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EVOCAÇÃO 

 

Não posso incluir-me no grupo de pessoas que privaram mais de perto com Ernâni 

Lopes. Encontramo-nos duas ou três dezenas de vezes, no máximo, e, nessas ocasiões, 

ocupei-me sobretudo a vê-lo, e a ouvi-lo. Li também muito do que escreveu. Há, por 

último, a informação sobre o Homem e sobre o que fez, com origem nas mais diversas 

fontes. 

 

Tenho, a propósito de Ernâni Lopes, memórias, sentimentos, ideias feitas. Se me é 

permitido resumir tudo num número muito reduzido de palavras, reteria lucidez, amor à 

verdade, coragem; sobretudo coragem, ao serviço do seu país, a quem nunca deixou 

sobrepor-se nenhuma outra filiação e nenhum outro interesse. Acredito, mesmo, que, 

muitas vezes, terá deixado que o amor e o sentido do dever para com o seu país se 

sobrepusessem ao seu amor e ao seu sentido do dever para com a sua família, que sei 

terem sido também elevadíssimos. 

 

Uma das afirmações que mais me marcaram, de entre as muitas que lhe ouvi, é que “o 

que tem de ser feito, deve ser feito, quanto mais depressa melhor” (cito de cor, 

esperando que a memória não me atraiçoe). Esta frase ficou, para mim, como uma lição 

de vida. 

 

 
A EXPERIÊNCIA MAIS MARCANTE 

 

Sei que a vida de Ernâni Lopes foi preenchida com muitas experiências. Do ponto de 

vista das minhas preocupações, e dos meus interesses, nenhuma dessas experiências me 

marcou tanto como o exercício das funções de Ministro das Finanças e do Plano no IX 

Governo Constitucional da III República Portuguesa, entre 9 de Junho de 1983 e 6 de 

Novembro de 1985. É a essa experiência, mais do que a todas as outras, que associo os 

atributos de coragem e de amor por Portugal. 

 

Ainda não se tinham completado dez anos sobre o facto político que mais marcou, e que 

mais continua a marcar, o presente do nosso País: o 25 de Abril de 1974, em que, muito 

rapidamente, se iniciou um processo de descolonização e de democratização. Havia 

também um objectivo de desenvolvimento económico, em relação ao qual, sem prejuízo 

do respeito devido a muitas realizações, continuo a reter, como resultado mais 

marcante, o que um dia caracterizei como “a transformação de um País ou pelo menos 

de um Estado rico de pessoas pobres, uma injustiça, num País pobre de pessoas ricas, 

uma impossibilidade” (com o desconto sempre devido a “grandes afirmações” desta 

natureza, que os amigos concederão). 

 

Em muito poucos anos, uma das maiores reservas cambiais do Mundo (pelo menos em 

percentagem do PIB) tinha sido em boa parte exaurida, tendo dado lugar a um primeiro 

programa de assistência por parte do Fundo Monetário Internacional em 1977-1978 (era 

Primeiro-Ministro Mário Soares, à frente de um Governo de coligação entre o PS e o 

CDS, tendo por Ministro das Finanças Vítor Constâncio). Menos de cinco anos depois, 

o segundo choque do petróleo, a crise económica da viragem da década, algumas 

políticas internas menos consistentes e uma grande instabilidade política, tinham 



voltado a minar as condições de sustentabilidade da economia do País: em 1982, o 

défice da balança de transacções correntes e o défice das contas públicas ultrapassaram, 

ambos, os 10% do PIB, e o País viu-se forçado a recorrer, pela segunda vez em meia 

dúzia de anos, a novo programa de assistência por parte do Fundo Monetário 

Internacional. 

 

O IX Governo Constitucional foi criado para tentar dar resposta a esta situação de 

insustentabilidade. Foi, pela segunda vez, um Governo de maioria, assente numa 

coligação (agora entre o PS e o PPD). Foi, como da primeira vez, um Governo presidido 

por Mário Soares. Mudou o Ministro das Finanças, com Ernâni Lopes no lugar 

anteriormente ocupado por Vítor Constâncio. 

