
“Política e Reformas para um crescimento convergente e sustentado” é o tema 

da Conferência inaugural de um Fórum lançado pela Fundação AEP,  em que  

académicos e economistas profissionais debaterão as políticas económicas e as 

reformas para a o crescimento da produtividade e da riqueza   

Fundação AEP quer reflexão concreta sobre 

Produtividade e Inovação  
27 de fevereiro, 15h00, no Auditório da AEP, Leça da Palmeira 

A Conferência Inaugural do Fórum Produtividade e Inovação vai reunir um primeiro 

grupo de académicos e economistas, incluindo a antiga Directora dos Departamentos 

Europeu e Fiscal do FMI, Teresa Ter-Minassian, , lançando um debate aprofundado 

sobre as Políticas e as Reformas para um crescimento convergente e sustentado. O 

aumento da produtividade e a inovação e, consequentemente, as políticas e reformas 

necessárias para assegurar as condições de crescimento económico sustentado e 

sustentável são a premissa que leva a Fundação AEP a iniciar no próximo dia 27 de 

fevereiro, no auditório da Associação Empresarial de Portugal (AEP), o Fórum 

Produtividade & Inovação. Em causa está um ciclo de seminários de apresentação e 

debate de temas de política económica, que vai decorrer ao longo de 2023 e que vai 

contar com a presença de académicos, economistas e personalidades de referência em 

cada área de debate, e que culminará na publicação de um livro, com os trabalhos 

produzidos ao longo das dez sessões do Fórum, incluindo uma proposta de agenda 

concreta de reformas destinadas  à resolução do enigma da produtividade e do 

crescimento em Portugal. 

Carlos Tavares é um dos autores do primeiro trabalho que será apresentado e discutido 

na Conferência Inaugural,  Trata-se de um ensaio sobre o "dececionante comportamento 

da produtividade e da riqueza nas últimas décadas” e, mais importante, as linhas para uma 

política económica e financeira com carácter integrado e uma agenda concreta de 

reformas que  sustente uma mudança de paradigma. São propostas objetivas de um 

programa de políticas e reformas que conduzam efetivamente a uma mudança estrutural 

das condições de funcionamento e desenvolvimento da economia portuguesa”. 

“Os últimos anos têm-se revelado particularmente desafiantes para a economia mundial 

e Portugal, em particular, tem-se ressentido muito disso mesmo, sendo, por isso, urgente 



pensar políticas económicas que se ajustem às reais necessidades do país. Ao avançar 

para a realização de fóruns empresariais que não só vão discutir como apresentar ideias 

concretas, a Fundação AEP quer reforçar o papel das instituições no desenvolvimento do 

país e na procura de soluções para os problemas que assolam as nossas empresas, 

enquanto procuramos ter uma visão de futuro que nos permita antecipar crises”, adianta 

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP.  

A conferência inaugural do Fórum Produtividade & Inovação arranca, pelas 15h00, no 

auditório da AEP, com o tema “Política e Reformas para um crescimento convergente e 

sustentado”, se espera possa proporcionar um amplo debate e que abre o caminho para 

as sessões seguintes do Fórum, cada uma das quais versará sobre um tema específico. 

“Da publicação deste livro deverão resultar propostas bem concretizadas de política 

económica e de uma agenda de reformas que possam ser apresentadas aos decisores de 

política, à comunidade empresarial e à sociedade civil em geral como vias que permitam 

a já muito falada, mas não concretizada mudança do modelo de desenvolvimento do 

nosso país”, destaca Carlos Tavares, economista, antigo ministro da economia e o mentor 

deste projeto. 

O programa do Fórum inclui a apresentação, em cada sessão, de um trabalho,  se, 

submetido a discussão por especialistas convidados. Nesta sessão, o trabalho a 

apresentar será o ensaio “Um caminho para Portugal, uma política económica integrada e 

uma agenda de reformas”, da responsabilidade de Carlos Tavares e Sara Oliveira 

Monteiro, professora universitária e especialista de Gestão de Ciência e Tecnologia, 

ambos coordenadores do Fórum, juntamente com Sofia Salgado, professora universitária 

e administradora da Fundação AEP. 

Com moderação de Carlos Magno, professor universitário, jornalista e ex-presidente da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o trabalho será discutido por 

Teresa Ter-Minassian, ex-directora do Departamento Europeu e do Departamento Fiscal 

do FMI e Daniel Bessa, professor universitário e ex-ministro da Economia. 

A apresentação será também comentada por Carlos Alves, vice-presidente do Conselho 

Coordenador da SEDES e António Nogueira Leite, vice-presidente do Fórum 

Competitividade, ,representando duas instituições que têm dado contributos relevantes 

para o tema em dicussão. Augusto Mateus, ex-ministro da Economia e Joaquim Miranda 



Sarmento, líder Parlamentar, apresentarão os pontos de vista de dois académicos que 

tiveram ou têm responsabilidades políticas.. 

A abertura do evento ficará a cargo de Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de 

Administração da Fundação AEP, Carlos Tavares, Sara Oliveira Monteiro e Hermano 

Rodrigues, Principal na EY-Parthenon, e o encerramento será protagonizado por Sofia 

Salgado, administradora da Fundação AEP e também coordenadora do projeto e por José 

António Barros, presidente do Conselho de Curadores da Fundação AEP. 

 

 

Fórum Produtividade e Inovação 
 

Conferência Inaugural – 27 de fevereiro 2023, Auditório da AEP, 15:00h. 
 

Tema:  Política e Reformas para um crescimento convergente e sustentado 
 
 
I – Abertura e Apresentação do Fórum Produtividade e Inovação  
 

 Luís Miguel Ribeiro – Presidente da Fundação AEP 
 Carlos Tavares*, Sara Oliveira Monteiro* 
 Hermano Rodrigues, Principal | EY/Parthenon 

 
II - Apresentação do Ensaio:  
 
                                    Um Caminho para Portugal  
            Uma Política Económica integrada e uma agenda de Reformas   
 
Apresentadores:  
 

 Carlos Tavares – Economista e ex Ministro da Economia 
 Sara Oliveira Monteiro – Professora Universitária e Especialista de Gestão de 

Ciência e Tecnologia 
 
Comentadores:   
 

 Teresa Ter-Minassian – Economista, ex – Directora do Departamento Europeu e 
do Departamento Fiscal do FMI 

 Daniel Bessa – Economista, Professor Universitário, ex Ministro da Economia e 
ex Director-Geral da COTEC 

 
Duas visões da sociedade civil: 



 
 Carlos Alves - Professor Universitário e Vice-Presidente do Conselho 

Coordenador da SEDES;  
 António Nogueira Leite – Professor Universitário e Vice-Presidente do Fórum 

Competitividade 
 
O ponto de vista de dois “policy makers” 
 

 Augusto Mateus – Professor Universitário e Ex Ministro da Economia 
 Joaquim Miranda Sarmento – Professor Universitário e Líder Parlamentar 

 
Moderação:  
 Carlos Magno – Professor Universitário, Jornalista e Ex Presidente da ERC 

 
 III – Encerramento – 18:30h. 

 
 Sofia Salgado* – Administradora da Fundação AEP, Professora Universitária 

 
* Coordenadores do Fórum 

 


