
 

    

 

 

 

É de senso comum dizer que um Governo que faz um ajustamento económico – doloroso 
nos seus efeitos imediatos – perde as eleições seguintes. Mesmo que tenha iniciado um 
rumo sustentável cujos resultados tardarão a chegar, pois que os desequilíbrios eram e são 
enormes e a conjuntura europeia não ajudou. 

Para além destas dificuldades, o Governo ao optar por tentar preservar o apoio do PS, 
nomeadamente para votar o “Tratado orçamental”, desistiu de, como aliás afirmou desde o 
início, analisar a situação económico-financeira a que Portugal chegou e as 
responsabilidades do governo de José Sócrates nesse descalabro. 

As próximas eleições legislativas serão a primeira ocasião para testar se os portugueses 
acham que se seguiu uma política desagradável mas indispensável, dada a situação de pré-
bancarrota em que o PS, e também os governos anteriores, deixaram o País ou se, pelo 
contrário, a submissão à política imposta pelas circunstâncias e pelos credores cerceou 
hipóteses de crescimento e de diminuição percentual do peso da dívida. No fundo, se havia 
e/ou haverá políticas alternativas. 

Sou da opinião que a tarefa de reequilibrar económica e financeiramente o País era e é 
tarefa para mais de uma década e que o Governo vai ser avaliado a meio do percurso. 

O que estará portanto em causa é se o reajustamento futuro se fará com o mesmo rumo ou 
se, com mudança de Governo, vamos perder parte importante do que já se fez. 



 

 

E esta incerteza, que já estamos a viver, terá consequências importantes e muito negativas 
no investimento indispensável para desenvolver o setor exportador, criar novos postos de 
trabalho, aproveitar melhor a formação com que os jovens chegam ao mundo do trabalho e 
sustentar de forma mais saudável o mercado interno. E falo de investimento nacional e de 
investimento estrangeiro. 

Mas esta incerteza é muito ampliada pela posição taticista do PS ao evitar falar claramente 
sobre as políticas concretas que seguirá se for governo. 

O que estará portanto em causa é se o reajustamento futuro se fará com o mesmo rumo ou 
se, com mudança de governo, vamos perder parte importante do que já se fez. 

Para além desta alternativa principal – a coligação, com atraso incompreensível, ou o PS – 
, estará também em causa a composição da Assembleia da República. De facto, se uma 
coligação entre novos partidos de protesto e a comunicação social, desejosa de ter um 
Syriza português, ganhar grande dimensão eleitoral o sistema político português pode 
tornar-se ingovernável. Desde logo por se tornar inviável qualquer revisão da Constituição, 
mas também por decisões orçamentais indispensáveis na área das políticas sociais 
carecerem, na prática, de ter na Assembleia da República uma maioria equivalente à de 
revisão constitucional. 

Outros países europeus, que terão eleições antes de nós, também correm o risco de 
ingovernabilidade. A redução do peso dos partidos do mainstream e o aparecimento de 
partidos radicais à esquerda e à direita, unidos estes últimos por crescente e justificada 
desconfiança em relação às instâncias europeias vão significar que teremos de navegar em 
águas muito agitadas e que será muito difícil politicamente que a União Europeia se 
reforme, desde logo no que diz respeito ao Euro e à coordenação das políticas económicas e 
financeiras. 

Acredito também pouco numa grande visão do governo alemão e o CDU vai perdendo 
força regionalmente na sequência da decapitação da concorrência interna praticada pela 
chanceler Merkel. 

Portanto, para além de hipóteses de grandes mudanças a nível governamental, estas 
eleições vão ter consequências quanto à governabilidade do sistema político e este teria 
que estar coeso quanto às questões europeias, o que já foi feito no passado. Mas não sei se 
ainda será, pois que desconheço o que António Costa pensa sobre o assunto. 

 

Reconhecendo embora que PS e PSD são muito parecidos quanto à visão sobre a 
arquitetura do sistema político, forma de seleção dos dirigentes, pouca independência face 
aos interesses económicos apostados em se subtrair à concorrência e tendência para 
“colonizar” a administração pública e se sujeitar aos “lobbies” da funções pública, acho que 
a atual liderança do PSD tem conseguido ser mais independente, isto é, mais 
representativa dos eleitores e até dos contribuintes. Apesar de, por dificuldades criadas 
pelo Tribunal Constitucional, ter feito o tal enorme aumento de impostos, parece disposto 
a baixá-los, ao contrário do PS que logo que pôde renegou o acordo sobre o IRC. 

 



 

 

O CDS tem tido um percurso misterioso nestes aspetos, embora por maior independência 
face ao poder local pudesse ter sido bem mais reformista. Uma posição difícil face à lei 
eleitoral – uma das reformas mais necessárias, e o facto de não se estar “lixando” para as 
eleições não explicam tudo. E todavia o CDS se apostasse numa agenda mais moderna e 
ousada poderia ser parte importante, quase diria decisiva, da proposta duma coligação 
renovada. 

Mas continuamos à espera. 

