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O Anuário da Economia Portuguesa 2011 sai numa altura em que Portugal se encontra numa trajectória com

imprevisível final. Claro que os portugueses, em geral, esperam que seja um final feliz, não só porque é o único

que podemos ter, enquanto cidadãos conscientes e esforçados, mas porque não nos resta alternativa válida.

Trata-se de uma questão de sobrevivência dentro da União Europeia como país integrante da Zona Euro. 

Deixámos  de ter espaço para continuar a viver acima das nossas possibilidades, acima da riqueza criada,

mantendo um débil crescimento económico, défices sucessivos e contínuo crescimento da dívida externa.

Temos, agora, oportunidade de nos reabituarmos, neste mundo global onde nos inserimos, a novos padrões de

vida, reequacionando os valores que devem reger-nos e sabendo aproveitar simultaneamente a nossa

integração na União Europeia e a nossa facilidade ancestral de desenvolver relações com outros povos e

civilizações, explorando convenientemente a situação geoestratégica de Portugal e a colaboração económica

com África, América Latina e Oriente. 

O cumprimento das metas a que nos comprometemos com as instituições internacionais com as quais

assinámos o memorando de entendimento será difícil, sofrido, obrigando a sérios sacrifícios, mas só com o seu

efectivo cumprimento estaremos em situação que nos permita reganhar credibilidade nos mercados e junto

dos investidores internacionais. Rodeiam-nos várias incertezas, internas e externas, mas devemos ter presente

que é uma oportunidade de resolver muitos dos condicionalismos que nos têm tolhido o desenvolvimento e o

crescimento económico na última década. 

Esta edição do Anuário conta com as valiosas colaborações de prestigiados profissionais de várias áreas,

abordando temas tão diversos como a crise, o euro, as perspectivas da economia, os custos de contexto ou a

competitividade. Igualmente são de destacar os artigos sobre sectores de actividade tão diversos como a

agricultura e as pescas, a banca e os seguros, a educação e o turismo, as telecomunicações e a indústria

automóvel. São, todos eles, contributos importantes para uma discussão acerca de Portugal e para onde

pretendemos ir, sabendo que o caminho é árduo mas possível de fazer. Assim o queiramos nós.                       ><
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