a
existência sistemática deste desvio que recomenda a maior insistência nas análises
prévias, suficientemente detalhadas para poderem considerar aqueles que são os factores
que habitualmente geram essa impossibilidade de realizar o que se julgava possível.
Pelo contrário, seriam as sociedades e as economias onde menos frequente, ou menos
pronunciado, é o desvio entre o possível e o obtido que poderiam optar por perspectivas
mais empíricas do que analíticas – embora o que se encontra na realidade seja
exactamente o contrário, na medida em que são as sociedades e as economias mais
desenvolvidas, aquelas que, no passado, obtiveram uma melhor adequação entre o
possível e o obtido, as que produzem e utilizam dispositivos analíticos mais evoluídos.
E são as sociedades e as economias menos modernizadas, aquelas que não conseguiram
passar o limiar crítico que permite recolher os benefícios dos multiplicadores do
desenvolvimento, as que tendem a avançar para as realizações empíricas para não terem
de se confrontar com as suas limitações que lhes seriam reveladas pela análise.
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Este desvio entre o possível e o obtido pode ser explicado como o resultado de um erro
de análise (e, nesse caso, é o “possível” que está definido de modo inadequado), ou
como o resultado de um erro de realização e de operação (e, então, o “possível” não teve
em conta as condições concretas de funcionamento nesse sistema económico e não
considerou os efeitos de distorção que ocorrem quando se passa da fase de lançamento
de um projecto – quando o entusiasmo e a mobilização são maiores – para a fase do seu
funcionamento corrente – quando surgem as pressões distributivas e se criam posições
corporativas dentro do funcionamento da estrutura empresarial criada). Quando os dois
tipos de erro se acumulam, será difícil conseguir estabilizar a trajectória, correspondente
a esse projecto, quando ela tem de passar pelo seu “ciclo de vida” que vai do
lançamento, passa pelo seu funcionamento corrente, tem de enfrentar os efeitos da sua
maturação (da sua organização, do seu equipamento, do seu mercado) até conseguir
chegar à fase da reformulação, da adaptação do projecto inicial às novas circunstâncias
que entretanto se formaram. Se existiu um desvio entre o possível e o obtido logo na
fase de lançamento, a fase de funcionamento vai acentuar (e revelar, para os que não se
tinham apercebido dele) esse desvio, o que só poderá ser reforçado quando se entra na
fase de maturação.
Esta descrição geral pode aplicar-se, sem especiais dificuldades, à economia portuguesa,
no seu conjunto, e à sua dinâmica na sua trajectória de desenvolvimento económico.
Um dos traços permanentes que aí se encontra é a existência de desvios entre o que é
anunciado como possível, e que parece ser aceitável dentro de uma concepção de
racionalidade normal dos agentes económicos, mas que não vem a ser confirmado nos
resultados obtidos, que revelam um outro tipo de racionalidade destes agentes
económicos que, não sendo normal em termos da teoria disponível, não deixa de ser
uma indicação forte da realidade no caso de Portugal, tendo em conta a repetição
regular da diferença entre o possível e o obtido.
Na análise dos pontos fortes e dos pontos fracos na economia portuguesa, aparece no
primeiro plano a necessidade de considerar a existência deste “coeficiente de desvio” na
formulação de projectos estratégicos e de programas empresariais. Mas esta também é
uma indicação importante noutro sentido, muitas vezes ainda mais relevante: é preciso
também considerar um “coeficiente de ocultação” deste tipo de desvios, que pode ter
origem nas autoridades políticas ou no recurso a expedientes conjunturais por parte dos
decisores empresariais. No primeiro caso, o “coeficiente de desvio” pode ser corrigido
por trabalho analítico e por modelos de avaliação do risco, tendo em conta que a
distância entre a racionalidade normal e a racionalidade efectivamente registada nos
comportamentos concretos em Portugal vai interferir na identificação dos pontos fortes
e fracos, assim como das oportunidades e das ameaças. É mais complexa a aplicação do
“coeficiente de ocultação”, com o qual as autoridades políticas e outros centros de
racionalização empresarial (como as instituições bancárias) procuram adaptar-se aos
desvios ocorridos de modo a não terem de reconhecer a sua existência. Este “coeficiente
de ocultação” vai corresponder a uma distorção do funcionamento dos mercados e por
formas que não podem ser previstas com antecipação, na medida em que se trata de
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ajustamentos de circunstância, utilizados em função da necessidade de ocultar desvios e
desequilíbrios, procurando ganhar tempo para que as empresas e as relações entre os
agentes económicos recuperem trajectórias de viabilidade. O efeito prático mais
relevante desta ocultação está na neutralização dos dispositivos de regulação, que
deveriam ser automáticos, mas que são condicionados e adiados em consequência desta
propensão para o encobrimento e para a ilusão.
E.1.3. A importância destes factores no sector do turismo

