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Concelho Consultivo de Economia 

 

Ciclo de Reuniões Ouvir para Decidir 

 

Data: 24 de Julho de 2020 

 

Contributos para o Plano Estratégico da Economia da RAM: 

 

I. Diversos Sectores da Economia 
II. Custos de Contexto 

III. Afetação estratégica de fundos Comunitários 
IV. Outras áreas e eixos de intervenção 
V. Plano Estratégico para a Economia da RAM 

 

Participação da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos 
Economistas. 

 

Preambulo: 

 

Relembrando que as leis económicas e do seu funcionamento existem, são 
há muito conhecidas e comprovadas e irrefutáveis. Elas não se adaptam a 
ideologias ou vontades, por muito que isso incomode as pessoas. 
Determinadas ações terão sempre, mais cedo ou mais tarde, determinadas 
consequências. Um pouco à semelhança da lei da gravidade: Newton pode 
não ter gostado de ser acordado abruptamente com uma maçã a lhe cair na 
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cabeça, mas era inevitável que a gravidade puxasse a maça madura do galho 
para baixo. 

 

 

Além dos constrangimentos autoinfligidos da economia da RAM que já 
existiam (que vão da elevada carga fiscal, ao endividamento publico e 
privado, passando por um cada vez maior peso do Estado na economia, entre 
outros), resume-se brevemente algumas das principais limitações da 
economia regional, relembrando que a RAM pouco ou nada pode fazer em 
alguns dos pontos abaixo referidos (senão ação de influência junto da 
Assembleia da Republica para mudanças legislativas e até constitucionais 
que carecem acordos políticos complexos e maturidade de conhecimento e 
disponibilidade moral, ética e intelectual por parte da maioria dos 
parlamentares que o país tarda em ver coexistirem): 

 

 Inflexibilidade histórica do mercado de trabalho em termos de volume 
de emprego e custo do mesmo para o empregador (que não corresponde 
a rendimento liquido do assalariado, devido à forte carga fiscal que 
incide sobre este factor de produção), oriundos de uma legislação 
laboral que impede assim rápidos ajustamentos dos ciclos de emprego 
para desemprego e de desemprego para emprego sem ferir de morte as 
empresas, como se está a verificar nestas ultimas duas semanas com as 
recuperações de postos de trabalho nos EUA, (ainda) uma referência 
em liberalização do mercado de trabalho; 

 
 A RAM é uma minúscula economia periférica e aberta ao exterior, 

sendo uma região de um país também ele periférico, pobre e 
extremamente endividado; 
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 A sua economia tem historicamente fortes lacunas de criação, 
manutenção e atração de capital; 
 

 Convive com uma praticamente inútil e destruidora lei das insolvências 
e restruturações que, se eficientes, impediriam as atuais e irrecuperáveis 
perdas de capital humanos e físico; 
 

 Existe um elevado e porventura excessivo peso direto e indireto do 
turismo na economia, causado por vontade dos investidores e por uma 
panóplia de incentivos públicos a essa opção; 
 

 Há uma falta generalizada na sociedade e classe política de mentalidade 
e conhecimentos económicos consistentes que permitam exigir opções 
mais proveitosas para a sociedade como um todo no médio longo prazo 
face a opções mais imediatistas e limitadoras do futuro dos 
madeirenses; 

 

Em nome do discurso de verdade que se entende ser premissa para qualquer 
conversa honesta e produtiva acerca do futuro da economia e vida social em 
qualquer lugar, entende-se ainda necessário um breve e de certeza 
incompleto enquadramento das consequências da forte e repentina 
contração económica na RAM originadas pelo confinamento decretado pela 
maioria (mas não totalidade) dos governantes um pouco por todo o mundo: 

 

 Geração de muito menos riqueza anual face ao que se tem verificado 
nos últimos anos (quebra brutal do PIB da Região) e com uma 
recuperação lenta e faseada no tempo;  
 

 Fortíssimo crescimento do peso da dívida pública da RAM sobre o 
PIB regional, duplamente afetado por 1) provável aumento da dívida 
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nominal em apenas um/dois anos em montantes que nos levaram, 
enquanto sociedade, a um esforço de quase 7 anos a baixar para níveis 
ainda superiores ao aceitável e sob inédita carga fiscal sobre empresa 
e famílias, bem como 2) uma inédita quebra do PIB para valores que 
ainda desconhecemos mas que podem facilmente nos colocar em 
níveis de há mais de uma década atras; 
 
