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Como pôr fim à austeridade? 

Regressar ao passado? 

– Aumento da despesa e da dívida pública 

– Centralização das negociações salariais 

– Aumento do salário mínimo generalizado 

– Distribuição de fundos comunitários  

– Apoios selectivos ao crédito 

Resultados 

– Estagnação e quebra de emprego  

– Défice orçamental e externo 

– Instabilidade e perda de confiança 

 



Indicadores macroeconómicos 1960-2010 
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  1960-73 1974-86 1987-99 2000-2010 

  Taxas de variação médias 

PIB a preços constantes 6.4 2.5 4.1 0.7 

PIB per capita, id. 6.6 1.3 4.0 0.5 

PIB por pessoa empregada, id. 6.1 3.2 3.0 1.1 

Emprego 0.0 0.7 1.2 -2.7 

  Rácios 

Balança de transações correntes -2.6 -8.3 -6.3 -10.0 

Saldo orçamental  .. .. ..  -5.5 

  1973 1986 1999 2010 

Taxa de desemprego 2.6 9.5 5.5 12.0 

Dívida pública  13.4 56.0 51.0 96.2 

 



Mudar de modelo 

• Definir de facto uma política económica abrangente e coerente 

– Política monetária e cambial 

• é exógena, mas não é desconhecida: temos agora muito mais 
capacidade de antecipar a postura da política monetária do que 
tínhamos antes do euro 

• o que deixou de ser possível foi desvalorizar a moeda e apertar 
o crédito para corrigir a perda de competitividade-custo e os 
défices orçamentais  

– Política orçamental  

• sujeita às regras europeias, a que na prática nunca 
obedecemos dado exigirem mudanças institucionais que foram 
ignoradas 

• A necessidade de mudar de modelo não resulta da integração no euro, 
mas sim da mudança do enquadramento internacional  
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As condicionantes do enquadramento 
internacional  

• A mudança do enquadramento internacional que se seguiu à abertura 
das economias do Leste Europeu e da Ásia implicou um choque 
poderoso para a estrutura da economia e, em particular, das 
exportações portuguesas  

• Em 1995, o salário médio na República Checa ou na Polónia 
correspondia a ⅓ do praticado em Portugal. O da Roménia e da Bulgária 
pouco excedia 10%. Mesmo em 2015, a proporção situa-se entre cerca 
de ⅔ e ¾ para os mais elevados e em ⅓ para os mais baixos 

• Para corrigir diferenças deste nível (e muito superior no caso da Ásia), a 
taxa de câmbio é inoperante: como os exportadores portugueses 
compreenderam, a solução está no upgrade e na diversificação da 
produção, com aumento de valor acrescentado e de produtividade, mas 
muito mais investimento e inovação e menos emprego pouco 
qualificado  
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• A adesão ao euro eliminou a manipulação da taxa de câmbio, 
mas forneceu meios financeiros que o modelo anterior não 
comportava 

• Definiu também condicionantes, em particular de política 
orçamental, mas deixou a cada Estado-membro a 
responsabilidade pela forma de as cumprir 

• Programação orçamental plurianual (Programas de 
estabilidade) 

– Portugal (à semelhança de outros países) optou por geralmente 
prever o ajustamento para o último ano do quadriénio, um alvo 
que todos os anos era adiado 

Condicionantes do euro: o PEC 
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Condicionantes do euro: o PEC 

• Além disso, aproveitando a gestão pouco rigorosa do PEC, 
Portugal optou por limitar-se ao cumprimento formal das 
regras 

– Definição restrita das administrações públicas  

– Contabilidade de caixa 

– Ocultação da dívida pública, pondo em causa a 
sustentabilidade    

• empresas públicas  

• PPPs  

• atrasados  

• em geral, reforço das responsabilidades que as regras 
não captavam, incluindo as futuras, como as pensões 
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Enquadramento da política orçamental  

• Implícita nas regras do PEC está a exigência de enquadrar a 
política orçamental num contexto macroeconómico de médio 
prazo e de sustentabilidade a longo prazo das finanças 
públicas  

• O processo orçamental português permaneceu restrito à base 
anual, parcial e de caixa 

• A gestão orçamental manteve-se  

– fragmentada  

– não criou os instrumentos de informação e gestão 
indispensáveis ao enquadramento plurianual e  

– a uma gestão descentralizada, mas subordinada à 
disciplina macroeconómica 
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Política orçamental pré-crise 

• Desconheceu a coerência macroeconómica e intertemporal 

– Despesas subordinadas a critérios fundamentalmente 
políticos: ao Ministério das Finanças compete encontrar as 
receitas (impostos ou crédito) para as financiar 

