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I. Enquadramento e propósito
contexto
Em Maio de 2011, o Governo da República Portuguesa estabeleceu com a
Comissão Europeia (CE), o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário
Internacional (FMI) – vg. ‘Troika’ – um Memorando de Entendimento sobre as
Condicionalidades de Política Económica (MoU)1, o qual consagra condições de
assistência financeira a Portugal no âmbito do Mecanismo Europeu de
Estabilidade Financeira (MEEF)2 e das Extended Fund Facilities previstas nos
estatutos do FMI.
O programa de assistência estabelece as condições de acesso a um
financiamento global de 78 mil milhões de euros, dos quais 52 mil milhões
assegurados pelo MEEF e 26 mil milhões pelo FMI. Sob observância do MoU,
estes montantes podem ser mobilizados pelo Governo da República Portuguesa
sob a forma de desembolsos trimestrais, durante 36 meses, no horizonte de
2011 a 2014.
Tabela 1 | Uma economia em recessão...
Crescimento do PIB real, 2007-2016 | Valores em %
2007

2008

2009

2010

2011 E

2012 E

2016 E

Portugal
Grécia [a]
Irlanda
Espanha
Itália

2,4
4,3
5,2
3,6
1,5

0,0
1,0
- 3,0
0,9
- 1,3

- 2,5
- 2,3
- 7,0
- 3,7
- 5,2

1,3
- 4,4
- 0,4
- 0,1
1,3

- 2,2
- 5,0
0,4
0,8
0,6

- 1,8
- 2,0
1,5
1,1
0,3

2,0
3,3
3,3
1,8
1,2

Bélgica
Área do Euro [17]
União Europeia [27]
Economias avançadas
Economias emergentes

2,8
3,0
3,3
2,8
8,9

0,8
0,4
0,7
0,1
6,0

- 2,7
- 4,3
- 4,2
- 3,7
2,8

2,1
1,8
1,8
3,1
7,3

2,4
1,6
1,7
1,6
6,4

1,5
1,1
1,4
1,9
6,1

1,8
1,7
2,1
2,7
6,7

FONTE | FMI, World Economic Outlook, September 2011.

Portugal está em recessão – e assim deverá prosseguir nos próximos anos – e o
desemprego deverá nesse horizonte ascender aos máximos índices registados
desde a Segunda Grande Guerra [Tabelas 1 e 2]. Mas não só. O Mundo, a
Europa e Portugal debatem-se com uma crise estrutural, global, de
configuração complexa. Uma crise de contornos inéditos na História, cuja real
profundidade, duração e implicações podem ainda não ter sido plenamente
reveladas e, menos ainda, entendidas. Em síntese, uma crise diferente de
outras, e que por isso importa entender, nas suas causas e prováveis efeitos.
O impacto perverso de um programa de ajustamento com o alcance do que em
Portugal está a ser executado resulta de a forte austeridade que lhe é imanente
implicar regressão da procura interna, agra-vamento das restrições financeiras
e frustração de ex-pectativas – que, agindo em círculo vicioso, tendem a agravar
ainda mais a dinâmica recessiva.

1 O MoU é complementado por um Memorando de Políticas Económicas e Financeiras
(Memorandum of Economic and Financial Policies, MEFP) e um Memorando de Entendimento
Técnico (Technical Memorandum of Understanding, TMU).
2 O Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF) foi instituído pelo Regulamento (UE) do
Conselho n.º 407/2010, de 11 de Maio de 2010.
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Tabela 2 | ... geradora de desemprego
Taxa de desemprego, 2006-2012 | % da população activa
2006

2009

2010

2011 E

2012 E

2016 E

Portugal
Grécia
Irlanda
Espanha

7,7
8,9
4,4
8,5

9,5
9,5
11,7
18,0

12,0
12,5
13,6
20,1

12,2
16,5
14,3
20,7

13,4
18,5
13,9
19,7

10,2
17,2
10,5
15,7

Itália
Bélgica
Área do Euro [17]
União Europeia [27]
Economias avançadas
Economias emergentes

6,8
8,3
8,3
8,3
5,8

7,8
7,9
9,4
9,0
8,0

8,4
8,4
10,1
9,7
8,3

8,2
7,9
9,9
9,7
7,9

8,5
8,1
9,9
9,8
7,9

7,8
8,2
8,6
8,5
6,3

FONTES | OCDE, Economic Outlook, May 2011 | FMI, World Economic Outlook, September 2011 |

propósitos
Neste cenário, a iniciativa missãoCRESCIMENTO procura identificar respostas ao
impacto recessivo de um programa de ajustamento exclusivamente integrado
por políticas de austeridade, insuficientemente compensadas por acções
dinamizadoras da economia. Assume o desígnio de pensar o crescimento, à luz
e no âmbito dos Acordos de assistência financeira celebrados com a Troika.
Aliás, delinear estratégias que pensem o crescimento é essencial para o sucesso
do próprio programa de assistência financeira: sem dinâmicas de crescimento, o
ajustamento pode ser comprometido, caso persistam os desequilíbrios
acumulados pelas administrações públicas, pelo sector financeiro e pelo sector
privado, cuja correcção é indispensável.
Todavia, o desafio de pensar estratégias de crescimento no quadro da actual
crise enfrenta constrangimentos poderosos. Primeiro, a natureza e a extensão
da crise expõem qualquer estratégia a elevados graus de incerteza e
indeterminação. Em segundo lugar, essas estratégias têm de ser novas, na
medida em que as tendências de evolução que antecederam e potenciaram a
crise não mais são sustentáveis. Têm que vencer a resistência das concepções
que insistam na reprodução das estratégias do passado. Em suma “têm que
romper com o passado”.
estrutura do relatório
Este relatório sintetiza as reflexões do grupo de trabalho missãoCRESCIMENTO e
está estruturado da seguinte forma: a secção II, que se segue, elenca as
características essenciais da crise actual e que a torna diferente em relação a
outras crises do passado, a secção III. elenca as principais causas endógenas da
crise portuguesa. Finalmente, na secção IV. são propostas novas condições para
um novo ciclo de crescimento.


II. O que é diferente nesta crise
uma crise schumpeteriana, não keynesiana
A crise destas primeiras décadas do século XXI não exibe a convencional
configuração cíclica, uma vez que não tem factores internos de regeneração,
em que a recessão seria, por si só, geradora da recuperação. Antes, é uma crise
|2|
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schumpeteriana, de descontinuidade, cuja resolução convoca a construção de
outra configuração. É uma crise de mudança, em que uma transformação
fundamental ocorrida no sistema económico implica a reconfiguração das
relações entre política, economia e sociedade.
Por outro lado, esta é uma crise generalizada, que opera nas dimensões
espaciais nacional, regional e global. Qualquer estratégia de de crescimento,
tem de considerar um ajustamento prévio em todas estas dimensões, que
exibem distintos padrões de flexibilidade e de resistência. Assim, será sempre
irrealista um propósito da afirmação unilateral de desígnios estratégicos
‘nacionais’ que descuide as interacções espaciais.
As respostas a uma crise que envolve várias esferas – política, económica e
social – e dimensões espaciais – nacional, regional e global – devem ser
coordenadas e flexíveis. Têm que admitir que o ajustamento seja gerador de
desvios e de incumprimentos transitórios nos objectivos, bem como permitir
mecanismos de detecção precoce e a adaptação rápida a choques nas
circunstâncias.3
Estratégias de ajustamento e de crescimento não são alternativas, mas sim
processos complementares. Não há ajustamento virtuoso sem uma nova
estratégia de crescimento, porque esta não é uma crise cíclica em que forças
endógenas projectam o crescimento, assim que conseguido o ajustamento. Mas
também não ocorrerá crescimento sustentável sem prévio ajusta-mento,
porque têm de ser corrigidos os erros que geraram os desequilíbrios na
economia. É nesta dupla complementaridade que se inscreve a mudança de
configuração. Numa crise de descontinuidade, não se volta ao passado:
projecta-se um futuro novo.
Pensar o crescimento requer conhecer os desequilíbrios e identificar os
constrangimentos endógenos e exógenos que ergueram barreiras no passado.
Alguns contrangimentos podem ser removidos ou corrigidos. Outros, porém,
são estruturais da economia e continuarão activos e condicionadores no futuro.
Também por isso, não podem ser ignorados.
factores da crise portuguesa
A crise da economia portuguesa insere-se numa transição da configuração
dominante na economia mundial, e pode ser descrita como o reflexo da concorrência de três dimensões:
• Uma dimensão global, em primeira instância como consequência de um
movimento de globalização económica que alimentou o continuado
agravamento de assimetrias financeiras entre países e blocos geradores de
excedentes e países e blocos geradores de défices externos, num quadro de
crescente mobilidade do capital financeiro [Gráfico 1].
O contexto facilitou o acesso dos devedores a fontes de liquidez internacional,
potenciou a dinâmica creditícia dos sistemas bancários e a aceleração do
crédito a empresas, famílias e administrações públicas, e viabilizou a
disseminação no mercado global de instrumentos financeiros opacos e
dificilmente escruti-náveis, num quadro regulatório permissivo e visivel-mente
impreparado para a prevenção e monitorização de riscos à escala sistémica.

Por outro lado, se o tempo de ajustamento não for favorável, é provável que os resultados
projectados não se consolidem, gerando instabilidade e dinâmicas em espiral descendente – que,
por sua vez, convocarão novos e mais exigentes ajustamentos. In extremis, a neutralização de uma
violenta espiral descendente pode exigir a provocação de ‘curto-circuitos’ que reformulem a própria
estratégia de ajustamento, com os riscos inerentes.

3
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Gráfico 1 | Desequilíbrios financeiros internacionais
Saldos das balanças correntes, 1996-2016 | Valores em % do PIB mundial

LEGENDA | CHN+EMA: China, Hong-Kong, Indonésia, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Singapura, Taiwan e Tailândia. DEU+JPN: Alemanha e Japão. OCADC: Bulgária,
Croácia, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Turquia e Reino Unido. OIL:
exportadores de petróleo. US: Estados Unidos. ROW: resto do mundo.
FONTE | FMI, World Economic Outlook, September 2011, p.25.

• Uma dimensão europeia, centrada na Área do Euro, epílogo de um processo
em que a edificação de uma união monetária descurou, na sua génese, as
condições de optimalidade de uma área monetária sustentável4, bem como a
adopção de dispositivos de regu-lação preventiva da acumulação de
desequilíbrios e de aplicação de sanções dissuasoras eficazes.
O modelo, além de não fomentar a coordenação das políticas económicas
nacionais e de não facilitar a emissão de respostas nacionais assimétricas a
choques, viabilizou a acumulação de uma sucessão de desequilíbrios nos
parâmetros de competitividade externa das economias mais frágeis,
tipicamente deficitárias. O mecanismo de rectificação automática exigiria total
flexibilidade à descida de preços e salários e elevada mobilidade internacional
do trabalho – condições de optimalidade de uma área monetária que
acabariam por não ser endogenamente geradas pela introdução do Euro.
• Por fim, uma dimensão política e social, alimentada pela incongruência
observada entre, por um lado, preferências dos eleitorados por padrões de
bem-estar individual baseados no alargamento do consumo e, por outro, uma
governação cuja resposta assentou na promoção de políticas universalistas de
acesso ao crédito, fomentadoras da ilusão monetária inerente aos processos de
endividamento.
Por razões identificáveis, estas três dimensões manifestaram-se em Portugal
com especial intensidade. Em primeiro lugar, pela vulnerabilidade estrutural das
em-presas nacionais ao endividamento, que secularmente sempre compensou
insuficiências de capitais próprios e proporcionou regimes fiscais incentivadores
do recurso aos capitais alheios.
Em segundo lugar, pela fragilidade da competitividade empresarial, quando
analisada à escala global, cujas vantagens comparativas foram construídas em

Associada a Robert Mundell, Nobel da Economia em 1999, a teoria das ‘áreas monetárias óptimas’
sugere que a adesão de um país a uma zona dotada de uma moeda comum com plena liberdade de
circulação de capitais depende de uma análise custo-benefício que deve incorporar, entre outras,
dimensões como a flexibilidade de preços e salários, a mobilidade dos factores produtivos, a
integração com os mercados financeiros da área, um elevado grau de abertura externa das
economias aderentes, uma elevada diversificação no consumo, na produção, nas exportações e
importações, a homogeneidade entre taxas de inflação domésticas, a convergência dos sistemas
fiscais e a integração política entre os países aderentes.

4
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cima de taxas de custo do capital anormalmente reduzidas, que continuaram a
compensar a insuficiente qualificação e preparação e dos recursos humanos, a
par com a inflexibilidade nos processos produtivos.
Tabela 3 | Peso da despesa pública
Despesa pública total, 2006-2016 | % do PIB
2006

2009

2010

2011 E

2012 E

2016 E

Portugal
Grécia [a]

40,8
45,2

49,8
52,8

50,6
49,5

48,0
48,1

46,4
47,6

44,0
41,3

Irlanda
Espanha
Itália
Bélgica
Área do Euro [17]
União Europeia [27]
Economias avançadas
Economias emergentes

33,4
38,4
48,7
48,6
46,7
45,5
38,6
25,5

47,8
45,8
51,8
54,1
51,1
50,2
44,5
29,6

66,0
45,0
50,5
52,9
50,6
49,8
43,1
28,9

44,9
42,9
50,0
52,4
49,3
48,5
42,8
28,5

43,8
42,0
49,3
52,3
48,7
47,7
42,2
28,2

39,1
41,2
49,2
52,3
47,0
45,5
41,4
27,7

NOTAS: [a] Não considera ‘haircut’ da dívida soberana acordado em Outubro de 2011.
FONTE | FMI, Fiscal Monitor, September 2011.