Estas notas sobre as singularidades da sociedade e da economia portuguesas, sobre os
desvios sistemáticos entre o possível (analítico) e o obtido (empírico), têm uma
importância acrescida no caso do sector do turismo, na medida em que este, de modo
directo ou indirecto, obriga à revelação do que é específico da sociedade para onde os
turistas se deslocam. O mercado turístico é, pela sua natureza, um mercado
comparativo, onde os clientes fazem a sua avaliação da sociedade onde
temporariamente vão viver. A oferta no mercado do turismo tem a característica própria
de ser a oferta da própria sociedade que acolhe os turistas. A “embalagem” e o
enquadramento desse produto pode ser mais ou menos sofisticada ou mais ou menos
artificial, mas o que ela contém será sempre um segmento dessa sociedade, com o que
ela tem de normal, ou de universal, mas também com o que ela tem de próprio, de
singular.
Em sociedades pouco desenvolvidas, mas dotadas de recursos naturais relevantes, é
possível conceber programas de empreendimentos turísticos que estão dedicados ao
aproveitamento focado ou concentrado desses recursos, isolando-os do ambiente
envolvente. São programas que têm de ficar restritos a essas localizações bem definidas
e, por isso mesmo, tanto os seus equipamentos como os seus recursos humanos podem
ser “importados”, do mesmo modo que esses programas empresariais podem ser
estruturados “chaves na mão”. Todavia, a contrapartida deste tipo de “importação” será
que tem de se manter o isolamento desse tipo de iniciativas, o que impede que possa ser
uma base de modelo de desenvolvimento, na medida em que não tem condições para se
difundir pelo resto dessa economia e dessa sociedade.
No caso de Portugal, este tipo de isolamento de um programa empresarial no sector
turístico não poderia ser feito em condições de criar uma plataforma de oferta mínima e,
para além disso, não corresponderia à utilização adequada das potencialidades do sector
do turismo numa economia com o grau de desenvolvimento da portuguesa.
O potencial efectivo do sector do turismo recomenda que a sociedade portuguesa e o
espaço territorial português sejam determinantemente dedicados e utilizados, de modo
directo ou de modo complementar, em actividades relacionadas com o turismo. É nesta
perspectiva que investimentos pontuais podem ser de pequeno volume e, apesar disso, a
sua articulação em rede pode formar uma base de oferta de turismo muito alta. Mas para
que esse potencial seja devidamente aproveitado, é preciso que toda a sociedade
portuguesa interiorize os comportamentos competitivos que tornem possível e viável a
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articulação desta oferta potencial com a procura continuada que sustente, no longo
prazo, este tipo de actividade sectorial.
Para que Portugal possa ser um destino turístico relevante, as suas escalas de referência
terão de ser continentais e mundiais. Para conseguir atingir este tipo de objectivos, de
escala ambiciosa, não será realista desenvolver uma estratégia baseada em
investimentos pontuais de grande dimensão quando tem ao seu alcance a possibilidade
de estabelecer redes de articulação (e de cooperação empresarial) entre um grande
número de projectos empresariais e de investimentos de escala média que, por se
articularem, permitem concretizar uma oferta global de dimensão adequada para as
escalas continental e mundial. Todavia, isso só será realista se for possível integrar
nessa oferta turística a sociedade e o território – o que tem como condição necessária a
integração do turismo como sector estratégico para o modelo de desenvolvimento
português.
Esta condição necessária não deve ser considerada como excessiva ou como demasiado
ambiciosa. Um exame detalhado do sector do turismo em Portugal mostra que esta
condição já tem de ser respeitada agora, quando ainda não está a ser explorado todo o
seu potencial. De facto, já hoje as actividades do sector turístico em Portugal não podem
ser isoladas do resto da sociedade e da economia. Os empreendimentos no sector
turístico em Portugal não se inserem no modelo do turismo exótico, que fica delimitado
no território e que não tem relações estreitas com a sociedade envolvente, pela óbvia
razão de que o nível de desenvolvimento de Portugal integra, nas suas relações
intersectoriais, as empresas turísticas e pela razão, não menos óbvia, de que não seria
compatível com o modo de organização da sociedade portuguesa estabelecer espaços
fechados e discriminatórios dos residentes nacionais. Pelo contrário, o modo de
exploração das potencialidades turísticas portuguesas implica que esta actividade esteja
plenamente “embutida” na sociedade, que seja um modo de viver no quotidiano desta
sociedade. Mais do que a oferta de recursos especificamente turísticos, a oferta turística
estratégica em Portugal é a própria sociedade (uma oportunidade estratégica que os
operadores e decisores em Espanha compreenderam e que exploram com persistência).
Neste quadro, a necessidade de integrar a análise do sector do turismo no contexto mais
geral da evolução da economia e da sociedade portuguesas implica que tenha de se
atribuir uma importância especial à avaliação do esgotamento do modelo de
desenvolvimento português e do que são as consequências que daqui decorrem para
uma oferta de qualidade, viável e sustentável, dentro do sistema competitivo em que o
sector turístico português tem de assegurar o seu lugar como local de destino. Mas se
for evidente que esse modelo de desenvolvimento está esgotado, a possibilidade de
Portugal conservar e alargar a sua atractividade como local de destino para os
consumidores de turismo passa a depender estritamente da sua capacidade para
estabelecer uma nova linha estratégica de desenvolvimento sustentado. Na medida em
que, nesse tipo de situação na vizinhança de um contexto de crise económica, será
preciso encontrar respostas de correcção da rota seguida, a questão que então se coloca
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é a de determinar em que medida o sector do turismo poderá ser uma alavanca relevante
para a procura de um novo modelo de desenvolvimento. Estas são relações que se
condicionam mutuamente. Sem desenvolvimento económico não haverá sector do
turismo com relevância em Portugal (ao conceber o sector do turismo como “oferta de
sociedade”, também terá de ser a oferta da modernização e da inovação). Mas também é
por isso que o sector do turismo pode ser uma condição básica para que um novo
modelo de desenvolvimento seja possível em Portugal (na medida em que a necessidade
de criar a “oferta de sociedade” funciona como um regulador eficaz de comportamentos
sociais orientados para a modernização e para a inovação).
No sistema dos sectores de uma economia, o sector do turismo tem uma importância
singular porque é diversificado nas suas competências (permitindo ocupar múltiplas
valências profissionais), porque é gerador de um volume considerável de emprego (o
turismo como “oferta de sociedade” envolve uma parte significativa da população),
porque é um indutor de mudança de comportamentos com relevância para os resultados
económicos (porque implica a valorização da óptica do cliente como factor central de
orientação dos comportamentos económicos) e porque pode, pela via da
internacionalização, ganhar uma autonomia que o torne um sector motor da
modernização económica (nas economias abertas, em padrão de globalização
competitiva, um sector que atinja níveis elevados de eficiência integra-se em redes
continentais ou mundiais, com força dinâmica suficiente para arrastar outros sectores da
economia nacional em que opera).
Nestas condições, o sector do turismo aparece, para a economia portuguesa com as suas
características actuais, como relevante em duas dimensões distintas. Há a “dimensão da
revelação”, onde se encontram os indicadores que mostram o desvio entre o que são os
comportamentos económicos instalados e o que deveria ser feito para que esses
indicadores se aproximassem do que caracteriza os comportamentos económicos
competitivos. É nesta “dimensão da revelação” que se identificam os critérios da
convergência estratégica dentro do padrão de modernização da globalização
competitiva. Mas também há a “dimensão da oportunidade”, em que o sector do turismo
aparece, em termos de escala dos projectos e em termos de potencial multiplicador na
economia, como um dos mais promissores para nele se basear uma estratégia nacional
activa de modernização económica.
Para determinar até que ponto este condicionamento mútuo destas relações entre o
sector do turismo e o modelo de desenvolvimento em Portugal, nas condições actuais de
crise interna e de mudança profunda no sistema de relações internacionais, será
necessário explorar o que conduziu ao esgotamento do anterior modelo de
desenvolvimento, o que foi a evolução do sector do turismo nesse contexto do passado e
o que poderá ser o seu papel para a concretização e consolidação de um novo modelo de
desenvolvimento.
No passado, o sector que operava como o grande empregador e que, simultaneamente,
funcionava como área de subsistência quando a evolução geral da economia se revelava
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menos favorável, era a agricultura. Para um qualquer modelo de desenvolvimento
orientado para o futuro, já não será possível localizar na agricultura este tipo de função
de protecção em contextos de crise económica. A evolução da tecnologia na agricultura
tornou este sector incompatível com as actividades tradicionais da agricultura, de tal
modo que hoje o emprego agrícola nas sociedades evoluídas não ultrapassa os 5% da
população activa, apesar de ter aumentado a produção agrícola. No entanto, continua a
ser necessário considerar o que poderá ocupar agora essa função de grande empregador
e de actividade de subsistência, que possa constituir uma actividade de recurso quando
os outros sectores da economia encontram dificuldades na obtenção de altas taxas de
crescimento e que possa oferecer a oportunidade de alterar os comportamentos sociais
com relevância para a economia de modo a torná-los compatíveis com as condições de
viabilidade das actividades económicas.
Este tipo de função de grande empregador e, portanto, também de grande configurador
dos comportamentos sociais com relevância para a economia, situa-se agora no sector
dos serviços e, em especial, na administração de serviços públicos, nos serviços gerais
de comunicação e de entretenimento e no turismo. Destes três segmentos do sector dos
serviços, só o turismo está na categoria dos bens transaccionáveis e com reflexos na
balança comercial, pois os outros dois são, em geral, localizados no mercado interno e
operando na categoria dos bens não transaccionáveis. Isto é, tanto os serviços
administrativos como os serviços de comunicação são distributivos, só o sector do
turismo é integrável na categoria das actividades produtivas. E é este sector do turismo
que tem equivalências mais directas com o que era a agricultura tradicional: a
potencialidade de ocupar um grande número de activos, com competências muito
diferenciadas (desde as mais especializadas às mais triviais), com uma sazonalidade que
obriga a estabelecer uma relação muito flexível em termos de contratação laboral, uma
disciplina de trabalho que, como na agricultura, obriga a ter uma permanente aceitação
da necessidade (na agricultura, a necessidade da natureza; no turismo, a necessidade do
cliente) que exige uma específica atitude cultural perante o que é o trabalho, perante o
que justifica uma função activa remunerada e não apenas uma garantia de rendimentos
financiados por via de políticas distributivas.
Também é no segmento do turismo que serão mais importantes os ganhos a obter de
uma modernização efectiva do sector dos serviços em Portugal. A necessidade de
racionalizar a administração pública (de imediato, por razões de redução da despesa
pública; a prazo, por razões de competitividade comparada com o que se obtém noutras
sociedades mais desenvolvidas) e a necessidade de adequar os serviços de comunicação
e de entretenimento à dimensão do mercado susceptível de ser captado a partir de
Portugal, libertam factores produtivos e configuram os seus comportamentos sociais em
padrões competitivos que serão favoráveis para a oferta de recursos humanos
preparados para operar no segmento do turismo. Padrões de qualidade mais exigentes e
uma percepção mais rigorosa do que são as condições de viabilidade das empresas serão
dois contributos importantes para que se seja mais ambicioso no lançamento de novas
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iniciativas no turismo – desde que as áreas de captação potencial ofereçam a Portugal a
dimensão de oferta compatível com essa nova ambição para o sector do turismo.
Esta lista simples do que são as condições de expansão neste específico sector do
turismo é suficiente para identificar a dificuldade que elas colocam em relação ao actual
modelo de desenvolvimento, mas também é suficiente para identificar o que poderá ser
o seu papel num novo modelo de desenvolvimento que nasça da exaustão e da
inviabilização do anterior. Identifica-se, assim, um ponto de inflexão que corresponde à
previsão de uma mudança profunda na trajectória de evolução da economia portuguesa.
Se o modelo de desenvolvimento em Portugal está esgotado – quanto mais não seja
porque o possível, dentro desse padrão, se revela impossível de concretizar – também o
sector do turismo terá viabilidade insuficiente se for mantido dentro de uma linha de
continuidade – quanto mais não seja porque a crise inerente ao esgotamento do modelo
de desenvolvimento impedirá que Portugal seja uma área de destino atractiva para a
deslocação de turistas. Mas se o modelo de desenvolvimento em Portugal terá de ser
reformulado, o sector do turismo aparece como um dos mais interessantes
configuradores dessa reformulação, pelo seu potencial de emprego, pelo seu papel de
formador de comportamentos sociais relevantes para a economia e pelo potencial de
geração de receitas com implicações positivas na balança comercial que este sector do
turismo pode oferecer à economia portuguesa, a quem assegura uma oportunidade
competitiva de dimensão continental e mesmo mundial – um horizonte de ambição que
não se encontra em muitos outros sectores em Portugal.

E.2. A CRISE DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO
EM PORTUGAL
A evolução recente da economia portuguesa passou por diversas fases que, por
adaptações sucessivas à variação das circunstâncias, foram conservando o mesmo
padrão essencial. É esta conservação do padrão essencial que revela o tipo de adaptação
que tem predominado: em lugar da correcção dos desvios (em especial, dos desvios em
termos de competitividade e que se medem pelo muito lento crescimento da
produtividade), tem-se optado por correcções desses desvios através da sua ocultação
por recurso a políticas de tipo distributivo. É este tipo de procedimentos que conduz à
exaustão de um modelo de desenvolvimento, que se manifesta socialmente quando os
dispositivos distributivos deixam de poder ser financiados com o que se produz nessa
sociedade.
As fases de evolução recente da economia portuguesa podem ser sistematizadas nos
seguintes pontos:
1. economia integrada verticalmente e sujeita a condicionamento industrial,
centrada nos equilíbrios do mercado interno, com prolongamento nos
mercados coloniais e sujeita a regulações políticas e administrativas por
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parte do Estado. Este foi o padrão genético responsável pelo crescimento
económico entre as décadas de 50 e de 70, que se vai manter como padrão de
referência muito para além do seu “prazo de validade” como orientador
estratégico para as empresas portuguesas, e que é conservado mais por
imposição política (para sustentar equilíbrios sociais estruturados em função
desse padrão de desenvolvimento) do que por convicção estratégica dos
responsáveis empresariais;

