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Pedro Lains

Introdução

Em 1986, aquando da adesão às Comunidades Europeias, muitos es-
peravam, em Lisboa, Bruxelas e outras capitais, que o fosso de desen-
volvimento entre Portugal e o resto da Europa fosse vencido a prazo
certo. Afinal, a entrada nas Comunidades selava o fim de um longo pe-
ríodo de abertura económica do país, que estava, finalmente, em condi-
ções de se adaptar à nova concorrência da Europa e do resto do mundo.
Eram seguramente esperadas algumas dificuldades e a história já havia en-
sinado aos governos europeus e a Bruxelas que os processos de recupe-
ração do atraso não são necessariamente automáticos. Por isso, a adesão
de Portugal, assim como da Espanha e, anteriormente, da Grécia e da Ir-
landa, foi acompanhada pela criação de fundos de apoio à reestruturação
económica.

Num momento inicial, isto é, sensivelmente entre a data de adesão e
o princípio do fim do governo de Cavaco Silva, a pertença às Comuni-
dades teve um impacto positivo na economia portuguesa. Embora a ver-
dadeira extensão desse impacto seja difícil de medir, a verdade é que
houve uma série de transformações sociais, económicas e políticas que
dificilmente se podem dissociar da entrada nas Comunidades. Entre as
transformações que mais claramente se podem ligar ao novo contexto in-
ternacional contam-se as melhorias na qualidade da governação, o au-
mento do investimento em infra-estruturas e em capital humano, a evo-
lução e transformação do sector exportador e o aumento do investimento
estrangeiro no país. No fundo, a pertença às Comunidades implicou a
consolidação de prioridades políticas, empresariais e individuais que le-
varam à alteração do quadro em que a economia portuguesa trabalhava.

É preciso ter em atenção que essas transformações não foram um corte
radical com o passado, mas sim o culminar de um processo de transfor-
mação longo e demorado que, inclusivamente, teve alguns reveses. 
A história da abertura da economia portuguesa é mais parecida com o
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que se passou no resto do continente europeu do que muitas vezes é re-
conhecido, com flutuações muito próximas na evolução do grau de aber-
tura. Como noutros países, também a adesão foi um marco, porque tor-
nou esse processo de abertura virtualmente irreversível. Para além disso,
a pertença à Comunidades implicou que Portugal prosseguisse na aber-
tura que ainda restava fazer e ao ritmo dos restantes parceiros comuni-
tários. Assim, em 1992, Portugal passou necessariamente a fazer parte do
mercado único e, por opção política, a partir de 1999, também se asso-
ciou à moeda única.

Todavia, se entre sensivelmente 1986 e 1992 a economia portuguesa
teve uma evolução positiva, a partir de 1992 começou a marcar passo. De
facto, desde então, o rendimento médio e a produtividade do trabalho
e do capital passaram a crescer a ritmos mais lentos, não permitindo que
Portugal se aproximasse dos níveis médios europeus. Acresce que as mais
recentes estimativas de organismos internacionais, como a OCDE, apon-
tam para uma das mais baixas taxas de crescimento económico potencial
para Portugal, quando se deveria esperar que ela fosse das mais elevadas,
dada a sua posição de partida junto dos países menos produtivos e menos
eficientes do mundo industrializado.