 

Os resultados do exercício de estabilização que se seguiu, inteiramente conduzido por 

Ernâni Lopes, foram impressionantes. Menos de dois anos depois, a Economia 

Portuguesa via reposta uma trajectória de crescimento, em que se manteria (ainda que 

com condições de sustentabilidade progressivamente deterioradas) até à viragem do 

milénio, no que ficará como o segundo surto de crescimento acelerado da nossa 

economia nos mais de sessenta anos decorridos desde o final da Segunda Guerra 

Mundial (o primeiro ocorreu nos anos sessenta, já em perda de velocidade nos primeiros 

anos da década de setenta). 

 

É certo que, nos quinze anos que se seguiram, aconteceram muitas coisas, a mais 

importante das quais foi a adesão à então Comunidade Económica Europeia, com o 

início de um processo de transferência de meios financeiros, a fundo perdido, que, nesse 

período, não terá sido inferior, em média, a 3% do PIB, em cada ano. Primeiro-Ministro 

durante dez desses quinze anos, Cavaco Silva ficará para sempre, e merecidamente, 

como o rosto desse período de sucesso. Afirmei uma vez, em público e na sua frente, 

que, na lista daqueles a quem o sucesso teria de ser atribuído, nunca nos mostramos 

suficientemente reconhecidos a Ernâni Lopes; e continuo a pensar o mesmo. 

 

 
AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS 

 

Sendo um homem, sempre, também o produto das suas circunstâncias, teremos de 

reconhecer que o sucesso de Ernâni Lopes ficou a dever-se, em muito, a um conjunto de 

circunstâncias favoráveis – cuja importância, de resto, o próprio nunca desmereceu. 

Reterei as que se me afiguram mais importantes. 

 

Em primeiro lugar, o facto de se ter tratado de um Governo de maioria. Acresce o facto 

de essa maioria ter tido como principal partido o PS (como já havia acontecido em 

1977-1978), sem o qual parece muito difícil conseguir, em Portugal, uma aceitação 

mínima de qualquer programa de austeridade por parte do que se convencionou 

designar de “a rua”. 

 

Em segundo lugar, o facto de esse Governo ter tido como Primeiro-Ministro Mário 

Soares. Não sendo, consabidamente, um homem nem de finanças, nem de números, 

Mário Soares teve, das duas vezes, a intuição de confiar plenamente nos seus Ministros 

das Finanças, a quem parece ter dado “plenos poderes” para fazerem “o que tivesse de 

ser feito” (com Ernâni Lopes como, antes, com Vítor Constâncio). 

 



Em terceiro e último lugar, o facto de Portugal ter ainda, então, plena soberania 

monetária – ou, se preferirmos, moeda própria, sem qualquer compromisso de taxa de 

câmbio. A desvalorização cambial (primeiro fixa e depois deslizante), a inflação 

induzida por esta desvalorização cambial (e também pelo aumento dos preços de 

produtos então ainda muito administrados) e o travão colocado à actualização dos 

salários nominais, com consequente redução do salário real, foram os factores que 

proporcionaram uma melhoria quase imediata da competitividade do chamado sector 

transaccionável da economia, de que resultou a recuperação também muito rápida da 

balança de transacções correntes com o exterior e a redução das necessidades de 

financiamento externo. Acresceu o manejo acertado da taxa de juro interna, com efeitos 

visíveis na melhoria da então chamada balança de capitais (hoje balança financeira). 

 

Nada disto diminui, como é evidente, o acerto das decisões tomadas por Ernâni Lopes e 

a enorme coragem que foi necessária à tomada dessas decisões, e à sua aplicação – 

como não deixará de referir a História desse período, marcado por um grau de 

austeridade muito elevado, com sofrimentos vários (além da redução dos salários reais, 

e da diminuição do valor de muitos activos quando expressos em moeda estrangeira, um 

agravamento considerável do desemprego). 

 

 
QUINZE ANOS MAIS TARDE 

 

No final do milénio, quinze anos depois do trabalho de saneamento conduzido por 

Ernâni Lopes, a Economia Portuguesa encontrava-se reconduzida a uma situação de 

insustentabilidade. Podemos invocar várias razões: 

 

- a falta de experiência, para não dizer a incapacidade revelada em gerir em 

regime de estabilidade nominal (como é exigido pelas regras da moeda única 

europeia): aumentos exagerados de salários nominais, por um lado, e 

crescimento anémico da produtividade, por outro, provocaram um aumento 

acentuado dos custos unitários em trabalho, por comparação com os restantes 

países que partilham a mesma moeda; 

 