2. economia sob controlo directo de centros empresariais dependentes do
Estado, depois de nacionalizados os principais centros empresariais
privados, procurando ultrapassar as limitações do exíguo mercado interno
através de relações de cooperação privilegiadas com as antigas colónias, ao
mesmo tempo que se promove o desenvolvimento de pequenas e médias
empresas que teriam por função operar nos mercados internacionais, mas
em produtos de gama baixa ou média e, no essencial, em actividades de
subcontratação. Foi uma fase curta, condicionada pela evolução política da
sociedade portuguesa, mas que revela a tentativa de conservar o mesmo padrão
de desenvolvimento, ainda que com outros agentes empresariais e com a base do
desenvolvimento constituída por redes de pequenas e médias empresas. Apesar
de curta, esta fase de evolução da economia portuguesa consolidou a integração,
dentro do padrão geral do modelo de desenvolvimento, um sub-padrão
distributivo que se sobrepôs ao que era o sub-padrão produtivo antes dominante,
passando a ser o sub-padrão distributivo um vector fundamental das propostas
políticas, que se manterá com esse maior relevo apesar das mudanças partidárias
na condução política.
3. economia mista em trajectória de desequilíbrio fundamental, justapondo-se
programas de privatizações (dos sectores e empresas antes sob domínio do
Estado) e programas de estabilidade negociados com o Fundo Monetário
Internacional (para corrigir os desequilíbrios externos acumulados),
preparando a entrada da economia portuguesa na Comunidade Económica
Europeia, onde teria de enfrentar as regras de competitividade de um
mercado aberto integrado. Esta terá sido a fase crítica dentro desta evolução
recente da economia portuguesa, na medida em que foi neste período que
realmente se decidiu o que iria ser a adaptação às novas exigências competitivas
que se adivinhavam para o futuro. Com as privatizações, reconfiguravam-se as
redes empresariais, restando saber até que ponto iriam constituir centros de
decisão viáveis e sustentáveis, tanto em termos das estratégias sectoriais, como
em termos da sua capacidade para satisfazer o serviço da dívida contraída nas
compras do mercado de privatizações. Com os programas de estabilidade,
ficavam identificadas as principais vulnerabilidades existentes no sistema
económico português, restando saber até que ponto essa informação se tornaria
interiorizada nos comportamentos sociais com relevância na economia. A
conjugação das privatizações com os programas de estabilidade iria determinar,