Em terceiro lugar, pelo abertura dos mercados de crédito às famílias, facilitando
o financiamento do consumo e a aquisição de habitação que, a par com a
acentuada redução das taxas de poupança privada, criaram e exacerbaram
riscos potenciais no sistema financeiro, em resultado da desaceleração, e
mesmo inversão de sentido, do ritmo de crescimento económico.
Em quarto lugar, pela rigidez imposta pelos próprios actores do espaço político
– nomeadamente os partidos com actuação dominante na governação –, cuja
transição de fórmulas ideológicas cristalizadas no passado para novas
abordagens alternativas enfrenta fortes resistências..
Em quinto lugar, pela dependência das esferas económica e social de políticas
públicas, exigindo níveis crescentes de despesa pública insustentáveis no longo
prazo [Tabela 3]. A situação é agravada pelas tendências silenciosas, a mais
importante das quais será a dinâmica demográfica, de aceleração do
envelhecimento populacional e a persistente diminuição da natalidade.
eclosão e desenvolvimento da crise portuguesa
Assim, a eclosão da crise financeira internacional em 2007 e 2008, impelida pela
crescente exacerbação do nível de risco atribuído aos mercados de crédito –
designadamente no domínio do crédito imobiliário e residencial e dos mercados
de instrumentos financei-ros originados por processos de massiva titularização
de créditos (asset securitization) – acabaria por ter uma expressão sistémica,
afectando mercados e insti-tuições financeiras em todo o mundo, com ênfase
nos EUA e diversas economias avançadas da Europa.
No segundo semestre de 2008, os mercados financeiros são assolados por uma
escalada dos riscos, traduzida numa rápida deterioração do valor de mercado
da generalidade dos activos financeiros – das acções aos mercados de dívida
privada e de dívida soberana. Os fenómenos de contágio e de deterioração de
expectativas em espiral negativa foram então exponenciados a um ponto tal
que os mercados viriam a colocar o sistema financeiro global sob o temor
generalizado da incapacidade das instituições financeiras exibir resiliência à
revelação das imparidades nos balanços, a uma amplitude que só conhece
precedente histórico na Grande Depressão da década de 1930.
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Portugal não foi imune a estes desenvolvimentos e pode afirmar-se que, a crise
portuguesa é despoletada a partir da prévia eclosão de uma crise financeira
global, cujo impacto sobre a economia real foi marcadamente intenso a partir
do segundo semestre de 2008 e se manfestou com especial violência por todo o
ano de 2009 [Tabela 1]. Numa segunda fase, é amplificada por fragilidades
estruturais internas que, lenta mas sustentadamente, a economia acumulara no
passado recente, designadamente após a adesão ao Euro em 1999.
Tabela 4 | Défices das administrações públicas
Défice público, 2008-2016 | % do PIB
2008

2009

2010

2011 E

2012 E

2016 E

Portugal
Grécia
Irlanda

- 3,5
- 9,8
- 7,3

- 10,1
- 15,5
- 14,2

- 9,1
- 10,4
- 32,0

- 5,9
- 8,0
- 10,3

- 4,5
- 6,9
- 8,6

- 1,7
- 2,8
- 3,7

Espanha
Itália
Bélgica
Área do Euro [17]
União Europeia [27]
Economias avançadas
Economias emergentes

- 4,1
- 2,7
- 1,3
- 2,8
- 1,4
- 3,6
- 0,5

- 11,1
- 5,3
- 5,9
- 6,4
- 6,7
- 8,8
- 4,8

- 9,2
- 4,5
- 4,1
- 6,1
- 6,4
- 7,5
- 3,7

- 6,1
- 4,0
- 3,5
- 4,2
- 4,5
- 6,7
- 2,6

- 5,2
- 2,4
- 3,4
- 3,2
- 3,5
- 5,4
- 2,3

- 4,1
- 1,1
- 3,2
- 1,4
- 1,3
- 3,4
- 2,0

FONTES | FMI, World Economic Outlook, September 2011 | FMI, Fiscal Monitor, September 2011 |

Em primeiro lugar, o registo de taxas de crescimento rastejantes ao longo de
toda a década e a recessão de 2008-2009 exponenciam a dimensão dos
desequilíbrios no saldo financeiro das administrações públicas [Tabela 4] e da
própria dívida pública, que definitivamente se afastam das metas de referência
plasmadas no Tratado de Maastricht que haviam legitimado a adesão ao Euro.
Por exemplo, entre 2006 e 2010 o stock da dívida pública directa aumentou
quase 30 pontos percentuais do PIB [Tabela 5].
Tabela 5 | Endividamento das administrações públicas
Dívida pública directa, 2006-2016 | % do PIB
2006

2009

2010

2011 E

2012 E

2016 E

Portugal
Grécia [a]
Irlanda

63,9
106,1
24,7

83,0
127,1
65,2

92,9
142,8
94,9

106,0
165,6
109,3

111,8
189,1
115,4

110,5
162,8
114,3

Espanha
Itália
Bélgica
Área do Euro [17]
União Europeia [27]
Economias avançadas
Economias emergentes

39,6
106,6
88,0
68,6
61,5
74,3
36,6

53,3
116,1
96,3
79,7
74,3
91,9
36,7

60,1
119,0
96,7
85,8
79,8
98,1
40,9

67,4
121,1
94,6
88,6
82,3
102,9
37,8

70,2
121,4
94,3
90,0
83,7
106,1
36,0

77,4
114,1
93,0
86,6
79,5
109,4
30,9

NOTAS: [a] Não considera ‘haircut’ da dívida soberana acordado em Outubro de 2011.
FONTE | FMI, Fiscal Monitor, September 2011.

A recessão global, o contágio internacional da crise financeira, a despesa
impostas por ‘bailouts’ governamentais de instituições financeiras em
dificuldades e a rigidez dos orçamentos públicos da maioria das economias
avançadas contribuíram para que os desequilíbrios fossem rapidamente
exponenciados. Com maior enfoque nas economias mais endividadas, eclode e
propaga-se rapidamente uma crise que se abate sobre as dívidas públicas e as
expectativas de solvência de emitentes soberanos.
Na Área do Euro, Grécia, Irlanda e Portugal serão, numa primeira fase, por
razões e sob intensidades diferentes, particularmente atingidos pela exacerbação nos mercados dos riscos de crédito imputados aos emitentes soberanos,
|6|
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fenómeno que mais tarde se estende a países que, a início, se posicionariam
aparentemente imunes a um eventual contágio – exemplos da Espanha, da
Itália ou da Bélgica.
Tabela 6 | Défice externo
Saldo da balança corrente, 2006-2016 | % do PIB
2006
Portugal
Grécia
Irlanda
Espanha
Itália
Bélgica
Área do Euro [17]
União Europeia [27]
Economias avançadas
Economias emergentes

2009

2010

2011 E

2012 E

2016 E

- 10,7
- 11,2

- 10,9
- 11,0

- 9,9
- 10,5

- 8,6
- 8,4

- 6,4
- 6,7

- 2,6
- 2,0

- 3,5
- 9,0
- 2,6
1,9
0,3
- 0,4
- 1,2
5,0

- 2,9
- 5,2
- 2,1
0,0
0,1
- 0,1
- 0,2
1,6

0,5
- 4,6
- 3,3
1,0
0,3
- 0,1
- 0,2
2,0

1,8
- 3,8
- 3,5
0,6
0,1
- 0,2
- 0,3
2,4

1,9
- 3,1
- 3,0
0,9
0,4
0,0
0,1
2,0

1,0
- 2,2
- 1,7
2,4
0,5
0,2
- 0,2
1,7

FONTE | FMI, World Economic Outlook, September 2011.

Em segundo lugar, a abrupta interrupção do crescimento em 2008-2009 pôs em
evidência um outro desequilíbrio estrutural no plano do excesso de endividamento, não circunscrito ao sector das administrações públicas mas
generalizado a todos os sectores domésticos, nomeadamente empresas não
financeiras e famílias. Em corolário, a incapacidade crónica de geração de
poupança interna provocara que o próprio sector financeiro bancário emergisse
durante todo este período como o principal canal de captação exter-na de
recursos que iriam assegurar o financiamento da actividade económica.
Gráfico 2 | Dívida externa bruta de Portugal
Dívida externa bruta, 1999 a 2011 (Junho) | % do PIB
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FONTE | Banco de Portugal, Outubro 2011.

Alimentado pelos défices sistemáticos da balança corrente [Tabela 6] registados
desde meados da década de 1980, o endividamento bruto global dos sectores
residentes face ao exterior ultrapassou em 2008 o limiar dos 200 por cento do
PIB, posicionando Portugal entre as nações mais endividadas do mundo
[Gráfico 2]. O peso e a estrutura do endividamento externo da economia
espelham vulnerabilidades que também distinguem a crise portuguesa das
específicas crises de outras economias da Área do Euro atingidas por processos
de sobre-endividamento.
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Conquanto o sector financeiro doméstico tenha revelado resiliência e, até,
imunidade ao choque inicial de 2007-2008 e mesmo tendo em conta que em
Portugal não eclodiu uma bolha imobiliária especulativa com epicentro no
mercado interno, o processo de acumulação de endividamento conduziu à
acumulação de uma nova fragilidade estrutural.
O sistema bancário nacional emerge como devedor titular de mais de 40 por
cento da dívida externa bruta total e mais de 90 por cento do PIB anual da
economia. [Tabela 7]. Esta realidade é particularmente relevante, na medida
em que permite melhor compreender o estado de congestionamento dos
tradicionais canais de financiamento da economia nacional, a rarefacção da
oferta de crédito e a dificuldade generalizada de liquidez dos demais sectores, e
opera como um dos mais severos bloqueios à missão de pensar o crescimento
da economia.
Tabela 7 | Dívida externa bruta
Dívida externa bruta, Junho 2011 | % do total
Portugal
Administrações públicas
Autoridades monetárias
Bancos

Grécia

Espanha

Itália

Irlanda [a]

24,8
15,1
40,6

44,4
24,0
27,4

17,6
2,6
44,8

44,4
0,1
33,9

4,7
8,4
25,5

Outros sectores domésticos
Dívida de IDE
Dívida externa total
de curto prazo
de longo prazo

14,1
5,3
100,0
40,8
59,2

3,8
0,5
100,0
46,8
53,2

24,6
10,3
100,0
30,8
69,2

13,8
7,8
100,0
22,8
77,2

47,2
14,2
100,0
32,7
67,3

Dívida externa total | % PIB

225,8

173,2

168,7

122,1

1 077,4

92,2
133,6

81,1
92,1

51,9
116,8

27,8
94,3

352,1
725,3

de curto prazo | % PIB
de longo prazo | % PIB

NOTA | [a] Valores em Dezembro 2010.
FONTE | Bancos Centrais dos países indicados. Outubro 2011.

Clarifica-se, assim, a natureza da crise portuguesa como uma crise de
endividamento excessivo, no passado assumido com o propósito de ultrapassar
debili-dades na competitividade externa do tecido produtivo doméstico e de
viabilizar políticas públicas garantistas e de facilitação do acesso ao crédito
como instru-mento de promoção dos padrões de consumo.
Por todas as razões apontadas, a crise portuguesa é, também, uma crise
diferente, de causas e expressão inéditas, e sem comparabilidade facilitada com
outras crises do passado. E, também por isso, uma crise cuja ultrapassagem
requer uma estratégia nova, que rompa com os factores que originaram a
acumulação dos desequilíbrios.
Designadamente, essa estratégia, para ser nova, não pode comportar nem a
consideração de estímulos ao crescimento assentes em novas dinâmicas de
endividamento, nem a indução de um processo inflacionário que promova a
corrosão do endividamento acumulado, nem, e muito menos, a prossecução de
políticas públicas universalistas e garantistas, mais ainda se equacionada a
pressão que o envelhecimento demográfico continuará a exercer nas décadas
vindouras.
A correcção dos desequilíbrios gerados por uma crise de endividamento implica
o controle e a neutralização dos factores que produziram esses desequilíbrios.
Nomeadamente, estarão sempre em causa:
•

A inversão do ciclo de endividamento, com uma regressão sustentada do
nível e do peso do endividamento do sector público, em termos
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consentâneos com a erradicação estrutural de défices das contas públicas e
com o reposi-cionamento da economia em padrões aceitáveis de
competitividade fiscal no plano internacional.
•

A correcção estrutural da propensão revelada pelo sector privado da
economia – famílias, empresas e sector financeiro – para o recurso à
alavancagem financeira, a par do aumento do potencial de geração
sustentada de poupança doméstica por todos os sectores da economia.

•

A correcção do défice estrutural da balança corrente da economia, quer por
via da reconstituição do tecido produtivo de bens e serviços
transaccionáveis, quer pela supressão de handi-caps de competitividade
gerados pelo excessivo crescimento nominal de custos de produção originados pela economia doméstica.

•

A introdução de mudanças no quadro de regulação do sistema financeiro,
consentâneas com a recuperação da confiança nos mercados e nas instituições e a normalização dos tradicionais circuitos de financiamento da
economia.

