
 

Página | 1 

 

 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 

 

1. Funções do Estado 

 

1.1. As funções basilares do Estado nos sectores da Indústria, Comércio e Serviços que não 

utilities1 

O Estado intervém na atividade económica e influencia o comportamento dos agentes 

económicos de diferentes formas e prosseguindo diferentes objetivos. Desde logo, o Estado 

assume a responsabilidade de fornecimento de bens públicos, que, pela sua natureza, não 

geram incentivos à iniciativa privada; implementa políticas sociais de redistribuição e defesa 

da equidade social, políticas económicas e monetárias, com o objetivo de promover o 

crescimento da economia e influenciar o comportamento dos agentes económicos, participa 

diretamente na economia, seja pela criação de empresas de capitais públicos ao nível central 

ou local, seja pela regulação económica, quando identifica a existência de falhas de mercado 

e a necessidade de condicionar o funcionamento dos mercados e, por ultimo, pela promoção 

e preservação de condições de concorrência equitativa no mercado.  

 

A intervenção do Estado português, deve em qualquer uma destas funções, orientar-se para 

a implementação de uma economia de mercado, privilegiando a iniciativa privada e o direito 

à escolha dos agentes económicos, sejam empresas ou consumidores. 

 

Neste quadro, quando se discute a intervenção do Estado no âmbito da atividade da 

industria, do comércio e dos serviços, importa ter presente um conjunto de ideias 

fundamentais: 

1. O Estado deve apoiar a economia de mercado e a iniciativa privada, sobretudo criando 

condições de concorrência equilibrada entre os agentes económicos, sem descurar as 

suas responsabilidades em termos sociais; 

 

 

                                                 
1 O facto de se retirarem do âmbito desta análise as (public) utilities, i.e. os serviços ao público/comunidade fornecidos em rede com potencial de se 
transformarem facilmente em monopólios naturais, retira uma das principais motivações para a eventual intervenção estatal através por exemplo de 
um regulador da concorrência. Retiram-se também desta análise os vulgarmente designados “serviços públicos”, como na saúde, educação, etc., 
evidenciando-se aqui um grande potencial de co-opetição entre o público e o privado, não raras vezes travestido em conluio e promiscuidade entre 
ambos, e comportamentos abusivos por uma das partes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_utility
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Public+Utilities
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/industria-farmaceutica-esta-a-matar-a-galinha-dos-ovos-de-ouro-1741413
https://en.wikipedia.org/wiki/Coopetitionhttps:/en.wikipedia.org/wiki/Coopetition
https://www.publico.pt/economia/noticia/electrica-da-madeira-forneceu-energia-sem-cobrar-durante-mais-de-uma-decada-1741234#/comments
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/adse-serve-para-financiar-o-sector-privado-da-saude-e-pouco-mais-1741406
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/doentes-com-cancro-passam-de-hospitais-privados-para-publicos-por-falta-de-dinheiro-ipo-quer-regras-1741185
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2. A intervenção do Estado na Economia deve concentrar-se nas funções imprescindíveis à 

defesa do interesse público2 e ponderada num exercício de análise de custo-benefício 

em que se atente não só aos benefícios da intervenção pública e aos custos de contexto, 

mas igualmente aos custos que decorrem para o orçamento público e às falhas da ação 

do Estado3. 

3. O Estado pode assumir uma função de promotor da atividade económica pela 

implementação de políticas industriais que obedeçam às regras sobre auxílios estatais, 

devendo privilegiar os incentivos à iniciativa privada e a construção de infraestruturas de 

apoio. 

4. O Estado deve abster-se de intervir no governo das sociedades e nos arranjos societários 

sempre que estes obedeçam às boas normas gerais de enquadramento. 

5. Deve promover, na medida das suas capacidades, a simplificação regulatória, intervindo 

sobretudo na prevenção, educação4 e indução de comportamentos, por oposição a uma 

intervenção de cariz punitivo ou sancionatório. 

6. Deve ser dada particular atenção à criação de novos modelos de negócio tendo em 

atenção a necessidade de garantir um equilíbrio concorrencial entre modelos de 

mercado inovadores e tradicionais, sem por em causa a utilização de novas tecnologias 

e a criação de novos bens ou serviços que promovam o crescimento económico. 

7. O Estado deve manter o apoio à iniciativa privada no terceiro sector, garantindo que a 

prestação de serviços de interesse geral ou de interesse económico geral, não afeta 

mercados relacionados que se encontrem fora do âmbito da economia social.  

Ressalta desta introdução que o Estado, no segmento aqui coberto, assume a função transversal 

de promover condições favoráveis aos agentes económicos através de uma regulação económica 

eficaz, razão pela qual lhe dedicamos as linhas seguintes que organizamos nos seguintes temas: 

(1.2) o papel do Estado na promoção da concorrência; (1.3) o papel que deve ser atribuído ao 

“terceiro sector” e o seu impacto na concorrência e na livre iniciativa; (1.4) o papel do Estado no 

apoio ao desenvolvimento das novas economias da partilha. 

 

 

                                                 
2 O conceito de interesse público engloba o fornecimento de bens públicos e a intervenção em falhas de mercado, sendo mais abrangente do que a 
defesa do interesse económico geral ou interesse geral. 
3 Assim, qualquer intervenção do Estado deve ser sujeita a uma analise de custo-benefício, tendo em atenção os custos que impactam o orçamento do 
Estado, os custos de contexto que incidem sobre as empresas e os custos que decorrem das falhas e ineficiências associados à atuação do Estado, i.e. 
todos os custos e todos os benefícios, directos e indirectos, internos e externos, privados e sociais, etc. 
4 Casos de prevenção ao nível individual: saúde pública, prática desportiva, produção de resíduos, desperdício energético / consumo de recursos 
(água, etc.), poluição, incêndios, etc. Casos de indução ao nível empresarial: idem anterior, mais práticas de gestão, concorrência, laborais, etc. 
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1.2. O papel do Estado na promoção da concorrência 

Recai sobre o Estado o dever de defesa e promoção da concorrência enquanto motor da 

economia de mercado e do crescimento económica. O Estado português constituiu a Autoridade 

da Concorrência à qual atribui o dever de aplicação da Lei da Concorrência e das normas 

Europeias da Concorrência de acordo com o disposto no TFUE. 