SaeR - Abril 2005 - 185

por sua vez, o que seria a capacidade competitiva da economia portuguesa, o que
seria a vitalidade dos novos centros de decisão empresariais e o que seria a
disciplina interna para manter os equilíbrios económicos fundamentais.
4. economia de orientação dominante neo-liberal, com um peso decrescente da
intervenção reguladora do Estado numa economia já integrada na
Comunidade Económica Europeia, beneficiando ainda de algumas
derrogações das regras do mercado único que seriam limitadas no tempo, e
beneficiando da entrada de fundos comunitários dedicados à modernização
da economia, ao mesmo tempo que entravam capitais de modernização na
forma de investimento externo directo (com a potencialidade de
estabelecerem novas especializações, como no sector automóvel). Esta foi
uma fase de indefinição quanto ao que seria a capacidade de a economia
portuguesa conseguir realizar a reformulação do seu modelo de desenvolvimento
enquanto mantinha em funcionamento o modelo que tinha instalado. A
resolução desta indefinição dependia, em primeira linha, do valor do impulso
europeu (que existiu), mas dependia, imediatamente a seguir, da qualidade da
adaptação das empresas e dos comportamentos sociais com relevância para a
economia. O facto de esta adaptação ter de ser feita ao mesmo tempo que se
mantinha o anterior modelo de desenvolvimento como o referenciador central
(até porque não tinha sido formulado ou proposto outro) continha o risco de se
privilegiar o sub-padrão distributivo o que, a acontecer, faria perder o efeito do
estímulo europeu e acabaria por gerar desequilíbrios nas relações económicas
fundamentais.
5. economia em ajustamento para a participação num espaço económico de
moeda única, o que implica a perda de instrumentos de regulação
tradicionais numa economia nacional e obriga a uma comparação directa
de produtividades, de condições de competitividade e de selecção de
especializações para que a economia portuguesa possa ter um lugar
estratégico próprio no espaço europeu integrado. Nesta fase, a necessidade
de cumprir critérios específicos (no défice orçamental, na dívida pública e na
taxa de inflação), como condição para pode receber o importante benefício da
descida da taxa de juro por redução do risco cambial da moeda portuguesa,
passou a ser o centro da atenção, relegando para segundo plano a questão da
viabilidade e sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. Esta é uma fase
muito importante para o que se vai seguir, na medida em que o “efeito de
riqueza” associado com a baixa da taxa de juro, conjugado com a continuidade
dos fundos de origem comunitária, permitiu acentuar o sub-padrão distributivo
no último momento em que ainda se poderia conduzir os comportamentos
sociais com relevância económica para a valorização do sub-padrão produtivo,
com a consequente valorização dos comportamentos competitivos. Mas é
também nesta fase que os efeitos das privatizações, por um lado, e a necessidade
de dinamizar empresas que ainda se mantinham sob controlo do Estado, por
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outro lado, e no quadro das regras da concorrência na União Europeia, revelam a
vulnerabilidade dos centros de decisão empresariais portugueses à sua captura
por centros empresariais externos. Esta evolução deve ser vista como a
combinação do predomínio do sub-padrão distributivo (que conduz a um
endividamento generalizado quando não é precedido, ou acompanhado, por
crescimento económico relevante) com o esgotamento do modelo de
desenvolvimento quando este não produz conquista, ou defesa, de quotas de
mercado. Esta é a fase da revelação das limitações estruturais encontradas pela
evolução da economia portuguesa, que estiveram ocultas durante um período
longo, que têm as suas raízes no passado já distante e que não podem deixar de
se manifestar quando se estabelece uma comparação directa de produtividade e
de eficiência num mercado integrado e sem possibilidade de recurso a
proteccionismos nacionais. Neste sentido, a moeda única europeia constitui, para
a economia portuguesa e para as suas empresas, um desafio de tipo novo, pois
obriga à comparação directa dos indicadores portugueses com os indicadores
europeus onde Portugal passou a ser, do ponto de vista da localização dos
investimentos, uma entre muitas outras possibilidades. Neste desafio de tipo
novo, a questão que se coloca a Portugal já não é a de ser uma economia
periférica (o que é um dado da geografia económica, que só poderia ser
reformulado em condições muito especiais, como aconteceu na Irlanda), mas
sim o de ser um espaço economicamente “desertificado”, que tem como único
factor de atracção o interesse que desperta no centro económico mais próximo
(Espanha) para a finalização de redes empresariais já instaladas na economia
espanhola (um objectivo de conquista de mercado, mas também um objectivo de
precaução por parte das empresas espanholas para que o espaço económico
português não seja usada por outros investidores para penetrarem o mercado
espanhol através de posições ocupadas em empresas portuguesas).
6. economia inserida num espaço de moeda única, que tem vindo a perder
ritmo de aproximação aos centros económicos mais desenvolvidos, apesar
de a taxa de crescimento económico na União Europeia ser reduzida, que
tem vindo a perder atractividade em relação ao investimento externo
directo, e que continua a manter um diferencial de produtividade muito
relevante em relação às outras economias desse espaço económico de moeda
única. No contexto da modernização caracterizado pela globalização
competitiva e quando todo o sistema de relações internacionais, incluindo as
relações económicas mundiais, passa por um período complexo e instável de
mudança profunda, a vulnerabilidade da economia portuguesa, nesta que é a sua
fase actual, é acentuada porque não são de esperar os efeitos favoráveis dos
estímulos externos para que se consiga, uma vez mais, refazer os equilíbrios
fundamentais de modo a recuperar o padrão de desenvolvimento tradicional e a
manter, dentro dele, o predomínio do sub-padrão distributivo. Em especial, deve
considerar-se que, nas condições de moeda única, já não poderá ser utilizado o
regulador tradicional da desvalorização cambial ou das variações da taxa de juro
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para recuperar competitividade ou para orientar os investimentos. Ou seja, a
estratégia de modernização terá de ser desenvolvida pela via da eficiência e não
pela via das intervenções e normas administrativas.
A análise conjunta destas diversas fases não permite prever que possa haver uma sétima
fase que ainda seja a continuidade, mesmo que adaptada, do padrão de desenvolvimento
anterior. A exaustão de um modelo de desenvolvimento não significa apenas que as
suas linhas de orientação estratégica deixam de pode ser prolongadas nos exercícios de
planeamento e de prospectiva, também significa que as empresas e os agentes
económicos que operam dentro desse modelo de desenvolvimento esgotado também
estão exaustas, estão sem os recursos necessários para realizarem a sua adaptação a
condições menos favoráveis. Este campo económico não oferece oportunidades de
expansão ou indicadores de confiança no futuro e isso implica que os últimos recursos
que ainda poderiam ser canalizados para novos projectos não encontram a oportunidade
concreta para serem investidos. E se forem investidos, os desequilíbrios fundamentais
que se acumulam nesse campo económico irão aparecer como obstáculos que impedem
a maturação desses novos projectos.
A próxima fase da evolução da economia portuguesa deverá ser caracterizada por uma
crise de tipo novo. Esta é uma eventualidade provável que deve ser tida em conta
quando se avaliam as potencialidades de um sector económico ou quando se estudam as
condições de realização de um projecto empresarial. Se há uma crise que se manifesta
no centro do modelo de desenvolvimento, no padrão de modernização, só os projectos
que forem concebidos em total isolamento do seu enquadramento local poderão escapar
ao efeito de distorção que é provocado pelos desequilíbrios fundamentais acumulados
nesse sistema económico.
Esta será uma crise de tipo novo porque já não se está perante uma situação de
desequilíbrios que possam ser corrigidos por ajustamentos de tipo tradicional, pela
óbvia razão de que os instrumentos para realizar essas correcções já não estão à
disposição dos responsáveis políticos ou dos agentes económicos. Essa é a
consequência da entrada no sistema de moeda única, mas não conta a história toda. A
outra parte desta crise de tipo novo deriva do predomínio atribuído ao sub-padrão
distributivo dentro do modelo de desenvolvimento português. Este é um
constrangimento interno de primeira importância, pois o instrumento de ajustamento
disponível quando não se pode usar a taxa de câmbio, a taxa de juro, a taxa de inflação
(porque implica perda de competitividade) ou o défice orçamental (que poderia
funcionar como estímulo interno) é o desemprego e a correcção dos desvios
distributivos – mas estas são duas vias que conduzem à instabilidade social e que não
terão como resultado mais natural a reformulação rápida e voluntária dos
comportamentos sociais com relevância económica. Ou seja, a adaptação natural da
sociedade portuguesa às novas condições económicas demoraria demasiado tempo e
continuaria a acentuar o endividamento generalizado e a exaustão dos recursos das
empresas e do Estado.
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Também será uma crise nova num sentido ainda mais estrutural, pois não resulta de um
efeito vindo do exterior – como seria uma inovação tecnológica que fizesse desaparecer
as condições de viabilidade de actividades económicas existentes em Portugal, ou como
seria uma ofensiva deliberada de centros de decisão externos que, de modo hostil e
competitivo, desenvolvessem estratégias de captação de oportunidades económicas
portuguesas. As inovações tecnológicas não têm posto em causa as actividades
económicas realizadas nas empresas portuguesas. A ameaça central vem da relação
entre custos e produtividade do trabalho, designadamente no que se refere à
flexibilidade para acompanhamento das flutuações dos mercados. Se há centros de
decisão empresarial portugueses que estão a ser capturados por interesses externos, isso
não se deve, em primeira linha, a uma ofensiva deliberada vinda do exterior, mas a uma
exposição da vulnerabilidade das empresas portuguesas, por vezes acentuada ainda pela
decisão de venda de operadores empresariais portugueses que não tinham confiança nas
condições estratégicas da economia portuguesa. Trata-se, portanto, de uma crise
predominantemente interna, que só incidentalmente, e em fase posterior, se reveste da
forma de ocupação de posições empresariais por parte de centros de decisão externos. É,
por outro lado, uma crise predominantemente interna que incide sobre os
comportamentos sociais com relevância para a economia, sobretudo aqueles
comportamentos que fizeram valorizar o sub-padrão distributivo do modelo de
desenvolvimento, quando este já tinha perdido o essencial das condições que lhe
permitiam obter elevadas taxas de crescimento. Só incidentalmente esta crise interna se
repercute no nível tecnológico da economia portuguesa, na medida em que os
indicadores de custos salariais e de produtividade não são atractivos de investimentos
directos externos que transportem um alto nível tecnológico – como acontece na
Irlanda.
O que é novo neste período de crise da economia portuguesa não é o facto de ser
predominantemente alimentada por factores internos, pois esse mesmo diagnóstico já se
tinha encontrado em crises anteriores, e das quais foi possível recuperar os equilíbrios
fundamentais, ainda que com recurso a modalidades de adaptação dos comportamentos
sociais com relevância económica combinadas com a intervenção sobre as variáveis
monetárias (taxa de câmbio, taxa de juro, taxa de inflação). A verdade é que não foram
esses esforços de recuperação dos equilíbrios fundamentais que alteraram o predomínio
do sub-padrão distributivo, que retoma a sua tendência de acumulação de
responsabilidades e de direitos sociais logo que se inicia a recuperação do crescimento
económico. O que é realmente novo no actual período de crise é que já não se pode
actuar sobre as variáveis monetárias e, ao mesmo tempo, já não há potencial de
crescimento no modelo de desenvolvimento existente quando este é sujeito à pressão da
globalização competitiva – mesmo que só na forma menos intensa da integração
europeia.
Identificado o mecanismo básico desta crise económica portuguesa que também é a fase
terminal de um modelo de desenvolvimento esgotado, importa fazer a comparação com
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outros indicadores de crise económica que também se encontram noutras economias
europeias integradas na União Europeia e na moeda única.
Em todas elas, sem excepção, há uma dificuldade gerada pela importância, que foi
sendo acumulada ao longo de décadas, do sub-padrão distributivo, designadamente no
que se refere ao sistema de financiamento das políticas de índole social. Em todas elas,
também sem excepção, as questões demográficas (por envelhecimento das populações
nacionais e por pressões migratórias multiculturais) criam sérias dificuldades à
continuidade dos actuais modelos de desenvolvimento. Mas a margem de tolerância ou
o intervalo de adaptação é muito diferente em função dos seus graus de modernização
tecnológica, do seu valor de produtividade, da sua capacidade de deslocalização e de
investimento em economias emergentes com elevado potencial de crescimento. Neste
ponto de avaliação comparativa, pode concluir-se que, para problemas essencialmente
idênticos, o caso de Portugal é o mais vulnerável porque é o que tem menor margem de
tolerância e o que tem um intervalo de adaptação mais curto. E tanto uma como o outro
serão ainda maiores constrangimentos se os esforços de correcção dos desequilíbrios
tiverem como finalidade fundamental recuperar as condições de funcionamento de um
modelo de desenvolvimento que entrou na sua fase de exaustão.
Uma outra comparação necessária é a que se refere a Espanha. A proximidade
geográfica e cultural tem tradução natural na identidade de problemas estratégicos. Há,
contudo, uma diferença fundamental no que diz respeito ao poder relativo dos centros
de decisão empresarial, do mesmo modo que há uma diferença relevante em termos da
dimensão das actividades nas duas economias. Neste sentido, a identidade de problemas
estratégicos em Portugal e Espanha não é favorável ao primeiro, porque o seu tempo de
adaptação, sendo menor, não lhe permite evitar os movimentos empresariais de Espanha
em direcção a Portugal, não havendo simetria nesta relação entre economias vizinhas –
não são as empresas portuguesas que se podem dirigir para Espanha porque a
vulnerabilidade do modelo de desenvolvimento espanhol não se manifesta em prazos
curtos, ou tão curtos que pudessem ser úteis para a movimentação de empresas
portuguesas na direcção desse mercado sem terem sido previamente integradas em
centros de decisão empresarial espanhóis.
Finalmente, a comparação da situação portuguesa com os indicadores estratégicos das
economias do centro europeu que são novos Estados-membros da União Europeia
também não é favorável a Portugal, quanto mais não seja porque se encontram agora no
estatuto que Portugal já teve em meados da década de 80, quando da sua integração
europeia, mas com a vantagem adicional de serem áreas de interesse central para a
Alemanha e para a Rússia, o que as coloca no centro estratégico da Europa (estatuto que
Portugal nunca teve). Este ponto tem particular interesse num período de reconfiguração
do sistema de relações internacionais e que incide com especial relevância no interior da
União Europeia. Um regime de anarquia na Europa não se poderá manter por muito
tempo, sobretudo quando todas as sociedades e economias europeias estão em fase de
crise. Serão, por isso, estabelecidas prioridades regionais que, uma vez definidas,
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tenderão a manter-se como referenciais básicos por um período longo – mais
exactamente, por todo o período que demorar a recuperação de condições de
crescimento económico nestas economias. Quem ficar mal colocado nesta classificação
de valores estratégicos deverá ficar nessa posição marginal por muito tempo.
Antes de se poder avançar na exploração das oportunidades que a economia portuguesa
contém para a formulação de um novo modelo de desenvolvimento, importa estabelecer
o que são os constrangimentos da viabilidade e da sustentabilidade desse modelo de
desenvolvimento no contexto da globalização competitiva e no quadro de um espaço
económico europeu integrado. Estes são constrangimentos permanentes e, nesse
sentido, independentes do processo, que poderá ser longo e turbulento, de crise e
estruturação do novo sistema de relações internacionais. Não se podendo determinar
quanto tempo demorará o processo de crise da ordem mundial nem o que serão as suas
consequências de longo prazo nos indicadores do crescimento económico, a hipótese de
base de que se deverá partir é a de que, logo que haja condições de estabilidade, haverá
um forte arranque da actividade económica – mas usando como bases de lançamento
aquelas economias que estiverem mais preparadas para aceitar as pressões da
globalização competitiva. E é por isso mesmo que a consideração dos constrangimentos
de viabilidade e de sustentabilidade de qualquer modelo de desenvolvimento económico
tem sentido desde já, como preparação das futuras plataformas de crescimento. No caso
português, esta necessidade é, naturalmente, reforçada pela evidência dos desequilíbrios
acumulados no passado e que seriam obstáculos insuperáveis à participação numa nova
fase de crescimento económico mundial se não fossem corrigidos.
Esse dispositivo configurador de um novo modelo de desenvolvimento pode ser
sintetizado como se vê na figura seguinte.
O ponto de partida está nos dispositivos de regulação da economia global, cujo principal
produto é a identificação das áreas prioritárias para a aplicação de capitais –
entendendo-se que essa hierarquia será estabelecida pela geração de valor acrescentado
que se traduza em remuneração adequada dos capitais investidos. É esta hierarquia que
irá discriminar entre as áreas de crescimento e de inovação e as áreas de estagnação ou
que apenas podem aspirar a entrar em redes de subcontratação subordinadas.
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No caso específico do mercado europeu, a participação na moeda única europeia é um
outro factor de constrangimento, onde os benefícios da participação têm de ser
considerados em comparação com as liberdades que ficam ao alcance dos que, sem
terem de obedecer a essa disciplina, continuam a ter acesso ao mercado europeu,
conquistando quotas de mercado que são retiradas aos que se encontram dentro da área
euro.