- perda de competitividade, por um lado, e, por outro lado, a crença de que o 

crescimento económico pode ser impulsionado pelo mercado interno, com 

aumentos acentuados do consumo privado, do consumo público e de um 

investimento público caracterizado, em geral, por níveis muito baixos de 

reprodutividade, originaram um défice da balança de transacções correntes que 

caminhou muito rapidamente para 10% do PIB, tendo por fulcro um défice da 

balança comercial da ordem dos 12 a 13% do PIB. Entradas de capital 

estrangeiro para investimento directo, para aplicações na Bolsa de valores 

mobiliários e para meras aplicações financeiras camuflaram, durante muitos 

anos, a deterioração do saldo da balança de transacções correntes com o exterior; 

 

- erros acentuados na gestão das finanças públicas, o maior dos quais foi o facto 

de não termos aproveitado a descida das taxas de juro nominais ocasionada pela 

trajectória de adesão à moeda única europeia para trazer o défice público a 

níveis de sustentabilidade. Na segunda metade dos anos noventa, o que António 

Guterres e António Sousa Franco puderam apresentar como um sucesso em 

matéria de finanças públicas, com o défice global a reduzir-se consecutivamente, 

foi, de facto, o resultado de uma gestão desastrosa, com o saldo primário das 



contas do Estado, ciclicamente corrigido, a deteriorar-se em cada ano, para não 

dizer em cada dia, ou mesmo em cada hora que passou durante essa meia dúzia 

de anos. Teria sido suficiente, para verificar esta deterioração, e como se exigiria 

a qualquer economista mediano, corrigir o saldo global das contas públicas 

portuguesas pelo efeito da redução dos custos da dívida pública (uma espécie de 

brinde exógeno à execução orçamental), e pela melhoria, também extraordinária, 

do resultado das contas públicas provocado pelo crescimento do PIB acima do 

seu nível de sustentabilidade (ocasionando aumentos de receita insustentáveis na 

cobrança de todos os impostos e reduzindo a níveis insustentáveis áreas de 

despesa como o subsídio de desemprego ou as ajudas ao rendimento das classes 

em situação de maior fragilidade perante o mercado de trabalho); 

 

- Estado, famílias e empresas endividaram-se consecutivamente, de algum modo 

confortados, para não dizer estimulados, pela teoria, que tomou forma de 

verdade oficial no Banco de Portugal, segundo a qual “em regime de moeda 

única, um pequeno País como Portugal tem acesso tendencialmente ilimitado a 

financiamento externo, pelo que o défice da balança de transacções correntes 

com o exterior se torna irrelevante”. 

 

É verdade que, como nos ensina o chamado modelo de Mundell-Fleming, que divulguei 

nas salas de aula anos a fio, numa pequena economia aberta em regime de câmbios 

fixos e de plena integração financeira com o exterior (por maioria de razão, em regime 

de moeda única e de plena liberdade de circulação de capitais), a taxa de juro é um dado 

exógeno, fixada ao nível prevalecente nos grandes mercados financeiros externos, e 

tendendo a ser sustentada por movimentos internacionais de capitais no montante 

indispensável à produção desse resultado – leia-se, entrada de capitais para aplicação 

financeira, no caso de uma balança de pagamentos com saldo cronicamente deficitário. 

Tive sempre o cuidado, no entanto, de acrescentar que a taxa de juro exigida a cada 

devedor, concretamente, além da chamada taxa base (igual para todos os utilizadores da 

moeda em questão), incorporava um spread reflectindo o risco próprio do devedor; e 

que, no caso de em determinado país se ir concentrando um número crescente de 

devedores, criando dúvidas sobre a possibilidade de cumprimento de todos eles, ainda 

que não sobre a solvabilidade de cada um em particular, tal não poderia deixar de 

acarretar o aumento de uma espécie de “risco país”, aplicável a todos eles. O actual 

Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, veio de algum modo aprofundar ou 

corrigir esta tese, introduzindo o conceito de “risco sistémico”, decorrente da 

possibilidade de, em determinada área geográfica, pelo montante da sua dívida, e pela 

dificuldade em pagá-la, um devedor poder constituir-se em factor de agravamento do 

risco de todos os outros devedores – não sendo difícil ver no Estado o único devedor 

com porte suficiente para poder produzir este resultado. 