A defesa de uma concorrência equilibrada no mercado e de promoção de uma cultura de 

concorrência, constitui um elemento fundamental da intervenção do Estado nos sectores da 

indústria, comércio e serviços, aceitando-se que é pela rivalidade entre os agentes económicos 

que se atinge máxima eficiência estática, nas opções de produção e alocação de recursos, e 

dinâmica, na inovação, garantindo-se aos consumidores melhores condições de mercado no 

futuro. 

Assumindo a experiência, de mais de uma década, da Autoridade da Concorrência Portuguesa na 

aplicação da Lei, importa manter os objetivos originais: 

- De manutenção de uma Autoridade da Concorrência, técnica e financeiramente 

independente, com os recursos necessários à adequada aplicação da Lei, tanto na dimensão 

contraordenatória como na aplicação das normas de avaliação de fusões e concentrações; 

- Criar as condições para que a Autoridade da Concorrência possa promover uma cultura de 

concorrência junto de todos os agentes económicos e da sociedade em geral; 

- Manutenção da relação da Autoridade da Concorrência com a Direção Geral da Concorrência 

da Comissão Europeia (DG COMP), no que se refere à aplicação das normas europeias da 

concorrência de acordo com o disposto no TFUE. 

- Criação de condições para a promoção de uma cultura da concorrência junto de todos os 

organismos públicos e em particular dos Reguladores sectoriais, sobre os quais recai uma 

obrigação especial e recíproca de colaboração com a Autoridade da Concorrência. 

 

1.3. O papel atribuído ao “terceiro sector”. Impacto na concorrência e na livre iniciativa 

A Economia Social, enquanto área de intervenção dos privados na defesa de um interesse 

económico geral, assume grande relevância na economia portuguesa. Entendemos por terceiro 

sector, ou economia social, o espaço de intervenção de entidades privadas no fornecimento de 

serviços de interesse geral ou de interesse económico geral. No estudo “Impactes económico e 

social das IPSS” (20145), define-se a economia social como “constituída por um amplo conjunto  

                                                 
5 Promovido pelo CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 
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de organizações que, provindas da sociedade civil, se situam entre o estado e o mercado, 

constituindo um terceiro sector que complementa ou, por vezes, se cruza com estes no 

desenvolvimento das suas atividades. Nela está incluído o Sector Solidário”. 

De acordo com o mesmo estudo “em 2010, a Economia Social representava, em Portugal, 2,8% 

do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional, 4,6% das remunerações e 5,5% do emprego 

remunerado.” “De acordo com os resultados da Conta Satélite da Economia Social, em 2010, num 

universo de mais de 55 mil organizações, mais de cinco mil detinham o estatuto de IPSS, sendo a 

forma jurídica da maioria a de associação sem fins lucrativos (84,3%), seguindo-se as 

Misericórdias (6,8%), as Fundações (4,2%), as Mutualidades (2,4%) e as Cooperativas (2,3%), 

todas integrando o Sector Solidário”. 

A figura seguinte representa a repartição destas instituições por sector de atividade. 

 

 

Neste sector, as IPSS assumem uma particular relevância representando 36,8% da produção, 

50,1% do VAB, 63,4% do emprego, 42,6% das remunerações, 40,9% da despesa de consumo final 

e 38,2% da necessidade líquida de financiamento da Economia Social. 

 

A relevância da Economia Social e o seu contributo para a prestação de serviços de interesse 

geral, justificam um apoio do Estado tanto em termos de cedência de infraestruturas, da 

aplicação de regimes fiscais específicos e a atribuição de apoios financeiros ou acesso a fontes  
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de financiamento (nacionais ou europeus) em condições especiais. Este tipo de vantagens 

constituem discriminações positivas suportadas na componente de interesse público em causa e 

que se limitam a esse interesse.  

Note-se, por exemplo, que no quadro da aplicação das regras da concorrência, o artigo 4.º da Lei 

19/2012, de 8 de maio e artigo 106º do TFUE, se refere uma moratória na aplicação deste regime 

legal que está limitado às condições necessárias ao cumprimento da missão de interesse 

económico geral que tenha sido atribuído à organização. 

Tem-se verificado, no entanto, que, por razões de eficiência económica ou orçamentais, as 

entidades que estão enquadradas neste tipo de atividades, expressam a intenção de expandir a 

sua operação para a prestação de serviços em mercados sujeitos a concorrência que estão para 

além das atribuições de interesse económico geral que lhe tenham sido confiadas. 

A evolução técnica, tecnológica e dos mercados, a transformação que se tem verificado nas 

qualificações das estruturas de recursos humanos destas instituições, a que se associa uma 

redução da capacidade orçamental do Estado para suportar a sua atividade, motiva esta intenção 

que pode estar baseada num rácio económico de aproveitamento de eficiências. 

Nestes casos, recomenda-se que: 

- Os benefícios de que estas empresas beneficiam não distorçam a concorrência nos 

mercados fora do âmbito dos serviços de interesse económico geral; 

- A intervenção do Estado nesta área dos privados seja assim proporcional e neutra. 

 

1.4. Papel do Estado no apoio e criação das novas economias da partilha e de plataformas de 

dois lados 

Aponta-se, como proposta base, a promoção da livre iniciativa e da economia de mercado como 

motores de eficiência com base num quadro concorrencial equilibrado (same level playing field). 

No Anexo 1 apresenta-se um texto que enquadra e suporta as recomendações que se seguem. 

Recomendações: 

- O Estado deve intervir nos sectores em que se está a desenvolver um novo modelo 

económico de economia de partilha, tendo por objetivo criar condições para a criação de 

valor e para a inovação, garantindo o cumprimento das obrigações legais e sociais bem como 

a manutenção de uma concorrência equilibrada no mercado, privilegiando a livre iniciativa e 

a economia de mercado como motores de eficiência. 