DISPOSITIVOS DE REGULAÇÃO
NA ECONOMIA GLOBAL

LOCALIZAÇÃO DAS ESPECIALIZAÇÕES
E DOS INVESTIMENTOS NO MERCADO
ÚNICO EUROPEU

CONDICIONAMENTOS DA
PARTICIPAÇÃO NA
MOEDA ÚNICA EUROPEIA

FORMAÇÃO, PRODUTIVIDADE,
COMPETITIVIDADE, FLEXIBILIDADE

FINANCIAMENTO CONTINUADO
DAS POLÍTICAS SOCIAIS

A resposta estratégica a estes constrangimentos reside em quatro qualidades
fundamentais: formação, produtividade, competitividade e flexibilidade. As economias
que revelarem estas quatro qualidades serão seleccionadas como pontos de localização
das especializações e dos investimentos no mercado único europeu. Mas as economias
que não forem seleccionadas, ficarão limitadas a um destino periférico e, na melhor
hipótese, serão capturadas por um centro de dominação e de racionalização estratégica
que coordene o seu desenvolvimento posterior. Como é natural, as economias que
forem favorecidas com localização de especializações e com investimentos
estruturantes, também serão aquelas que continuarão a ter condições para evidenciar as
quatro qualidades fundamentais que começaram por estar na origem da sua selecção.
Esta figura contém ainda uma outra indicação importante, designadamente para as
sociedades europeias: o financiamento continuado das políticas sociais só será possível
naquelas economias que revelarem as quatro qualidades fundamentais e que, para além
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disso, conseguirem traduzir essas vantagens em captação de especializações e em
entrada de investimentos estruturantes. Onde estas condições não estiverem reunidas, o
tipo de responsabilidades financeiras assumidas com as actuais políticas sociais criará
um obstáculo adicional ao desenvolvimento económico, no sentido em que os
investidores internacionais não ignoram esses desequilíbrios e não aceitarão colocar os
seus capitais em economias que revelem esta vulnerabilidade. Isto é, volta para o
primeiro plano a relação de subordinação do sub-padrão distributivo ao sub-padrão
produtivo – e o que este dispositivo analítico sublinha é essa subordinação essencial,
mostrando como a violação desta relação fundamental implica o fracasso dos modelos
de desenvolvimento que não a respeitarem.
É dentro deste tipo de referencial que tem sentido abrir a questão, para a economia
portuguesa, de determinar se o sector do turismo poderá ser um candidato consistente à
obtenção de especializações e à captação de investimentos externos estruturantes.

E.3. AS CONDIÇÕES DE VIABILIDADE E DE
SUSTENTABILIDADE DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A viabilidade e a sustentabilidade dos projectos empresariais estão directamente
dependentes da qualidade da sua programação, mas esta é sempre função das
características do campo em que vai ser testada e traduzida em estruturas empresariais
concretas. A eficácia de um projecto empresarial é, assim, o resultado da combinação da
qualidade da concepção com a adaptação às condições reais locais. Sem esta
combinação, o projecto empresarial não passará de um exercício mental, que terá
resultados muito diferentes dos anunciados quando postos em prática. O problema que
se encontrou com o desvio entre o possível e o obtido ao nível do modelo de
desenvolvimento e das previsões políticas em Portugal existe, também, ao nível dos
centros de decisão empresariais. Não são raros os casos em que uma leitura inadequada
das condições de acção locais é responsável por surpresas posteriores quando se passa
para a fase da execução desses projectos.
Para evitar essas surpresas, será útil estabelecer padrões de comparação que possam
servir de referência para o que tem de ser oferecido quando se quer receber em troca
uma boa classificação em termos dos índices de atractividade. Com essa finalidade, e
sobretudo quando se considera a combinação do modelo de desenvolvimento com o
papel do turismo dentro desse modelo de desenvolvimento, o elemento de referência
superior é constituído pelo caso de Singapura – um modelo de desenvolvimento bem
sucedido e um destino turístico de primeiro plano. Na base desse sucesso, há dois
vectores fundamentais: a “sociedade educativa” e a “sociedade de qualidade”. Estes são
os parâmetros a respeitar por quem, por vontade ou por necessidade, quiser seguir uma
trajectória do mesmo tipo.
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A sociedade educativa é uma necessidade de formação de recursos humanos
qualificados e dotados de efectiva flexibilidade competitiva. A qualificação educativa,
permitindo adquirir diversos tipos de competências, é a condição principal da
flexibilidade. São os trabalhadores pouco qualificados ou com competências que correm
o risco de se tornar obsoletas que mais recorrem aos dispositivos defensivos e rígidos de
protecção das suas posições adquiridas. E essa rigidez é, para os avaliadores
internacionais, o indicador seguro da sua reduzida produtividade e da impossibilidade
em que se colocam de se adaptarem a organizações empresariais flexíveis. Pelo
contrário, numa base humana dotada de polivalência, o risco da perda do posto de
trabalho como fonte de rendimento regular é muito menor, mesmo que seja elevada a
rotatividade e a mobilidade entre funções profissionais.
A sociedade de qualidade é uma condição central de competitividade, na medida em que
é um factor de confiança para todos os centros empresariais que estabelecerem relações
de investimento ou de subcontratação com esta sociedade, mas também é um factor de
mobilização e de racionalização no interior dessa sociedade no sentido em que difunde
uma concepção geral de satisfação do cliente. Ou seja, a competitividade é favorecida
pela qualidade em dois sentidos: porque atrai os melhores clientes – entre eles, os
melhores investidores com os melhores projectos – e porque satisfaz todos os clientes
sem discriminações porque essa se tornou a disciplina geral dessa sociedade – o que é
um trunfo fundamental nas relações competitivas que envolvem quadros culturais muito
diferentes.
A combinação da sociedade educativa com a sociedade de qualidade gera uma dinâmica
cumulativa com um elevado potencial de crescimento. Como com qualquer outro
modelo de desenvolvimento, também este estará sujeito à entrada na fase de maturação
e, depois, de decadência. Mas antes de isto acontecer, este é o padrão de referência que
determina a hierarquia das sociedades e das economias no presente. E sê-lo-á tanto mais
quanto mais instável for o sistema de relações internacionais, pois parte substancial
dessa instabilidade tem a sua origem na incapacidade de alguns agentes internacionais
conseguirem atingir este padrão competitivo.
Em comparação com este padrão competitivo de referência, a sociedade portuguesa
aparece mal colocada e vulnerável, essencialmente porque a sua evolução histórica foi
marcada e condicionada por uma série de rendas distributivas que distorceram a sua
percepção básica dos critérios de competitividade. É um efeito conhecido e
compreensível: se é possível obter rendimentos pela via das decisões e protecções
administrativas, não haverá estímulos sociais centrados na competitividade e na
modernização. Mas é um efeito que prejudica o lançamento de programas de
desenvolvimento quando eles se tornam necessários por terem desaparecido as
condições que antes sustentavam as decisões e protecções administrativas. Será útil, por
isso, recordar algumas das características das rendas de distribuição que existiram na
economia portuguesa, para avaliar até onde poderão ser continuadas e quando será o
efeito da sua interrupção:
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•

a “renda de dominação”, formada em relações de tipo imperial ou colonial,
condicionou fortemente os comportamentos sociais com relevância económica e,
desde longo, nos próprios centros de acumulação de capital (porque não
precisavam de grande rigor estratégico e administrativo para obterem
continuadamente resultados satisfatórios);

•

a “renda de protecção”, associada à regulação administrativa do mercado interno
ou nacional, favoreceu a adopção de práticas empresariais que não teriam de se
preocupar com a concorrência sectorial e com a concorrência internacional,
criando uma cultura de domínio pela oferta e de ausência de responsabilidade
perante uma procura que não podia encontrar alternativa;

•

a “renda de situação”, associada às relações de afinidade política, constituiu
historicamente um modo de proteccionismo especial, que não se limitava ao
campo económico, mas se alargava a todas as áreas de actividade e a todas as
instituições, transferindo-se, sem especial dificuldade, do regime político
autoritário para o regime político democrático;

•

as últimas décadas, em grande parte por efeito da crescente debilidade do
modelo de desenvolvimento económico português, revelaram a formação de um
novo tipo de renda, a renda de função, que está associada a modalidades de
proteccionismo neo-corporativista, em que as funções profissionais são
apropriadas pelos seus executantes para fazer delas plataformas reivindicativas
com reflexos na distribuição de rendimentos – mas sem qualquer relação com a
produtividade ou com a competitividade dessas funções.