 

 O Aumento exponencial de falências e insolvências empresariais, uma 
vez que além da violência extraordinária e brutal da contração das 
receitas das empresas sem possibilidade imediata, ágil e fácil de 
redução dos custos de funcionamento das mesmas, estas têm ainda a 
sua estrutura de capitais historicamente fragilizada, com os capitais 
próprios quase sempre sendo uma ínfima parte da dívida 
(recentemente aumentada com os “apoios governamentais” que se 
traduziram em mais empréstimos, qual “abraço do urso”), criando uma 
fragilidade tal que bastearia uma corrente de ar para provocar uma 
pneumonia, quando mais as consequências governativas da pandemia 
como as que ocorreram; 
 

 O inevitável, muito significativo e rápido crescimento do desemprego 
em praticamente todos os sectores de atividade geradoras de riqueza 
(onde não se inclui o Sector Público), com tendência para grande parte 
do mesmo se “calcificar”/ perdurar no tempo, dadas as: 
 

a. Perspetivas de lenta recuperação da economia ao longo dos anos 
que os possa absorver no mercado de trabalho; 

b. Características de mentalidade de imobilidade profissional e 
baixa formação de caracter prático/útil do trabalhador médio que 
está/ficará desempregado; 

c. Dificuldades para uma mobilidade geográfica (emigração) 
corretora de desequilíbrios tão típicas da história da Madeira em 
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tempos passados de crise, mas que desta vez se encontra 
extremamente limitada face à globalidade da contração 
económica; 
 

 Desvalorização generalizada dos ativos físicos e empresariais 
existentes na RAM: casas, lojas, armazéns, hotéis, empresas, etc. terão 
os seus valores de mercado médios a cair significativamente e 
consequentemente a enfraquecer os níveis de riqueza média das 
empresas e famílias, afetando para baixo o nível de “wealth equity”, - 
o Capital oriundo da riqueza acumulada de toda a economia- 
reduzindo níveis de apetência das famílias e empresários para risco, 
novos investimentos pessoais e empresariais, bem como uma maior 
perceção de risco geral por parte dos credores bancos de que o valor 
das garantias gerais da economia regional valerá menos para mais 
dívida. 

 
 Forte probabilidade de se verificar inflação real (não a medida no 

cabaz do “Índice de Preços no Consumidor”) na economia regional, 
dado que o desaparecimento de parte significativa do tecido 
empresarial reduzirá quer: 
 

a. a capacidade de oferta de bens e serviços; 
b. a sempre saudável concorrência entre empresas; 
c. a escala do mercado regional para obter maiores descontos 

comerciais; 
 

Ou seja, viveremos quase de certeza e por algum tempo uma 
”estagflação”: contração económica e aumento de preços. Estrutura 
de custos das empresas, famílias e governo mais alta, que leva a 
perda de competitividade dos preços finais dos bens e serviços 
colocados à disposição da economia regional. 
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 Fraca capacidade de uma “auto geração” mais distribuída de Capital 
por toda a economia, pois haverá tendência para um fortalecimento de 
uma “iniquidade empresarial” (logo também social) só ao nível do 
vivido há cerca de 100 anos atrás, quando a economia regional estava 
literalmente nas mãos de poucos grupos empresariais, com todas as 
consequências em termos de menor dispersão e dinâmicas dos 
investimentos futuros, bem como o aumento do risco económico para 
falhas/más decisões desses poucos grandes empreendimentos, os 
chamados “too big to fail”, demasiados grandes para caírem, que têm 
depois de ter sustentados e protegidos a toda à força, quase que 
mantendo (voluntariamente ou não, propositadamente ou não) refém 
toda a economia; 

 

Assim e mantendo tudo o resto constante, ou seja, se nada for feito, prevê-
se que nos próximos tempos tudo se conjuga para uma perda de 
competitividade do destino turístico e restante economia madeirense com 
um todo, e como consequência dos bens e serviços neles produzidos, 
coincidente com uma menor atratividade do mesmo para os dois fatores de 
produção fundamentais e essenciais para criação e produtividade e riqueza: 
CAPITAL e RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS em abundancia e 
diversidade. 