- Neste sentido, o Estado deve promover condições concorrenciais equilibradas pelo que 

importa garantir que os novos empreendedores não são beneficiados ou prejudicados face  
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aos seus concorrentes que atuam sob o modelo económico tradicional. Tal implica uma 

avaliação das condições laborais, fiscais e regulatórias a que estas novas atividades devem 

ser sujeitas tendo em atenção as particularidades do novo modelo económico e uma clara 

identificação do papel desempenhado por cada agente. Esta intervenção deve assegurar 

neutralidade concorrencial e garantir que não são criados custos de contexto ou barreiras à 

entrada no mercado que possam constituir um entrave ao desenvolvimento destes novos 

modelos económicos, obrigando, numa lógica simétrica, a rever o contexto dos agentes 

económicos tradicionais. Assim, deve ser levado a cabo um esforço de avaliação dos modelos 

de regulação, podendo gerar-se oportunidades para rever os modelos tradicionais de 

intervenção do Estado na economia, adotando modelos mais eficientes, reduzindo custos de 

contexto e anulando regulamentação redundante ou desadequada às (e face às) novas 

dinâmicas de mercado. 

- No que se refere à proteção do consumidor que recorre a estes serviços, o Estado deve ter 

em atenção os progressos que estão a ser feitos pela introdução de procedimentos de 

avaliação da qualidade dos serviços, pelas próprias plataformas tecnológicas, o que pode 

substituir ou complementar uma intervenção pela imposição de regras e padrões de 

comportamento e oferta. 

- Para além da sua atuação enquanto regulador e regulamentador, o Estado deve adotar uma 

posição neutra no mercado, sendo recomendável a implementação de medidas que 

permitam aos novos modelos económicos o acesso ao mercado de fornecimento à função 

pública e aos concursos públicos. 

- Tendo em atenção o facto de podermos estar perante um modelo económico baseado em 

micro-empreendedores, o Estado deve igualmente ponderar sobre as dificuldades concretas 

deste tipo de iniciativa económica, em particular, no que se refere ao acesso ao mercado 

financeiro. Neste sentido, e sempre que se demonstre a criação de valor, importa criar 

condições para o empreendedorismo e a inovação nestes novos sectores de atividade, 

garantindo, nomeadamente, condições para a criação de modelos de capital de risco e um 

acesso em condições equilibradas a fundos de apoio público e europeu.  

-  Por último, tendo em atenção os problemas legais relacionados com a confidencialidade de 

dados pessoais e concorrenciais, importa que o Estado reflita e atue sobre o impacto nos 

mercados e na relação entre as plataformas e os consumidores que pode resultar do controlo 

e gestão de enormes bases de dados relativas a preferências e comportamentos destes 

consumidores. 

 



 

Página | 7 

 

 

2. Funcionamento do Estado 

2.1. Intervenção do Estado na economia para além das falhas de mercado. Papel/peso do 

“Estado-Empresa”. 

Respondendo à primeira questão se deve o Estado intervir na economia para além das falhas de 

mercado, já se advogou uma intervenção contida. No entanto, para a análise ser completa, 

deveriam, às falhas do mercado, contrapor-se as falhas do próprio Estado. 

No caso de alguns “serviços públicos” pode justificar-se a intervenção estatal não por que se 

detetem propriamente falhas de mercado, mas porque o mercado funciona “demasiado bem”, 

não cobrindo segmentos que, pela sua marginalidade, são menos apetecíveis para a iniciativa 

privada (casos múltiplos, na saúde, educação, etc.6). 

Em contrapartida, certas políticas só podem ter chances de êxito se forem concebidas e 

implementadas a nível internacional, como no combate à evasão fiscal, sobretudo por banda das 

empresas multinacionais, ou o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 

terrorismo. 

Não tratámos o tema do estado-empresa, pelo exposto no ponto 1.1: a atuação do Estado 

enquanto empresa (nomeadamente quando há uma prestação de serviços remunerada) embora 

possa ser analisado em termos globais, será tratado sectorialmente em vários GT. Reportamo-

nos não só à atuação do Estado em áreas-chave, em que há coopetição com privados, por 

exemplo na saúde ou na educação, como também na utilização de recursos sub-utilizados em 

áreas que impactam o tecido empresarial, por exemplo tanto nos setores atrás referidos, como 

na consultadoria e na prestação de serviços técnicos muito variados. 

No Anexo 2 incluem-se extratos de um trabalho, que peca pela desatualização, sobre o 

desempenho do sector público nesta dimensão. 

 

2.2. Impacto do Estado sobre a liberdade de decisão económica ao nível empresarial. 

Condicionantes. Custos e barreiras à entrada e à saída gerados pela intervenção do Estado 

A crescente integração das empresas na economia global realça a necessidade de uma atenção 

permanente aos fatores que condicionam a sua competitividade. Entre eles, destacam-se os  

 

 

                                                 
6 Referimo-nos concretamente aos serviços que não são ou deixam de ser prestados porque não têm escala suficiente (casos de zonas isoladas 
relativamente à educação ou saúde), ou em que o cliente deles beneficia enquanto tem condições económicas para o suportar – casos múltiplos na 
saúde. Nas concessões (eletricidade, gás natural, telecomunicações e outros), designadamente quando se atribui um direito económico especial, por 
exemplo monopólios legais, introduzem-se contrapartidas que visam garantir princípios de universalidade e não discriminação. Questiona-se até que 
ponto estes conceitos não podem ser exportados, ainda que com adaptações, para outras realidades. 
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chamados custos de contexto, nem todos objetivos e mensuráveis. Recorre-se tipicamente a 

fontes internacionais para a sua avaliação, o que faremos de seguida7. 

Portugal perdeu mais oito lugares no último ranking de competitividade do World Economic 

Forum (WEF - The Global Competitiveness Report 2016–20178), passando a ocupar a 46ª posição, 

depois de em 2014-15 ter atingido a sua melhor classificação de sempre (36ª). Contribuem mais 

negativamente para esta classificação: 

a) O peso da regulamentação e da burocracia do Estado; 

b) O funcionamento (deficiente) do sistema judicial; 

c) As dificuldades macro-económicas do país, que afetam negativamente todas as 

empresas aí sediadas; 

d) Uma estrutura fiscal pesada e inadequada; 

e) Um mercado laboral pouco eficaz; 

f) Um mercado financeiro muito frágil e deficiente, providenciando reduzido acesso ao 

financiamento. 

Estes são, conforme veremos, fatores de competitividade (na circunstância, custos de contexto) 

quase omnipresentes nas várias análises. 