Apesar da importância do tema, a verdade é que há um enorme défice
de trabalhos empíricos acessíveis a um público mais geral sobre a eco-
nomia portuguesa dos últimos trinta anos. Os problemas da economia
portuguesa têm um lugar saliente nos media e nos tempos mais recentes
têm saído alguns livros que de certa forma são um prolongamento das
análises jornalísticas. Os trabalhos de Álvaro Pereira (2009) e Vítor Bento
(2009) são os melhores exemplos de esforços de compreensão dos pro-
blemas económicos nacionais, mas ainda numa perspectiva de divulga-
ção e de ajuda à colocação dos problemas. Estes livros procuram, acima
de tudo, identificar os problemas estruturais que atrasam o crescimento
económico do país. O primeiro deles associa as dificuldades económicas
nacionais ao contexto histórico e internacional, cujo desenho não pode
ser facilmente alterado por políticas domésticas, dando por isso uma pers-
pectiva menos dramática sobre o presente e, por conseguinte, sobre o fu-
turo. O autor do segundo livro é talvez mais surpreendido pelas defi-
ciências económicas e, numa esteira que tem raízes pelo menos em
Oliveira Martins, o historiador do século XIX, conclui que as soluções
passam por reformar mentalidades e vontades, o que, sendo verdade, tor-
naria o caminho da recuperação e convergência virtualmente impossí-
vel. As limitações deste tipo de trabalhos não devem, todavia, esconder
o facto de que são fundamentais na ajuda ao desenho da investigação.
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Afinal, são os exercícios especulativos que melhor nos levam à formula-
ção das hipóteses a testar.

É muito importante que a economia portuguesa seja alvo de atenção,
mas é ainda mais importante que essa atenção resulte em análises sólidas
do ponto de vista teórico e empírico. O defeito que mais frequentemente
se encontra numa apreciação rápida dos escritos mais correntes diz res-
peito à ausência de testes empíricos sobre a direcção de causalidade em
determinados modelos. Nos últimos anos, a econometria tem evoluído
de forma muito significativa no estudo da determinação de relações de
causalidade entre variáveis. Afinal, não basta saber que o crescimento se
relaciona com o bom governo, com o investimento ou com a educação:
é preciso também saber – ou pelo menos tentar saber – se são variações
na evolução daqueles agregados que levam a variações no crescimento ou
se é o contrário. Muitas teorias populares sobre as causas do crescimento
ou atraso económico não sobrevivem aos testes empíricos relativos à de-
terminação de causalidade. O exemplo da importância da educação é
um desses casos, mas há muitos outros, como a importância de institui-
ções como os bancos, ou do comércio externo e do investimento es-
trangeiro. Só estudos aprofundados com bons dados quantitativos e im-
pecáveis análises econométricas nos permitem ultrapassar as limitações
inerentes a muitas interpretações populares. Deve, todavia, advertir-se
que os estudos mais aprofundados nem sempre levam a respostas claras
e definitivas. 

Este livro propõe-se seguir o caminho da análise mais rigorosa. O livro
não está, obviamente, sozinho e já existe algum trabalho importante
sobre o tema, como a obra editada por Francesco Franco (2008), que
reúne um conjunto importante de trabalhos sobre a situação recente da
economia portuguesa, de que gostaria de destacar os capítulos de José
da Silva Lopes, Richard Eckaus e Vítor Constâncio. Esses capítulos co-
locam o estudo da economia portuguesa na correcta perspectiva com-
parada, revelando com isso a verdadeira dimensão dos problemas. To-
davia, para se ter uma ideia do pouco que há para ler sobre a economia
portuguesa recente, é obrigatório consultar a bibliografia dessa obra.
Devem ainda destacar-se os trabalhos levados a cabo no âmbito dos ga-
binetes de estudos da OCDE, do Banco de Portugal e da Comissão Eu-
ropeia. 1

