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Governo
tem “almofada”
para acomodar
reforço na Defesa
O objetivo de gastar 2% do PIB em Defesa será comportável para
as finanças públicas, mas os economistas ouvidos pelo JE pedem
investimentos “criteriosos” e alertam para dinâmicas como a inflação.
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A guerra na Ucrânia colocou o
foco na área da defesa, onde Portugal, Estado-membro da NATO,
tem ficado por sistema aquém dos
gastos previstos neste sector pela
aliança militar, uma tendência que
o Governo quer inverter. Os economistas ouvidos pelo JE consideram que os montantes em questão
não deverão causar um grande impacto nas contas públicas, mas
alertam para outras dinâmicas que
podem interferir com este esforço,
sobretudo num contexto de consolidação orçamental, e pedem investimentos estratégicos.
“Não havendo mais surpresas
desagradáveis, o Governo tem almofada suficiente para acomodar
o aumento das despesas com a defesa”, resume Ricardo Ferraz, economista e investigador no ISEG
nas áreas de Finanças Públicas e do
Crescimento Económico.
Analisando os dados do Eurostat, o economista destaca que “Portugal despendeu menos de 1% do
PIB com a defesa em 2019, um valor inferior ao da média europeia
de 1,2%”, ainda que os dados da
NATO mostrem um cenário ligeiramente diferente, com 1,38% do
PIB. Ambos os valores ficam abaixo do alvo de 2% definido pela
Aliança Atlântica, um objetivo que
foi sublinhado várias vezes pelo
presidente Trump durante o seu
mandato e que agora volta a ganhar destaque.
O sector da defesa tem visto gastos decrescentes em Portugal desde a passagem para democracia,
numa trajetória que os países europeus pretendem agora inverter,
dada a ameaça russa e o alvo de 2%
do PIB em gastos com defesa entre
os Estados-membros da NATO. O
país passou de um orçamento nesta área de 4,5% do PIB em 2000
para 1,54% em 2021, o que até fica
acima do verificado nos anos mais
gravosos da crise, depois de a defesa ter sido orçamentada em apenas
1,3% do PIB em 2011.

“Tendo por base a última estimativa para o PIB de 2022 do Governo, 2% significa um total de
4.500 milhões de euros, ou seja,
mais 1.600 milhões de euros face
ao valor que foi despendido em
2019, segundo o critério NATO”,
ilustra Ricardo Ferraz. Ainda assim, continua, a expectativa não
passa por chegar a este número no
imediato, mas sim “em 2023 ou, no
limite, em 2024”. Em 2018, António Costa havia assumido este
compromisso junto dos parceiros
da aliança militar, prevendo gastos
de 1,66% do PIB provenientes do
orçamento nacional que seriam
complementados com fundos comunitários, chegando aos 1,98%.
“Admitindo que a economia
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continuará a recuperar, acredito
que o Governo tentará acomodar
os aumentos das despesas com a
Defesa de 2022-2023 sem realizar
reduções noutras áreas”, prevê o
investigador do ISEG, destacando
que o excedente de 250 milhões de
euros de 2019, expurgado das “medidas one-off – onde consta um
avultado apoio ao Novo Banco –, o
valor será de precisamente 1.600
milhões euros”.
Igual perspetiva tem Pedro Braz
Teixeira, diretor do gabinete de
estudos do Fórum para a Competitividade. Considerando que, “dado
o enquadramento da invasão da
Ucrânia, o Governo é quase ‘obrigado’ a aumentar o orçamento da
defesa”, o economista projeta que
“o montante adicional que vai ser
afetado à defesa vai ser suficientemente limitado”.
Antecipado reforço
na Defesa no OE2022
Olhando para a proposta de Orçamento do Estado para 2022
(OE2022), que acabou chumbada
no parlamento, o montante previsto para este sector constituía
um reforço de 229 milhões de euros, ou 9,3%, o que “já era bastante”, observa Braz Teixeira. Ainda
assim, se o Governo optar por, por
exemplo, um aumento de 50 milhões de euros na nova proposta de
OE, “isto representa 0,025% do
PIB, são montantes se consegue
retirar de verbas genéricas”, explica Pedro Braz Teixeira.
No entanto, o diretor do gabinete de estudos do Fórum para a
Competitividade relembra que a
ideia não deve passar por “desatar
a gastar dinheiro”, deixando uma
crítica ao objetivo NATO: “se gastarmos mal 2% do PIB em defesa
cumprimos o critério, mas se gastarmos bem 1% não estamos”.
“O critério em si não me parece
muito interessante e acho que Portugal não devia ter como preocupação atingir isso no curto/médio
prazo, até porque durante anos a
Alemanha não o cumpriu”, completa.
João Duque, economista e pro-