Curiosamente, nem tudo é consistente numa perspetiva temporal. Se comparamos com idêntico 

exercício realizado há cerca de 10 anos (2006), o peso da regulamentação e da burocracia do 

Estado, bem como o funcionamento do mercado financeiro apareciam desvalorizados, 

evidenciando-se já a preocupação com as contas públicas, a justiça e a eficiência do mercado 

laboral. 

Numa retrospetiva de mais curto prazo (dois últimos anos), é particularmente notória a 

emergência da degradação do funcionamento do sistema financeiro, nas suas várias dimensões, 

e a falha dos mecanismos de regulação da atividade, seja ao nível da justiça, da supervisão ou 

mesmo dos mecanismos de controlo, por exemplo da auditoria. 

Esta mesma preocupação é evidenciada pelo estudo “Doing Business” do Banco Mundial, em que 

Portugal apesar de subir dois lugares no último ano, atingindo a 23ª posição, inclui uma da 

contribuição muito negativa das dimensões financeiras e do pagamento de impostos. Em termos 

de variação anual, evidencia-se, mais uma vez, uma degradação dos mercados financeiros. 

 

 

                                                 
7 Ainda que de forma flexível, efectua-se uma análise e retiram-se conclusões por fonte de informação. Sempre que possível, parte-se da situação 
mais recente, procurando detectar tendências. 
8 Publicado a 28 de setembro de 2016. 
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No ranking de competitividade promovido pelo IMD - International Institute for Management 

Development 9, Portugal perdeu, relativamente ao ano anterior, três posições, alcançando o 39º 

lugar no relatório de 2016, depois de ter atingido a sua melhor classificação de sempre no estudo 

de 2015. Em termos de grandes agregados, pesam negativamente: as finanças públicas, o 

desemprego, o financiamento da economia, as práticas de gestão, o mercado de trabalho e a 

política fiscal. Numa abordagem mais detalhada, cabe realçar, pela negativa: o Estado e o 

funcionamento da justiça e da componente financeira da economia. 

Em linha com os estudos anteriores, os indicadores PMR – Product Market Regulation da OCDE10, 

apontam para um excelente posicionamento português em termos de ambiente competitivo nos 

mercados dos produtos. Com base em indicadores ajustados11, Portugal ocupa a 13ª posição, 

praticamente em igualdade pontual com a 8ª posição, tendo sido o 2º país que mais melhorou 

na última década, sendo que a evolução é notável nos últimos 5 anos analisados (entre 2008 e 

2013). Centrando-nos nos três grandes pilares, a intervenção do Estado é o mais penalizado (23º 

lugar), estando as barreiras ao empreendedorismo e ao investimento e desenvolvimento dos 

negócios muito bem posicionados (9ª e 12ª posições, respetivamente). Embora no primeiro caso 

(intervenção do Estado) se note uma evolução positiva, ela é claramente ténue, sendo que 

continuam a pesar negativamente uma regulação eminentemente sancionatória e não baseada 

em incentivos, e a participação do Estado12 em sectores-chave (eletricidade, gás, transporte 

terrestre e aéreo, serviços postais e telecomunicações). Nas barreiras ao empreendedorismo, a 

boa performance global é conseguida, curiosamente, à custa de classificações extremas, onde 

continua a pesar muito negativamente a intervenção direta da máquina do Estado: regras 

complexas e mal comunicadas, conjugadas com custos administrativos elevados e barreiras à 

entrada. No que toca às barreiras à atividade económica e ao investimento, avulta um 

tratamento diferenciado dos fornecedores estrangeiros. 

Finalmente, numa perspetiva mais interna, por isso também mais fina, cabe destacar um 

trabalho do INE, publicado no final de 201513, dedicado especificamente à identificação dos 

custos de contexto. As principais conclusões apontam, de forma inequívoca, que os principais 

fatores inibidores são: o sistema judicial, os licenciamentos e o sistema fiscal. Curiosamente o 

acesso ao financiamento aparece desvalorizado. As PME parecem ser as que se sentem mais 

afetadas por estes custos. Em termos de variação, o sistema fiscal e a carga administrativa sobre  

                                                 
9

 IMD World Competitiveness Yearbook 2016. 
10 Último estudo, de periodicidade quinquenal, publicado em 2013. 
11 Incluímos os EUA, com a última pontuação disponível pois o último relatório não os inclui em todos os indicadores.  
12 Há que ter presente o ano do estudo. Tal encontra-se já bem mais atenuado. 
13 INE – Instituto nacional de Estatística. “Custos de Contexto - a perspetiva das empresas” Estudos sobre estatísticas das empresas (Out.2015). 
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as sociedades foram os domínios em que as empresas expressaram um aumento mais 

significativo dos obstáculos à sua atividade14. 

Outros trabalhos, também a nível nacional, mas já não tanto de base quantitativa, apontam para 

os seguintes custos de contexto na área industrial: a economia paralela, os custos da energia face 

a competidores diretos, o deficiente transporte ferroviário e marítimo, os processos de 

licenciamento, no que concerne à complexidade e morosidade, o financiamento e a estrutura de 

capital das empresas (não sendo propriamente um custo de contexto) e a instabilidade fiscal. 

Em conclusão, o diagnóstico está efetuado, podendo dizer-se que aponta para as seguintes 

correções relativamente à atuação do Estado: 

1. Assegurar a solvabilidade das finanças públicas e reduzir a carga fiscal. 

2. Melhorar o funcionamento da justiça; 

3. Reduzir o peso da regulamentação e da burocracia; 

4. Na mesma linha, promover uma estrutura fiscal simples e estável; 

5. Garantir uma regulação financeira eficaz; 

6. Melhorar, flexibilizando mais, as leis laborais. 

Todos estes são desafios que remetem para outros GT da PCS, pelo que aí têm o seu espelho. 

Utilizando as mesmas bases de análise, verifica-se que, à exceção do funcionamento da justiça e 

do ambiente macroeconómico, os outros fatores são aqueles também apontados como mais 

críticos nas economias mais avançadas 15 , designadamente, por ordem decrescente de 

relevância: a burocracia estatal, a carga e a complexidade fiscal, a rigidez do mercado de 

trabalho. 

Ou seja, são fatores transversais sobre os quais teremos menor margem de progressão e menos 

graus de liberdade, atenta a nossa inserção no espaço da comunidade europeia. 