Tanto a “renda de dominação” como a “renda de protecção” mudaram radicalmente de
expressão com o fim do tempo colonial e com a abertura do mercado nacional. As suas
manifestações actuais já são meros vestígios do que foram no passado: as primeiras
reconvertidas em gestão de fundos comunitários (uma fonte de recursos que não está
associada a uma actividade interna), as segundas limitadas a actividades que ainda
estejam sob protecção do Estado (estruturando o mercado de bens não
transaccionáveis). A “renda de situação” ainda tem manifestações relevantes, em
associação com os lugares do poder e da administração pública, mas o seu potencial
distributivo está, agora, limitado, pela falta de recursos de origem orçamental. “Ficou a
renda de função”, generalizada a toda a sociedade portuguesa, mas que também vai
encontrar um limite nas condições de continuidade do actual modelo de
desenvolvimento português.
Quando se chegar à evidência de que este sistema de rendas não poderá ser prolongado
no tempo, também se terá chegado ao momento em que terá de ser formulado um novo
modelo de desenvolvimento, para o qual o padrão de referência já não poderá ser o que
se usou na década de Cinquenta, mas terá de ser o que corresponde ao padrão de
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competitividade superior na actualidade – e por isso se usou o caso de Singapura como
identificador desse novo nível de exigência.
Do mesmo modo que o padrão de referência para um modelo de desenvolvimento
económico para Portugal não pode ser o mesmo que se usou na fase da industrialização,
quando se tratava de passar de uma economia agrícola e comercial para uma economia
industrial e inserida no comércio internacional, também a rigidez da programação não
pode ser agora idêntico ao que podia ser nos tempos de regulação administrativa do
mercado nacional e quando se concebia o desenvolvimento como uma sucessão de fases
articuladas de industrialização em complexidade crescente. Nas condições actuais de
globalização competitiva, a flexibilidade que se espera das entidades empresariais
também terá de ser assumida e praticada pelos produtores das estratégias de
desenvolvimento.
Um dispositivo de planeamento flexível que seja adequado a um novo modelo de
desenvolvimento para Portugal pode ser sintetizado na figura seguinte, que sistematiza a
articulação de fases que constituem os alicerces de uma estratégia de modernização.

GOVERNABILIDADE

VIABILIDADE

• formulação de linhas de
orientação política adequadas à
alteração das condições
estratégicas

• regulação dos equilíbrios dos
dispositivos de produção e de
distribuição

2

3

1

4

ADAPTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

• reconfiguração de interesses e de
expectativas dos grupos sociais em
resposta à alteração das condições
estratégicas

• formação de condições de
atractividade de factores de
modernização em condições
estratégicas de mobilidade

A primeira fase, aquela que é condição necessária (embora não suficiente) para que um
novo modelo de desenvolvimento seja possível em Portugal (e não retome a tendência
anterior para o desvio sistemático entre o que é possível e o que é obtido) pressupõe que
seja feita a crítica das modalidades de rendas distributivas que se tornaram dominantes
na economia portuguesa ao mesmo tempo que o modelo de desenvolvimento existente
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perdia vitalidade, potencial de crescimento e capacidade de atractividade. Esta é a
mudança necessária para se entrar na cultura da competitividade, onde a adaptação às
melhores práticas, a atitude focada no cliente e na sua satisfação, a comparação
competitiva como prática de gestão permanente, sejam constituintes dos
comportamentos sociais com relevância económica. Esta atitude competitiva, só por si,
constituirá para Portugal o equivalente a um novo começo no seu caminho de
modernização económica.
A finalidade não poderá ser agora, como nos anos Cinquenta, a passagem da agricultura
para a indústria, mas deverá ser a “terciarização” da a economia no sentido de difundir
nela a atitude competitiva de atenção permanente ao cliente que é uma condição
funcional e um requisito competitivo no sector dos serviços. Não se trata de resumir um
sistema económico a actividades do sector dos serviços, mas sim de generalizar a
atitude do sector dos serviços a todos os outros sectores da economia, neste sentido
preciso de colocar o cliente no centro da actividade económica. Por outro lado, a
reconversão de um modelo económico tem de considerar em primeiro lugar o que
podem ser os sectores com maior potencial empregador, na medida em que serão estes
os que melhor podem colaborar na transição de um modelo de desenvolvimento para o
outro. Também neste segundo aspecto, é no sector dos serviços que se pode obter o
maior grau de flexibilidade que possibilita a integração de competências profissionais
que perdem os seus postos de trabalho nas empresas industriais, depois de já os terem
perdido nas empresas agrícolas.
Este papel central do sector dos serviços coloca o sector do turismo na posição cimeira
das prioridades do novo modelo de desenvolvimento para Portugal. Em primeiro lugar,
porque já tem uma estruturação relevante na economia portuguesa, mesmo no quadro da
atitude dominante no passado que não estava integrada numa perspectiva competitiva, o
que indica que contém potencialidades ainda não exploradas e que, por isso, um sector
com oportunidade de crescimento. Em segundo lugar, porque as empresas e
equipamentos turísticos existentes são compatíveis com uma estruturação em rede de
modo a amplificarem a oferta disponível, assegurando aos turistas que escolherem como
destino Portugal uma variedade de sub-destinos que constituem, no seu conjunto, uma
oferta diversificada e inovadora – sem que tenham de ser feitos grandes investimentos
para conseguir obter esta melhoria na qualidade da oferta. Em terceiro lugar, porque a
exploração consistente desta oportunidade estratégica constituída pelo sector dos
serviços em Portugal tem um papel formativo relevante para a população activa
portuguesa: este sector dos serviços não é só um sector de refúgio para os que são
afastados de outros sectores, também pode ser um difusor do que deve ser a nova
atitude competitiva.
A segunda fase da formulação de um modelo de desenvolvimento incide no plano
político, sobre as condições de governabilidade e sobre as indicações que as entidades
políticas transmitirem à sociedade. Para os responsáveis políticos, o reconhecimento de
que houve uma alteração das condições estratégicas não é suficiente para assumirem a
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necessidade de avançar noutra direcção se não tiverem vias de recurso para
responderem às dificuldades conjunturais. Precisam, por isso, de sectores com elevado
potencial de emprego e que admitam competências profissionais também com baixo
grau de qualificação, para poderem assumir a decisão de reconverter, em profundidade,
o que foi construído e constituído ainda no quadro do anterior modelo de
desenvolvimento. Se a oportunidade de explorar sectores com este grande potencial de
emprego permitir também a correcção de atitudes que valorizavam mais a distribuição
do que a competição, o interesse dos responsáveis políticos será maior, pois
investimentos reduzidos abrem a oportunidade para ganhos relevantes em termos de
preparação da sociedade para as novas condições estratégicas da globalização
competitiva.
A terceira fase é a mais complexa do ponto de vista da execução, pois implica a gestão
simultânea de dois sistemas económicos, o que vem do passado e o que anuncia o futuro
– e não é possível assegurar, no ponto inicial, que esta gestão de realidades distintas,
com referenciais diferentes, terá sucesso. Porém, a regulação dos dispositivos de
produção e de distribuição não pode ser ignorada ou ocultada quando um modelo de
desenvolvimento entra na sua fase de exaustão, na medida em que a passividade das
autoridades políticas ou dos centros empresarias seria sempre a pior das opções – e que
a própria evolução das dificuldades sociais impediria que fosse uma escolha continuada.
É esta obrigação de acção, esta pressão para que se tomem decisões, que tornam
especialmente interessantes aqueles sectores que tiverem condições naturais para
responderem a essa necessidade e para aproveitarem o seu potencial multiplicador.
A quarta fase, aquela que deverá estabelecer as condições de sustentabilidade das
actividades económicas e do novo modelo de desenvolvimento apresenta especiais
dificuldades de caracterização quando se pretende defini-la a priori, antes de realizadas
as três primeiras fases de ajustamento às novas condições estratégicas e, portanto, sem
ainda se conhecer os seus resultados concretos. Pelo contrário, não apresenta
dificuldades relevantes quando a sua caracterização é feita a posteriori ou admitindo
como pressupostos que as três fases anteriores foram cumpridas com sucesso suficiente.
Pela sua natureza de programação de estratégias económicas em contextos de
globalização competitiva, esta última fase da sustentabilidade deve ser mantida
essencialmente aberta, ao contrário do que se passava nos tempos do planeamento
imperativo dos modelos de industrialização. A sustentabilidade de um modelo de
desenvolvimento económico, nas condições actuais, não é o resultado de se ter
completado uma arquitectura industrial, de se ter explorado as ligações entre os diversos
sectores industriais de modo a formar um conjunto auto-sustentado, mas sim a de
concentrar os esforços de investimento (e as condições de atractividade) naquelas
actividades e naqueles sectores onde se pode obter um produto competitivo.
Este referencial de análise, de produção e de avaliação de um modelo de
desenvolvimento permite situar o que são as condições de análise e de avaliação das
potencialidades, das oportunidades e das ameaças, dos pontos fortes e dos pontos fracos
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do sector do turismo em Portugal, naquilo que é hoje e, sobretudo, no que poderá ser
como vector estruturante de um novo modelo de desenvolvimento para Portugal.