1 V., por exemplo, OCDE (2003) e O’Mahony e van Ark (orgs.), que se destacam
como trabalhos que interessam à análise do caso português numa perspectiva comparada.
V. também André Sapir, org. (2004), e A. Pinto Barbosa (1999), que apresentam pers-
pectivas mais optimistas que ainda não foram, todavia, concretizadas. 
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Este livro explora um filão até agora menos explorado que é o dos tra-
balhos sobre Portugal publicados em revistas de economia, a nível in-
ternacional. O objectivo principal é procurar uma explicação geral dos
problemas do fraco crescimento económico nacional através de uma lei-
tura conjunta desses trabalhos. Deixámos que o critério de selecção fa-
lasse por si, nomeadamente quanto aos temas abordados, quanto aos pe-
ríodos, ao quadro comparativo e à metodologia. A selecção resultou num
conjunto que fornece uma leitura coerente, complexa e aprofundada dos
problemas da economia portuguesa. Os temas de que o livro trata são re-
veladores dos principais problemas da economia portuguesa, nomeada-
mente: os efeitos da política monetária da zona euro na economia por-
tuguesa; os efeitos dos ajustamentos da política orçamental; inovação e
eficiência das empresas portuguesas; determinantes do investimento es-
trangeiro; concorrência externa e especialização internacional; conver-
gência regional; investimento público; disparidades salariais; desemprego
e regulação. Claramente, estes são temas fundamentais da análise do cres-
cimento da economia portuguesa. 

As questões relacionadas com a adesão ao euro aparecem como pri-
mordiais e por isso abrem o livro. Estas questões são fundamentais por-
que o euro fez com que Portugal se tivesse de adaptar a uma política mo-
netária dirigida para o cumprimento de determinados objectivos –
nomeadamente o controlo de inflação – de uma vasta zona económica
com características fundamentalmente diferentes das da economia por-
tuguesa. O capítulo 1, de Manuel Mota Freitas Martins, conclui que as
taxas de juro de curto prazo determinadas pelo Banco Central Europeu
foram demasiadamente baixas para Portugal, tendo em atenção o nível
da inflação e o hiato do produto deste país. Taxas mais elevadas poderiam
ter dado lugar a uma situação mais favorável do nível de poupança e de
investimento nacionais e a uma menor dependência do endividamento
externo. 

O capítulo 2, de Vítor Gaspar e Miguel St. Aubyn, de algum modo
complementa essa primeira análise, dando uma perspectiva comparada
do ajustamento ao euro das economias portuguesa e espanhola. Segundo
os autores, a participação na moeda única trouxe a estes dois países o au-
mento da despesa agregada, isto é, dos gastos dos indivíduos, das em-
presas e do Estado, a deterioração das contas externas, dado que as im-
portações de bens e serviços cresceram mais depressa do que as
exportações, o aumento da dívida externa para pagar os défices crescen-
tes e, finalmente, a apreciação real da moeda, dado o valor médio da in-
flação nestes países. Perante este cenário, os autores perguntam como
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reagiram os dois governos e em que medida essas reacções agravaram ou
não as tendências negativas que encontraram e concluem que o governo
espanhol reagiu de forma mais positiva do que o português, contribuindo
assim para atenuar os efeitos negativos do ajustamento ao euro, mas con-
cluem também que o impacto final dos diferentes comportamentos da
política orçamental não foi determinante. 

O capítulo 3, de Ana Paula Faria, analisa o processo de adopção e di-
fusão de novas tecnologias por parte de um conjunto de empresas por-
tuguesas. A principal conclusão a que a autora chega é que a adopção e
difusão de novas tecnologias depende em maior medida da localização,
sendo que a localização em distritos já com alguma tradição industrial
traz vantagens. Nesta análise perdem importância como explicação da
inovação tecnológica a dimensão das empresas ou o tipo de propriedade,
se nacional ou estrangeira. A autora enumera ainda outros factores fa-
voráveis à inovação, como o grau de qualificação do trabalho, o investi-
mento em investigação e desenvolvimento, a estratégia do produto, o
número de unidades produtivas e o nível de concorrência no exterior.
Conclui ainda que as empresas multinacionais não se diferenciam na
criação de condições favoráveis à inovação. Finalmente, conclui que o in-
vestimento em capital tem um papel importante na adopção de inova-
ções e que há um hiato muito grande ainda a preencher quando as em-
presas portuguesas são comparadas com os níveis de produtividade de
um conjunto de países mais avançados, revelando a parcela da fraqueza
relativa das empresas que deve ser atribuída a factores endógenos e não
apenas aos chamados custos de contexto.