Mais recentemente emergiu, com a crise financeira, um outro fator crítico: o acesso ao 

financiamento da economia, fundado nas recentes alterações daquele setor, não sendo as 

tendências de concentração, promovidas pela UE, um fator que se possa considerado positivo 

para uma economia marginal. 

 

                                                 
14 Há dados mais finos que aqui são ignorados por uma questão de consistência com os outros estudos. Por exemplo: O sistema judicial foi a área em 
que as sociedades identificaram maiores entraves à sua atividade, nos nove domínios em estudo. As disputas fiscais representaram maiores 
obstáculos para as sociedades que as comerciais ou laborais. Quanto às características dos processos, o maior entrave foi a duração dos processos 
judiciais. Entre 2012 e 2014 aumentaram os obstáculos sentidos pelas sociedades, acentuando-se mais os entraves decorrentes dos custos envolvidos 
no apoio jurídico e litigância junto dos tribunais. 
15 The Global Competitiveness Report 2015–2016 (WEF, 2016) 
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3. Politicas públicas de apoio à competitividade e produtividade nos sectores ICS 

Em jeito de conclusão identifica-se um conjunto de recomendações que beneficiam do que antes 

foi exposto. 

1. Promoção de uma intervenção pública mais eficiente que diminua os custos de contexto da 

atividade económica, designadamente: (i) constituindo mecanismos de avaliação e controlo 

que promovam a eficiência regulatória e regulamentar, adotando o(s) modelo(s) que melhor 

se enquadre(m) na nossa realidade, tendo por premissa de base a necessidade de redução 

dos custos de contexto (ii) implementando procedimentos de avaliação do impacto das 

medidas legislativas e de regulação com especial enfoque nas micro e nas PME, as de menor 

capacidade de intervenção e que mais se sentem afetadas; (iii) criando mecanismos de 

avaliação periódica dos serviços públicos, numa perspetiva de “custo-benefício"; (iv) 

assegurando a devida comunicação dos objetivos, políticas, impactos e resultados, de modo 

a que sejam devidamente percebidos e apropriados pelos cidadãos. 

2. Posicionar o Estado estrategicamente: (i) colaborando de forma objetiva e realista com 

todos os stakeholders na construção de objetivos, na exploração da segmentação dos 

mercados e atividades e na diferenciação da oferta, para as alternativas acessíveis a um país 

da nossa dimensão; (ii) sendo um agente de promoção da cooperação e da coopetição entre 

vários stakeholders (públicos e privados, residentes e não residentes), como alavanca para o 

ganho de escala e o acesso sustentado aos mercados e redes internacionais. (iii) no apoio 

direto (1) a atividades transversais (eg. gestão da informação), (2) a mecanismos genéricos 

(I&D+i) ou (3) a sectores com maior potencial de geração de emprego e riqueza. 

3. Promoção de clusters – as empresas nacionais têm de ganhar dimensão – tema real, mas 

vazio para o efeito, porque não cabe ao Estado definir essa variável. Pode, sim, promover a 

colaboração e cooperação numa lógica de apoio à criação de riqueza (acompanhando o 

conceito de coopetition e de “|rede de valor” de Brandenberger e Nalebuff) e promover 

clusters que potenciem as vantagens competitivas de sectores específicos (no conceito de 

Porter) 16 , aproveitando a sua capacidade negocial, visibilidade e representatividade no 

espaço da diplomacia económica mundial. A seleção das áreas de intervenção deverá passar 

por aquelas onde Portugal já possua vantagens competitivas efetivas e sustentáveis, que 

tenham potencial de crescimento e onde o Estado tenha condições de financiar ou utilizar 

enquanto cliente. Há que ter presente os limites impostos pelas regras do TFUE no que se 

refere a auxílios de estado. 

                                                 
16 Tanto potenciando aqueles que se constituíram de forma natural como aqueles que caiba promover ou constituir.  
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4. Utilizar o poder aquisitivo do Estado para estimular o desenvolvimento de ofertas 

inovadoras em áreas críticas para a competitividade nacional, em que se demonstre o 

retorno financeiro positivo para o próprio Estado, criando uma bolsa de projetos 

experimentais, mas sempre tentando evitar a escolha de vencedores e outras formas de 

tratamentos de favor. 

5. Promover zonas económicas exclusivas enquanto balões de ensaio limitados para um 

exercício socio-económico. 

6. Diplomacia económica: (i) com investimento na imagem de Portugal no exterior, 

nomeadamente através da criação de um Observatório de Reputação17 (ii) para apoiar o 

acesso a grandes redes de distribuição; (iii) para alavancar as relações de longo prazo (CPLP, 

etc.); (iv) ajudando na abertura dos mercados não tradicionais, que apresentam, na 

generalidade, reduzido crescimento e menos procura primária; (v) promovendo e 

disponibilizando business intelligence ao nível diplomático. 

7. Reforço do IDE – i.e. o que antes se falava relativamente aos agentes nacionais, terá de se 

aplicar aos agentes económicos estrangeiros que tipicamente buscam expansão do seu 

mercado (menos relevante), acesso a recursos naturais endógenos (poucos, sobretudo sol, 

mar, …), acesso a fatores produtivos com maior value-for-money (sobretudo mão de obra, 

enfatizando aqui a componente do valor), acesso a know-how específico não deslocalizável, 

característica fundada em redes e ligações fortes. 

8. Apoio à exportação – discriminação positiva, na medida em que não colida com disposições 

comunitárias, sobretudo de natureza fiscal, e não distorça a concorrência interna ou a nível 

europeu (no cumprimento dos princípios do TFUE). 

9. Melhorar as condições de pagamento do Estado à economia, designadamente impondo e 

cumprindo prazos máximos de pagamento. 

10. Em estreita articulação com o assinalado na economia de partilha e do terceiro sector, criar 

condições para fomentar a concorrência, desmantelando protecionismos sectoriais e 

profissionais que limitam o acesso das PMEs aos mercados, e combatendo a fraude e 

economia paralela, desde logo enquanto fator que distorce a concorrência, limitando o 

crescimento das empresas cumpridoras e sustentáveis.  