 

Na viragem do milénio, a taxa de desemprego atingiu, em Portugal, níveis há muito não 

verificados, se é que alguma vez verificados – abaixo dos 4%. Impulsionado pela 

procura interna, o crescimento do PIB mostrara-se sempre muito elevado. Mas a 

sustentabilidade da Economia Portuguesa já se encontrava completamente minada: o 

défice da balança de transacções correntes encontrava-se sistematicamente acima dos 

10% do PIB, não parecendo possível continuar a financiá-lo com entradas de capitais, 

por maioria de razão quando estas passaram a afastar-se do investimento directo; e a 

redução do défice das finanças públicas era insustentável, como cedo se encarregou de 

demonstrar a crise económica iniciada em Maio do ano 2000 e intensificada ao longo 

dos anos de 2001 e 2002. 



 

Quando, no dia 6 de Abril de 2002, António Guterres se demitiu, dando por finda a 

carreira do XIV Governo Constitucional, alegando o pântano provocado pelos 

resultados de umas eleições autárquicas menos favoráveis ao Partido do Governo, uma 

boa parte do País ainda pôde acreditar que se tratava de um alegado pântano político. 

Por mim, que sempre tive António Guterres na conta de um dos Primeiros-Ministros 

mais inteligentes que alguma vez nos governou (o seu problema nunca foi falta de 

inteligência), o alegado “pântano político” não foi mais do que a melhor expressão que 

pôde encontrar para não ter de se referir a um “pântano económico” – agravado, como é 

evidente, pela crise económica global entretanto surgida. 

 

 
PRIMEIRA DÉCADA DO MILÉNIO, UMA DÉCADA COMPLETAMENTE PERDIDA 

 

A primeira década do milénio foi uma década completamente perdida. 

 

Na frente das finanças públicas, Durão Barroso e Manuela Ferreira Leite, primeiro, e 

Fernando Teixeira dos Santos, mais tarde, nos seus primeiros anos como Ministro das 

Finanças, tentaram trazer o défice das contas públicas a níveis de sustentabilidade. O 

que parecia conseguido ruiu fragorosamente com a crise económica iniciada em 

Setembro de 2007, e progressivamente agravada, durante o ano de 2008, até ao ponto de 

ter sido considerada a mais grave de todas as que ocorreram depois da Grande 

Depressão dos anos trinta. 

 

A massa salarial da função pública inicia uma trajectória de contenção e mesmo de 

redução (com episódios pontuais em sentido contrário, que também não valerá a pena 

enfatizar demasiado). Os próprios salários do sector privado não voltaram a subir como 

na década anterior, embora os custos unitários em trabalho continuassem a ver-se 

relativamente agravados, ao longo de toda a década, pelo mau desempenho da 

produtividade. 

 

Com o crescimento dos salários já muito contido, e o desemprego em alta, o consumo 

privado não voltou a crescer ao ritmo da década anterior – embora se mantivesse 

suportado, tal como o investimento em habitação, pelo aumento do endividamento das 

famílias, a níveis que a prudência não recomendaria (mas que a orientação da política 

monetária em todo o Mundo, e o comportamento do sector bancário, também em 

Portugal, não fizeram nada para contrariar). 

 

O défice da balança de transacções correntes com o exterior manteve-se sempre acima 

dos 10% do PIB, fazendo aumentar ao mesmo ritmo o endividamento perante o 

exterior. 

 

A economia deixou de crescer (terá crescido, no máximo, à taxa de 0,5% ao ano, na 

década), embora tenha passado a crescer de forma mais sustentada – com o crescimento 

a ser liderado pelas exportações, onde começaram a notar-se sinais de qualificação. O 

valor muito mais elevado das importações (cresciam mais, em termos absolutos, apesar 

de taxas de crescimento em volume inferiores às das exportações), a que acresceu, a 

partir de determinado momento, o aumento dos preços da energia e da generalidade das 

matérias-primas importadas, não atenuaram, antes pelo contrário, os problemas com o 

défice da balança de transacções correntes. 

 



A crise económica mundial, com foco no sector financeiro, deixou antever, desde início, 

uma mudança acentuada na percepção de risco, e no grau de aversão ao risco da 

generalidade dos investidores. Trata-se, provavelmente, da mais duradoura das suas 

consequências. 

 

Apesar deste agravamento anunciado em matéria de condições de financiamento, os 

Governos não deixaram de começar por atacar a crise económica com políticas de 

índole deliberada e acentuadamente expansionista, assentes em emissões monetárias 

sem precedentes por parte de todos os Bancos Centrais. Aconteceu assim em todo o 

Mundo, e Portugal não fugiu à regra. 

