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Discurso 

Conferência “Global Compact Network Portugal” 

Aveiro, 18 de Fevereiro de 2013 

(só faz fé versão lida) 

 

Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. 

Silva Peneda 

Senhor Engº Mário Parra da Silva, 

Senhor Prof. José Manuel Moreira, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Tenho insistido que uma economia próspera depende de 

um conjunto de valores e práticas sociais. Depende da 

confiança entre agentes económicos e da capacidade de 

desenvolver projetos comuns. Depende da capacidade de 

abrir a atividade económica à participação de todos, com 

as suas qualidades, a sua energia, a sua experiência. Tal 
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como o sistema político - em democracia - deve estar 

aberto à participação de todos os cidadãos, também a 

economia deve facultar esta participação alargada, que 

premeie o esforço e o mérito em detrimento da 

perpetuação de privilégios injustificados e rendas 

económicas que beneficiam uns poucos em detrimento do 

interesse geral.  

 

Permitam-me que enuncie de um modo muito simples o 

objeto do nosso programa de reformas. A pergunta que 

temos de fazer é a seguinte: quais são as estruturas e as 

instituições que bloqueiam o nosso crescimento, quais são 

as estruturas e as instituições que impedem os 

Portugueses de participar plenamente com o seu trabalho, 

com as suas ideias e com a sua criatividade na vida 

económica?  
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Temos de responder a esta pergunta central. E a resposta 

não deve ser ambígua: aquelas estruturas e instituições 

que, por ação ou por omissão, representarem obstáculos e 

barreiras à aplicação económica dos talentos e das 

capacidades dos Portugueses devem ser reformadas, 

alteradas ou afinadas. Precisamos de um espaço 

económico inclusivo, e não podemos continuar a 

patrocinar as barreiras e os obstáculos que excluem as 

pessoas da participação económica.  

 

Em concreto, isto significa, por exemplo, introduzir 

concorrência nos sectores que estiveram até hoje 

injustificadamente protegidos e intensificar a 

concorrência onde ela já existe. Mais concorrência 

proporciona um acesso mais alargado dos agentes aos 

processos criadores de riqueza, estimula a inovação e 

facilita o ajustamento das empresas às dinâmicas 
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tecnológicas e das preferências dos consumidores. Há uma 

ligação muito próxima entre as empresas e o ambiente 

externo em que agem. 

 

É neste ponto que voltamos a insistir hoje. As empresas 

não podem prosperar se estiverem desligadas do ambiente 

social mais largo que as rodeia, se estiverem desligadas 

dos seus clientes, dos seus trabalhadores e da comunidade 

mais ampla em que se movem e da qual dependem. Este é 

na verdade o ponto crucial: as empresas não existem 

sozinhas. Dependem de uma comunidade ampla de 

participantes. Quanto mais fortes forem as ligações a esta 

comunidade, mais forte será uma empresa. Um dos 

objetivos deste encontro é justamente discutir como os 

interesses de uma empresa podem ser estrategicamente 

alinhados com os interesses da comunidade, dos 

consumidores e dos trabalhadores. Não creio que se trate 
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de arbitrar um conflito, mas sim de promover uma 

dinâmica positiva entre estes dois tipos de objetivos: criar 

valor para os acionistas e promover os interesses de uma 

comunidade mais ampla. 

 

Vale a pena dizer que a responsabilidade social das 

empresas deve começar dentro das empresas. Deve ser 

antes de mais um compromisso com o comportamento 

ético dos seus trabalhadores, com uma estrutura interna 

de gestão que seja capaz de envolver todos e, claro, com 

um dever de transparência que sujeite as atividades da 

empresa a um escrutínio amplo e objetivo. Julgo que é um 

entendimento da responsabilidade social como um aspeto 

normal da vida das empresas. Os círculos de 

responsabilidade podem no limite ser alargados a todo o 

planeta, como acontece com as questões ambientais, mas 

começam dentro da empresa, nas suas atividades diárias. 
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Outro ponto que quero salientar é a universalidade destes 

padrões de responsabilidade. O que estamos a defender 

não são práticas próprias de uma região do mundo. São 

práticas cada vez mais comuns a uma economia global, 

como bem demonstram os 10 princípios do Global Compact 

das Nações Unidas, princípios que procuram que a 

atividade empresarial seja exercida no quadro da 

observância dos direitos humanos, dos direitos laborais, da 

preservação do ambiente natural e do combate à 

corrupção. São princípios formalmente subscritos por 

milhares de empresas em todo o mundo, sem distinção 

geográfica ou cultural. 

 

Minhas Senhores e Meus Senhores, 

 

Há uma série de divisões que me tenho esforçado por 

combater. Julgo que este é também um caso onde não 
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podem existir divisões artificiais. Não existem regras 

éticas diferentes para a sociedade e para a economia. Há 

padrões éticos que são transversais a ambas e ninguém 

numa sociedade democrática deve beneficiar de um 

acesso privilegiado a estes padrões éticos e ao que eles 

exigem em cada momento. Por isso, entendo que as 

empresas também devem participar na definição do que 

devem ser as suas responsabilidades. 