E.4. AS CONDIÇÕES ESTRATÉGICAS DO TURISMO
COMO SISTEMA DE COMPETÊNCIAS NOS SERVIÇOS
Os pontos anteriores permitiram estabelecer algumas indicações relevantes para a
caracterização do actual campo económico em Portugal e para a identificação do que
são os factores de oportunidade e de vulnerabilidade em diversos sectores. Dessas
indicações, sublinham-se as seguintes:
1. Se for adequado o diagnóstico central de que o modelo de desenvolvimento
português, com o padrão que tem a sua origem na década de Cinquenta e que
não foi significativamente alterado desde então, é natural que a economia
portuguesa no seu conjunto, e cada sector em especial, revelem um potencial
relevante não explorado. Em parte, esta incapacidade para explorar esse
potencial deriva dos desequilíbrios que se foram acumulando no processo de
desgaste e de esgotamento do modelo de desenvolvimento, em especial aqueles
desequilíbrios que derivam da valorização atribuída ao sub-padrão distributivo
dentro do modelo de desenvolvimento. Noutra parte, esta limitação na
exploração do potencial existente resulta dos comportamentos sociais com
relevância para a economia, com relevo para a deficiência na atitude
competitiva, que exige uma atenção permanente à satisfação do cliente, onde
quer que se encontre, e uma comparação sistemática para a adopção das
melhores práticas, onde quer que elas se exemplifiquem. Finalmente, esta
deficiência na identificação e na exploração do potencial de crescimento
existente na economia portuguesa e nos seus sectores económicos decorre da
marginalização em relação às correntes e aos centros de modernização
económica, o que reduz a atractividade do espaço económico português,
neutralizando o seu potencial de crescimento e tornando-o dependente de centros
de decisão empresarial que consideram as oportunidades económicas
portuguesas como residuais ou como meros complementos das suas próprias
quotas de mercado e projectos de expansão;
2. Numa economia onde há este tipo de limitações, ou de constrangimentos, para a
exploração do seu potencial de crescimento, os projectos empresariais possíveis
ou as linhas de política macroeconómica ficam condicionadas a prolongamentos
de continuidade que, pela sua natureza, não exploram, antes neutralizam, esse
potencial. Não se chega a ganhar a dimensão crítica – na economia, nos sectores,
nas empresas, nos comportamentos económicos – que permita a inovação e a
passagem para uma fase superior de modernização, aquela que abre a
oportunidade de aproveitar o potencial existente. Ao utilizar como linha de
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evolução fundamental a continuidade, os responsáveis políticos e empresariais
aplicam os recursos existentes em actividades e projectos que não abrem novas
oportunidades, antes reforçam as vulnerabilidades que se prolongam vindas do
passado.
3. A passagem para um contexto de pleno aproveitamento do potencial de
crescimento existente implica uma forte determinação política, a existência de
estímulos exteriores poderosos que sirvam de factor de mobilização interna ou,
na falta dessas condições de mudança, essa passagem só será possível depois de
a evidência da exaustão do anterior modelo de desenvolvimento forçar a
sociedade, os responsáveis políticos e os decisores empresariais a reformularem
os seus referenciais de comportamento, de orientação e de selecção de
investimentos.
No campo definido por estes três pontos que, no essencial, são os que resultam da
experiência passada, os exercícios de prospectiva, a concepção do futuro, devem ser
orientados para a identificação do potencial, na economia e nos sectores, que está
contido ou reprimido porque o modelo de desenvolvimento existente não permite, por si
ou pelas suas consequências, trazer esse potencial para o primeiro plano. A diferença
entre os resultados obtidos por esta perspectiva do futuro, ou do potencial, e os
resultados correntes obtidos através de uma perspectiva de continuidade, também
permitirá identificar as limitações que são geradas pela conservação do actual, e
esgotado, modelo de desenvolvimento em Portugal.
A primeira dimensão a considerar na exploração do potencial do sector do turismo é a
que respeita ao seu papel estratégico. Esta é uma indicação nova, na medida em que este
era, tradicionalmente, considerado um tipo de actividade residual e que apenas teria um
efectivo efeito estratégico naqueles casos em que a actividade turística se tinha tornado
uma especialização local, em pequenas economias ou em regiões muito delimitadas.
Mas é uma indicação nova imposta pela prática mais do que pela teoria: na última
década, o sector do turismo cresceu no mundo à taxa de 9% ao ano e, na última metade
da década, foi o sector que mais cresceu em termos globais. Apesar disso, a
disponibilidade de informação estatística continua a ser muito deficiente, pois não se
exploram as relações intersectoriais e isso dificulta a medida do valor acrescentado e do
multiplicador associado às actividades que se inserem no sector do turismo. Este é um
sector onde a análise por cluster se impõe naturalmente, mas com a consequência de
passar a envolver muitas outras actividades que, nas análises habituais, ainda são
observadas de modo isolado.
O valor acrescentado estratégico é considerável porque aos ganhos de flexibilidade
interna e de aumento do mercado interno, com efeitos positivos em muitos outros
sectores, terá de se adicionar o ganho externo em termos de imagem de competitividade
junto de potenciais clientes empresariais, que prolongam a sua experiência de visitantes
como turistas em relações de comércio ou de investimento. Este efeito de promoção de
uma imagem nacional não poderia ser atingido pelas formas comuns de campanhas
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publicitárias mas, em contrapartida, dá uma consistência a essas campanhas que elas
não poderiam obter sem esse complemento de confirmação. E é um efeito que não se
limita aos visitantes concretos, bastando que um determinado destino seja considerado
como um ponto relevante no turismo mundial para que a sua imagem nacional seja
valorizada e favorecida.
Estas ligações intersectoriais sugerem também que há uma oportunidade de
desenvolvimento estratégico na articulação do conceito de cluster com o conceito de
rede de empresas que oferecem um produto turístico integrado que nenhuma delas,
isoladamente, poderia aspirar a fornecer. Na medida em que o objectivo central deverá
ser ter estadias longas dos turistas, a possibilidade de oferecer programas de férias
diversificadas percorrendo um mesmo “território turístico” permite obter uma elevada
dotação de capital através da adição de pequenos ou médios investimentos locais. Mas
para que esta potencialidade seja explorada será necessário que essa coordenação seja
realizada por uma entidade que assuma este objectivo central, constituído pela
programação e oferta não só de um destino turístico, mas também de trajectos turísticos
que, aproveitando a rede de equipamentos já existentes, constitua todo o território
nacional como uma “unidade turística” do ponto de vista da oferta que é colocada nos
mercados internacionais.
Todavia, para se poder avançar para este grau de ambição estratégica e de valorização
dos equipamentos existentes por coordenação será necessário que a sociedade
portuguesa tenha interiorizado, e assumido nos seus comportamentos, o valor
estratégico do sector do turismo dentro do seu modelo de desenvolvimento. Em
particular, não será possível conciliar um modelo de desenvolvimento centrado no subpadrão distributivo com uma exploração consistente do potencial do sector do turismo
em Portugal, pela razão óbvia de que não se conseguirá atingir internamente o nível
qualitativo e competitivo que este sector implica dentro da perspectiva, aqui essencial,
de serviço, de fidelização e de propensão a estadias de longa duração dos clientes. Em
contrapartida, esta é uma base de oportunidade económica com potência suficiente para
ser usada como plataforma estratégica de transição durante a passagem de um modelo
de desenvolvimento para outro, na medida em que tem um efeito multiplicador
relevante para outros sectores e também porque contribui, de modo significativo, para a
configuração dos comportamentos sociais com relevância económica que se integrem
no que será o novo modelo de desenvolvimento – necessariamente baseado na
polivalência das competências profissionais, na flexibilidade funcional, na satisfação da
óptica do cliente, na comparação e avaliação das melhores práticas e na procura
permanente da competitividade, para atrair investimentos e clientes (as duas faces da
atractividade).
Onde o sector do turismo for pouco desenvolvido ou estiver concentrado em formas de
“turismo exótico”, o essencial desta cadeia de valor fica no exterior e o potencial
multiplicador do turismo não será relevante. Pelo contrário, o investimento principal
estará canalizado para preservar esse isolamento. Mas onde o sector do turismo estiver
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“embutido” na sociedade, como acontece na sociedade portuguesa, as “perdas de
multiplicador” tendem a ser reduzidas e, onde se verificarem, podem ser corrigidas com
a promoção e a organização de operadores nacionais em cada uma dessas actividades.
Existindo esta rede intersectorial, suficientemente densa ou apertada para conseguir
evitar a perda de efeitos do multiplicador, a sua expansão deverá estar orientada para a
organização de produtos e de actividades que permitam a utilização mais intensa dessas
empresas e desses equipamentos. Isto é, a inovação e a criatividade devem estar mais
orientadas para a melhoria da qualidade do que já existe e para a sua utilização mais
racional do que para o lançamento de novos grandes projectos que, se não tiverem este
apoio da estrutura existente, tenderão a ficar isolados e, portanto, sem plena utilização
da sua cadeia de valor.
O objectivo principal deverá ser evitar as perdas (leakages) na cadeia de valor, de modo
a que a satisfação do cliente corresponda a fazer dele um efectivo centro de lucro: a sua
satisfação é a garantia de que toda rede derivada do sector do turismo está a ter uma
utilização próxima da sua capacidade. E a dimensão da rede depende da capacidade para
interpretar de modo adequado o que é a satisfação do cliente, na medida em que tudo o
que ele desejar será um contributo para o funcionamento da rede. É neste sentido que se
justifica considerar que o sector do turismo pode ser (nas economias onde houver
condições de base para essa ambição estratégica) estruturante de um modelo de
desenvolvimento, na medida em que tem potencialidades de expansão, ou efeitos de
multiplicador, que estão muito para além da sua estrita base sectorial. Para além disso, é
um sector onde a procura tem um elevado potencial de crescimento desde que a
organização da oferta saiba explorar o crescimento das condições de satisfação do
cliente – uma variável que pode ser dinamizada pela melhoria da qualidade da oferta.
A concepção da imagem é o mais importante activo para a competição dentro do
sistema global do turismo. Quem aspira a um aposição de relevo (e Portugal ocupa a 16ª
posição no ranking mundial do sector, o que o coloca no nível superior de exigência
competitiva) tem de procurar colocar nesse mercado de oferta uma imagem de atracção