Correcções estas que inevitavelmente sugerem mudanças profundas no modo
como se articulam as esferas económica, social e política, em ordem a uma
nova configuração, geradora de crescimento.
assimetrias internacionais
A primeira década deste século XXI assistiu à consolidação de fortes assimetrias
num sistema económico mundial, cada vez mais desagregável em dois grandes
blocos de economias [Tabela 8]: (i) de um lado, um bloco de economias
emergentes, em vias de desenvolvimento, com crescente implantação nos
fluxos de comércio internacional, geradoras de excedentes nas balanças
correntes e, assim, com capacidade de acumulação de reservas sob a forma da
aquisição de activos financeiros sobre o resto do mundo; (ii) de outro lado, um
bloco de economias avançadas, identificado com sociedades maduras
beneficiárias de políticas públicas de cariz universalista, geralmente gerado-ras
de défices nas balanças correntes e, em conse-quência, com necessidade de
recorrer à captação de poupança externa e à emissão de activos financeiros
procurados pelo bloco emergente [Gráfico 1].5
Ora, sob este prisma a crise global também regista uma diferença fundamental
em relação a crises internacionais do passado, na medida em que um dos
blocos que desequilibra o sistema de relações internacionais é constituído por
sociedades maduras, em que a trajectória de crescimento da despesa pública é
determinada por opções políticas estabelecidas e consolidadas em épocas em
que estas sociedades evoluíam com notável vitalidade e exibiam um elevado
potencial de crescimento.
Essa circunstância, que pode explicar a rigidez actual da despesa pública e as
dificuldades sentidas pela maioria das economias avançadas em suster e
inverter a sua expansão, não mais é compatível com a retoma sustentada das
economias avançadas. No actual contexto, a contrario de anteriores crises, nem
os défi-ces orçamentais exercem efeitos multiplicadores so-bre a economia e o
emprego, nem o recurso ao endivi-damento público pode mais funcionar como
instru-mento de fomento do investimento e de expansão do potencial de
produção dessas economias.

5 Já atrás referido, a acumulação de tais assimetrias ao longo do tempo não é alheia à eclosão, em
2007-2008, de uma crise finan-ceira global sem precedentes, cujas repercussões ainda persistem
com grande intensidade.
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As assimetrias financeiras internacionais que se esta-beleceram não poderiam,
pois, perpetuar-se no tempo sem consequências nos equilíbrios de poderes
mun-diais, com o bloco de economias avançadas a ter de ceder poder
económico às regiões emergentes e em vias de desenvolvimento. A maturidade
das primeiras tornou-as defensivas, eminentemente redistributivas e sem
potencial de expansão, enquanto a vitalidade das segundas as torna nesta fase
fortemente competitivas, propensas à acumulação de excedentes e à prossecução de políticas expansionistas.
Em teoria, o agravamento das assimetrias no comércio mundial entre blocos
excedentários e blocos em défice convocaria a necessidade de uma função de
arbitragem internacional que, designadamente, promovesse a desvalorização
cambial nos blocos com défices e a revalorização monetária nos blocos
excedentários, de modo a reinstaurar um sistema de relações internacionais
mais equilibrado.
Tabela 8 | Estrutura da economia mundial, 2010
PIB, Exportações e População | % do total mundial
Número de
economias
ECONOMIAS AVANÇADAS
EUA
Área do Euro
Alemanha
França
Itália
Espanha
Outros, Área do Euro
Japão
Reino Unido
Canadá
Outras
G7
ECONOMIAS EMERGENTES
Europa Central e do Leste
CIS, incluindo Rússia
Ásia em desenvolvimento
China
Índia
América Latina e Caraíbas
Brasil
México
Médio Oriente e Norte de África
África Sub-sahariana
Exportadores de petróleo

PIB
34
17

13

13
7
150
14
13
27

32

20
44
27

Exportações

População

52,1
19,5
14,6
4,0
2,9
2,4
1,8
3,5
5,8
2,9
1,8
7,5
39,3

63,6
9,8
26,1
8,0
3,5
2,9
2,0
9,7
4,6
3,5
2,5
17,1
34,9

15,0
4,6
4,8
1,2
0,9
0,9
0,7
1,1
1,9
0,9
0,5
2,3
10,9

47,9
3,5
4,3
24,1
13,6
5,5
8,6
2,9
2,1
5,0
2,4
8,6

36,4
3,4
3,6
15,9
9,3
1,9
5,3
1,2
1,7
6,2
2,0
9,7

85,0
2,6
4,2
52,2
19,7
17,5
8,3
2,8
1,6
6,0
11,7
9,8

NOTA | Repartição por blocos geográficos segundo a classificação do FMI.
FONTE | FMI, World Economic Outlook, September 2011, p. 167.

Com maior intensidade que nunca, as tensões persistem, designadamente entre
o bloco deficitário integrado pelos EUA e outras economias avançadas
estrutural ou tendencialmente deficitárias, e um conjunto de economias
asiáticas em vias de desenvolvimento, em que a China sobressai como maior
potên-cia económica e comercial emergente.
A Oriente e a Ocidente, sabe-se o que deveria ser feito de modo a inverter a
acumulação de desequilíbrios na economia global, no comércio internacional e
nos movimentos de capitais. Mas é difícil para as partes promoverem as
medidas que reporiam algum reequilíbrio no sistema. Nem a Oriente se
pretende deixar de acumular excedentes, única via de rendibilização de um
crescimento impressionante nos níveis de investimento e de acumulação de
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capital produtivo nestas economias. E nem a Ocidente imperará a vontade de
abdicar de privilégios, historicamente conquistados em eras de poder
dominante, designadamente o poder de controlar a emissão das principais
moedas de reserva da economia mundial [Tabela 9].
Tabela 9 | Reservas oficiais mundiais, por moedas
Posição em final de período, 1995-2010 | % do total mundial
1995
USD
GBP
JPY
CHF
EUR

1998

2002

43,9
1,6
5,0
0,2
_

54,1
2,1
4,9
0,3
_

DEM-FRF+NLG+XEU
Outras divisas
Reservas não alocadas
Total

20,1
3,6
25,6
100,0

Valor, em USD 1012
Economias avançadas
Economias emergentes

2005

2008

2010 P

13,3
2,5
22,0
100,0

50,0
2,1
3,2
0,3
17,7
_

44,2
2,4
2,4
0,1
15,9
_

36,9
2,3
1,8
0,1
15,2
_

35,1
2,4
1,7
0,1
15,5
_

1,2
25,4
100,0

1,1
33,9
100,0

1,3
42,6
100,0

1,8
43,5
100,0

1,39
0,92

1,64
1,01

2,41
1,42

4,30
2,05

7,32
2,45

8,09
2,74

0,47

0,63

0,99

2,25

4,87

5,35

LEGENDA: USD – dólar norte-americano. GBP – libra esterlina. JPY – iene japonês. CHF – franco suíço. EUR – euro. DEM – marco alemão. FRF – franco francês. NLG –
florim holandês. XEU – Unidade de Conta Europeia (ECU).
FONTE | FMI, Base de dados COFER, Novembro 2011.

A actual crise global, potenciadora da contracção económica no bloco das
economias avançadas e da expansão nas economias emergentes e em
desenvolvimento, é portanto propícia a gerar instabilidade e choques cujas
repercussões podem revelar grande intensidade, na medida em que o sistema
económico global está a operar longe do que seriam as suas coordenadas de
equilíbrio – e, sempre que um sistema opera muito distante de um equilíbrio,
fica privado das condições de correcção endógena desses desvios.
‘armadilha de liquidez’ e crescimento
Um dos propósitos fundamentais do sistema monetário internacional de
Bretton Woods instaurado no pós-Segunda Guerra Mundial era o de prevenir
que uma economia incorresse num cenário de recessão designado por
‘armadilha de liquidez’6. O regime de ajustamentos cambiais consagrado em
Bretton Woods permitia prevenir a eclosão de turbulência nos fluxos de capitais
sempre que se registassem assimetrias pronunciadas entre países
excedentários e países deficitários. Além disso, se, como corolário de um
desequilíbrio grave na balança corrente, uma economia se aproximasse de uma
situação de armadilha de liquidez, a cartilha keynesiana preconizava a prossecução de uma estratégia fiscal expansionista como remédio certo para
arrancar uma economia mergu-lhada na recessão.
Ora, tal estratégia já não pode ser prosseguida, na medida em que a crise actual
se desenvolve num contexto muito diferente do das décadas de 1950 e 1960.
Na versão actual, a armadilha de liquidez é mais do que um contexto de
incerteza induzido por crises cambiais e movimentos de capitais em turbulência.

6 Tecnicamente, uma armadilha de liquidez ocorre quando a taxa de juro nominal se aproxima de
zero, virtualmente impedindo a autoridade monetária de estimular a economia através dos
instrumentos monetários tradicionais. Nestas circunstâncias, os agentes económi-cos esperarão
reduzidas taxas de retorno nos seus investimentos, físicos e financeiros, propendendo a preferir
manter os seus activos na forma de liquidez de curto prazo (p.e. depósitos bancários), em
detrimento da promoção de investimentos a longo prazo. Uma armadilha de liquidez pode agravar
os efeitos de uma recessão e contribuir para um clima de deflação continuada e persistente.
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A nova ‘armadilha de liquidez’
resulta da interiorização de
expectativas de que a
sustentabilidade futura dos
níveis de rendimento
consentidos por políticas de
protecção de riscos sociais,
estão ameaçadas pela
vitalidade das economias
emergentes.

percepção, crescentemente interiorizada pelos indivíduos nas sociedades
maduras, de que as garantias de sustentabilidade futura de elevados níveis de
rendimento consentidos por políticas genero-sas de protecção de riscos sociais,
geradoras de encar-gos incomportáveis a prazo, estão definitivamente
ameaçadas pela vitalidade económica revelada pelas economias emergentes e
por inevitáveis perdas de competitividade relativa.
Mesmo que os decisores políticos não o revelem ou até o ocultem, nas
sociedades maduras os indivíduos interiorizam que os avanços na globalização,
em curso há mais de duas décadas, geram uma divergência sistemática entre
economias avançadas e economias emergentes. Por outro lado, o facto de as
alterações nos padrões demográficos ocorrerem mais cedo nas economias
avançadas cria constrangimentos sem precedentes aos decisores políticos,
obrigando à transformação forçada de poupança privada em níveis de impostos
crescentes. Esta é, também, uma situação inédita e insustentável, cuja
correcção exige uma descontinuidade radical com o passado.
O campo de possibilidades dos decisores políticos é muito sensível ao volume
de recursos disponível para expandir ou, pelo menos, manter os actuais
sistemas de políticas públicas. Em tese, isso aumentaria a importância dos
agentes aforradores, que poderiam contribuir para a revitalização da economia
e resta-belecer condições de crescimento. Porém, também neste campo a crise
actual emerge como um obstá-culo, atento o papel que os sistemas financeiros
protagonizaram na sua eclosão e propagação. Na medida em que o excesso de
endividamento destrói o capital existente, a crise no sistema financeiro difunde
nas sociedades maduras uma intensa preferência por liquidez, que subtrai
recursos ao investimento e agra-va a contracção da actividade económica.
Em corolário, as economias avançadas só se libertarão da nova armadilha da
liquidez com uma nova configuração que restitua a confiança aos agentes
económicos, estimulando os aforradores a escolher projectos de crescimento
económico, à escala nacional, regional e global.
condicionalismos da zona euro
A introdução do euro em 1999 foi a resposta das principais economias
europeias à demonstrada impossibilidade de contornar um axioma
fundamental da Macroeconomia, conhecido por ‘Trindade Impossível das
Finanças Internacionais’, o qual sugere que uma economia não pode prosseguir,
estavelmente e em simultâneo, três objectivos, em si desejáveis: (i) estabilidade
cambial, (ii) livre circulação de capitais com o exterior e (iii) manutenção de um
banco central e de uma política monetária autónomos.
As condições de câmbio fixo irrevogável instituídas por uma união monetária
implicam que para assegurar a liberdade de circulação de capitais os países
membros têm de abdicar de uma política monetária doméstica independente.
Assim, a participação numa área monetária com uma moeda única implica, por
definição, a abdicação dos poderes de definir a taxa de câmbio e as taxas de
juro domésticas. Todavia, as sociedades democráticas que participem num
sistema de moeda única têm condições de legitimação do poder político que
introduzem um factor de perturbação que não pode ser neutralizado nem
ignorado, na medida em que as preferências dos eleitorados, tendo de ser
respeitadas, podem não corresponder ao determinado pela disciplina da moeda
única, definida por uma autoridade monetária central – supranacional –
comum.
Uma moeda comum configura um caso extremo de um regime de câmbios fixos
entre os membros da área monetária. Certo é que, quanto mais rígido for um
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sistema monetário, maior será a protecção dos seus membros, mas mais severa
será também a reacção a uma crise. Não estando disponível o recurso a
ajustamentos cambiais dentro da área, mais centrada na economia real terá de
ser qualquer correcção de desequilíbrios. Se a adesão a uma união monetária
significa a opção irreversível por um sistema monetário baseado na confiança,
há que assegurar a prévia verificação e posterior contínua monitorização das
condições de optimalidade7 da área monetária, de modo a prevenir a
acumulação prolongada de desequilíbrios que possam dar lugar à eclosão de
crises de grande intensidade.
Nestes termos, a globalização económica e financeira e a adesão a um regime
de taxas de câmbio fixas não são congruentes com as decisões legitimadas por
regimes políticos democráticos se estes não interiorizarem os condicionalismos
intrínsecos da globalização e da moeda única. Nem a globalização nem o
câmbio fixo são opostos à democracia exercida num espaço nacional. Todavia, a
decisão democrática no espaço nacional não pode estar em contradição com as
consequências da globalização e da disciplina da moeda única. O que tem como
resultado último, para que moeda única e democracia possam coexistir, que os
temas da moeda única não possam ser objecto de escrutínio e legitimação
democrática nos espaços nacionais vinculados à união monetária.
Não é possível garantir que o sistema monetário imanente ao Euro, na sua
forma actual, possa sobreviver à crise instalada no espaço da união monetária.
Mas, admitindo que a sua continuidade está dentro do campo das
possibilidades mais prováveis e desejadas pelos europeus, a existência de uma
autoridade orçamental única e comum – com orçamentos públicos nacionais
subordinados a um quadro orçamental geral – e a harmonização fiscal – que
tendencialmente abrangerá a generalidade dos regimes fiscais nacionais – são
evoluções institucionais que permitirão mitigar a interferência das democracias
nacionais na gestão desse genuíno bem comum que é a moeda única, ao
mesmo tempo que permite instituir condições para políticas de solidariedade
que perspectivam os custos do ajustamento.
Sob tais condições de harmonização e integração, fiscal e política, a emissão de
títulos de dívida pan-europeus e a adopção de um regime próprio de uma
‘união de transferências’ entre os Estados vinculados pela moeda única são
instrumentos accionáveis sem a indução de novos riscos de moral hazard – isto
é, de erros voluntária e conscientemente cometidos a nível nacional, na
expectativa de posterior protecção e auxílio dos restantes membros da união. A
defesa da união contra ataques especulativos pode assim passar a ser
assegurada pela dominância de um grande mercado de dívida soberana paneuropeia, a par de ‘segundos mercados’ de dívida nacionais.
Neste quadro, uma estratégia de crescimento não é uma decisão inteiramente
livre e soberanamente democrática. É uma decisão condicionada pelo que seja
determinado pela globalização e pela taxa de câmbio fixa, o que confirma que a
consideração dos factores exógenos é essencial ao desafio de pensar uma nova
estratégia de crescimento.