 

Confrontado com problemas de desenvolvimento (os de sempre) e com dificuldades de 

crescimento, animado por uma perspectiva excessivamente voluntarista, o Governo 

Português não foi capaz de perceber os sinais de normalização que começaram a surgir 

um pouco de todo o lado à medida que ia decorrendo o ano de 2009 e a Economia 

Mundial começava a dar indícios, ainda que muito ténues, de início de recuperação. 

Mais do que dos Bancos Centrais, que mantiveram políticas activamente expansionistas 

(sem que isso possa confundir-se com disponibilidade para continuar a financiar, sem 

limite, todo e qualquer devedor), o problema veio do sistema financeiro no seu 

conjunto, que não recuperou inteiramente a confiança, penalizando, como seria de 

esperar, os elos mais fracos do conjunto dos devedores – entre os quais sempre se 

encontraria Portugal, sem qualquer margem para dúvidas. 

 

Estes sinais não foram tidos em conta pelo Governo Português. 

 

 
EPÍLOGO: O REGRESSO DO FMI, MENOS DE TRINTA ANOS DEPOIS 

 

As eleições legislativas realizadas em 27 de Setembro de 2009 constituíram a última 

oportunidade de uma mudança de linha de rumo – no essencial, do regresso a uma 

política menos voluntarista, mais conservadora no plano financeiro. Perdida esta 

oportunidade, a cronologia dos quinze meses que se seguiram está demasiado presente 

na memória de todos os leitores deste livro para que se justifique rememorá-la; e 

também não valerá a pena insistir nos episódios de “pequena política” que, de um modo 

ou de outro, sempre acompanham este tipo de processos – diríamos mesmo, sempre se 

encontrarão presentes na política, por maioria de razão em tempos tão difíceis como os 

que atravessamos, no nosso País, no último ano e meio. 

 

No dia 23 de Março de 2011, tal como no dia 6 de Abril de 2002, o Primeiro Ministro 

do Governo Português voltou a apresentar a sua demissão. Não falou em pântano mas, 

como nove anos atrás, voltou a invocar dificuldades políticas (a mudança de posição do 

PSD, que, contrariamente ao que havia feito com os anteriores, se recusou a aprovar o 

4º Plano de Estabilização e Crescimento exigido pelos credores em menos de um ano), 

quando o que se encontrava, e encontra em questão é um longo percurso de 

insustentabilidade da Economia Portuguesa em geral, e das finanças públicas 

portuguesas em particular. No dia 6 de Abril de 2011, o Governo Português decidiu, 

finalmente, no termo de uma longa batalha, solicitar a ajuda do Fundo de Estabilização 

Financeira da União Europeia e, com este, do FMI. 

 

Comparada a situação de hoje com a de 1983, temos de concordar que os défices 

correntes não serão mais elevados, nem o das transacções com o exterior nem o das 



finanças públicas (este na sequência de um conjunto de medidas já tomadas por 

antecipação, quando ainda se tentava resolver o problema por meios próprios). O 

prolongamento da situação de insustentabilidade por um período tão extenso, tirando 

partido das condições financeiras proporcionadas pela adesão à moeda única europeia, 

faz, no entanto, com que os passivos acumulados, tanto do Estado (cerca de 100% do 

PIB) como do País perante o exterior (um pouco mais de 100% do PIB, em termos 

líquidos, e cerca de 300% do PIB, em termos brutos) sejam hoje muito mais elevados 

do quem em 1983. É também muito mais elevada a taxa de desemprego, é muito mais 

exigente o quadro competitivo global em que nos encontramos inseridos e não 

dispomos de soberania monetária e cambial. Teremos de concordar, em sentido 

contrário, que é muito mais elevado o nível de vida de que partimos no início do 

processo de ajustamento, e que é mais robusto o aparelho exportador de que dispomos, 

pesem embora todas as suas fragilidades, à luz das exigências da moderna economia 

global. 

 

 
O QUE DIRIA, E O QUE FARIA ERNÂNI LOPES 

 

No quadro, e no tempo precisos em que nos encontramos, em que se exige sobretudo 

acção e, antes desta, escolhas políticas, não sei o que faria Ernâni Lopes. Odeio, de 

resto, quem se permite invocar alegadas opiniões daqueles que já não se encontram 

entre nós, não podendo defender-se, para caucionar escolhas próprias. 