A qualidade do investimento depende, entre outros factores, da capa-
cidade empresarial de quem investe e em alguns países, como Portugal,
essa capacidade pode ser mais elevada se for importada. É por isso que
se pode esperar que as multinacionais tenham um papel importante na
introdução de novas tecnologias, novas competências ou melhores prá-
ticas de gestão. Esses aspectos são estudados no capítulo 4, de Natália
Barbosa, onde se procura determinar as razões que levaram as multina-
cionais a escolher Portugal, no período de mais forte importação directa
de capitais, durante a década de 1980 e inícios da seguinte. Conclui-se
que as multinacionais procuraram custos de produção mais baixos, mas
não apenas relacionados com os custos salariais, e as localizações mais fa-
voráveis. Segundo a autora, as multinacionais instaladas em Portugal du-
rante o período em análise escolheram sectores e localizações explorados
por outras multinacionais já existentes. Em geral, também não houve
um processo significativo de integração com sectores ou indústrias adja-
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centes ou complementares. Finalmente, conclui a autora que o desem-
penho das multinacionais estudadas não se diferenciou de forma signi-
ficativa do desempenho médio das empresas portuguesas. 

Helena Marques, no capítulo 5, estuda a especialização internacio-
nal da economia portuguesa, dando particular atenção às alterações tra-
zidas pelo alargamento da União Europeia aos países de Leste. A autora
identifica a evolução das vantagens comparativas nacionais e as suas
conclusões revelam problemas que devem ser considerados com algum
cuidado. As vantagens comparativas, ou, por outras palavras, a capaci-
dade de exportação da economia portuguesa, estão naturalmente asso-
ciadas à dotação de recursos do país, que favorece a produção de secto-
res com uso mais intensivo de mão-de-obra, como é o caso do sector do
calçado e outros semelhantes. Esse padrão tem uma certa persistência
em Portugal, apesar de se poderem notar algumas melhorias, mas o
ritmo dessas mudanças fica aquém das alterações mais rápidas registadas
a leste. As mudanças nesta parte da Europa põem em causa a capacidade
de concorrência de Portugal em alguns mercados. A maior rapidez da
mudança em Portugal dependerá naturalmente da facilidade com que
os empresários conseguirão deslocar os seus investimentos para sectores
mais competitivos e da capacidade da força de trabalho em mudar para
tarefas tecnologicamente mais sofisticadas. Essa mudança, segundo a
autora, beneficiaria de medidas que promovessem a mobilidade secto-
rial e regional, algo em que, aventa, as políticas públicas se poderiam
concentrar. 

A mobilidade regional do investimento e do emprego em Portugal,
mais uma vez no contexto europeu, é um dos temas centrais do capítulo
6, da autoria de Nuno Crespo e Maria Paula Fontoura. Os autores ana-
lisam a evolução da distribuição regional da indústria, que é depois rela-
cionada com as alterações no contexto internacional trazidas pela adesão
às Comunidades Europeias. Segundo os autores, a indústria portuguesa
conheceu uma redução significativa dos níveis de concentração regio-
nal, com o desenvolvimento de pólos industriais já existentes ou o de-
senvolvimento de novos pólos, e a redução da importância das regiões
do Grande Porto e, em particular, da Grande Lisboa. Esta transforma-
ção, a todos os títulos significativa, foi o resultado, acima de tudo, do au-
mento do peso do sector dos serviços nas áreas inicialmente mais in-
dustrializadas e da redução dos custos internos de transporte, associada
à melhoria da rede de infra-estruturas industrializadas. A maior dispersão
da actividade industrial acabou por também resultar numa maior con-
vergência das estruturas económicas das várias regiões do país. Estas con-
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clusões apontam para a existência de um certo nível de mobilidade dos
factores de produção, nomeadamente do capital e do trabalho, a nível re-
gional e sectorial. A mobilidade dos factores e a mudança estrutural estão
no centro das preocupações das análises sobre a especialização interna-
cional da economia portuguesa e sobre a evolução da estrutura da eco-
nomia nacional. O contraste entre esses dois campos é importante, já que
leva a concluir que houve mobilidade suficiente para alterar a estrutura
da economia nacional, mas não a estrutura das vantagens comparativas,
isto é, das exportações, do país. O contraste entre estes dois resultados é
significativo do alcance das transformações ocorridas, concluindo-se que
houve mudança, mas que não foi suficiente. 