7

Vide nota de ropadé 4.
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III. Causas endógenas da crise portuguesa
A História da economia portuguesa evidencia que as crises de crescimento têm
em comum a característica de eclodirem sob a forma de crises de
endividamento. Com efeito, o endividamento foi, quase sempre, o recurso que
conduziu a economia para esse ponto extremo em que uma crise se manifesta
em todas as suas dimensões – económica, política e social [Tabela 10] 8.
Tabela 10 | Uma cronologia das crises em Portugal
Episódios de crises financeiras no período 1560-2011
Período

Eventos

1560

Default da dívida soberana. Com a derrota de D. Sebastião em Alcácer-Quibir em 1978 e subsequente
penúria financeira, a nação perderá a independência em 1580, subjugada pela coroa espanhola. A
independência de Espanha só será reinstaurada em 1640.

1828

O Banco de Lisboa suspende pagamentos, após um longo e acidentado percurso marcado pela
dependência do Governo.

1837-41

Sucessão de defaults públicos perante credores externos.

1846-47

Os mercados internacionais cortam o crédito ao Banco de Lisboa, impedindo-o de assegurar o resgate de
notas em ouro. O Banco de Lisboa é transformado no Banco de Portugal. A crise prolonga-se por 1847 e a
recuperação da economia será muito efémera.

1850-56

Sucessão de defaults públicos perante credores externos.

1890

Elevados défices públicos, a crise do banco londrino Barings e a revolução no Brasil causam a depreciação
da moeda. Ocorrem falências de diversas casas bancárias. O Governo repudia parte da dívida interna e
renegoceia a dívida externa de modo a reduzir encargos com juros. A crise teve um forte impacto no
crescimento.

1892-1901

Uma década assinalada por sucessivos defaults públicos perante credores externos.

1920

Ocorrência de vaga de falências bancárias.

1923

Nova vaga de falências bancárias.

1928

Nova vaga de falências bancárias.

1931-32

Portugal abandona em definitivo o padrão-ouro e a convertibilidade do papel-moeda.

1935-40

No contexto da Grande Depressão, Portugal regista sucessivas quebras acentuadas do produto, em 1935 (5,3%), 1936 (-7,6%) e 1940 (-6,5%).

1977-78

Governo assina Stand-by Agreement com o FMI, para corrigir défice estrutural da balança corrente e
reestruturar dívida externa.

1983

Governo assina novo Stand-by Agreement com o FMI para corrigir défice estrutural da balança corrente e
reestruturar dívida externa.

2011

Governo assina Memorandum of Understanding com a Troika (Comissão Europeia, BCE e FMI) com a
finalidade de refinanciar a dívida e o défice públicos.

FONTES | REINHART, Carmen M., ROGOFF, Kenneth F., 2009, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, p.379. | REINHART,
Carmen M., 2010, This Time is Different Chartbook:
Country Histories on Debt, Default, and Financial Crises, Working Paper, March 2010, p.94.

distorções na relação economia-política-sociedade
Em Portugal, as últimas quatro décadas foram caracterizadas pela tentativa de
fixar uma configuração que, se procurava acolher preferências internas, não
correspondia ao que deveria ser uma genuína configuração de modernização e
crescimento económico. A sua consistência interna, justificada na expressão da
vontade democrática, não encontraria na economia condições de viabilidade
sustentável, cavando um fosso crescente entre uma certa consis-tência político-

8 Esta evidência confirma que as relações estruturais são mais potentes do que estratégias
conjunturais de correcção ou declarações de vontade de que não voltarão a seguir-se trajectórias
que conduzam a economia para um campo de impossibilidade.
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social e uma flagrante inconsistência económico-social – sendo assim natural
que degene-rasse numa crise de impossibilidade.
Na esfera económica, a conjugação entre dificuldades competitivas ditadas pela
integração de Portugal num espaço europeu com economias mais evoluídas e
recursos humanos mais qualificados, e dificuldades emergentes da globalização
justificou uma opção deli-berada pelo refúgio em sectores mais abrigados da
competição externa, ligados à produção de bens e serviços não transacionáveis,
numa economia cujo crescimento do PIB foi favorecido pela abundância de
financiamento externo que, sucessivamente, foi alargando o mercado interno.
Na esfera social, a preferência por uma sociedade distributiva, cujas rendas são
obtidas por protecção política. É característica identitária de uma sociedade que
foi a sede de um império colonial e em que o poder do Estado sempre se
afirmou pelo estabelecimento de redes de dependência clientelar. Estas redes
conquistaram uma dimensão social à luz de uma lógica de socialismo
distributivo que, se esteve na fundação do regime democrático, acabaria por
ser ciclicamente reconstituída em períodos eleitorais, na medida em que se
cristalizou como o critério central do eleitorado.
Na esfera política, qualquer estratégia é subordinada a pressões de redes de
interesses, na medida em que o poder político não só é assumido como a
cúpula das relações clientelares, como só se mantém justamente porque
satisfaz as preferências dos que dele depen-dem. Este tende a ser um poder
político que se repro-duz em todas as eleições, mesmo com alternância entre
partidos. Mas, esse também é um poder político que verdadeiramente não
exerce o poder, na medida em que não conduz qualquer estratégia de
modernização e se limita a dar eco às conveniências das clientelas em que se
apoia.
Esta configuração entre esferas económica, social e política, se consistente da
perspectiva interna, em comparação com o exterior revela perdas assinaláveis
nos graus de atractividade e de competitividade da economia, tendo como
última consequência que a sua manutenção – mesmo que transitória – só é
possível com o recurso ao endividamento externo. É um equilíbrio distorcido,
prisioneiro fácil de défices, de dívida pública e de endividamento externo,
dimensões sem as quais, aliás, não tem continuidade. A dependência de tal
“harmonia imaginária” é propiciadora de crises de investimento, de crises de
crescimento e, por fim, de crises financeiras, que facilmente se combinam em
espiral descendente.
Mantendo expectativas de níveis de protecção social idênticos aos de
sociedades europeias mais avançadas, a sociedade portuguesa não dispõe de
uma economia suficientemente produtiva, competitiva e desenvolvida que
permita concretizar tais expectativas. Porque a génese da crise de crescimento
em Portugal radica nesta forma insustentável de articulação entre política,
economia e sociedade, não será mais possível manter a incongruência entre as
actuais políticas públicas e as exigências de financiamento que as mesmas
implicam. Por outro lado, a subtracção de recursos à sociedade pela via de
acréscimos de impostos com o propó-sito de refinanciar essas políticas
esbarrará na estagnação e regressão da economia real. Enquanto se mantiver
esta configuração distorcida, não ocorrerá crescimento em Portugal.
sociedade, regulação e responsabilidade dos protagonistas
Não existem na economia portuguesa dispositivos de regulação fortes e
independentes, que promovam de forma activa uma disciplina de mercado
tendo em vista o equilíbrio sustentável no longo prazo e impedindo a
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Na sociedade portuguesa das
últimas quatro décadas, as
estratégias de
desenvolvimento, as políticas
públicas e as expectativas
sociais foram estabelecidas
em função de uma
configuração ideal sem
condições de concretização
real.

circularidade entre os decisores políticos e as redes de interesses económicos e
sociais. Acresce a esta distorsão que a evolução recente reforçou o perfil de
uma sociedade orientada para preferências sociais centradas em valores como
a segurança, a protecção, a equidade e a redistribuição – por oposição a um
paradigma de competição e predisposição para ao tomada de risco.
Os protagonistas políticos responderam a esta opção adoptando estratégias de
desenvolvimento e políticas públicas estabelecidas em função de uma
configuração ideal que, todavia, não tinha condições de concretização real,
agravando a exposição ao risco de uma longa estagnação da economia. Não
querendo ser conclusivo, a actual situação deve-se em grande medida às
opções e políticas seguidas pelos reguladores e pela classe política. É aceitável
que a responsabilidade dos reguladores no desfecho que mergulha a economia
na crise não seja equivalente à dos protagonistas políticos, na medida em que
estes dependem dos eleitores, enquanto aqueles, em tese, só dependem da sua
competência e dos mecanismos de independência face ao executivo
governamental.
E, se os políticos podem invocar que um estado de necessidade os motivou a
ocultar a realidade para ganhar eleições, os responsáveis pelas funções de
regulação só podem justificar o seu silêncio com a invocação do ‘direito ao
erro’, por ‘ingenuidade’ ou por fidelidade a uma ideologia. Em Portugal,
sucessivas eleições foram deformadas pela dependência do imaginário: os
eleitores consideraram ser possível, e os candidatos reiteraram à exaustão nas
suas propostas que era possível, o que só no imaginário seria realizável. Deste
modo ficou neutralizado aquele que, num regime democrático, é o regulador de
última instância: a escolha eleitoral. A responsabilidade dos protagonistas em
cada uma das esferas económica, política e social é, seguramente, importante,
porque são esses protagonistas que toleram o recurso ao imaginário para se
manterem em posições de influência9.
Mas, no que ao futuro diz respeito, as deficiências que esta crise permite
apontar aos dispositivos de regulação – institucionais e eleitorais – são um
factor crítico altamente relevante do ponto de vista sistémico, porque é aí que a
resolução de qualquer crise encontrará espaço de concretização. A superação
da actual crise portuguesa não pode independer do que forem as resoluções da
crise europeia e da crise global. Mas também só com os factores de resolução
das crises europeia e global se poderá promover a correcção estrutural dos
factores endógenos que vêm deformando e atrasando uma verdadeira
estratégia de crescimento para Portugal.
Estado social: direitos sem deveres
O denominado welfare state – também amiúde designado ‘Estado Social’, ou
‘Estado Providência’ – é uma das características civilizacionais que melhor
distingue as sociedades ocidentais do resto do mundo. Ao longo de mais de um
século, o seu desenvolvimento foi conseguido de forma gradual e reflectiu, na
generalidade dos países, a reiterada geração de aumentos nos níveis de
rendimento nacional. Ou seja, desde a sua génese que o welfare state foi
socialmente adquirido como um processo de repartição dos excedentes
colectivamente gerados.