 

Tenho defendido que ultrapassar esta crise exige unidade. 

Não podemos desejar que esta unidade seja imposta de 

cima para baixo, porque numa sociedade livre existem por 

vezes interesses opostos, que não podem ser conciliados 

sem debate, discussão e até negociação. Mas estes 

interesses opostos existem no interior de um consenso 

mais amplo e é nesse consenso mais amplo que devemos 

procurar a unidade de que falo. Temos um entendimento 
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comum das dificuldades presentes e partilhamos 

igualmente uma aspiração comum, uma visão de uma 

sociedade com oportunidades para todos, uma sociedade 

capaz de controlar o seu destino e de recuperar a 

confiança nela própria. Partilhamos a convicção muito 

forte de que as nossas dificuldades devem ser combatidas 

com uma repartição ampla dos sacrifícios. E todos estamos 

empenhados em que a recuperação económica possa 

rapidamente oferecer oportunidades a todos e sobretudo 

àqueles que mais sofreram nos anos difíceis que estamos a 

viver. 

 

Quando falo de unidade é nestes grandes princípios que 

penso. Todos perderemos se não formos capazes de 

manter estes pontos de unidade e conciliação bem 

presentes, porque eles são mais importantes do que as 

questões que por vezes nos dividem. A tentativa de impor 
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uma perspetiva sobre as outras, o conflito transformado 

em cultura política, terão um custo para todos. Têm 

sempre um custo para todos, mas numa altura tão difícil 

como esta esse custo é fácil de perceber e deve por isso 

mesmo servir de motivação para desenvolver as artes e a 

prática do consenso.  

 

Muitas das reformas que estão a ser levadas a cabo são 

contestadas por alguns grupos e algumas pessoas. Mas 

como vos disse, uma sociedade livre é uma sociedade onde 

todos podem defender os seus interesses e expressar as 

suas ideias. Não devemos confundir as legítimas críticas e 

contestações a esta ou aquela reforma com a ausência de 

diálogo social, porque elas são muitas vezes o ponto de 

partida para o diálogo. Devemos ter presente que o único 

consenso verdadeiramente decisivo é aquele que nos 

permite resolver os nossos problemas. Desde o início que o 
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Governo colocou no topo da sua agenda o diálogo social, 

não para obter consensos a qualquer preço, mas para 

formar consensos em torno de acordos fundamentais para 

o nosso futuro coletivo. Qualquer outra base para o 

consenso social será estabelecida à custa de alguns e para 

benefício de outros. Queremos um consenso assente na 

procura do interesse geral, do bem comum. 

 

Como sabem, várias reformas sectoriais têm sido 

realizadas em diálogo contínuo com os parceiros sociais, 

desde os enfermeiros e outros profissionais de saúde, 

passando pelos sindicatos e estruturas associativas dos 

guardas prisionais, da PSP, da GNR e da Polícia Judiciária. 

Também o Programa Impulso Jovem é monitorizado 

mensalmente pelos parceiros sociais em diálogo direto 

com o Governo. Muitos destes processos de diálogo têm 

culminado em acordos subscritos pelo Governo e pelos 



 

11 
 

vários parceiros, que constituem ganhos permanentes para 

os nossos processos de decisão política. É importante 

recordar alguns dos processos de diálogo social mais 

importantes: 

 

 Há pouco mais de um ano celebrámos o Compromisso 

para o Crescimento, Competitividade e Emprego, 

subscrito por todos os parceiros sociais com a 

exceção da CGTP. É um programa amplo de política 

económica, que continuámos a executar e 

desenvolver. 

 Celebrámos um acordo com os sindicatos dos médicos 

que permitiu reorganizar o tempo de trabalho, 

alargando o horário laboral de 35 para 40 horas 

semanais e o tempo normal em urgência de 12 para 

18 horas. O acordo também incluiu a consolidação 

das carreiras médicas, restringiu a contratação 
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externa de serviços e a racionalização do trabalho 

extraordinário. 

 O acordo com a maioria dos sindicatos dos 

professores para o novo regime de avaliação dos 

docentes solucionou uma questão que tinha criado 

divisões gravíssimas. Foram ainda objeto de 

negociação sindical as Alterações ao Estatuto da 

Carreira Docente; o Novo Modelo de Recrutamento e 

Seleção de Docentes; o Diploma de Autonomia e 

Gestão das Escolas; o Diploma da Mobilidade de 

Docentes por Condições Especiais e a Vinculação 

Extraordinária. 

 Celebrámos um decisivo acordo com as Instituições 

Sociais, com vigência plurianual, contendo aumentos 

da despesa efetiva dos acordos de cooperação que 

tinham sido congelados por Governos anteriores e 
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liquidação da dívida da Segurança Social a estas 

instituições. 

 Mais recentemente, o Acordo com os sindicatos para 

a Reforma do Trabalho Portuário. Apenas os 

sindicatos de Lisboa e de Aveiro nunca aceitaram 

negociar. Toda a reforma do trabalho portuário foi 

acompanhada pela Federação Sindical que se sentou 

à mesa das negociações com os operadores, e pelas 

associações empresariais.  