11. Licenciamento – há enorme complexidade, multiplicidade, sobreposição, descoordenação e 

morosidade para abrir e manter a atividade empresarial. Posicionamento: verificação de  

                                                 
17 Constituição da função, atribuindo-a, por exemplo, a uma agência existente do tipo AICEP e só após uma análise custo-benefício, que deverá 
continuar no tempo. 
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conformidade deveria ser substituída por apoio à abordagem 18  (muito relevante face à 

extensa regulamentação comunitária) e maior facilitação e serviço19.  

12. Flexibilizar o mercado laboral – não é um tema unanime, contudo, com a rigidez não se 

fomenta a competição interna e externa, perdendo-se recursos valiosos devido a direitos 

adquiridos. Passa por um novo balanço de direitos, sem necessariamente implicar 

precaridade do trabalho. Espaços que concorrem com o português usam o argumento do 

mercado laboral – por exemplo, o caso checo possui idênticos níveis de produtividade, mas 

mais flexibilidade na contratação e na determinação de salários. 

13. Exclui-se um pedido recorrente da indústria – diminuição dos preços da energia – toca em 

outro GT e afigura-se-nos que constitui um desejo inatingível em termos materiais: somos 

genericamente price-takers e estamos vinculados a compromissos ambientais. 

14. Logística nas trocas internacionais: investimento no transporte ferroviário e otimização do 

funcionamento do transporte marítimo. 

15. Financiamento – estrutura de capitais das empresas é frágil (fator estrutural, que não irá 

mudar nem no médio prazo), conjugada com mercados financeiros com enormes limitações. 

16. Estabilidade – na legislação e sobretudo na componente fiscal, que gera incerteza não 

compatível com períodos longos de retorno do investimento. No caso belga, verifica-se a 

mesma rigidez e níveis fiscais elevados, só que são contrabalançados por uma elevada 

eficácia, padronização e estabilidade, que se estende também à administração da justiça. 

17. Transformar a I&D em valor – a taxa de transformação tem de ser claramente melhorada, 

embora dependa dos dois lados da equação; investigação e aplicação; o Estado e as empresas 

podem/devem assumir a necessidade de transformar I em D. 

18. Numa linha próxima, tornar os programas curriculares mais reativos às necessidades 

económicas, uma vez mais envolvendo as duas partes implicadas, desde os níveis do 

secundário e, sobretudo, do ensino profissional. Necessidade de constituir interfaces ao nível 

dos estabelecimentos de ensino que aproximem a oferta da procura de talento. Criar 

circuitos de informação que permitam uma correta avaliação das necessidades futuras do 

mercado de trabalho. 

19. Promover o aumento de produtividade nas empresas, tomando o Estado como exemplo. 

 

                                                 
18 Benchmarking: no caso irlandês, por exemplo, são os funcionários públicos que se deslocam às empresas para responder aos problemas (conceito 
de serviço e cliente). 
19 O novo Regime Jurídico de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração visa simplificar os procedimentos de instalação e modificação das 
atividades económicas prevendo, entre outras alterações, a isenção de licenciamento, a liberalização de horários de funcionamento e dos períodos de 
saldo e a alteração das regras de fiscalização. 
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20. Conceder aos comerciantes mais isolados a gestão de alguns serviços de interesse público 

de proximidade, garantindo que de tal não resultam distorções à concorrência nos mercados 

locais. 

 

ANEXO 1 

O papel do Estado no apoio e criação das novas economias da partilha e de plataformas de dois 

lados 

Economia da partilha: definição, enquadramento e origem  

A economia da partilha constitui um desafio para o funcionamento da economia e para o Estado, 

não porque seja uma novidade em termos de relacionamento humano ou das regras económicas 

em causa, mas antes porque a conjugação da crise económica com a massificação das novas 

tecnologias de comunicação criou um conjunto de novas oportunidades em sectores específicos 

da economia.  

Conceptualmente, a economia da partilha constitui uma transação económica entre dois 

indivíduos, em que um, sendo proprietário de determinado bem, partilha com o outro o acesso 

temporário a esse bem exigindo para tal uma retribuição. (Parlamento Europeu, 201620) 

Esta definição integra conceitos conhecidos e inovações. Por um lado, existe uma transação 

económica, porquanto está em causa o acesso a um bem (ou uma competência) escasso que é 

propriedade de um individuo, por outro individuo, contra o pagamento de uma contrapartida.  

Por outro, acontece que a relação é estabelecida entre dois consumidores (consumer-to-

consumer, C2C), e não entre duas empresas (business-to-business, B2B) ou entre uma empresa e 

um consumidor (business-to-consumer, B2C), e está em causa, não uma transferência de 

propriedade, mas apenas uma cedência temporária de acesso ao bem. (Dervojeda, et al, 201321) 

Na realidade, o formato de transação não constitui uma novidade, o modelo económico em 

causa não é novo, a plataforma tecnológica é conhecida e os conceitos económicos que motivam 

a transação são aplicados na gestão. 

Primeiro, estamos perante uma troca ou um empréstimo o que não é novo: vizinhos e amigos 

trocam bens por empréstimo temporário, as pessoas disponibilizam as suas competências e bens 

em “bancos de serviços”.  

 

                                                 
20 “The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities”, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_STU(2016)558777 
21 “The Sharing Economy Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets”, Business Innovation Observatory, European Commission, 
Case Study 12  
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Segundo, a existência de uma plataforma que permite o relacionamento económico entre dois 

tipos de utilizadores, também não é um fenómeno novo para a teoria económica. As 

denominadas “plataformas de dois lados” (ou “mercados de dois lados”) são estudadas há 

décadas com base nos mercados de cartões de pagamento, jornais, centros comerciais e serviços 

de “matching” relacionados, por exemplo, com fenómenos sociais de “acasalamento” ou 

profissionais de correspondência entre procura e oferta no mercado de trabalho.  

Terceiro, a tecnologia que permite o funcionamento de plataformas de dois lados (como as redes 

de cartões de pagamento) ou os processos de “matching” (como os sites na internet de 

“encontros”), também não são novos para a economia que compreende os processos de criação 

de preço e de valor. 