fessor no ISEG, deixa um alerta semelhante, defendendo que estes
gastos sejam canalizados para investimento, e não para despesa
corrente ou instituições de administração interna como a Polícia
ou paramilitares como a GNR. Ao
mesmo tempo, há outras áreas a
necessitarem de investimento público, o que pode constituir um
fardo para as finanças públicas nacionais.
“Precisamos de investimento
público nalgumas áreas bastante
fragilizadas. Vimos o Serviço Nacional de Saúde a ter de responder
com algum investimento que tem
de ser feito lá, a infraestrutura ferroviária está miserável, temos a
expectativa de fazer um aeropor-

to… há investimentos a fazer”,
afirma.
Pedro Brinca, economista e professor na NOVA SBE, refere outras dinâmicas que agravam este
risco, especialmente no contexto
de consolidação orçamental que o
país tem levado a cabo: “as dinâmicas de inflação têm feito com que o
Banco Central Europeu esteja a
descontinuar de forma mais acelerada do que o previsto os programas de compras de dívida, o que
porá uma pressão adicional na disciplina orçamental”. E, diz, a reintrodução esperada das regras orçamentais europeias em 2024 “exige
a governos com elevados níveis de
dívida que façam um esforço
maior para que as trajetórias de dí-
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vida convirjam para os objetivos
estabelecidos”.
João Duque pede também que
estes efeitos sejam levados em consideração da formulação da nova
proposta de OE. “Desde o momento em que se apresentou o OE, o
mundo deu uma cambalhota enorme. [O Governo] Não devia persistir no erro, porque aquele OE já
não era bom – tanto que foi chumbado. Não faz sentido trabalhar
com pressupostos absolutamente
errados”, argumenta.
Cibersegurança
e mar são áreas chave
Dada a necessidade de investir
nesta área e as restrições orçamentais que o país enfrenta, “as esco-

lhas a fazer terão sempre de ser
criteriosas e estratégicas”, advoga
Sandro Mendonça, economista
atualmente a exercer funções de
administrador na ANACOM.
“Terão imperiosamente de promover ‘bens de segurança’, orientados para o nosso interesse nacional. Isto pode significar um enfoque em soluções sinérgicas de ‘duplo uso’, isto é, uma aposta em tecnologias transversais com aplicação tanto na economia civil como
na militar”, detalha o antigo diretor da pós-graduação de Segurança
e Defesa Nacional, curso promovido pelo ISCTE e pelo Instituto de
Defesa Nacional (IDN).
Bons exemplos de soluções desta
natureza encontram-se nas áreas
da robótica como drones ou sensorização, e da computação como
quântica e cibersegurança, continua o também membro do Conselho Consultivo do “Observatório
de Cibersegurança” do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).
A cibersegurança é mesmo uma
das áreas para as quais os especialistas ouvidos pelo JE advogam
maior atenção, com Ricardo Ferraz a sublinhar a importância desta
dimensão num contexto “da atual
Guerra Fria 2.0”.
Recordando “inovações no campo militar que acabaram por ser
aproveitadas pelo sector civil”, o
economista sublinha a importância da ligação entre o meio empresarial e as universidades. Explica
aqui que “possibilita a elaboração
de trabalhos realizados conjuntamente por docentes, investigadores e profissionais ligados às empresas, permitindo desenvolver
novas tecnologias” e propondo um
ecossistema semelhante com finalidades militares.
“Há todo um conjunto de nova
produção científica que está a ser
desenvolvida nas universidades,
como, por exemplo, nos campos
da logística e da manutenção e gestão de ativos físicos, que também
poderia beneficiar o sector militar
e não apenas as empresas. A abertura de laboratórios de Defesa Nacional nas universidades, tal como
já sucede no caso das empresas,
poderia ser uma opção muito interessante”, sugere. Recorde-se que
o sector da economia da defesa representou, em 2019, 4,75 mil milhões de euros em vendas numa
área com 408,5 milhões dedicados
a investigação e desenvolvimento
(I&D).
Outro foco inevitável terá de ser
o mar, “um dos mais importantes
ativos estratégicos do nosso país”
e, segundo o Fórum Económico
Mundial, a via de transporte de
90% dos bens mundiais e de 99%
do tráfego digital internacional,
por cabos submarinos.
“Aqui, a Marinha assume um
papel essencial. Investir na Marinha é valorizar o mar português”,
remata Ricardo Ferraz, deixando
um elogio à escolha do Vice-Almirante Gouveia e Melo como Chefe
do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, sendo “alguém com provas dadas de
competência e que defende um
maior investimento no mar como
ativo geoestratégico”. ■

