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 Exmo. Presidente da Comissão Eventual de 

Acompanhamento do Processo de Definição “Estratégia 

Portugal 2030”, João Paulo Correia 

 Exmo. Presidente do Instituto Politécnico de Leiria 

 Exmos. (as) Representantes das Entidades presentes 

 Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

 

 

 

 

24 de julho – 09:30  

Escola superior de saúde  

Audição pública competitividade, 

inovação e internacionalização 
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Bom dia, 

 

Num contexto de grande competitividade e de 

economia a uma escala global, um país que aspira 

superar os desafios do presente e do futuro não pode 

dar-se ao luxo de desperdiçar as capacidades e 

talentos da sua população. 

 

É fundamental que o nosso sistema de ensino seja 

verdadeiramente inclusivo, capaz de proteger todos.  

 

Não há melhor ferramenta para promover a 

competitividade e a inovação do que a educação.  
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É fundamental que o nosso sistema de ensino esteja 

dotado de ferramentas para garantir a universalização 

do acesso a um ensino de qualidade, sendo ao 

mesmo tempo capaz de dedicar uma atenção especial 

àqueles que, tendo capacidades acima da média, não 

se encontram no contexto mais favorável para o 

desenvolvimento das suas potencialidades. 

 

A capacidade de produção de saber ou ciência e de 

aplicação do conhecimento ao serviço da humanidade 

é um dos fatores que estabelece a fronteira entre os 

países mais e menos desenvolvidos. 

 

 

 



 
 

| 4 
 

O talento e a inteligência são, na sua arbitrariedade, 

profundamente democráticos. A nossa 

responsabilidade é garantir que, qualquer que seja o 

seu berço, não se perca.  

 

Este é o caminho que pode, de forma sustentada, 

criar na nossa sociedade um ambiente propício à 

competitividade, inovação e internacionalização. 

 

Além deste trabalho ao nível dos alicerces da nossa 

sociedade é ainda necessário desenvolver um plano 

de ação estrutural, no sentido de criar um 

ecossistema que proteja e valorize o espírito 

empreender dos trabalhadores, investigadores e 

empresários. 
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A receita que adotámos no passado, com um modelo 

de “país low cost”, com um modelo económico 

assente em mão de obra barata e pouco qualificada, 

não é viável. 

 

Temos de ter ambição de estar entre os melhores e 

de saber capitalizar as caraterísticas que nos são 

intrínsecas e diferenciadoras. 

 

Temos um clima fantástico, um povo pacífico e 

acolhedor, e estes argumentos não devem servir 

apenas para atrair turistas, mas também talento e 

investimento.  
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Agradeço a realização desta iniciativa em Leiria. Esta 

é uma região de gente empreendedora, com uma 

economia pujante, com uma vocação marcadamente 

exportadora. 

 

No entanto, este espírito não tem sido acompanhado 

pela criação de condições que otimizem o potencial de 

desenvolvimento desta região. 

 

A crónica falta de investimento público nesta região 

aprofunda um sentimento de termos sido remetidos 

para uma ilha de desinvestimento público. 
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Um exemplo deste isolamento claro é o estado em 

que se encontra a Linha do Oeste, a demora na 

viabilização da abertura da Base Aérea de Monte Real 

à aviação civil e na transformação do Instituto 

Politécnico de Leiria em universidade. 

 

Este é o momento de recebermos um sinal claro de 

que o nosso contributo para o desenvolvimento e 

equilíbrio do país é reconhecido. 

 

Apenas pedimos igualdade de tratamento a quem 

tem responsabilidade de promover um 

desenvolvimento equilibrado e uma distribuição justa 

do investimento público por todo o país. 
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Esta região tem contribuído como poucas para o 

crescimento nacional e tem estado sempre na linha 

da frente quando é preciso arregaçar as mangas e 

puxar o país para fora da crise. 

 

A modernização da Linha do Oeste, a transformação 

do Instituto Politécnico em Universidade e a abertura 

da Base Aérea de Monte Real à aviação civil serão 

decisivas para uma mudança estrutural que elevará o 

nível competitivo de toda esta região. 

 

O trabalho da Comissão Eventual de 

Acompanhamento do Processo de Definição da 

Estratégia Portugal 2030 será fundamental para o 

nosso futuro.  
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Estamos dispostos a colaborar na definição de uma 

estratégia que nos ajude a superar os desafios do 

futuro e estamos empenhados na sua concretização. 

 

 

Muito obrigado. 