 

Estou apenas certo de duas ou três coisas que não deixaria de dizer – até porque as 

disse, muito cedo ainda, quando o desfecho a que acabamos de assistir, ou qualquer 

outro de tipo semelhante, começou a tornar-se inexorável, se nada fosse feito para o 

contrariar, como parecia não ser, nem haver vontade de o fazer. 

 

Teria dito, em primeiro lugar, que, dadas as escolhas que fizemos, o que nos aconteceu 

seria inevitável. 

 

Teria dito, em segundo lugar, que o atraso na assumpção do problema, e na adopção das 

medidas exigidas, o agravaram consideravelmente. 

 

Teria dito, em terceiro lugar, embora disto não esteja tão certo, que as circunstâncias 

políticas que rodearam o desfecho, se podem ter-lhe determinado o timing, em concreto, 

e alguns dos detalhes da sua configuração, também em concreto, são, em tudo o resto, 

que é o essencial, completamente irrelevantes. 

 

Teria lamentado, muito provavelmente, uma menos adequada gestão do risco, em todo 

este processo. 

 

 
O QUE FAZER: CINCO GRANDES QUESTÕES EM ABERTO 

 

Concluímos com cinco grandes questões que, em nossa opinião, não poderão deixar de 

ser equacionadas, e resolvidas, no âmbito do processo de resposta que se nos exige à 

crise que se encontra declarada. 

 

A primeira decisão que Portugal terá de tomar respeita à manutenção dentro da Área do 

Euro. Não sendo de admitir que ninguém possa expulsar-nos, teremos, nós próprios, de 



decidir se aí pretendemos continuar, ou não. A saída terá custos terríveis, dos quais uma 

perda de rendimento real (poder de compra) dos portugueses, todos, em, no mínimo, 

20%, e uma perda do valor real dos activos monetários da ordem dos 30% não serão 

sequer os mais elevados - embora sejam, provavelmente, os percepcionados de forma 

mais gravosa pela generalidade da população; mas poderá ser a única forma de trazer a 

uma economia com grandes debilidades o suplemento de competitividade que lhe 

permitirá crescer de imediato. 

 

A crise económica despoletada em 2011 é mais grave que as de 1977-1978 e de 1983-

1984 por duas razões: pela extensão dos passivos acumulados e pelo facto de, pela 

primeira vez na nossa História, estarmos impedidos de utilizar o instrumento cambial. 

Sem ele, a recessão será muito mais prolongada, e muito mais profunda. A escolha 

acabada de enunciar terá de ser a primeira, condicionando todas as outras. 

 

Em segundo lugar, teremos de decidir sobre qual a melhor forma de procedermos à 

consolidação orçamental. Expurgado de “extraordinários” (isto é, de receitas e despesas 

não recorrentes, ou insustentáveis), como tem de ser, o défice da execução orçamental 

de 2010 será seguramente superior a 8% do PIB, provavelmente próximo dos 9%. Em 

2011, ainda antes de fazermos o que quer que seja (isto é, antes da consideração dos 

efeitos das medidas adoptadas no Orçamento de Estado), o défice recorrente do Sector 

Público Administrativo estará agravado pela queda do PIB (em, no mínimo, 0,3% do 

PIB) e pelo agravamento do custo médio da dívida pública (em, no mínimo, mais 0,5% 

do PIB), aproximando-se, portanto, dos 10% do PIB. 

 

Como vamos resolver este problema? Que activos poderão ser vendidos, gerando 

receita que, aplicada no reembolso de dívida, permitirá reduzir os encargos financeiros? 

Que áreas de despesa poderão ser abandonadas, privatizando os respectivos serviços? 

Quanto terão de ser ainda reduzidos os salários da função pública e as pensões? Quanto 

poderão ser ainda aumentados os impostos? E, que impostos deverão ser aumentados? 

Em caso de maior dificuldade, será admissível alguma forma de expropriação de activos 

de residentes (lançamento de algum imposto extraordinário sobre determinadas formas 

de detenção de património)?  