Seguindo a preocupação com a análise de alterações na estrutura re-
gional da economia portuguesa, o capítulo 7, da autoria de Alfredo Mar-
vão Pereira e Jorge Andraz, estuda o impacto do investimento público em
infra-estruturas na composição regional do produto nacional. Os auto-
res começam por estimar o impacto agregado desses investimentos, con-
cluindo que ele é significativo, pois, segundo apontam, há uma relação
positiva entre a evolução do esforço do investimento público e o inves-
timento privado, fruto da complementaridade entre esses dois tipos de
investimento. A análise do impacto regional envolve a estimativa de efei-
tos directos no produto regional e também de efeitos indirectos. Segundo
os autores, os efeitos directos foram importantes nas regiões periféricas
do Norte e do Algarve, enquanto os efeitos indirectos levaram a um
maior crescimento das regiões do Centro, em particular da Grande Lis-
boa. Esta última região acabou por beneficiar de forma desproporcional
relativamente ao peso na economia nacional, o que significa que os in-
vestimentos públicos em infra-estruturas contribuíram para uma maior
concentração do PIB a nível regional. Mais uma vez se deve concluir
que essa maior concentração regional ocorreu por via do aumento rela-
tivo do peso do sector dos serviços, já que o sector industrial conheceu
uma maior dispersão regional. 

O capítulo 8, de Ana Rute Cardoso, estuda as alterações na dispersão
salarial em Portugal resultantes do progresso técnico. A autora começa
por reconhecer o elevado grau de flexibilidade dos salários em Portugal,
assim como a sua grande dispersão entre diferentes sectores de actividade
e entre sexos. Passa depois à análise das causas por trás da evolução des-
sas características. A primeira conclusão a que chega prende-se com o
facto de a dispersão salarial ser afectada positivamente pelo prémio que
as empresas estão dispostas a pagar aos licenciados, sendo que isso teve
um efeito importante no aumento da dispersão salarial em Portugal nos
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níveis salariais mais elevados. O mesmo não aconteceu, todavia, nos ní-
veis salariais mais baixos onde não houve aumento de dispersão salarial.
Os salários mais altos pagos aos licenciados devem-se ao aumento da
procura de trabalho para sectores tecnologicamente mais avançados. Na
parte dos salários mais baixos, a manutenção dos níveis de dispersão po-
derá estar associada, segundo a autora, à existência de um enquadramento
institucional marcado pelos contratos colectivos e pela acção dos sindi-
catos. É importante realçar que deste capítulo se retira a conclusão de
que alguns segmentos do mercado de trabalho em Portugal mostram si-
nais de flexibilidade e de resposta às necessidades da economia, em par-
ticular de trabalho qualificado. 

A análise do mercado de trabalho prossegue no capítulo 9, da autoria
de Pedro Portugal, que começa por notar a elevada duração do desem-
prego, que, segundo conclui, está directamente associada a elevados ní-
veis de protecção. O autor defende que as regras de atribuição do subsí-
dio de emprego deveriam ser alteradas para não terem tantas implicações
na duração do desemprego, nomeadamente no que diz respeito ao mon-
tante atribuído, que deveria passar a depender da acumulação dos des-
contos, e não da idade. Defende ainda que as empresas que mais recor-
rem aos despedimentos sejam por isso penalizadas para internalizar parte
dos custos sociais da diminuição da oferta de desemprego. É importante
ter em consideração os custos directos da legislação do subsídio de de-
semprego, pois assim ela pode ser desenhada de forma mais favorável,
atendendo aos objectivos a alcançar.