9 A preferência pelo clientelismo – de responsáveis políticos – e pela dependência – do eleitorado –
são singularidades da cultura política portuguesa que contribuem para a deficiência das funções de
regulação e para a eterna permanência em cena dos mesmos protagonistas, mesmo quando
derrotados em eleições.
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Admitindo que, apesar das diferenças existentes nos vários países, se pode
destilar um conjunto de traços unificadores comuns, o modelo europeu de
Contrato Social baseia-se, em larga medida, no que se usa designar por ‘Estado
Social’, e que se subsume à vigência de políticas redistributivas com efeitos
particularmente evidentes na consagração de um elenco de direitos universais
dos cidadãos à provisão de serviços directamente prestados pelo Estado ou
suportados pelo Estado.
O Estado Social europeu materializa-se sobretudo em áreas como a saúde e a
educação, bem como na garantia estatal da substituição do rendimento em face
da impossibilidade de este poder ser obtido pelo indivíduo pela normal via do
trabalho – por exemplo, em resposta a situações de desemprego, velhice,
doença, pobreza ou exclusão social. É adjectivado no discurso político como um
avanço civilizacional incontestável, como um traço diferenciador do modo de
vida europeu relativamente ao resto do mundo – e que efectivamente o é –,
sendo assim uma fronteira institucional com enorme resiliência política.
Tal como hoje o conhecemos, o Estado Social registou o seu maior crescimento
nos ‘anos de ouro’ do pós-Segunda Guerra Mundial, um longo período de 25
anos em que o crescimento sustentado parecia pro-meter a possibilidade de
assegurar sem interrupções o desenvolvimento económico e social das
sociedades europeias ocidentais.
Contudo, desde a década de 70, que o modelo tem sido sucessivas vezes
questionado. A redução do ritmo de crescimento e a instabilidade do ciclo
económico, a par com a alteração nas dinâmicas demográficas –
nomeadamente, a abrupta queda nas taxas de natalidade e o aumento da
esperança de vida – surgem como ameaças à sua continuidade.
Tabela 11 | Despesas públicas sociais na zona OCDE
Ranking por ordem decrescente da expansão entre 1980 e 2010 | % do PIB
1980

1990

2000

2010

Δ 1980-2010 Δ 1990-2010

Portugal
Grécia
Espanha
Finlândia
França
Japão
Itália
Reino Unido

9,9
10,2
15,5
18,1
20,8
10,4
18,0
16,5

12,5
16,5
19,9
24,3
24,9
11,3
19,9
16,7

18,9
19,2
20,4
24,3
27,7
16,5
23,3
18,6

26,1
23,2
26,7
29,1
31,0
20,0
27,5
24,4

16,2
13,0
11,2
11,0
10,2
9,6
9,5
7,9

13,6
6,7
6,8
4,8
6,1
8,7
7,6
7,7

EUA
Noruega
Áustria
OCDE (média)
Austrália
Irlanda
Bélgica
Suíça

13,2
16,9
22,4
15,7
10,3
16,7
23,5
13,8

13,5
22,3
23,8
17,7
13,1
14,9
24,9
13,5

14,5
21,3
26,7
19,0
17,3
13,3
25,4
17,8

20,4
24,0
28,9
22,2
16,6
22,8
29,4
19,6

7,2
7,1
6,5
6,5
6,3
6,1
5,9
5,8

6,9
1,7
5,1
4,5
3,5
7,9
4,5
6,1

Canadá
Dinamarca
Alemanha
Luxemburgo
Suécia
Holanda

13,7
24,8
22,1
20,6
27,2
24,8

18,1
25,1
21,7
19,1
30,2
25,6

16,5
25,7
26,6
19,8
28,4
19,8

19,3
30,1
27,3
23,5
28,2
22,6

5,6
5,3
5,2
2,9
1,0
-2,2

1,2
5,0
5,6
4,4
-2,0
-3,0

FONTE | ADEMA, W., P. Fron and M. Ladaique, 2011, Is the European Welfare State Really More Expensive?: Indicators on Social Spending, 1980-2012; and a Manual
to the OECD Social Expenditure Database (SOCX), OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 124, OECD Publishing, November 2011.
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Em Portugal, o Estado Social tem o seu verdadeiro momento fundacional com a
queda do Estado Novo – isto é, no exacto momento em que já se evidenciavam
sinais do seu esgotamento em países europeus mais desenvolvidos, que já se
debatiam com o abrandamento do crescimento e seu efeito nas políticas redistributivas.
Tabela 12 | Despesas sociais por categorias
Despesas sociais, em países seleccionados | % do PIB
Países
Portugal

1980

2010

% PIB

% PIB

Δ 1990-2010
% do total

%

9,9

26,1

100,0

+ 16,2

Pensões

3,7

11,2

42,9

7,5

Apoios ao rendimento [a]

2,9

4,7

18,0

1,8

Saúde

3,3

6,7

25,7

3,4

Outros serviços

0,0

3,4

13,0

3,4

Grécia

10,2

23,2

100,0

+ 13,0

Pensões

5,4

11,8

50,9

6,4

Apoios ao rendimento [a]

1,5

2,3

9,9

0,8

Saúde

3,3

6,0

25,9

2,7

Outros serviços
Irlanda

0,1

3,1

13,4

3,0

16,7

22,8

100,0

+ 6,1
– 1,5

Pensões

5,2

3,7

16,2

Apoios ao rendimento [a]

3,5

8,1

35,5

4,6

Saúde

6,8

5,9

25,9

– 0,9

Outros serviços

1,3

5,2

22,8

3,9

18,0

27,5

100,0

+ 9,5

Pensões

8,9

14,1

51,3

5,2

Apoios ao rendimento [a]

3,3

3,1

11,3

– 0,2

Saúde

5,5

6,6

24,0

1,1

Outros serviços

0,3

3,7

13,5

3,4

15,5

26,7

100,0

+ 11,2

Itália

Espanha
Pensões

6,2

8,5

31,8

2,3

Apoios ao rendimento [a]

4,8

6,6

24,7

1,8

Saúde

4,2

6,2

23,2

2,0

Outros serviços

0,3

5,3

19,9

5,0

20,8

31,0

100,0

+ 10,2

Pensões

9,4

13,0

41,9

3,6

Apoios ao rendimento [a]

4,5

5,1

16,5

0,6

Saúde

5,6

7,6

24,5

2,0

Outros serviços

1,3

5,4

17,4

4,1

Alemanha

22,1

27,3

100,0

+ 5,2

Pensões

França

10,4

10,5

38,5

0,1

Apoios ao rendimento [a]

4,4

4,1

15,0

– 0,3

Saúde

6,6

8,1

29,7

1,5

Outros serviços

0,7

4,6

16,8

3,9

NOTAS | [a] Apoios ao rendimento a indivíduos em idade activa (15 a 64 anos de idade).
FONTE | ADEMA, W., P. Fron and M. Ladaique, 2011, Is the European Welfare State Really More Expensive?: Indicators on Social Spending, 1980-2012; and a Manual to
the OECD Social Expenditure Database (SOCX), OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 124, OECD Publishing, November 2011.

Sendo o Estado Social em Portugal uma ‘conquista’ da democracia, qualquer
limitação ao seu crescimento é traduzida no discurso político como uma
concomitan-te ameaça à própria democracia. O Estado Social em Portugal foi
erguido, não em função de resultados previamente obtidos no plano do
desenvolvimento económico, mas antes com base na identificação de
necessidades, tornando-o ‘livre’ de uma regulação que pudesse condicionar a
sua expansão à capacidade de a economia poder financiá-lo de forma
sustentável.
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Só entre 1995 e 2009, a despesa das administrações públicas em Portugal com
segurança e assistência social [Tabela 13] quase duplicou – cresceu 184 por
cento –, a despesa com saúde progrediu 150 por cento – e a despesa com
educação mais do que duplicou – acréscimo de 127 por cento. No mesmo
período, o PIB nominal teve um comportamento modesto, crescendo apenas
92,1 por cento, enquanto o PIB real exibiu uma taxa de crescimento de 30 por
cento. É pois fácil de intuir que a expansão do Estado Social em Portugal nos
últimos quinze anos tivesse sido integralmente apoiada em aumentos de
impostos – agravando significativamente as assimetrias na distri-buição do
esforço fiscal – e no recurso ao endivida-mento público – aumentando
enormemente o esforço financeiro exigido às gerações futuras.
Este compromisso social alargou continuadamente o perímetro de intervenção
do Estado, justificando que este promova a gestão redistributiva de uma
parcela cada vez maior da riqueza produzida. Em 2010, a despesa pública total
correspondeu a 51,3 por cento do PIB, quase 10 pontos percentuais acima do
nível de 1995 (41,5 por cento) e quase 20 pontos percentuais acima do nível de
1980 (32,4 por cento)10. É despiciendo enfatizar o papel que este dispositivo
teve no alargar da influência e do poder directo do Estado, na economia, na
sociedade, na gestão dos recursos nacionais e no emprego total. Trata-se, a
todos os títulos, de um Estado omnipresente.
Tabela 13 | Expansão do Estado Social em Portugal
Despesas das Administrações Públicas, 1995 versus 2009 |
| valores a preços correntes, em EUR 106 e em %
1995

2009

Valor

% PIB

Δ 1995-2009

Valor

% PIB

%

% PIB

Despesa pública por funções:
Educação

4 954

5,6

11 244

6,7

127,0

1,0

Saúde
Segurança e acção social
Subtotal: ‘Estado Social’
Outras despesas correntes [a]
Despesas totais das APs [b]
Despesa corrente primária
Juros

4 776
10 292
20 022
7 459
36 447
27 481
4 903

5,4
11,7
22,8
8,5
41,5
31,3
5,6

11 916
29 259
52 418
19 869
84 074
72 288
4 872

7,1
17,4
31,1
11,8
49,9
42,9
2,9

149,5
184,3
161,8
166,4
130,7
163,0
-0,6

1,6
5,6
8,3
3,3
8,3
11,6
-2,7

4 063
32 030
87 745
123 447

4,6
36,5
100,0
100,0

6 915
66 967
168 587
160 578

4,1
39,7
100,0
100,0

70,2
109,1
92,1
30,1

-0,5
3,2
_
_

Despesas de capital
Receitas totais das APs
PIB a preços correntes
PIB a preços constantes [c]

NOTAS | [a] Exclui juros da dívida pública. [b] O sector ‘Administrações Públicas’ (APs) integra, na óptica da Contabilidade Nacional, Administração Central,
Administrações Regionais e Locais e Fundos da Segurança Social. [c] Preços constantes, base igual à média de 2006.
FONTES | INE, 2011, Receitas e Despesas das Administrações Públicas, Setembro de 2011 | OCDE, 2011, Government at a Glance 2011, OECD Publishing | Banco de
Portugal, 2011, Boletim Estatístico, Novembro de 2011.

Sendo inquestionável que o Estado Social se transformou num dos pilares do
funcionamento das socieda-des europeias, em Portugal essa dimensão foi
também consentida pela debilidade crescente dos agentes pri-vados actuantes
em áreas não dependentes da influ-ência directa das políticas públicas,
aparecendo o Estado como o promotor, o financiador e o regulador de um
conjunto vasto de direitos considerados ‘adqui-ridos’, e mesmo com dignidade
de consagração no texto constitucional.
Tais direitos acabariam por ficar consagrados como direitos sem obrigações – e,
muitas vezes, sem condições –, a exemplo dos ‘direitos adquiridos’ ao ensino

10 Vide COMISSÃO EUROPEIA, 2011, Previsões Económicas do Outo-no de 2011, Novembro 2011,
Anexo Estatístico, p.67.
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público gratuito ou à saúde tendencialmente gratuita. Por via dos dispositivos
do Estado Social, o Estado ganhou um papel central na esfera da sociedade,
condicionando a política e a economia. De forma directa ou indirecta, o Estado
controla metade de toda a riqueza produzida pela economia.
Mas, no que respeita ao financiamento, sempre seriam as actividades e os
indivíduos mais bem-sucedidos os que mais contribuiriam para o esforço fiscal
exigido. Com efeito, no Portugal de hoje mais de metade da população quase
não participa no esforço fiscal exigido para financiar os direitos que toma por
‘adquiridos’ e de que, de facto, beneficia [Tabela 14]. Em 2009, 56 por cento
dos agregados familiares tributados em sede de IRS geravam apenas 1,8 por
cento da receita total deste imposto. Do mesmo modo, os agregados com
rendimentos anuais superior a 32 500 euros, que representavam 13,2 por cento
dos contribuintes de IRS, suportaram 82,2 por cento da receita total gerada
pelo imposto.
Tabela 14 | Estrutura da receita fiscal do IRS, 2001-2009
IRS liquidado, 2001 versus 2009 | % da receita total
Escalões de imposto

Número de agregados
familiares

Rendimento bruto sujeito IRS liquidado
a IRS

EUR

2001

2001

2009

2001

2009

2009

< 13 500
≥ 13 500 < 32 500
≥ 32 500 < 100 000

64,38
25,79
9,14

56,33
30,46
12,09

28,83
33,75
29,87

22,72
34,04
33,63

4,73
23,20
50,65

1,81
15,97
53,91

≥ 100 000 < 250 000
≥ 250 000
Total
Valores totais [a]

0,64
0,05
100,00
3 869

1,04
0,08
100,00
4 654

5,65
1,90
100,00
59 659

7,72
1,89
100,00
85 054

15,00
6,42
100,00
6 204

21,30
7,01
100,00
8 148

NOTA | [a] Número de agregados familiares em milhares;
Valores de Rendimento bruto e IRS liquidado em milhões de euros, a preços correntes.
FONTES | DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS, vários anos, Estatísticas do IRS.