 

Estaria disposto a apoiar quase tudo o que significasse mudança… 

Portugal deve voltar a ter objetivos estratégicos, passada que está a fase dos cuidados 
intensivos, porque foi isso que nós vivemos, mesmo que por pudor ninguém o 
reconhecesse. 

E que interesses estratégicos: 

 Desde logo maior capacidade de selecionar os setores e áreas da sua geografia e 
economia que quer desenvolver, deixando de confiar esse papel à Comissão 
Europeia por um lado e, internamente, a uma multiplicidade de estruturas públicas 
centrais, regionais e municipais que se especializaram em delapidar fundos 
comunitários através da distribuição mais politizada de recursos que existe na 
União Europeia. É fator de desperdício, compadrio e corrupção quanto à forma, e de 
bloqueio quanto às novas atividades; 

 Criar alianças diversificadas com países europeus e não-europeus para desenvolver 
e potenciar vantagens competitivas próprias. São exemplo disso o relacionamento 
com o outro lado do Atlântico, o Reino Unido e os países escandinavos, com 
destaque para a Noruega no que diz respeito ao Mar; 

 Reduzir a dependência em relação à política continental da França e da Alemanha e 
condicioná-la à negociação dos nossos interesses articuláveis com os deles; 

 Contribuir para a permanência do Reino Unido na UE, pois que é o maior 
potenciador de abertura e modernização de que tanto precisamos; 

 Utilizar a tão falada diplomacia económica como instrumento estratégico e não a 
circunscrever a um super-AICEP; 

Ter afirmação estratégica visará uma utilização mais valorizada das nossas capacidades e é, 
também por isso, pré-condição para o nosso crescimento, para maior capacidade de 
intervenção internacional e para melhoria das nossas condições de vida. 

Sem essa afirmação e capacidade efetiva de pouco servirá, por exemplo, a dimensão da 
nossa área marítima. 

Mas ter afirmação estratégica implica permanência de políticas, coisa que não existe. 

E não existirá enquanto não houver um clima de entendimento entre os partidos que 
defendem os mesmos valores que, resumidamente, são os do chamado mundo ocidental –  



 

 

governos representativos, supremacia da lei, economia de mercado e livre iniciativa e uma 
sociedade civil forte. 

Uma aliança longa quanto aos objetivos estratégicos e de duas legislaturas quanto à 
política orçamental são indispensáveis em relação à previsibilidade e sucesso da política 
económica e como condição de atração de investimento estrangeiro para um País 
completamente descapitalizado. 

Tal exercício conferiria credibilidade às políticas governamentais, pelas garantias da sua 
continuidade e diminuiria a tão negativa luta assassina a que há anos assistimos pelos lugares à 
mesa do Orçamento. 

Dispenso-me de referir que enquanto não for diminuída a voracidade fiscal do Estado não há 
iniciativa privada liberta dos interesses dos políticos, nem sociedade civil digna desse nome, nem 
novas atividades que substituam as antigas, nem forma de terminar com os compadrios entre 
governo e setores protegidos, como temos recentemente visto em toda a sua extensão. 

 

No nosso sistema político atual, só por acaso se pode contar com a indispensável 
colaboração entre Governo e Presidência da República. 

A luta entre estes dois órgãos tem sido uma constante da vida constitucional portuguesa, 
sem que tal tenha ao menos evitado todas as decisões de que agora pagamos os 
desnecessários custos. 

O atual Presidente da República queixava-se da governação de Sócrates mas agarrando-se 
à mais restritiva visão desse papel sustentou o Governo até ser reeleito e depois dificultou a 
vida do atual no programa de ajustamento até ver que não tinha alternativa. 

Já Jorge Sampaio tinha criticado Guterres por não aproveitar a ótima conjuntura 
internacional para fazer reformas estruturais. 

Teríamos estado pior sem essas venerandas figuras? Duvido. Portugal teria vantagens em 
ter um sistema mais simples e mais claro para os eleitores, que é preciso atrair para uma 
cidadania mais responsável. 

Há riscos? Há sempre. Defendo, a bem da clareza do voto e do mandato, um sistema mais 
presidencial e também um governo menos legislativo, remetendo esse papel à sua sede 
própria, a Assembleia Legislativa. 

Iria até ao ponto de defender que o Presidente fosse eleito com o objetivo anunciado de 
alterar a Constituição como sua primeira missão e de chefiar o Governo. 

Podemos, em alternativa, continuar como temos vivido, com uma política errada e errática 
de governos fracos travados por qualquer interesse particular, mascarado atrás de opções 
ideológicas. 



 

 

Esta Constituição foi redigida a olhar para o passado da ditadura e a querer garantir que 
nunca mais houvesse autoridade, mesmo que democraticamente eleita. 

Não me parece que sem alterar o sistema de governação possamos ambicionar mais do que 
o empobrecimento progressivo em que entrámos no virar do Milénio. 

Portanto precisamos de um cirurgião. 

 

“Uma aliança longa quanto aos objetivos estratégicos e de duas legislaturas 
quanto à política orçamental são indispensáveis em relação à 
previsibilidade e sucesso da política económica e como condição de atração 
de investimento estrangeiro para um País completamente descapitalizado”. 
 
Pedro Ferraz da Costa 
 