Por último, está em causa a utilização mais eficiente de recursos detidos por um consumidor que 

não esgota a capacidade disponível, i.e., está em causa a utilização de um recurso que se 

encontra subaproveitado. Em linguagem económica, estamos a associar um custo de 

oportunidade ao não uso de um recurso que era considerado com um custo fixo. Um restaurante 

que apenas serve refeições à hora de almoço e de jantar, pode otimizar a sua cozinha se utilizar 

o restante tempo para preparar comida para eventos sociais. Da mesma forma, uma família que 

investiu no seu equipamento de cozinha pode, “agora”, utilizá-lo para fornecer comida para fora. 

A inovação não se encontra no modelo mas antes na existência de uma plataforma eletrónica, 

de fácil acesso e utilização, que lhe permite expor “esta disponibilidade” a milhares de “olhos”. 

De acordo com um estudo da Europe Economics (comissionado pelo Parlamento Europeu, 

201622), a subutilização de recursos ao nível europeu pode atingir 572 biliões de Euro: 309 biliões 

em mão-de-obra subutilizada, 38 biliões em alojamento subutilizado, 152 biliões na utilização de 

automóveis, e entre 38 e 76 biliões em outros sectores.  

A inovação acontece porque há uma massificação deste tipo de transação económica a partir do 

momento que as tecnologias necessárias ao processo se tornaram de fácil acesso, as redes sociais 

foram transformadas em plataformas de transação e a sociedade recorreu a elas, com “engenho” 

e imaginação, num momento de crise económica. 

Os micro empreendedores que sustentam parte da economia da partilha começaram por ser 

desempregados, com formação, que encontraram nos seus recursos imediatos a possibilidade 

de responder às suas necessidades económico-financeiras. Estas iniciativas são apercebidas pela 

comunidade informática, responsável pela criação de redes sociais, que dinamiza as transações  

                                                 
22 Anexo ao documento “The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities”, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_STU(2016)558777 
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colocando as novas tecnologias de comunicação e as plataformas de relacionam ao serviço 

daqueles micro-empreendedores (parlamento Europeu, 201623).  

A evolução/inovação tecnologia encontra-se no desenvolvimento de tecnologias mais baratas de 

fácil acesso e na utilização de plataformas informáticas que permitem divulgar a disponibilidade 

para comprar e para ceder, estabelecendo uma correspondência (um "match"), entre estas 

disponibilidades. 

De acordo com o estudo da PWC (201524, tendo por base o exemplo Norte Americano), 49 % das 

pessoas envolvidas neste tipo de economia estão entre os 25 e os 44 anos e 43% pertencem a 

agregados familiares com rendimentos entre os 50.000$ e os 150.000$ anuais. 

 

A relação entre o novo modelo de economia da partilha e os modelos económicos tradicionais: 

desafios para empresas e Estado  

Estes novos agentes económicos entram em sectores com oferta “tradicional”, disponibilizando 

os seus bens e serviços em concorrência direta com empresas já instaladas, mas com um modelo 

de negócio totalmente distinto. 

Este novo tipo de oferta conhece um rápido crescimento sustentado na novidade e, 

principalmente, na flexibilidade e personalização do serviço, atuando em sectores como: o 

transporte, o alojamento, a disponibilização de equipamentos, o alimentar (restauração) e a 

disponibilização de livros, música e filmes. 

Tomando como exemplos estes sectores económicos na economia norte-americana, a PWC 

(201425) estima que em 2013 o negocio no sector da partilha atingiu 15 mil milhões de dólares, 

que compara com 240 mil milhões na prestação de serviços no mercado tradicional. No entanto, 

a mesma consultora, estima que em 2025 a repartição será de 335 mil milhões para ambos os 

tipos de fornecimentos de serviços. 

Perante esta nova realidade económica colocam-se desafios às empresas que operavam na 

prestação de serviços substitutos em mercados tradicionais, e ao Estado que é chamado a intervir 

num cenário de pressão social e económica.  

As empresas da economia tradicional, defrontam-se com uma nova concorrência muito flexível 

e que apresenta uma oferta de proximidade e personalizada. Tendo origem em micro- 

 

                                                 
23 Anexo ao documento “The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities”, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_STU(2016)558777 
24 “The sharing Economy: Consumer Intelligence Series”, https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-
series-the-sharing-economy.pdf 
25 “The sharing economy: how will it disrupt your business?”, http://pwc.blogs.com/files/sharing-economy-final_0814.pdf 
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empreendedores que recorrem a recursos ou conhecimentos já disponíveis, esta nova oferta não 

suporta custos de instalação e permanência no mercado e consegue reduzir, e mesmo evitar, 

custos de transação, administrativos e regulatórios que se impõem aos modelos tradicionais de 

negócio. 

Esta realidade tem justificado inúmeros protestos por parte das empresas que desenvolvem a 

sua atividade nos modelos tradicionais cumprindo com obrigações administrativas, contratuais, 

fiscais e de regulação. Estas empresas alegam que os novos operadores estão a operar fora do 

quadro legal ou regulatório o que contribui para uma situação de desequilíbrio concorrencial.  

O Estado, confrontado, por um lado, com uma nova dinâmica de mercado, de base 

empreendedora e inovadora na utilização das novas tecnologias e, por outro, com uma alteração 

do status-quo, tem que ponderar novas formas de regulação e novas políticas.  

 

Questões que se colocam ao Estado 

Os desafios que são colocados ao Estado podem ser resumidos nas seguintes questões:  

1. Qual o enquadramento, as exigências e as questões legais que estas atividades levanta? 

2. Qual o impacto destas novas atividades na criação de valor para a economia? 

3. Deve o Estado adotar políticas de dinamização deste sector económico? Que tipo de 

políticas devem ser adotadas? 

Quanto às questões de enquadramento legal e regulatório, as exigências levantadas por estes 

novos modelos de negócio são diversas. Desde logo, importa compreender a integração destas 

novas atividades no mercado de trabalho e a forma como respondem às exigências fiscais e às 

obrigações sociais. 

No mesmo sentido, importa compreender como é que se estabelecem os contratos de transação 

entre consumidores e como é que a prestação do serviço pode ser sujeita ao pagamento de 

impostos e ao cumprimento de outras obrigações legais associadas à atividade em causa.  

Em particular, importa verificar do cumprimento com normas de regulação e padrões de serviços 

que possam estar a ser impostas no mesmo tipo de atividade por razões de segurança ou defesa 

do interesse público. 