E esta situação segue-se a uma década que ficou assinalada pela consecutiva
concentração do esforço fiscal sobre os contribuintes com rendimentos de nível
médio e elevado – precisamente também aqueles a quem nesse mesmo
período foi sendo sucessivamente subtraído o benefício do acesso gratuito e
universal a diversos serviços públicos – por exemplo ensino superior público,
cuidados de saúde, e outros –, sob o argumento de que essa gradual exclusão
se prefigurava indispensável à própria sustentabili-dade do Estado Social.
O alargamento do Estado Social baseado no aumento da carga fiscal – e da
sobreoneração dos que efectivamente pagam impostos – e da dívida pública
alimenta duas desigualdades: uma desigualdade fiscal no presente e uma brutal
imparidade intergeracional entre gerações actuais e gerações futuras. Por outro
lado, não assentando em qualquer forma efectiva de co-pagamento e de
regulação pelo mercado, esta crescente presença do Estado na Economia
transformou o que poderia ser considerado um investimento com rentabilidade
esperada no futuro, em simples operação de consumo.
O brutal aumento da despesa pública em educação, saúde e protecção social
não conduziu a nenhum aumento consistente e concomitante da poupança
privada e do investimento, de que poderia decorrer um vector de
modernização, por via do aumento do PIB efectivo e potencial. A taxa de
poupança das famílias, que em 1975 atingira 21,8 por cento do rendimento
disponível, em 1995 já tinha regredido para 12,8 por cento e em 2010 para 9,8
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por cento, com um mínimo de 7,0 por cento em 200711 – nível só comparável
com os primórdios da década de 1960 [Gráfico 4].
perversidade do quadro geral de incentivos
Ao transferir para a esfera do colectivo o pagamento das decisões de
investimento em saúde e educação, com o argumento de assegurar a igualdade
de oportu-nidades e de acesso a todos os cidadãos, o Estado destruiu os
incentivos privados à arbitragem das decisões de investimento nesses domínios
– que, em ambos os casos, deveriam ser mediadas pela expectativa de um
retorno adequado do esforço realizado, num quadro de regulação equilibrada e
promotor da disciplina de mercado. Suprimida a necessidade de poupar para
assegurar a eventualidade de uma doença ou para garantir uma educação de
qualidade, os recursos excedentários foram integralmente transferidos para
aumentos contínuos do consumo privado.
Gráfico 4 | Poupança das famílias em Portugal
Taxa de poupança, 1960-2010 | em % do rendimento disponível das famílias
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FONTE | PORDATA, Novembro de 2011, http://www.pordata.pt/.

No plano das atitudes, da ética e da moral, os efeitos do Estado Social
dificilmente poderiam ter sido mais prejudiciais para o desenvolvimento de
valores orientados para a sustentabilidade e modernização da sociedade, da
economia e da política. Alimentou-se, pelo contrário, uma clientela política a
uma escala nacional, tornando mais de metade da população em beneficiária
líquida do Estado Social, que recebe sem ter de suportar qualquer pagamento.
E, mais, que pode mesmo garantir intactos os seus direitos sem que haja sequer
a obrigação de contribuir trabalhando, dado que, em situação de desemprego,
as taxas de substituição do rendimento do trabalho se tornaram muito
próximas dos 100 por cento, no quartil mais baixo da distribuição dos salários.

O Estado Social em Portugal
configurou-se como objectivo
em si mesmo. Não se encontra
regulado por qualquer ligação
com a capacidade que exista
para o sustentar, mas sim por
necessidades que se auto-

Num país de baixos salários – que correspondem a empregos de baixa
produtividade, e este é o cerne do problema – a substituição de rendimentos
no seguro de desemprego de forma concorrencial com os salários disponíveis
no mercado tem efeitos muito perversos, que, ainda que sucessivamente
identificados, foram sendo sistematicamente ignorados. Esta circunstância

11 Se medidas com base no produto interno bruto de Portugal, as mesmas taxas de poupança
foram, pela mesma ordem, de 20,5 por cento (1975), 9,4 por cento (1995), 7,2 por cento (2010) e
de 4,9 por cento (2007).

| 21 |

alimentam a si próprias.

missãoCRESCIMENTO
aumentou cada vez mais as assimetrias do esforço fiscal exigido entre os que
nada pagam e aqueles que pagam, por um lado, e transfere para as gerações
futuras, através da dívida, o pagamento de um Estado Social condenado a
desaparecer, pura e simplesmente insustentável para a tesouraria das contas
públicas.
A amplificação dos efeitos negativos desta omnipresença do Estado ocorreu
também pela oportunidade que criou de desenvolver um conjunto de
actividades económicas de produção de bens e serviços não transaccionáveis
internacionalmente, em consequên-cia do aumento do consumo, privado e
público, e do alargamento orgânico da esfera de intervenção do Estado, por
exemplo através de uma política de obras públicas que perfilhou uma lógica de
disseminar infra-estruturas pelo território com o fito de, por essa via, realizar a
ideia mítica da homogeneização do espaço12.
O modo como o Estado Social se desenvolveu em Portugal teve um contributo
particularmente negativo ao nível da afectação de recursos entre cidadãos e entre gerações, mas também no plano do desenvolvi-mento de formas de
dualismo moral sobre quais de-vem ser os actores do desenvolvimento e quais
devem ser os mecanismos de regulação das decisões de invés-timento13, e
ainda no desenvolvimento de um quadro ético e moral enviesado sobre direitos
e deveres no Contrato Social. Reconhecendo-se embora o papel central das
empresas e do mercado no desenvolvi-mento económico, atribuiu-se ao Estado
o papel de orientador, incentivador e financiador, funções sem as quais o sector
privado fica desobrigado de agir.
acumulação de dívida pública e destruição de capital

A dimensão da dívida pública
também constitui uma
avaliação crítica do passado,
pois revela que as decisões
que acumularam despesa não
promoveram nem actividades
económicas geradoras de
valor acrescentado, nem
políticas públicas sustentáveis
e viáveis.

A dívida pública é um dos mais complexos e perigosos produtos da distorcida
articulação entre as esferas económica, política e social que caracteriza
Portugal. Por um lado, a dívida constitui um ónus sobre o futuro e é um
obstáculo ao crescimento, na medida em que os recursos desviados para pagar
os encargos com a dívida prejudicam o funcionamento eficiente do sector
produtivo e das empresas. Por outro lado, a dimensão da dívida também
constitui uma avaliação crítica do passado, pois revela que as decisões que
acumularam despesa não promoveram nem actividades económi-cas geradoras
de valor, nem políticas públicas susten-táveis e viáveis..
A excessiva acumulação de dívida traduziu-se, e ameaça continuar a traduzir-se,
numa delapidação da riquieza acumulada, destruindo as posições de capital nas
empresas. Depois de uma mal sucedida política de nacionalizações,14 que não
cuidou de indemnizar o capital nacionalizado e inexistindo centros nacionais
alternativos de acumulação de capital interessados em investir em Portugal, as
reprivatizações acabariam, no essencial, por ser concretizadas pelos donos
originários das empresas nacionalizadas através de elevados níveis de
endividamento, com o incentivo e a cumplicidade dos próprios agentes
políticos.

Quando uma auto-estrada se justifica porque visa ‘servir o único distrito do continente que não
possui este tipo de infra-estrutura’, estar-se-á seguramente muito próximo do grau-zero absoluto
da racionalidade económica nas escolhas públicas. Todos têm direito a tudo, incluindo autoestradas.
13 Vide resultados do inquérito de opinião realizado no âmbito do Projecto Farol, disponíveis em
http://www.projectofarol.com/.
14 Convirá aqui sublinhar que as nacionalizações, o fracasso do sector empresarial do Estado, as
privatizações e a destruição de posições de capital em Portugal, foram estratégias decididas e
executadas pelos mesmos protagonistas políticos.
12
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As reprivatizações geraram assim uma reestruturação empresarial instável, na
medida em que as pressões ditadas pela amortização do endividamento
contraído reclamaram ganhos de eficiência mais rápidos que os permitidos pela
tecnologia do processo produtivo, reflectindo um claro desequilíbrio entre os
ciclos de financiamento e de vida útil dos activos, que só aparentemente
poderia ter funcionado. Quando em 2008 a crise financeira global atinge a
economia portuguesa, esta fragilidade empresarial gerada pelas insuficiências
de capital próprio já não podia ser ignorada. Todavia, também já não podia ser
corrigida em tempo útil.
Desde os anos 90 que a insuficiência crónica de capital próprio nas empresas
nacionais se tornara uma clara limitação ao seu envolvimento e
desenvolvimento de novos projectos e investimentos. A resposta a esta
impossibilidade veio na sequência da adesão ao Euro, que, pela via da facildiade
de angariação de fundos no mercado intebancário Europeu, elevou o sistema
bancário a um patamar empresarial, canalizando fundos para a economia
nacional sob a forma de créditos ao consumo e ao investimento, nestes se
incluindo a aquisição massiva de títulos de dívida soberana doméstica. Pari
passu, o abrandamento do crescimento foi assim, ilusoriamente, compensado
pelo crescimento do endividamento, privado e público.

A partir de meados da
primeira década do século XXI,
a esfera económica
portuguesa já se apresentava
altamente vulnerável a uma
crise de maior intensidade e já
então estava desprovida de

Facto é que, a partir de meados da primeira década deste século, a esfera
económica portuguesa já se apresentava altamente vulnerável a uma crise de
maior intensidade e já então estava desprovida de meios para modificar a
trajectória que para aí a conduzia e, muito menos, para se defender do impacto
dessa crise. Desde essa época, a economia portuguesa transformara-se numa
genuína ‘bomba-relógio’ cujo detonador poderia ser um qualquer evento que,
no plano internacional, desencadeasse uma nova vaga de turbulência
financeira.
Assim, a eclosão em 2009 da crise de dívidas soberanas na união monetária e a
necessidade, concretizada por Portugal em Maio de 2011, de recorrer à
assistência financeira externa são choques poderosos que contribuem para o
desmantelamento de uma parte importante da estrutura empresarial nacional,
agora esmagada por imparidades entre o que foram os valores dos activos das
empresas privatizadas – i.e. os valores em dívida registados em balanço pelos
bancos em que essa dívida foi contraída – e o seu real valor de mercado actual,
deixando as empresas dependentes dos dividendos estritamente gerados pela
sua actividade.
endividamento externo e acumulação de capital
A correcta percepção das causas endógenas da crise portuguesa não ficaria
completa sem uma referência ao papel que o sistema financeiro desempenhou,
designadamente após a adesão à UEM, no processo de acumulação de capital
na economia portuguesa que antecedeu a eclosão da actual crise. Desde os
anos 1960, sucessivas vagas e choques reforçaram a propensão da economia
portuguesa para a viragem e a abertura ao exterior. Essa longa tendência foi,
quase sempre, associada a mudanças geoeconómicas que encontraram em
Portugal condições de disponibilidade e de contexto para a atracção de
investimento directo do exterior (IDE).
A atracção de IDE caracterizou-se, numa primeira fase, pela instalação e
desenvolvimento no território nacional de actividades exportadoras, novas e
tradicionais, fundamentalmente em resultado da sua concentração em sectores
industriais – de que a ‘vaga alemã’ de investimento directo em Portugal no
perío-do de 1986 a 1992 é um bom exemplo. E, em fase ulterior da década de
1990, por uma mais ampla diver-sificação do padrão de fluxos de IDE atraídos
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pela economia, já com um peso crescente das actividades produtoras de bens e
serviços não transaccionáveis.
Todavia, com a adesão de Portugal ao Euro, a atracção de capitais externos foi
essencialmente consubstanciada num volumoso fluxo de entradas de capitais,
que acabariam por financiar um processo de acumulação de capital
essencialmente concentrado em sectores orientados para o mercado interno
[Tabela 15] – isto sem prejuízo de se reconhecer que alguns desses sectores
protagonizariam, em simultâneo, importantes movimentos de viragem para o
exterior.
Tabela 15 | Estrutura do IDE em Portugal por sectores
IDE, líquido de desinvestimentos | % do IDE total acumulado no período
Sectores de actividade

1996-2011

1996-2007
pré-crise

2008-2011
pós-crise

%

%

%

CAE Revisão 3

Sector primário
Indústrias transformadoras
Outras indústrias
Construção
Comércio, transportes, hotelaria, restauração
Actividades de informação e comunicação
Intermediação monetária
Outras actividades financeiras e de seguros
Actividades imobiliárias
Outras actividades de prestação de serviços
Outros sectores
Total
em % do PIB acumulado no período

0,96
2,31
1,27
0,72

0,59
1,71
2,54
0,58

2,87
5,45
-5,39
1,43

-1,52
3,60
6,46
40,03
3,48
26,38
16,32
100,00

6,09
3,55
6,19
34,98
2,04
27,36
14,37
100,00

-41,25
3,89
7,82
66,44
10,99
21,23
26,51
100,00

2,35

2,81

1,26

FONTE | BANCO DE PORTUGAL, 2011, Boletim Estatístico, Novembro de 2011.