 

Pretende-se contudo lembrar que a história da humanidade em geral e da 
Madeira em particular tem sido a de no tempo conseguir superar as 
dificuldades e as pedras no caminho que lhe teimam em surgir. 
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 Recomendações e Sugestões: 

 

I. Diversos Sectores da Economia 
 

a. Não cair na tentação de ser o Estado ou os seus agentes predestinados, 
mesmo que ungidos por um saber e bondades divinos, a escolher que 
sectores económicos (e consequentemente que empresas, que 
empresários e famílias suas trabalhadoras) devem ser os vencedores e 
os vencidos. Tem de ser o mercado, através do processo livre e natural 
da descoberta de preços, no mecanismo possível de oferta e procura 
livres a o fazerem, pelo que se devem evitar tentações para Criar novas 
concessões, exclusividades e monopólios por via legislativa; 
 
Uma economia saudável, competitiva, mais robusta e resiliente precisa 
de uma diversificação natural (ou de uma capacidade subliminar a 
aplicar essa diversificação quando tal se revelar necessário e do 
interesse dos agentes económicos produtivos) para garantir o máximo 
de bens e serviços aos melhores preços, logo de bem-estar, aos seus 
cidadãos; 
 
Uma economia diversificada deve ser também ela diversificada no 
número de agentes empresariais, garantindo mais oferta de bens de 
serviços, maiores condições para a proliferação e aplicação e novas e 
disruptivas ideias e uma menor concentração do risco para os cenários 
muito prováveis em economia: o falhanço. 
 
Como falhar em projetos económicos é muito provável em condições 
de mercado, deve-se então aceitar esse facto com naturalidade, 
garantir previamente que se sobrevive ao mesmo e aprender com os 
falhanços para de futuro termos mais capacidade e sucesso.  
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Maior diversidade empresarial em vez de forte concentração não 
natural (legislada) é fundamental nesse processo de caminho para um 
maior bem-estar geral. 
 
Devem ser os empresários e famílias a alocar (sem incentivos externos 
que se revelarão mais cedo ou mais tarde perversos e de consequências 
desconhecidas e indesejadas para o todo social) os recursos que 
tenham ou venham a obter. 
 

b. Apoiar o crescimento do CINM como fundamental vetor de 
competitividade internacional, angariador de, de outra maneira 
praticamente inalcançáveis, fontes diversificadas de capital, know how 
raro e valioso e interações dinâmicas internacionais exigentes e 
competitivas valorizadoras do recurso humano madeirense. 
 

II. Custos de Contexto 
 

a. Redução imediata ao máximo de toda a carga fiscal que é 
permitida por lei sobre empresas, famílias e consumo. Ousar 
investir num verdadeiro “choque fiscal” que permita atrair mais 
capital e melhores recursos humanos para a Região e motivar os 
que já cá estão e auto-gerar riqueza no futuro próximo. Esta 
alavanca fiscal terá certamente dor orçamental no imediato que 
deve ser coberta pelo endividamento recentemente autorizado à 
RAM. 

 

Usar o endividamento para criar almofada fiscal para um deficite 
significativamente pior por um a dois anos, mas assegurar uma 
alavanca económica saudável que vai permitir uma mais 
garantida, robusta, atrativa e resiliente economia que mesmo 
com uma menor carga fiscal, gerará maior receita fiscal a médio 
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prazo, que ajudará efetivamente a pagar dívida entretanto gerada 
nos próximos dois anos. 