 

Uma terceira questão, da maior importância para a gestão dos prazos mais curtos, é a do 

montante de ajuda a negociar com a União Europeia e com o FMI. O montante que, até 

este momento, se tem afirmado disponível, 80 biliões de Euros, parece razoável (um 

pouco menos de 50% tanto da dívida pública como da dívida externa líquida) mas é 

muito baixo quando comparado com o total da dívida externa bruta (relativamente à 

qual não excederá os 16%). Mesmo que se entenda que a soma proveniente da ajuda 

externa não deverá ser canalizada para qualquer tipo de ajuda ao sector privado da 

economia (com excepção da eventual necessidade de recapitalização do sistema 

financeiro, através de aumentos de capital por parte do Estado), conviria ter um quadro 

global da dívida externa bruta da Economia Portuguesa (Estado, famílias e empresas, os 

dois últimos grupos através do sistema bancário nacional residente), incluindo 

montantes e maturidades. E convirá recordar que a subsistência do défice da balança de 

transacções correntes, dando lugar à saída do País de montantes de liquidez primária de 

igual valor, faz impender sobre o sistema bancário residente um problema de liquidez – 

que não reflecte, em nada, a qualidades dos seus balanços mas o simples facto de ter por 

clientes um conjunto de empresas que, em vez de comprarem internamente (fazendo 

circular os depósitos entre os bancos residentes, mas mantendo a liquidez primária 



dentro do sistema), compram predominantemente no exterior (dando lugar a perdas de 

liquidez primária, pelo valor do défice). 

 

Uma conclusão parece certa: se a confiança não recuperar rapidamente depois da 

concessão da ajuda externa, e se o sistema bancário residente não conseguir repor 

condições de acesso regular ao mercado interbancário europeu, os 80 biliões de Euros 

de ajuda externa não serão suficientes. Não significa, o acabado de expor, que, pela 

razão alegada, nos seja imediatamente atribuído um montante de ajuda mais elevado; 

significa, apenas, que estes dados deverão ser tidos em conta, no trabalho de 

planeamento que não poderá deixar de ser feito. 

 

A quarta questão não se porá de imediato, mas poderá pôr-se, com insistência crescente, 

à medida que o tempo for decorrendo, se a situação não melhorar – isto é, se a 

Economia Portuguesa tardar em encontrar um ritmo de crescimento suficiente para lhe 

devolver a sustentabilidade, tanto em termos de contas públicas (convindo recordar, 

aqui, a entrada em cena dos custos das parcerias público-privadas negociadas no 

passado, que não param de crescer), como em termos de contas externas. Referimo-nos 

a uma eventual necessidade de reestruturação da dívida, pelo menos da contraída pelo 

Estado Português: com que novos prazos e com que novas taxas de juro? Como é que, 

num caso desses, vai conseguir-se o indispensável acordo de credores? Será possível, 

depois de um incidente dessa natureza, manter alguma capacidade, por menor que seja, 

de endividamento externo? 

 

A quinta e última questão é, tal como a primeira, de ordem predominantemente 

económica, e política (e não tanto do domínio das finanças públicas, como as três 

anteriores). O que poderá o Estado Português fazer para, desde já, conseguir adoptar um 

conjunto de medidas que, por pouco que seja, dêem um contributo para a resolução do 

problema do crescimento económico, ajudando a repor a Economia Portuguesa numa 

trajectória de crescimento sem a qual, a prazo, não se vê como poderá ser recuperada 

qualquer perspectiva de sustentabilidade (em todos os domínios, incluindo o das 

finanças públicas)? 

 

Nos anos mais próximos, o pé terá de estar pesadamente sobre o pedal do travão, 

conduzindo uma política de índole acentuadamente restritiva. Mas, não será possível, 

mesmo na frente orçamental, dar ligeiros “toques de acelerador”, adoptando algumas 

medidas que possam incentivar o crescimento da economia, sempre no sector dos 

transaccionáveis? Que medidas? Quanto podem custar? Como vamos financiá-las, seja 

através de agravamentos adicionais da carga fiscal, seja através de cortes adicionais de 

despesa? Que compromissos estamos dispostos a fazer para tentar resolver melhor este 

problema? 

 

As medidas de flexibilização já anunciadas, nomeadamente no que se refere ao mercado 

de trabalho, serão suficientes para repor a Economia Portuguesa numa trajectória de 

crescimento, por maioria de razão num contexto tão restritivo como o que também se 

anuncia, tanto das finanças públicas como do financiamento bancário? Receio bem que 

não. 

 

Porto, 11 de Abril de 2011 

Daniel Bessa 

Director-Geral da COTEC Portugal 