Esta ‘vaga UEM’ que sobreveio à adesão de Portugal ao Euro foi potenciada por
diversos factores. Primeiro, pelo efeito de valorização exógena da economia gerado pela adesão ao Euro. Segundo, porque a adesão ao Euro veio viabilizar o
acesso da banca residente em Portugal a novos mercados grossistas
internacionais de capitais e à pool de poupança mundial, com níveis de taxa de
juro semelhantes aos acedíveis por bancos sedeados em economias mais
avançadas. Em terceiro lugar, pela desvalorização do papel da poupança doméstica no financiamento da economia, o que se reflectiu numa remuneração
real negativa dos depósitos bancários de residentes e numa relativa
expropriação da poupança das famílias pela banca [Gráfico 5].
Em resultado, a ‘vaga UEM’ provocou mudanças estruturais no modelo de
acumulação de capital da economia: (i) gerou uma oferta de capital quase
ilimitada, acessível a um custo idêntico ao suportado pelas economias mais
desenvolvidas, o que permitiu superar o crónico défice de capital da economia
portuguesa, que no passado fora um entrave maior ao desenvolvimento; (ii)
criou fortes incentivos ao endividamento da generalidade dos agentes
económicos residentes: empresas, famílias e Estado; e (iii) determinou que a
banca assumisse um papel fulcral no processo de acumulação de capital,
situação que se prolongou pela actualidade.
É certo que a vigência do novo modelo de acumulação de capital que sobreveio
à adesão à UEM induziu um forte crescimento do stock de capital da economia
portuguesa, nomeadamente nos segmentos do imobiliário residencial e não
residencial, das infraestruturas e equipamentos e dos activos empresariais, e
também do valor dos activos patrimoniais detidos por agentes nacionais. Este
novo modelo operou uma mudança no perfil produtivo da economia,
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fomentando uma terciarização acelerada, em linha com a dinâmica de
economias mais desenvolvidas, apoiada na expansão rápida do crédito e numa
oferta elástica de capital externo. Finalmente, pode ainda admitir-se a
consolidação do stock de capital humano, que desde 1987 vinha sendo, em
larga escala, financiado por Fundos Estruturais da União Europeia.
Gráfico 5 | Taxas de juro nominais e reais em Portugal
Janeiro de 1990 a Setembro de 2011 | taxas anuais, em %
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A integração de Portugal na UEM representou, assim, um salto qualitativo no
processo de integração económica e induziu um movimento generalizado de
valorização dos activos nacionais. A circunstância de uma pequena economia
periférica integrar a Área do Euro constituiu uma ‘mais-valia’ e um valor
imaterial que, por si só, incrementou o potencial de crescimento e conduziu à
valorização exógena da generalidade das categorias de activos: patrimoniais,
imobiliários, financeiros e bolsistas.
Neste sentido, a adesão de Portugal ao Euro equivaleu a um choque económico
positivo, exógeno e assimétrico. A valorização exógena dos activos, por força da
descida da taxa de juro, a par da supressão do risco cambial num largo espectro
de trocas externas, alimentaria uma espiral de aumento generalizado do crédito
à economia portuguesa, de origem externa e interna, que inevitavelmente
conduziu à aceleração do endividamento de empresas, famílias e
administrações públicas [Gráfico 6]. Entre o final de 1997 e Junho de 2011, o
saldo do endividamento bruto dos vários sectores institucionais residentes
evoluiu de 102,9 para 150,9 por cento do PIB no caso das empresas não
financeiras, de 51,1 para 102,7 por cento no caso dos particulares e de 65,4
para 98,9 por cento nas administrações públicas.
No processo de acumulação aberto pela ‘vaga UEM’, a banca nacional operou
como um veículo ligando os mercados financeiros grossistas internacionais e o
financiamento da economia nacional, beneficiando do estatuto de membro da
Área do Euro, a taxas de juro e condições idênticas à da restante banca
europeia, o que lhe permitiu o acesso directo à ‘pool’ de poupanças mundiais,
decorrente da globalização dos mercados financeiros. Nestas circunstâncias,
passou a desempenhar um papel central na modulação do ciclo económico,
intermediando o financiamento externo para activos e actividades produtoras
de bens não transaccionáveis – os quais beneficiavam de rápida valorização.
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Gráfico 6 | Endividamento por sector institucional residente
Dezembro de 1997 a Junho de 2011 | valores em % do PIB
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Por outro lado, a integração de Portugal na UEM em 1999 ocorreu no quadro de
uma fase de globalização caracterizada pela deslocalização da produção transformadora para economias emergentes e pela valorização generalizada dos
activos mobiliários e imobiliários nas economias desenvolvidas, que se
tornaram em beneficiárias de um massivo excedente de capitais à escala global
– celebrizado pela expressão ‘savings glut’ – e de taxas de juro posicionadas em
níveis míni-mos históricos desde o final da Segunda Guerra. Em conjugação,
estes dois factores também permitiriam o incremento do stock de
endividamento dos agentes económicos sem um equivalente agravamento do
serviço da dívida ao longo dos períodos contratuais.
É no contexto desta ‘vaga UEM’ que se percebem claramente o papel central na
banca na alavancagem da economia, a sua opção – corroborada pelos credores
externos – pelo financiamento de actividades e activos não transaccionáveis, e
o desincentivo em canalizar preferencialmente os fluxos de crédito para
sectores produtores de bens transaccionáveis – no caso português,
maioritariamente sectores tradicionais, em processo de deslocalização para
economias emergentes. A banca seria ainda impelida ao reforço do seu
envolvimento directo no capital e nos núcleos-duros accionistas de grandes
grupos empresariais integrados em sectores produtores de bens não
transaccionáveis internacionalmente, que, simultaneamente, eram também os
principais destinatários da expansão do crédito à economia.
Nestes termos, o modelo de acumulação de capital em Portugal que se
consolidou com a ‘vaga UEM’ degenerou num sistema bancário fortemente
alavancado, crescentemente dependente do capital externo [Gráfico 7],
alicerçado em núcleos de controlo cujos principais accionistas também
dependiam do acesso ao endividamento e do valor patrimonial das próprias
instituições financeiras. E são estas fragilidades do sistema bancário que, tendose cristalizado e adquirido natureza estrutural, irão emergir no momento em
que a mudança do ciclo económico mundial e a eclosão da crise financeira
internacional em 2008 atingiram a economia portuguesa.
Cabe naturalmente sublinhar que esta ‘vaga UEM’ ocorreu em simultâneo com
grandes transformações geo-económicas no mundo, tais como a adesão da
China à OMC e a sua emergência como potência exportadora mundial, a
integração da Europa do Leste na União Europeia e a ocorrência de
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transformações estruturais na América Latina que, na linha do ‘Consenso de
Washington’15, abriram novas oportunidades de investimento em sectores
infraestruturais, fundamentalmente por via de privatizações.
Gráfico 7 | Activos e passivos do sector bancário face ao exterior
Dezembro de 1990 a Setembro de 2011 | valores em 106 EUR
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FONTES | BANCO DE PORTUGAL, 2011, Boletim Estatístico, Novembro de 2011.

No tocante a Portugal, essas transformações também contribuiram para uma
viragem mais pronunciada para o mercado interno e ajudam a entender o papel
central que o investimento em certos sectores internos da economia
portuguesa – como a construção e obras públicas, o imobiliário residencial e
comercial e o turismo – teve na originação de um modelo de acumulação de
capital perverso e insustentável. O investimento massivo em infraestruturas,
justificado sob o pretexto da sustentabilidade ambiental, não apenas acelerou o
desequilíbrio das finanças públicas, como exponenciou novos aumentos de
dívida pública a médio e longo prazo, decorrentes dos encargos públicos
assumidos por via das denominadas ‘parcerias público-privadas’ (PPP).
da crise ao MoU celebrado com a troika
No plano político e no domínio dos princípios, o Memorando de Entendimento
(MoU) celebrado em Maio de 2011 com a Comissão Europeia, o BCE e o FMI
surge, por um lado, como um manifesto regenerador, que reflecte a visão
programática da elite e da tecnocracia europeia sobre as possíveis funções de
uma economia periférica no seio da União Europeia, e por outro, como uma
bandeira e um instrumento opera-cional de mudança para as elites políticas e
empresariais nacionais, sem capacidade endógena de liderarem soluções
alternativas.

15 O ‘Consenso de Washington’ identifica um conjunto de medidas, traduzido em dez regras
fundamentais, perfilhadas em 1989 por instituições como o FMI, o Banco Mundial ou o Tesouro
Federal dos EUA, e que moldariam a política oficial do FMI desde 1990. Tais me-didas, orientadas
para o ajustamento macroeconómico de países em vias de desenvolvimento com dificuldades
financeiras, envol-viam dimensões como disciplina fiscal, redução de despesa pública, reforma
tributária, taxas de juro e taxas de câmbio de mercado, abertura ao exterior, fomento do IDE com
eliminação de restrições à entrada de capitais, privatização de empresas estatais, desregulamentação dos mercados de produtos e de factores produtivos – designadamente do mercado de
trabalho – e maior protecção dos direitos de propriedade intelectual.
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Nesse contexto, assinado em pleno período pré-eleitoral, o MoU configurou-se
como um programa de ‘salvação nacional’ subscrito pelos partidos do
denominado ‘arco governamental’, contendo um con-junto de medidas, metas
e soluções necessárias, credí-veis e práticas para ultrapassar a crise actual, de
acor-do com um calendário preciso. Procura assegurar a concretização de um
conjunto de reformas estruturais que estabeleçam a ruptura com um modelo
de desenvolvimento assente no endividamento dos agentes económicos e no
fomento de actividades pro-dutivas centradas nos bens e serviços não transaccionáveis. Mais do que um programa político consensual, o MoU surge como
expressão de uma so-lução técnica realista, indispensável e adequada para
responder à gravidade da crise portuguesa, que, no curto prazo, implica
sacrifícios mas que, a médio e longo prazo, promete resultados.
Mas, no plano económico, no espaço concreto das possibilidades reais de
evolução da economia portu-guesa e do seu necessário processo de
ajustamento, o MoU corresponde a um exercício macroeconómico de elevado
risco e de resultado incerto. Na realidade, para além de procurar definir um
rumo claro, o MoU não pode ser encarado como uma cartilha de medidas e
soluções milagrosas que, desde que zelosamente aplicadas, permitirão a
Portugal ultrapassar a crise e alcançar a prosperidade.

A gestão macroeconómica é,
por definição, um processo
complexo, em que as medidas
de política podem
desencadear reacções
imprevisíveis e aleatórias, que
será preciso minimizar e
corrigir ao longo do próprio
processo de mudança.

De facto, para os técnicos do FMI, do BCE e da Comis-são Europeia, o MoU
sempre foi encarado como um exercício macroeconómico de risco e de
resultado incerto, que, previsivelmente, irá implicar sucessivos ajustamentos ao
longo de todo o período. E o seu resultado é incerto porque a gestão
macroeconómica é, por definição, um processo complexo, em que as medidas
de política podem desencadear reacções im-previsíveis e aleatórias, que será
preciso minimizar e corrigir ao longo do próprio processo de mudança.
Conforme proposto no MoU, Portugal necessita de realizar, em simultâneo, um
conjunto de reformas es-truturais, para assegurar a flexibilidade dos factores
produtivos, de proceder a uma desalavancagem da economia, através da
redução do endividamento dos agentes económicos, e de diminuir o défice
público. Por conseguinte, importa considerar os riscos sistémicos destas
medidas, designadamente em termos do tecido produtivo, da competitividade,
do emprego, do processo de acumulação de capital e, por fim mas não menos
relevante, do sector financeiro e da sua estabilidade sistémica.
O processo de ajustamento necessário da economia portuguesa não se pode
traduzir em delapidação irreversível do valor dos activos territoriais, da
poupança ou do capital humano, produtivo e financeiro. Assim, o ajustamento
só será virtuoso e pró-competitivo se, em simultâneo, puder assegurar a
atractividade da economia nacional e a integração nas cadeias produtivas
mundiais, preservando o potencial de crescimento e retenção do capital
humano qualificado
A actual crise portuguesa é diferente da crise de 1983, em que o FMI também
interveio com um programa de ajustamento estrutural da economia. Desde
logo, os processos de integração de Portugal na União Europeia e na UEM
subtraíram instrumentos de regulação macroeconómica ao nível das políticas
monetária e cambial e obrigam a que economia opere num contexto de plena e
irrestrita liberdade de circulação de capitais com o exterior.
Depois, a crise portuguesa actual é diferente porque é também uma crise
sistémica, que se manifesta como potencialmente explosiva, dada a simultânea
combinação de uma crise estrutural no sistema financeiro, de uma crise de
dívida pública, excessivamente eleva-da e incompatível com as regras do Pacto
de Estabili-dade e Crescimento, e de uma crise de competitivida-de do tecido
produtivo e empresarial.
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Nunca será demais evidenciar a génese financeira da crise actual, porque é
também nesta esfera que serão moldados os sucessivos episódios e fases do
programa de ajustamento em curso. O epicentro desta crise situa-se no próprio
sistema financeiro, ameaça a sobrevivência do sistema bancário e, por isso,
condiciona o processo de recuperação económica e o desenho de estratégias
de crescimento centradas no financiamento de curto prazo.
Neste contexto, recuperar a estabilidade financeira da economia, através de um
processo de desendividamento ordenado, continuado e equilibrado de todos os
sectores domésticos – empresas, famílias, administrações públicas e sector
financeiro – que não precipite uma des-valorização radical dos activos
patrimoniais nacionais configura-se como a prioridade maior da política económica no quadro do ajustamento em curso, balizado pela execução do MoU
firmado com a Troika.


