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A reindustrialização pós-covid-19
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Comissão Europeia suavizou o regime das ajudas de Estado, que limitava o
apoio financeiro às empresas. Tal cria uma distorção da concorrência
dentro do Mercado Comum, na medida em que os Estados-membros mais

fortes terão muito mais capacidade para financiarem as suas empresas, levando ao
aumento do gap entre as empresas dos mais fortes e as dos mais fracos.

Até por isso é importante a criação dum Fundo para financiar a recuperação
económica e a reindustrialização europeias. É uma questão de racionalidade
económica para combater essa distorção agora criada.

O Conselho Europeu aprovou então um Fundo Europeu de Recuperação
Económica (FERE), que irá reforçar o Quadro Financeiro Plurianual, financiado
através da emissão de dívida pela Comissão Europeia. Discutiu-se muito se se
deveria criar um novo veículo para emitir dívida e financiar-se nos mercados ou se
se deveria aproveitar uma estrutura já existente. A escolha não é inocente, dado
que os chamados frugais — Países Baixos, Áustria, Finlândia e Suécia — se
opunham à criação de um novo veículo, por isso dar um sinal de que se passaria a

! " #

Email#

A

SEMANÁRIO#2482 - 23/5/20

$ %& 



emitir dívida europeia em permanência, o que eles não aceitam.

A Alemanha e a França vão propor que o Fundo tenha 500 mil milhões de euros
atribuídos a fundo perdido aos Estados-membros e não como empréstimos, que
iriam aumentar as dívidas públicas nacionais, o que não agrada aos mais
endividados como nós. Veremos se os frugais aceitam.

Seja como for, Portugal ganharia credibilidade se preparasse um estruturado plano
de reindustrialização do país, assente na economia do conhecimento e nas
transições digital e ambiental e que financiasse também a captação de
investimento nas produções industriais que vão regressar à Europa com o
encurtamento geográfico e corporativo das cadeias de valor globais, que terão
assim alguma europeização.

Baseada no sucesso da implementação do Programa Específico de
Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP) que montámos e gerimos nos
anos 80 e 90 do século passado, e que teve o reconhecimento nacional e europeu,
tendo sido aproveitado pela Comissão Europeia para servir de referência à política
industrial dos países do Leste europeu que vieram a aderir à União Europeia, a
Associação Empresarial de Portugal já fez o trabalho de casa e apresentou em boa
hora um Programa de Reindustrialização, o PEDIP 5.0, que começaria por ser
financiado por verbas reafetadas do atual Portugal 2020 e depois continuaria com
financiamentos do FERE.
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