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O valor
da estabilidade

A economia portuguesa tem apresentado nos últimos meses, de forma sustentada, dados crescentemente mais

positivos no que respeita a variáveis que muito influenciam a nossa vida, tais como a diminuição da taxa de

desemprego, o aumento do consumo privado e as exportações. Precisamos de aprofundar este caminho,

criando as condições para que a melhoria se estenda também ao investimento ou à poupança. Para tal, nunca

é demais lembrar que uma evolução positiva sustentada em qualquer país só se pode verificar se houver

estabilidade política, financeira, social, laboral e fiscal nesse mesmo país.

Como tal, deve ser preocupação primeira de quem governa um país trabalhar para que se consolidem os

aspectos positivos de governações anteriores e se realizem as necessárias reformas e reajustamentos na

sociedade que propiciem maior crescimento económico, maior e melhor desenvolvimento social e bem-estar e

felicidade para as pessoas. Porém, essas reformas deverão ser levadas a cabo após análise cuidadosa das

situações existentes e tirando partido do conhecimento de soluções já encontradas e realizadas com sucesso

noutros países.

O facto de estarmos num novo século eivado de contradições, num mundo que rapidamente se tem

transformado e é global, não nos permite perder tempo; pelo contrário, devemos queimar etapas para chegar

mais velozmente àquilo que todos anseiam: viver em paz e num contexto de uma sociedade desenvolvida.

No quadro europeu em que Portugal se insere será possível ganhar maior eficiência e ser mais competitivo,

preservando os valores humanos e sociais que nos devem nortear se trabalharmos afincadamente, desen -

volvendo a inovação de produtos e serviços e atraindo investimento produtivo e exigirmos de quem nos governa

o cumprimento das condições fundamentais que nos permitem essa maior eficiência e desenvolvimento.

Nas páginas desta edição dos Cadernos de Economia, a última deste ano, encontram-se trabalhos muito

diversificados e opiniões muito diversas sobre os temas que atravessam as preocupações e os ideais que

expresso acima. Todos de muita qualidade e de extremo interesse para serem lidos, analisados e discutidos.

Feliz Ano Novo. Cá estaremos em 2016 para continuarmos a abordar, nas nossas publicações, as questões e as

oportunidades que a economia nos proporciona.                                                                                                             ><
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