65% das empresas portuguesas
considera a inovação uma
prioridade. A sua empresa
faz parte desta percentagem?
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e fracassos. Descubra como é que um software de Gestão Empresarial
pode ajudar as empresas portuguesas a prosperar no mercado.
A tecnologia, quando aplicada às organizações,
atua como um acelerador de negócios e desempenho, permitindo que as pessoas se concentrem na condução da estratégia do negócio, ao
mesmo tempo que fornecem a agilidade necessária para isso.
Os serviços baseados na cloud estão a ganhar
terreno. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, com o início da pandemia em 2020, 24%
das empresas aumentaram o investimento destinado às tecnologias de informação e comunicação (TIC).
Em Portugal, antes da pandemia, cerca de 57%
das organizações considerava a tecnologia e a
inovação como uma prioridade. Após e durante
a pandemia, segundo os dados revelados por
um estudo realizado pela Michael Page, essa
percentagem aumentou para 65%.
Um dos objetivos das organizações passa também por aumentar a automatização de processos, sobretudo dos processos repetitivos que
exigem um enorme consumo de tempo por parte das pessoas. É neste contexto que tem aumentado a procura por sistemas de gestão integrado ou ERP (Enterprise Resource Planning) no
seu acrónimo inglês.
O que é um ERP?
O ERP (Enterprise Resource Planning) evoluiu de
um mero gestor de inventário para empresas de
manufatura (MRP) criado nos anos 60 para uma
solução integrada de business intelligence.
O termo ERP foi cunhado na década de 90, e
passou a ser uma tecnologia reconhecida e utilizada por empresas de vários sectores, e não
apenas por empresas de manufatura.
A evolução deste software veio permitir a gesʋŴȶƎȶŹŔƃȇ࢛ȶǉ˪ƃơơȟɢɭơɽŔɭǫŔȍơƎȶǉɭȶȥʋ࢛ȶǉ˪ƃơࡳ
Mais importante ainda, tornou-se uma solução
para todas as empresas que permite reduzir
custos e poupar recursos valiosos para as médias e pequenas empresas.
Como é que um ERP atende às necessidades
de uma organização? E como é que isso ajuda
os negócios a crescer e permanecerem ágeis?
No fundo, um ERP integra todos os processos
essenciais para a gestão diária de um negócio:

realização de inventários, processamento e gestão de faturação, contabilidade, gestão de recursos humanos, e até gestão de clientes (CRM)
sendo estas apenas algumas das suas funcionalidades.
É possível que a sua organização já esteja a gerir
estes processos recorrendo a alguns softwares
ou soluções individuais, no entanto a perceção
real e total do negócio em si pode ainda assim
não ser a mais clara.
Porquê um software ERP cloud-based?
Os sistemas ERP mais tradicionais funcionam a
ɢŔɭʋǫɭƎơʠȟȍȶƃŔȍ˪ˉȶȶɩʠơɭơɩʠơɭʠȟǫȥʽơɽʋǫ࢛
mento numa infraestrutura ao nível de servidores, rede e segurança que é gerida pela empresa.
Um software ERP, que funcione com base num
sistema cloud, permite agora que qualquer pessoa de uma organização passe a armazenar e a
aceder a informações de forma segura, a partir
de qualquer dispositivo, em qualquer local e a
qualquer momento, através de uma simples ligação à internet.
O ERP in cloud possibilita também armazenar
o software num servidor remoto, reduzindo assim custos para a empresa. O investimento em
softwares cloud-based tem em conta as novas
realidades das organizações. Os custos iniciais
são menores porque se trata de alugar um programa, não sendo necessário investimento material. As vantagens da adoção da cloud são claras: reduz os custos, liberta a infraestrutura de
IT da empresa e reforça a segurança.
O NetSuite entre os sistemas ERP
Oracle NetSuite é uma solução cloud que foi
desenhada para tornar mais simples todos os
processos de gestão, alavancando os resultados das empresas. Este ERP na cloud é atualmente um dos mais utilizado no mundo. Da gesʋŴȶ ŔʽŔȥƇŔƎŔ ƎŔɽ ˪ȥŔȥƇŔɽ Ū ǌơɽʋŴȶ Ǝơ ɽʋȶƃȇɽ
passando por cobranças e muitas outras áreas,
o NetSuite ERP oferece às empresas todas as
ferramentas necessárias.
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