
Portugal 2030

Nos passados dias 9 e 10 dejulho a Ordem
dos Economistas organizou mais um con
gresso sendo o tema deste ano Portugal
2030 Visões e Decisões

Gostaria de destacar os temas que apre
sentei obviamente limitado no tempo quees
tes eventos acabampornaturalmente impor

Começo por algo que já tenho referido
no Jornal de Negócios Em termos gerais
dado que as características de um povo ob
viamente não se aplicam a todos os portu
gueses tendem a confiar na sua família nos
seus próximos e tendem a desconfiar nos
outros em geral Isso implica que haja um
fraco espírito de associativismo Tendo em
conta a pequena escala do país isso ainda
nos dificultamais a obtenção de escala para
concorrer internacionalmente

Asmudanças culturais são difíceis e lon
gas Admito que algo que poderá ajudar a
essa mudança será a maior aposta na cap

tacão de alunos estrangeiros nas nossas uni
versidades Embora o programa Erasmus
emque umdos objetivos era fomentar a paz
na Europa através da criação de laços en
tre alunos devários países europeus e maior
conhecimento evivência das realidades dos

outros e outros programas de intercâmbio
já tenham contribuído muito para tal ain
da háentraves e dificuldades para atrair alu
nos estrangeiros Desde a falta de residên
cias e alojamentos aos entraves burocráti
cos e de obtenção de vistos creio que a cap
tação de mais alunos estrangeiros ajudará
a aumentaro número de trabalhadores e re

sidentes no nosso país dado que vários es
tudantes ficam cá aviver e ou ajudama cap
tar mais estrangeiros para viver no nosso
país

Se a isso acrescermos a flexibilidade ne

cessária para atrairjovens profissionais li
berais ou trabalhadores com contratos de

trabalho mais leves e inovadores por
exemplo com certas multinacionais com
um regime de trabalho à distância pode
mos começar a termaisjovens em Portugal
Isto permite por um lado reduzir os pro
blemas de envelhecimento da população e
por outro lado ajudar amudar a nossa cul
tura de falta de associativismo seja direta
mente através dos estrangeiros mais asso
ciativistas sejapelo cosmopolitismoque es
ses trazem aosjovens portugueses que com
eles interagem e assim espero apreendam
umamaior capacidade de associativismo

Não nos podemos esquecer de que jun
tos valemos mais

P S Queria dar os parabéns pelo evento à
Ordem dos Economistas destacando o seu
bastonário Dr Rui Leão Martinho que tem
feito um trabalho exemplar
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