 

O mesmo não acontecerá se aplicação da dívida a contratar seja 
usada em: 

 Investimentos sem retorno, de impacto apenas imediato na 
economia e que deixarão certamente maiores custos para o 
futuro (em manutenções, ou impactos visuais que 
desvalorizam o destino turístico e a qualidade de vida dos 
locais); 

 Aumento dos custos correntes da máquina Estatal 
(Governo, câmaras e entidades relacionadas), cuja 
resistência para a sua redução futura é comprovadamente 
invencível; 

 
b. No que ao IVA diz respeito e dado o peso no Orçamento e 

tratamento especial que a receita deste imposto tem com as 
Finanças Nacionais, deve-se iniciar uma negociação séria e 
objetiva com o Governo da Republica de modo a que a RAM 
possa encontrar condições para num quadro temporal de médio 
prazo, (a cinco anos) reduzir progressivamente este imposto de 
acordo com um plano mensurável e acompanhável; 
 

c. Compromisso de médio/longo prazo do GR e dos municípios da 
RAM em, depois de realizada essa redução da carga dos 
impostos e taxas atualmente em vigor, que esse quadro se 
mantenha inalterado por pelo menos 10 anos, dando garantias de 
uma fundamental estabilidade fiscal a todas as empresas e 
famílias que para cá decidam vir investir, residir e manter-se; 
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d. Desburocratização efetiva e motivada de toda a máquina 
governamental e municipal. Os investimentos não podem 
esperar anos por decisões incertas e muitas vezes impercetíveis 
e ao abrigo de posições “qualitativas” e relativas. Pretende-se de 
imediato que se tornem praticas, claras e acessíveis os 
regulamentos e licenciamentos de todo o género. Sugere-se 
prazos máximos de resposta predefinidos e uma base digital 
publica de consulta de evolução e cada processo e constante 
monitorização das entidades publicas e privadas com sanções 
para as demoras/desvios aos prazos (que se querem curtos) de 
desposta/decisão; 
 

e. Garantir que um importante custo operacional das empresas e da 
vida das familiais madeirenses, a eletricidade, veja o seu custo 
rapidamente reduzido para níveis abaixo dos preços médios 
praticados na Europa. Neste sentido, deve ser uma exigência do 
atual acionista da EEM, o Governo da RAM, que seja 
apresentado pela Gestão um plano de ação com compromissos 
claros em termos de objetivos e cronograma temporal de seu 
alcance, bem como um rigoroso acompanhamento da sua 
implementação;  

 
f. Minimização urgente, dentro do quadro legal em vigor (com a 

exceção do respetiva taxa de IVA, que tem de ter um tratamento 
à parte, como referido), de todos os impostos e taxas sobre os 
combustíveis fosseis, fundamentais na geração da energia e para 
facilidade de transportes da RAM, com impacto brutal na 
estrutura de custos das empresas e sua competitividade interna e 
externa. O futuro verde terá o seu lugar naturalmente, não por 
imposição empobrecedora de todos, em especial dos mais 
frágeis. Não se pretenda travar uma recuperação económica por 
si só muito difícil e dolorosa com limitações fiscais de origem 
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ideológica à mobilidade automóvel (por exemplo) numa 
orografia como a da RAM e com a pegada ecológica 
efetivamente inexistente em termos planetários. 
 
 
 

III. Afetação estratégica de fundos Comunitários 
 

Não nos iludamos com os investimentos na “economia verde” e na “digital” 
criados à força e sob pressão e motivação única do aproveitamento dos 
Fundos europeus. 

 

Faltam à economia regional escala de mercado, know how, recursos 
humanos e capital para que esses projetos acabem bem sucedidos e não 
acabem em monos visuais ou digitais, deixando um lastro de maus 
investimento, desequilíbrios de mercado, dívida, feridas paisagísticas e 
custos de manutenção para o futuro muito maiores que os benefícios 
pontuais imediatistas e de curto prazo que teriam. 

 

Uma boa aplicação dos fundos comunitários passaria pela sua aplicação em: 

 

a) Requalificação, manutenção (e até demolição de alguns “elefantes 
brancos” que todos reconhecemos existirem) das infraestruturas 
criadas nos últimos 30 anos, salvando quem nos visita e a nós próprios 
madeirenses a paisagem da “ruina do betão” e uma maior eficiência e 
produtividade do uso dessas estruturas físicas; 
 

b) Formação e requalificação efetiva do fator trabalho existente, quer do 
sector privado, quer do público. Uma formação séria e de reconhecida 
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qualidade curricular, porventura remunerada, de carater prático e 
multidisciplinar, que desse às pessoas que nele voluntariamente 
quisessem participar mais confiança e capacidade e adaptação à 
mudança autonomia e responsabilidade de decisão e de assunção de 
riscos; 
 

