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O risco de Portugal e a Europa colapsarem é 
enorme:

1. Um risco enorme





• A solução para Portugal não depende

– do Investimento Direto Estrangeiro (IDE)

– do perdão (mesmo que total) da dívida

– de juros eternamente baixos

• A solução depende dos Portugueses, de hoje

2. Quem tem a solução?



• Saída do euro (ter uma moeda própria) pode 
resolver o problema do equilíbrio externo, 
mas não o problema do desenvolvimento



• Se fossemos protecionistas não seríamos, 
como somos, competitivos à escala global

3. Protecionismo não, obrigado



• Portugal não é uma economia pequena, é 
uma economia média.

• Como a paragem súbita e simultânea das 
economias de Angola e Moçambique 
demonstrou, ignorar o potencial do mercado 
interno e apostar tudo nas exportações (que 
não controlamos) enquanto uma 5ª coluna 
continua a importar tudo o que não 
precisamos, é suicida

4. Portugal não é uma economia pequena



• As Tecnologias da Informação, têm um efeito 
multiplicador enorme (de muitas dezenas) 
sobre a economia:

–na criação de emprego, 

–no aumento do PIB, 

–na redução do défice externo

• O software é o bem mais internacionalmente 
transacionável

5. O efeito multiplicador das TI



• 2/3 dos custos em sistemas de informação são 
(desnecessariamente) importados

• Sobretudo por algum governo, por algumas 
autarquias e por algumas grandes empresas, 
mesmo quando têm "de Portugal" na sua 
denominação social 

6. Parolice Tecnológica



O que significa intensidade tecnológica?



• Esta dependência não resulta de o software 
nacional não ser competitivo, mas de ser 
impedido de competir 

–por adjudicações diretas que o excluem 

–ou por concursos viciados

• A nossa engenharia de software é das 
melhores do mundo

7. Soluções nacionais impedidas de competir



• Pressionar os decisores portugueses para 
permitirem a concorrência do software 
nacional com o software importado 
é possível, agora

• Não se podem deixar capturar por
interesses prejudiciais ao país 
e aos das suas organizações

8. Um novo modelo de decisão



• Um novo modelo de decisão dará início a um 
ciclo virtuoso em que Portugal não é apenas 
reconhecido pelo Sea & Sun, mas também 
pela tecnologia, pela inovação, pelo Software. 

9. Desenvolvimento tecnologicamente sustentado



• Um ciclo de inovação tecnológica sustentada, de 
desenvolvimento, de retenção de competências, 
de criação de riqueza e de melhor 
posicionamento na ordem económica global.

• Quem tem capacidade, determinação e coragem 
para criar esse futuro para Portugal? 

• É o que estamos hoje a avaliar
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