O último capítulo, da autoria de Pedro Pita Barros, analisa a evolução
da regulação nacional no contexto da regulação na União Europeia. 
O autor procura determinar a interacção entre as instituições nacionais
de regulação e as suas congéneres europeias. Há diferenças importantes
na acção desses dois níveis de regulação, apesar do esforço de harmoni-
zação, decorrentes de diferentes níveis de atenção prestados a consumi-
dores e a produtores por parte das entidades reguladoras nacionais. É im-
portante compreender estas tensões entre instituições nacionais e
internacionais, pois elas ajudam à definição do enquadramento da acti-
vidade económica a nível nacional e europeu. E essa análise é particu-
larmente importante no caso da regulação, que, juntamente com o caso
da defesa do concorrência nos mercados, é o aspecto mais importante da
influência da integração nas instituições nacionais, em Portugal como
nos demais países da União Europeia.

Os capítulos deste livro dependem em grande medida da formula-
ção de hipóteses concretas, da modelização e da realização de testes em-
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píricos. São necessariamente focados aspectos parcelares, a análise é li-
mitada ao que se pode quantificar e as conclusões dependem da pro-
fundidade dos testes levados a cabo. É por isso muito importante de-
bater as formulações e os resultados para que se possam conhecer
melhor as implicações mais gerais e as limitações mais importantes. 
A análise é feita a seguir a cada capítulo, com a apresentação de co-
mentários e das respostas dos autores. A leitura dos comentários e da dis-
cussão é extremamente importante para se perceber a extensão das con-
clusões propostas pelos autores dos capítulos. Esse debate é indicativo
dos objectivos mais gerais que este livro pretende atingir. Em primeiro
lugar, trata-se de conseguir passar a mensagem de que a discussão sobre
os problemas actuais da economia portuguesa deve envolver análises
cuidadosas e trabalhosas. Em segundo lugar, que essas análises podem
ter problemas, mas alcançam sempre um objectivo fundamental, que é
o de colocar a discussão num patamar mais rigoroso. Finalmente, pro-
cura-se mostrar que a compreensão dos problemas económicos requer
uma visão de conjunto baseada em estudos parcelares. Essa visão de
conjunto é tão importante pelas conclusões que possa trazer como pelo
aviso que fornece de que não há respostas definitivas nem soluções de-
terminantes. 

Se o leitor concluir, ao terminar este livro, que, afinal, não é possível
desenhar um plano para devolver o crescimento à economia portuguesa,
o livro terá alcançado um dos seus objectivos. É que, em todo o caso,
aquilo que deve ser feito deve depender de uma miríade de escolhas e ac-
ções, individuais e institucionais, guiadas por mãos muito pouco visí-
veis, sem certezas e sem dogmas. Todavia, esperamos que se possa con-
cluir algo mais, a saber, que o estudo dos problemas das últimas duas
décadas da economia portuguesa passa pelo estudo das consequências da
adopção da moeda única, da inserção da economia portuguesa numa
União Europeia maior e cada vez mais competitiva, da evolução dos ní-
veis de investimento, nacional e internacional, privado e público, da ra-
pidez da adopção de novas tecnologias, do desenvolvimento das infra-
-estruturas, do comportamento do mercado de trabalho ou da evolução
da regulação económica. Em todos estes segmentos da actividade houve
avanços quase sempre insuficientes e os próximos passos na busca de um
melhor entendimento dos problemas devem ser os de procurar saber por
que é que esses avanços não foram mais rápidos.
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Agradecimentos