Como já se referiu, os concorrentes destes novos empreendedores alegam a possível existência 

de situações de desequilíbrio concorrencial, eventualmente contrárias à própria lei da 

concorrência e à obrigação constitucional imposta ao Estado de garantir o funcionamento do 

mercado em condições de concorrência equilibrada. 
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Paralelamente a estas questões, o funcionamento deste tipo de plataformas também tem 

levantado questões quanto à retenção, gestão e utilização de enormes quantidades de 

informação sobre os consumidores e prestadores de serviços que podem permitir a criação de 

barreiras à entrada de novos concorrentes e comportamentos abusivos face aos consumidores.  

Acresce que grande parte dos serviços fornecidos são classificados como bens de experiência, 

em que o consumidor quando contrata o serviço se encontra numa situação de assimetria de 

informação, podendo-se argumentar a favor de uma intervenção de defesa dos consumidores.  

Quanto ao impacto sobre o crescimento económico, importa começar por realçar que se tem 

verificado uma evolução no modelo de negócio que suporta a economia da partilha, tendo-se 

afastado da solução temporária de “ocupação” em caso de desemprego. A oferta dos serviços 

no formato da “economia da partilha” apresenta uma estrutura relações económicas que já não 

se cingem a uma solução esporádica, para apresentar um conjunto de interações que impuseram 

o desenvolvimento de soluções próprias tanto a nível tecnológico como contratual. 

Neste sentido, a relevância atual destas atividades e as estimativas de crescimento quanto ao 

futuro, bem como as inovações que tem introduzido, atribuem-lhe um papel relevante no 

funcionamento da economia, impondo ao Estado uma atenção particular.  

Não obstante esta importância, têm-se levantado algumas dúvidas quanto à capacidade efetiva 

da economia da partilha para criar valor acrescentado. Por um lado, os ganhos de eficiência 

concentram-se na utilização de recursos existentes sem promoção, imediata, de nova produção.  

Por outro, estão em causa recursos económicos subutilizados e que, por esse motivo, poderão 

ser menos eficientes na prestação dos serviços em causa. Em contraponto, pode-se argumentar 

que a maior eficiência na utilização dos recursos cria novas necessidades e exige um aumento da 

produção de recursos nos mercados em expansão.  

Verifica-se, igualmente, um processo de inovação relacionado com os serviços de gestão de 

informação e a criação de plataformas eletrónicas e tecnológicas de apoio. 

Para responder à terceira questão importa clarificar qual o modelo económico que suporta as 

economias de partilha. Como já se disse, estamos perante atividades que funcionam com base 

em plataformas de dois lados que fazem o “match” entre dois tipos de consumidores: um 

consumidor que detém e utiliza um determinado recurso e que está disponível a ceder o mesmo 

por um período de tempo e um consumidor que pretende fazer uma utilização temporária 

daquele recurso.  
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A plataforma eletrónica que suporta esta atividade tem como principal função receber e gerir 

informação sobre ambos os tipos de consumidores, promover o seu encontro, e apoiar a 

transação podendo, ou não, estar envolvida no processo de pagamento e faturação.  

Esta configuração coloca as questões sobre os modelos contratuais e de relacionamento laboral 

já referido (note-se que não existe uma efetiva relação laboral entre a plataforma que suporta a 

transação e quem a presta, o que cria maior insegurança laboral) bem como sobre as relações 

de concorrência no mercado. Qualquer intervenção do Estado deve, assim, começar por 

clarificar, para cada sector, qual o modelo económico e qual a efetiva estrutura concorrencial. 

Importa igualmente recordar as Normas Constitucionais que se referem aos direitos dos 

consumidores (artigo 60.º), à iniciativa privada e ao direito de propriedade privada (artigos 61.º 

e 62.º) e, principalmente a alínea f) do artigo 81.º que estabelece como incumbência prioritária 

do Estado: “Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada 

concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir 

os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral”. No mesmo sentido 

recorde-se as obrigações que são impostas ao Estado português pelo TFUE no que se refere ao 

livre comercio e livre circulação dentro do espaço da UE, num ambiente de defesa da 

concorrência.  
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ANEXO 2 

Sobre este tema remete-se para um documento de trabalho do BCE, mas já com 10 anos: António 

Afonso, Ludger Schuknecht & Vito Tanzi “Public Sector Efficiency. Evidence for New EU Member 

States and Emerging Markets”, ECB Working papers séries 581, January 2006, do qual se 

extraíram as seguintes tabelas, gráficos e conclusões. 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp581.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp581.pdf
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À aparente relação negativa entre gastos públicos (em percentagem do PIB) e o crescimento do 

PIB, os autores contrapõem uma relação em forma dum U invertido, que daria azo a admitir que 

a relação positiva de início só se transformaria em negativa a partir dum determinado patamar, 

os valores na casa dos 30%-40%, mais próximos dos 30%.  

Quanto ao desempenho do sector público nos países observados, os autores concluem que 

Portugal encontrar-se-ia muito próximo da média, como se pode observar na seguinte tabela: 
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Os indicadores utilizados neste trabalho, referentes em geral ao período 2001-03, para informar 

o desempenho do sector público são sintetizados no gráfico seguinte: 
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Já no que respeita à eficiência do sector público, onde se relaciona desempenho com os meios 

utilizados (inputs), Portugal encontrar-se-ia bem abaixo da média dos países em questão, o que 

pode ser constatado na tabela reproduzida a seguir: 

 

Ao tentar explicar os valores encontrados para o indicador de eficiência do sector público nos 

diferentes países observados estes autores submeteram os respetivos dados a uma análise 

econométrica Tobit que sugeriria que “the security of property rights, per capita GDP, the 

competence of civil servants, and  
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the education level of people positively affect expenditure efficiency.” “International trade 

openness, trust in politicians and transparency of the political system have not been found to 

display a significant influence on expenditure efficiency”. (António Afonso, Ludger Schuknecht & 

Vito Tanzi “Public Sector Efficiency. Evidence for New EU Member States and Emerging Markets”, 

ECB Working papers series 581, January 2006, p. 41) 

Os autores concluem que “From the analysis of composite public sector performance (PSP) and 

efficiency (PSE) scores we find that countries with lean public sectors and public expenditure ratios 

not far from 30% of GDP tend to be most efficient.” (ibidem p.42)  
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