c) Capitalização do tecido empresarial, sobretudo nas PMEs, sob a forma 
de entrada em capital até uma determinada percentagem 
predeterminada dos Capitais Próprios das empresas (reforçando-as 
efetivamente), mediante plano de negócios válido, coerente e avaliado 
previamente, que se tornaria em “fundo perdido” passados por 
exemplo 2 anos (sem impacto fiscal nos atuais sócios) se a empresa 
acabasse por cumprir os objetivos mensuráveis a que se propôs; 
 

d) Reflorestação maciça das florestas da RAM com espécies autóctones 
e não invasoras em nome da segurança, impacto visual e em estar geral 
das pessoas e Natureza; 
 

e) Recolha e melhor aproveitamento de recursos hídricos com a 
preocupação e cuidados para não afetar/mexer nos frágeis equilíbrios 
naturais do nosso pequeno ecossistema. 

 

IV. Outras áreas e eixos de intervenção 
 
A tomada de decisão dos agentes económicos está natural e 
inevitavelmente limitada à informação dispersa por milhões de 
agentes, suas vontades, desejos, medos, sonhos e objetivos. Daí a 
impossibilidade do planeamento central e da consequência normal de 
planos centralizados acabarem sempre mal, custosos e inúteis. 
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Contudo, é possível ajudar uma economia e todos os seus agentes a 
tomarem melhores decisões de forma constante e mais segura e de se 
medir a evolução da economia real e palpável para o agente económico 
comum: 
 
A criação de uma unidade independente, que agregue recursos da 
UMA e das diversas associações empresariais e outros agentes da 
nossa sociedade que tenha a responsabilidade de recolha, tratamento e 
publicação mensal de informação mensal voluntaria de diversos 
sectores como, por mero exemplo: 
 

- Nº de viaturas em rent a car; 
- Preços médios praticados; 
- Nº de viaturas usadas vendidas e que por valores médios; 
- Nº de aumentos salariais/promoções hierárquicas feitas nas 
empresas; 
- Nº de máquinas de ar condicionados colocados; 
- Nº de PC´s, portáteis e smart phones vendidos; 
- Nº de instalações de internet colocadas; 
- Valores financiados e amortizados mensalmente nos vários 
tipos de credito bancário, 
- Medição do sentimento das famílias e sua apetência para o 
consumo imediato e de médio prazo; 
- Medição do sentimento empresarial e sua apetência para 
investimento imediato e de médio prazo; 
- Etc, etc. 
- Criação e organização das respetivas bases de dados históricas 

 

São infinitas as possibilidades de recolha de preciosa informação para a 
Economia e além de facilitar decisões, cria transparência e conhecimento de 
mercado para os atuais e futuros agentes económicos que se interessem pela 
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RAM. Investimento melhor informado, é investimento com melhor 
capacidade de ter sucesso, gerar riqueza e prosperidade para toda a 
economia da RAM. 

Tudo isto numa base de dados organizada, acessível e pré- trabalhada. 

Pode-se para o efeito adotar e usar as melhores práticas de recolha desta 
informação usadas em países como os EUA que as têm há mais de 100 anos, 
mesmo antes do advento da informática. 

 

Para terminar, pretende-se relembrar que se a opção da nossa sociedade for 
a de não cair em mais estatismo, maior reforço do peso do estado na 
economia e na vida das pessoas, em não ceder aos doces, fáceis mas 
perigosos soundbites multiplicadores keynesianos, em planos de obras 
públicas não geradoras de evidentes mais-valias económicas de 
médio/longo prazo, em cedências a corporações profissionais e a 
empresários “campeões” regionais/nacionais e no invés confiar-se no 
funcionamento económico do mercado livre, dando-lhe oportunidade e 
condições de funcionamentos, o caminho para o bem-estar pode ter uns 
solavancos mais fortes, mas lá chegaremos. Mas se perdermos a 
oportunidade e optarmos por uma autoestrada do facilitismo, podemos vir a 
descobrir que em breve ela termina… sobre o mar. 

 

Funchal, 24 de Julho de 2020 

 

O Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas 

Paulo Pereira 