Este livro nasceu de um projecto que teve algum tempo de maturação,
e ainda mais de realização, justificados pelos objectivos relativamente
ambiciosos que se colocaram à partida. Ao escrever a introdução do 3.º
volume da História Económica de Portugal (Lains e Silva, orgs., 2005) re-
parei que consegui esboçar um quadro explicativo para a evolução da
economia portuguesa ao longo de quase todo o século XX, mas com a ex-
cepção da desaceleração verificada na viragem do século. Afinal, a eco-
nomia portuguesa conhecia uma crescente abertura ao exterior e benefi-
ciava de sucessivas transformações que a deveriam ter tornado mais
competitiva e, apesar disso, o grau de aproximação aos níveis de produ-
tividade e de rendimento relativamente às economias europeias com as
quais se integrava começou a desacelerar a partir de meados da década
de 1990. A bibliografia existente não era suficiente para responder à ques-
tão de saber por que estava isso a acontecer, apesar de um grande nú-
mero de esforços parcelares, sobretudo porque, com algumas excepções,
a maior parte dos estudos pecavam por serem pouco sofisticados em ma-
téria de modelização e aparato econométrico. 

Acontecia que se tornava evidente que existia uma série de trabalhos
publicados em revistas económicas de qualidade e cabia então pergun-
tar se a leitura conjunta desses trabalhos mais rigorosos forneceria algu-
mas pistas importantes para explicar melhor o que se passava. O primeiro
exercício foi então o de seleccionar artigos já publicados em revistas de
economia (e, naturalmente, em inglês) e pedir aos respectivos autores
que os traduzissem para português e procurassem reduzir o aparato téc-
nico, uma vez que esse aparato estaria sempre disponível nos originais.
Nesta fase tive a ajuda, desde logo, dos autores, que aqui sinceramente
novamente agradeço, e de um número de colegas que me ajudaram nessa
selecção, nomeadamente Álvaro Aguiar, José Tavares, Miguel Lebre de
Freitas, Miguel St. Aubyn e Pedro Pita Barros, entre outros.

Não bastaria, todavia, ter esses trabalhos em formato de publicação
em livro. Era preciso também discuti-los e usar essa discussão para ten-
tar compreender melhor o que deles se poderia retirar. Assim, organizá-
mos uma conferência no Instituto de Ciências Sociais em Dezembro de
2007 para a qual foi convidado um grupo de economistas entre os que
mais se têm preocupado em compreender a situação actual da economia
portuguesa. O convite foi mais uma vez aceite por todos aqueles que se
identificaram com as vantagens do exercício proposto. A discussão ha-
vida na conferência foi extremamente viva e foi gravada para também
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fazer parte deste volume. Os comentários e respostas foram depois edi-
tados pelos respectivos autores e publicados a seguir a cada capítulo. Que-
ria aqui agradecer a disponibilidade dos intervenientes por causa da vi-
vacidade que colocaram nas suas intervenções e também pelo esforço de
publicação das mesmas intervenções.

Gostaria também de agradecer a Diogo Moreira pela ajuda nos mo-
mentos iniciais do projecto e a Álvaro Esteves pelo trabalho de acom-
panhamento da conferência e do debate e de transcrição das gravações.
Também agradeço a Clara Valadas Preto e Margarida Bernardo pelo ex-
celente apoio à realização da conferência. A conferência e o livro não te-
riam sido possíveis sem o apoio do Instituto de Ciências Sociais, da Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia, do Banco de Portugal e da Fundação
Calouste Gulbenkian. Finalmente, agradeço à Cristiana Bastos e à Clara
Cabral pelo trabalho de edição do livro, assim como a um referee da Im-
prensa de Ciências Sociais.

O livro é dedicado pelo conjunto dos seus autores a José da Silva
Lopes. É uma homenagem singela motivada, entre outras coisas, pelos
ensinamentos que sempre se retiram das suas análises sobre a economia
portuguesa, em que o pormenor não escapa à visão global, em que a lei-
tura dos indicadores correctos para responder às perguntas importantes
não dispensa a consideração de um modelo macroeconómico consis-
tente, mesmo que apenas implícito.
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