 Um último exemplo: a regularização da situação 

criada com a transição dos militares para a nova 

tabela remuneratória. O Governo anterior tinha 

deixado criar um problema muito complexo e que 

muito preocupava nessa altura todos os órgãos de 

soberania. Além disso, descongelámos as promoções 

e regularizámos os descontos para a ADM. Sempre em 
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diálogo com as chefias militares e com a sua 

participação.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Como terão notado, escolhi falar hoje do tema decisivo da 

coesão social, e falar deste tema em vários dos seus 

aspectos. Primeiro, é a coesão social que nos ajuda a 

perceber a ideia da responsabilidade social das empresas. 

Nenhuma empresa é uma ilha e nenhum empresário pensa 

isso da sua empresa. Segundo, é a coesão social que guia 

os nossos esforços de desenvolver formas estruturadas de 

concertação social. Mas há um terceiro aspecto em que 

esta questão se torna decisiva. Estou a pensar no tema da 

reforma do Estado e do modo como esta reforma é para 

nós, neste momento, um imperativo de coesão social. 
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Todos os nossos esforços nestes vinte meses de governação 

tinham um objectivo declarado: impedir que a dívida 

acumulada e a situação de incerteza europeia e 

internacional pudessem conduzir a uma ruptura do 

financiamento externo e da capacidade do Estado cumprir 

os seus compromissos sociais. A coesão não deixará de ser 

terrivelmente afectada se o país não se preparar para uma 

despesa sustentável. 

 

Chegamos portanto à questão decisiva. Como país, como 

comunidade, temos de nos preparar para o momento em 

que voltaremos a caminhar pelo nosso próprio pé, em que 

felizmente seremos capazes de abandonar o programa de 

assistência internacional a que fomos obrigados a recorrer. 

Esse será o momento em que voltaremos a depender 

apenas de nós próprios. Que irresponsabilidade seria não 

preparar adequadamente esse momento. Um momento de 
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emancipação, mas também um momento em que tudo 

voltará a depender de nós, em que as nossas fragilidades 

estarão expostas, se não as soubermos combater a tempo. 

Com a reforma do Estado já não se trata de cumprir um 

programa a que tivemos de recorrer. Do que se trata é de 

nos tornarmos mais fortes para não voltar a passar pelas 

mesmas dificuldades. 

 

É impossível negar que muitos dos nossos problemas 

resultam diretamente do modo como até agora definimos 

as estruturas do Estado. Por um lado, temos um Estado 

que permanece mais ou menos indiferente à necessidade 

económica de criar riqueza. É um Estado que pesa 

demasiado sobre a atividade económica, ao mesmo tempo 

que exige cada vez mais recursos para satisfazer as suas 

necessidades. Há aqui uma enorme contradição. Ao 

mesmo tempo que ia exigindo cada vez mais recursos da 
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economia, o nosso Estado foi ao longo da última década o 

primeiro obstáculo à criação de riqueza. Não podemos 

combater o desemprego sem criar as condições adequadas 

à criação de riqueza, entre as quais está antes de mais a 

adequação das estruturas do Estado a este grande 

objetivo. 

 

Houve muita gente que insistiu nesta contradição, que a 

levou ao limite do sustentável e do colapso financeiro. São 

as mesmas pessoas que agora nos pedem que continuemos 

a viver no limite desse colapso e que, para todos os 

efeitos, tornemos o estado de emergência que vivemos 

num estado permanente.  

 

Nós não partilhamos desta cega adoração do Estado. Não 

achamos que tudo pode mudar menos as estruturas do 

Estado, mesmo quando visivelmente funcionam mal. 



 

18 
 

Gostava que refletissem sobre um dado particular: a taxa 

de pobreza. A taxa de pobreza que resulta do 

funcionamento da economia, a taxa de pobreza antes de 

transferências sociais, é na realidade inferior à média 

europeia. Mas vejamos o que sucede depois das 

transferências sociais. A taxa de pobreza cai, 

evidentemente, mas cai menos do que nos outros países, 

de tal modo que - contabilizadas as transferências - se 

torna agora superior à média europeia. O que devemos 

concluir? 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

O exercício tem uma conclusão simples. O nosso Estado 

Social não é suficientemente eficaz. Não faz aquilo que 

deve fazer tão bem como deveria. É menos eficaz do que 

o Estado Social nos nossos parceiros europeus, onde 
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reformas importantes nas duas últimas décadas tiveram 

resultados nalguns casos notáveis. É um facto bastante 

trágico que assim seja quando estamos a falar no combate 

à pobreza e à exclusão social. Também neste ponto a 

reforma do Estado é uma exigência de coesão social. 

 

Desejo a todos os participantes um dia de debate muito 

produtivo. A coesão social é o grande desafio das nossas 

democracias, um desafio a que temos de responder em 

múltiplas dimensões e com uma abordagem integrada.  

 

Espero que as minhas reflexões de abertura possam ser 

úteis ao debate que se seguirá.  

 

Muito obrigado a todos. 