IV. Novas condições, para um novo crescimento
O desenho de uma nova estratégia de desenvolvimento sustentado terá sempre
como suporte as perspectivas de crescimento da economia portuguesa a longo
prazo e a sua capacidade de adaptação à incerteza, no quadro de diversos
cenários que se possam equacionar para a evolução da economia global e da
economia regional europeia.
O êxito de uma nova estratégia de crescimento depende, crucialmente, da
capacidade de adaptação da economia nacional e dos seus actores a choques
externos, aproveitando as oportunidades e minimizando os constrangimentos.
E reconhecer que o dinamismo da economia portuguesa estará sempre associado a essa capacidade de adaptação a choques externos não impede que o
país possa assumir uma visão e um posicionamento estratégico que assegurem
o seu crescimento sustentado no futuro.
Não obstante a exigência de adpatabilidade as escolhas implicam rigor na
definição de dimensões críticas do crescimento, desde logo porque o sucesso
de uma pequena economia como a portuguesa não dispensa a necessária
flexibilidade para responder rápida e eficazmente perante a flutuação da
conjuntura internacional, a par com a atractividade do país enquanto centro de
acumulação de capital financeiro e humano.
É necessário promover consensos internos nas esferas política económica e
social, de suporte uma estratégia de crescimento que tem em vista a eficiência
e competitividade internacional e que, certamente, determinará um novo
padrão de especialização e novos equilíbrios no que respeita à distribuição da
propriedade do capital e do rendimento.
Uma estratégia de crescimento sustentável exigirá que o Estado Social seja
reconduzido a um contrato social com direitos e deveres, que garanta a todos
os cidadãos o acesso a níveis mínimos de serviços e rendimentos que
assegurem a sua integração social e a igualdade de oportunidades. Do mesmo
modo, esse Novo Contrato Social deve igualmente promover novas atitudes
políticas, sociais e económicas de respon-sabilidade individual – alterando uma
ética de cres-cente desresponsabilização – e social – configurando um código
moral de respeito pelo esforço colectivo em alternativa ao estímulo da captura
de rendas de redistribuição – e desenvolver uma mudança de atitude,
indispensável à modernização.
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Neste quadro, missãoCRESCIMENTO elege cinco dimensões críticas para o
sucesso de uma nova estratégia de crescimento para a economia portuguesa,
que reconhecem como ponto de partida as restrições que o nível de
endividamento introduziu, e em torno das quais se devem elaborar construir
medidas e acções concretas de política económica, procurando soluções
consensuais e geradoras de um equilíbrio sustentável de longo prazo.
• forçar o DESENDIVIDAMENTO e recuperar a credibilidade perante os
investidores, consubstanciado num compromisso do Estado e,
generalizadamente, da sociedade para com o cumprimento das metas para
a dívida pública e para a dívida externa, no médio e no longo prazo. As
famílias devem ser estimuladas à constituição de poupança duradoura e a
amortização antecipada das suas dívidas, ao mesmo tempo que se
incentivam as empresas à retenção e ao reinvestimento de lucros, através
de medidas que premeiam o aumento de intensidade de capitais próprios,
num processo de desalavancagem e de reforço da robustez financeira, e
procurando uma estrutura de financiamento compatível com o risco dos
negócios, o fomento da inovação e do empreendedorismo.
Este processo de redução de dívida, sobretudo ao nível empresarial, deve
ser promovido de modo a preservar o ‘valor social’ das unidades produtivas.
Existe um importante stock de capital intangível, materializado nas pessoas
e nos processos que compõem a organização, que se destruído de forma
abrupta pode iniciar um ciclo fortemente negativo na economia Portuguesa,
impossível de recuperar no curto prazo e, potencialmente, indutor de
conflitos sociais de vária ordem. A preservação do tecido produtivo num
novo quadro de estrutura de financiamento é o principal desafio a que há
que dar resposta.
• mobilizar o FINANCIAMENTO, acomodando as imparidades e relançando o
investimento, partindo de uma menor captação de recursos financeiros
pelo Estado e mobilizador das poupanças internas e externas para o
investimento prioritário na internacionalização. Tal requer, como tarefa
prioritária, a estabilização do sistema financeiro, através de uma adequada
capitalização das instituições por fundos próprios, garantindo plena
racionalidade e eficiência na sua gestão. Atendendo ao primado dos
mercados financeiros internacionais, há que assegurar o alinhamento com
tendências regulatórias internacionais e recuperar a confiança dos
consumidores nas instituições financeiras, protegendo-os perante o risco de
sistémico e a assimetria de informação.
Mas, sobrtudo, é necessário atrair novos novos accionistas e novos
empreendedores, procurando fixar capitais internos e externos por via
política de privatizações. É urgente repensar e encontrar novos modelos que
adequem o valor económico e a vida útil dos activos à estrutura de
maturidade do financiamento, que se encontra plenamento desajustados.
Concessão de grandes infra-estruturas a operadores internacionais, a
reforma das políticas de estímulo ao empreendedorismo e do capital de
risco de iniciativa pública, são áreas em que importa intervir, procurando
novas modalidades de financiamento que, inevitavelmente, serão
acompanhadas de uma nova arquitectura institucional para o sistema
financeiro.
• melhorar a COMPETIVIDADE, actuando sobre os factores de atracção de
negócio internacional, procurando atrair actividades motoras viradas para
o exterior e parcerias para o crescimento mais eficazes. Há um amplo leque
de intevenções governamentais que podem ser desenhadas para estímular
a exportação e ao investimento estrangeiro, desde o enfoque em políticas
públicas orientadas para os bens transacionáveis, a garantia de eficiência
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das estruturas de logística, o investimento na conectividade internacional e
a eficácia dos instrumentos de diplomacia económica.
Ao nível da competitividade internacional, os elevados custos de contexto
são um tema incontornável. Com uma posição muito débil em qualquer
ranking internacional – como o índice global de competitividade do World
Economic Forum, em que Portugal ocupa o 45º lugar – é necessário iniciar
um ambicioso programa de reformas estruturais no mercado de trabalho,
na administração da justiça, no sistema educativo e no quadro regulatório
para os mercados não competitivos. A reforma dos modelos de Contrato
Social entre empresas e trabalhadores, o estímulo à criação de emprego, em
detrimento da garantia de emprego, a reforma do uso de solos com aptidão
agrícola e silvícola, o incremento da eficiência da política energética, a
reformulação dos conteúdos no sistema educativo e a afirmação do culto da
meritocracia no sistema educativo, são apenas alguns exemplos ilustrativos.
Mas, o maior desafio neste vector de intervenção reside na necessidade de
assegurar a continuidade do tecido produtivo, preservando o valor social
das empresas existentes e a criação de um plano concorrencial equilibrado
que reforce a sua competitividade . Neste sentido, há que pensar um
conjunto de intervenções de estímulo à concorrência que assegurem a
reestruturação de empresas economicamente viáveis em stress financeiro,
reformulando o processo falimentar, com enfoque na recuperação, e na
agilização dos processos de reestruturações, por conversão de dívida em
capital. Mas, também do lado da iniciativa privada há importantes
mudanças a operar, sobretudo ao nível do aperfeiçoamento dos modelos de
governance e de gestão empresarial, na medida em que é por aqui que
passa o principal factor de competitividade internacional.
• renovar o ESTADO, tornando-o menos interventivo na produção, mas mais
e melhor na regulação. O objectivo do crescimento impõe, assim, a adopção
de sistemas educativos e de saúde em que o mercado esteja muito mais
presente como mecanismo de regulação, competindo ao Estado a garantia
da liberdade de escolha e de acesso, o que aliás está mais próximo da
maioria dos sistemas europeus que a estatização acelerada que se registou
em Portugal no último quarto de século. É, também, indispensável melhorar
a eficiência da oferta de serviços públicos, regulando o acesso de
operadores privados à sua gestão, com a contrapartida de ganhos de
eficiência, em domínios como saúde, educação, assistência social ou
equipamentos colectivos
Trata-se de uma descontinuidade, porque a situação actual é insustentável.
O que está em causa não é a eliminação do Estado Social, mas antes a opção
pela liberdade e direito de escolha dos cidadão, num quadro de garantia de
igualdade de oportunidades e de acesso a serviços sociais. No actual
contexto, estes são os novos instrumentos de crescimento e
desenvolvimento económico possíveis, na mesma medida em que a
protecção no desemprego e o direito ao rendimento no período pós vida
activa são estabilizadores de ciclo de vida que importa salvaguardar e
manter, em qualquer dos casos de forma sustentável e sem gerar
imparidades intergeracionais que comprometam o futuro e a paz social.
Há que redesenhar as funções do sector público e definir um novo quadro
relacional entre o Estado e a sociedade, reservando-lhe o papel central de
garantia de concorrência entre público e privado, através de um adequado
quadro regulatório de benchmarking nos casos em que não seja possível
devolver aos mercados concorrenciaisa organização da produção para a
prestação de bens e serviços. São profundas as implicações desta opção
forçada pelo cenário de escassez de fundos para financiar o investimento e a
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despesa. Haverá, pois, que redefinir domínios prioritários para o
investimento público, racionalizar efectivos, à luz da necessidade e da
capacidade dos contribuintes, ao mesmo tempo que se reforma o modelo
de gestão e a prsença do sector público empresarial.
• ajustar à DEMOGRAFIA, corrigindo as imparidades inter-geracionais e
promovendo a coesão social. Retomar o crescimento em Portugal num
período marcado pelo envelhecimento acelerado da população e por
pesados encargos do Estado resultantes dos compromissos assumidos pela
Segurança Social não é tarefa fácil. Por isso, apesar de referido em último
lugar, a dinâmica demográfica aparece como pano de fundo a todas as
políticas que se possam perspectivar, com maior ou menor intervenção
pública ou privada.
O envelhecimento populacional e as baixas taxas de natalidade exigem
intervenções que corrijam as imparidades inter-geracionais e sociais,
integrem todos os sistemas contributivos de Segurança Social, na procura de
um novo modelo de Segurança Social com cinco pilares, limitando as
responsabilidades do Estado enquanto “segurador de última instância” e
incentivando as poupanças dos particulares, em articulação com os
objetivos de mobilidade do trabalho e as escolhas dos cidadãos, procurando
a sustentabilidade no longo prazo, através da partilha de risco e
responsabilidade entre entidades públicas e privadas.
Muito há, também, a fazer no seio das famílias, enquanto núcleo
fundacional da sociedade e a quem pode ser reservado um papel fulcral no
equilíbrio inter-geracional. Políticas eficazes de fomento à natalidade, ou de
incentivos à concentração de agregados familiares pluri-geracionais, podem
parecer medidas menores, mas são determinantes na promoção da coesão
social. Nos domínios da solidariedade, há que intensificar os dispositivos de
apoio a IPSS e incentivar a prestação de serviço cívico pelos cidadãos. Em
suma, procura-se um novo modelo de Estado social, com partilha de
responsabilidades e assente em financiamento público e privado.
reposicionar a economia na globalização
É indispensável reconfigurar de uma vez por todas a relação entre as esferas
política, económica e social e afirmar a impossibilidade prática do modelo
actual. Não se trata apenas do bem-estar presente, mas do bem-estar futuro. A
realização de escolhas implica retornos – individuais e colectivos – diferentes e
isso deve implicar uma arbitragem social na alocação de recursos comuns mas
também – e isso perdeu-se – uma arbitragem individual que responsabilize.
Portugal é uma economia de pequena dimensão humana e territorial, como a
Áustria, a Dinamarca ou a Finlândia – todos eles, como Portugal, antigos
Estados-membros da EFTA – e, também, como a República Checa, a Eslováquia
e a Hungria, ex-membros do COMECON e hoje integrados da União Europeia.
Nas últimas décadas registou uma ‘viragem para dentro’, de que resultou uma
fraca capacidade de beneficiar dos efeitos da globalização para o crescimento,
circunstância agravada pelo facto de ter encontrado, na transformação do
mercado interno, factores de dinâmica que permitiram algum crescimento e
uma substancial transformação de muitos dos sistemas em que assenta o
funcionamento da economia e da sociedade
Jamais será possível retomar o crescimento sem ‘virar a economia para fora’.
Também, sem crescimento não há resolução possível da crise de endividamento
que não seja uma degradação continuada das condições de vida e uma
desvalorização brutal dos activos patrimoniais. Virar a economia ‘para fora’ é,
pois, um objectivo que terá que ser prosseguido na pior das circunstâncias: a
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economia mundial pode derivar para uma nova recessão, já se esgotou grande
parte dos instrumentos anti-recessivos a que as economias desenvolvidas
podem recorrer, e a Europa é uma das macro-regiões com menor crescimento
potencial a longo prazo, em resultado da tendência demográfica e dos
obstáculos à inovação que o seu modelo de desenvolvimento acabou por
erguer.
Figua 1 | Que fazer para Crescer?
5 vectores de orientação para as políticas públicas e privadas para uma nova estratégia de crescimento
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das condições de vida e a
desvalorização brutal dos
activos patrimoniais.
A ‘viragem para fora’ é uma inevitabilidade. A dinâmica abrange não só uma
maior expressão das actividades exportadoras de bens e serviços
tradicionalmente transaccionáveis internacionalmente, como um crescimento
rápido das vendas no exterior por actividades que tradicionalmente
consideradas não transaccionáveis internacionalmente: seja pelo investimento
internacional, pelo franchising, pela criação de redes de distribuição, ou pela
venda no mercado internacional da propriedade de bens de localização fixa, por
exemplo, o imobiliário residencial e turístico. Internamente, as políticas
orientam por reformas necessárias e imprecindíveis para um novo aparelho
produtivo, mais moderno e competitivo, capaz de encontrar o seu lugar
estratégico nas cadeias de valor internacionais.
Num período em que os mercados internacionais para as exportações
tradicionais de Portugal tendem a exibir um fraco potencial de arrastamento
devido à convergência de um fraco crescimento na Europa e de uma forte
competição dos exportadores da Ásia, da Europa de Leste e do Mediterrâneo
(nomeadamente a Turquia e Marrocos), é por demais evidente que Portugal
terá que se reinventar e reencontrar em tempo recorde!
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