que lhe permita, pelo menos, conservar a sua posição já adquirida. No entanto, todos os
mercados competitivos têm como regra geral que “é preciso andar muito depressa só
para se conseguir ficar no mesmo sítio”. Por maioria de razão, terá de se avançar em
aceleração rápida para se cumprir o objectivo desejável e necessário de subida da
posição de Portugal no ranking mundial.
A concepção desta imagem estratégica tem dois parâmetros fundamentais a respeitar na
sua produção. O primeiro tem a ver com os mercados concorrentes, em especial aqueles
que estão geograficamente próximos, e em relação aos quais é preciso ter uma estratégia
de captação por deslocação: mesmo que não seja possível desviar directamente os
turistas que escolhem esses mercados concorrentes, é admissível conseguir prolongar a
sua estadia na zona ou colocar Portugal como o mercado de saída quando voltam à sua
origem. Este vector, muito importante no caso português porque está numa zona onde se
localizam os principais destinos turísticos na escala global, não será suficiente para a
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conquista de posições no ranking mundial do turismo e, em qualquer caso, estaria
sempre dependente da continuidade do crescimento da procura de turismo nesta zona
geográfica. É necessário, portanto, explorar o segundo parâmetro fundamental para a
concepção da imagem turística que se quer projectar junto dos clientes para os atrair.
Este segundo parâmetro refere-se à capacidade para oferecer propostas inovadoras aos
clientes que se procura atrair e, dentro desse objectivo geral, conseguir que eles
prolonguem as suas estadias em Portugal – e, depois disso, que tenham atingido um
grau de satisfação suficiente para os manter fidelizados a este destino, como destino
principal, ou como destino complementar de outros destinos turísticos próximos. Não
será possível atingir os objectivos anunciados sem se progredir, de modo muito
relevante, neste segundo parâmetro.
Para conseguir actuar na inovação das propostas oferecidas será preciso actuar em todas
as dimensões (sectores) e linhas (ligações em rede) da cadeia de valor acrescentado.
Desde logo, nada disso será possível numa economia em crise, pois nem conseguirá
oferecer a qualidade proposta aos turistas, nem terá recursos ou ambiente de confiança
que permita melhorar a oferta em vários sectores ao mesmo tempo. Também não será
possível obter esse contributo de inovação se a perspectiva central for a de mera
continuidade, pois não haverá resposta a estas exigências competitivas se não houver
uma nova ambição para o sector do turismo, arrastando consigo uma efectiva
reformulação do modelo de desenvolvimento. Em 2001, as receitas do turismo
corresponderam a 5% do PIB, a 10% do Valor Acrescentado Bruto e a 8% do emprego,
recebendo 12 milhões de turistas. Um acréscimo muito forte (como se pretende) do
número de turistas em 10 anos não poderá deixar de implicar um enorme aumento do
grau de integração, de “embutimento”, do turismo na economia portuguesa – até um
ponto em que, este sector e a sua cadeia de valor acrescentado, serão um centro nuclear
da economia.
O perfil competitivo no sector do turismo não é uma construção abstracta, deduzida por
via formal, nem é uma construção que possa ser importada, por cópia ou em projecto
“chaves na mão” que resulta das experiências de outros sistemas turísticos. Este não é
um sector comandado por patentes tecnológicas ou sujeito a uma arquitectura industrial
bem definida. Para ser competitivo, o sector do turismo é uma oferta, conjunta e
integrada, de toda a sociedade, correspondendo a uma responsabilidade assumida por
todos os elementos dessa sociedade – dentro do pressuposto de que querem realmente
ter uma posição competitiva dentro desta actividade. Esta exigência é especialmente
importante no caso português, onde o sector do turismo deve estar “embutido” ou
interiorizado na própria sociedade, onde há uma interrelação permanente entre a
população residente e a população turística flutuante.
São estas coordenadas gerais que obrigam a olhar para o sector do turismo como um
factor configurante da estrutura de ordem da sociedade portuguesa, no sentido em que
será necessário ordenar todo o funcionamento da sociedade para que o visitante não
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venha encontrar uma realidade muito diferente da esperada e da anunciada. Poderá
parecer paradoxal que se deposite numa específica actividade económica a
responsabilidade por realizar uma função que deveria ser um objectivo permanente das
autoridades políticas nacionais. De facto, o que estas deverão pretender atingir é a
melhoria das condições de vida da população local, o seu nível de bem-estar. Se o
conseguirem naturalmente, estarão a construir a oferta competitiva no sector do turismo,
justamente porque o que o turista deseja encontrar é uma sociedade ordenada e com
uma população satisfeita com o seu nível de vida. Esse é um dos principais trunfos
competitivos de Singapura como destino turístico, já que não será na riqueza do
património cultural histórico ou na especificidade cultural da cidade que estarão os
motivos de atracção. Mas se as autoridades políticas nacionais não conseguirem atingir
naturalmente esse objectivo, a sua decisão de escolherem o sector do turismo como uma
das actividades estratégicas dessa sociedade vai obrigá-las a enfrentar essa dificuldade:
não terão sucesso se a sociedade que governam e administram não for atraente para os
turistas – e não o será se não for uma sociedade de bem-estar, de progresso e de
ordenação para a sua população residente.
Este é um dos efeitos gerais das relações competitivas: favorece a melhoria da qualidade
local naquelas sociedades onde é possível produzir uma oferta competitiva, mas acentua
a estagnação e a crise naquelas sociedades onde as suas condições internas não lhes
permitem atingir esse nível da oferta competitiva. O mesmo factor – a competitividade –
que permite o progresso e o desenvolvimento também é aquele que acentua a crise e a
perda de oportunidades. São essas relações que ficam sistematizadas na figura seguinte,
onde, a pretexto do sector do turismo e do que tem de ser feito para aproveitar as
oportunidades existentes na economia portuguesa, também se mostra como o
desenvolvimento consistente do sector do turismo implica a ordenação eficaz da
sociedade portuguesa, a sua capacidade para propor e difundir uma narrativa atraente
para a deslocação turística, a sua determinação em estabelecer uma cultura de
comportamentos sociais com relevância económica que, privilegiando a óptica do
cliente, também assegure aos residentes a mesma qualidade que é oferecida aos que
visitam Portugal.
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A formação da oferta competitiva resulta da combinação de quatro vectores: a atitude
competitiva que, respeitando a óptica do cliente e utilizando equipamentos que são
universais, possa atingir uma vantagem comparativa através da exploração inteligente e
sustentada dos recursos naturais e culturais. Em termos de objectivos, este é o padrão
procurado por todos os concorrentes, pelo que a diferenciação terá de ser colocada em
termos de intensidade, de continuidade e de qualidade. Contudo, este padrão geral vai
ser aplicado num sistema de recursos naturais e culturais que é específico de cada
mercado turístico. É nesta dimensão, registada na figura, nas suas quatro faces
exteriores, que estão os instrumentos para concretizar a diferenciação, i. é, aqueles que
permitem reforçar a oferta competitiva.
Recursos naturais, infra-estruturas, acessibilidades e mobilidades são requisitos
necessários para a localização de empreendimentos turísticos, na medida em que uma
qualidade que o turista exige para se deslocar é ter a garantia da sua liberdade de
movimentação. No entanto, este também é o conjunto de qualidades que permite
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estabelecer as ligações entre diversas iniciativas turísticas de modo a constituírem uma
plataforma alargada de oferta turística. O que, num primeiro plano, permite atrair os
turistas também é o que, num segundo plano, permite oferecer-lhe uma gama de oferta
mais complexa e mais diversificada. Há uma relação circular que é virtuosa e que se
amplifica quando aplicações iniciais de recursos são bem concebidos, inserindo-se num
padrão de comportamentos adequados às condições competitivas. Porém, como é
comum acontecer nestas relações interligadas, também os erros iniciais tenderão a
amplificar-se, degradando oportunidades que assim serão perdidas ou desvalorizadas
porque estes programas não foram elaborados com as devidas precauções, tendo em
conta as interconexões e não apenas a exploração imediata desses recursos.
Comportamentos sociais, cultura e ambiente são recursos centrais para a diferenciação
de um mercado turístico, correspondendo à qualidade de um destino. É aqui que ganha
toda a sua relevância a noção de que o turismo é uma “oferta de sociedade”, na medida
em que o cenário de enquadramento, mesmo naqueles casos em que os
empreendimentos turísticos possam ser auto-suficientes, é a sociedade em que esses
equipamentos se localizam. Para os períodos longos da vida destes equipamentos, não
seria realista pensar que a sua utilização fosse independente do enquadramento social
em que existem. Mas também é aqui que a articulação entre comportamentos, cultura e
ambiente oferecem a singularidade de uma região, constituindo a plataforma
competitiva que tem de ser integrada em cada projecto. A qualidade de um projecto
turístico não depende apenas dos equipamentos e da organização local da rede de
serviços, também será função do modo como integra os recursos envolventes, como
forma e ajusta os comportamentos, como estrutura os recursos e as produções culturais,
como protege e valoriza o ambiente.
A produção de narrativas turísticas e de lazer configurantes do tipo de oferta que o
cliente pode esperar corresponde ao “mapa” das articulações de equipamentos e de
recursos turísticos, apresentando as potencialidades do sector em função do que são as
narrativas culturais que constituem o enquadramento em que vão operar os
equipamentos turísticos. É este enquadramento que, quando integrado no próprio
empreendimento turístico e desde a fase inicial da sua concepção, o valoriza e amplifica
os serviços que oferece – mesmo que muitos desses serviços estejam no enquadramento
e não no próprio projecto. É, uma vez mais, a exploração da concepção do turismo
como “oferta de sociedade”, mas agora apresentado como princípio geral integrado na
própria formulação de cada projecto turístico.
A formulação de programas configuradores de “territórios turísticos” e de segmentação
de mercados é a tradução, no espaço (territórios) e na gama de oferta (segmentação) do
princípio geral de relacionar cada projecto turístico com a “oferta de sociedade”,
diferenciando em função das diversas regiões internas e oferecendo gamas diferentes de
produtos para se poder aproveitar toda a gama de procura. São diferenciações que
devem ser estabelecidas em função das especializações naturais de cada região, uma
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programação que deverá ser estabelecida em termos do que é a capacidade total de
oferta turística na sociedade portuguesa e numa visão integradora.
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