– Impostos subordinados ao papel de obter receitas para 
financiar as despesas, ignorando o seu impacto 
macroeconómico 

– Saldo apenas formalmente limitado pelo PEC, conduzindo 
ao aumento da dívida e das responsabilidades futuras 

• Não criou as infraestruturas técnicas e de informação 
necessárias a uma gestão estratégica dos recursos, 
indispensável para assegurar o crescimento sustentado da 
economia 
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A dívida como solução … e como problema 

• A óptica de curto prazo da política económica portuguesa, aliada às 
falhas da construção da moeda única e à “exuberância” financeira que 
durou até à crise, permitiram responder temporariamente ao choque 
de competitividade, alicerçando-se na enorme expansão do crédito 
financiado pelo exterior 

– Entre o início de 1996 e o final de 1999, os passivos portugueses 
relativamente ao exterior tinham passado de 75 para 168 mil 
milhões de euros  

– Entre o final de 1999 e de 2010, esse valor subiu para 536 mil 
milhões 

– No mesmo período, o PIB nominal passou de quase 120 mil milhões 
para 180 mil milhões: o rácio passivos/PIB passou de 140% para 
quase 300% 

– Em setembro de 2015 o total de passivos era de 519 mil milhões. O 
PIB era de 178 mil milhões (rácio 292%). O rácio da PII total passou 
de -104% para -112% 
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Crise de balanços 

• Portugal viu-se perante uma crise de balanço, partilhada pelo 
Estado, pelos bancos, pelas empresas e pelas famílias 

• O PAEF não alterou significativamente os montantes de dívida  

– O Estado assumiu dívida que já era, de facto, da sua 
responsabilidade (exemplo: EP) e a relativa à capitalização 
dos bancos  

– No plano externo, o financiamento ao Estado permitiu 
substituir a quebra do financiamento externo aos bancos 
que, em resultado da crise, desceu de 174 mil milhões no 
final de 2010 para quase 80 mil milhões em setembro 
2015, constituindo o factor mais importante da 
desalavancagem do sector   

11 



A dívida como solução … de novo? 

• Um sistema financeiro eficiente é um elemento essencial à 
boa afectação de recursos na economia, mas supõe um 
financiamento equilibrado, capaz de avaliar riscos (incluindo o 
do país) e selectivo no apoio ao investimento. De outro modo 
torna-se, pelo contrário, numa fonte de acumulação de 
problemas 

• A economia sofre, desde o início da década de 90, de 
problemas estruturais que tem de resolver para poder crescer 
e retomar o acesso estável a financiamento 

• Falar em reestruturar a dívida quando o país regressou aos 
mercados, a política orçamental cumpriu os objectivos, as 
taxas de juro que defrontamos são baixas e os spreads se 
normalizam, é um erro estratégico grave por mostrar que 
afinal queremos voltar a usar a dívida como solução: só que 
agora ela não estará disponível nos mesmos termos 

12 



Reformas institucionais: Enquadramento 
orçamental – A nova LEO   

• Corrige as falhas do sistema:  

– Integração com a política económica através da articulação com a Lei das 
Grandes Opções 

– Consagração efectiva da programação plurianual, incluindo programação 
de resultados e limite às despesas 

– Descentralização da gestão: Ministério das Finanças responsável pelo 
controlo macroeconómico; autonomia e responsabilização de gestão dos 
ministérios sectoriais 

– Contabilidade de acréscimo 

– Em resumo, cria condições para o controlo das despesas públicas 
subordinado às condições de estabilidade e sustentabilidade das finanças 
públicas  

• Estabelece um período de transição de 3 anos para implementação  

• É uma reforma indispensável à mudança de modelo. Por isso requer um 
compromisso político estável 
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Outras condicionantes institucionais  

Num contexto em que 

i. a taxa de câmbio deixa de poder ser usada para corrigir os salários 
nominais 

ii. a competitividade e o crescimento da economia exigem a reafectação 
de recursos para usos mais eficientes 

é indispensável 

– adequar a política económica, incluindo a política fiscal, ao 
enquadramento externo   

– flexibilizar a negociação salarial e a afectação do capital e do 
trabalho, o que tem implicações 

i. nas leis laborais,  

ii. no sistema judicial (cumprimento de contratos, resolução de 
empresas),  

iii. no sistema financeiro (afectação do crédito, financiamento de capital 
de risco) 
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Um programa abrangente e coerente de 
reformas 

• É sobretudo indispensável um programa coerente de reformas 

• Listas de reformas subordinadas aos critérios da OCDE são 
insuficientes 

– Em geral, traduzem-se na adopção de medidas legislativas, 
não avaliando a sua eficácia nem mesmo o seu 
cumprimento  

– Mesmo que procurem avaliar a priori o impacto específico 
de cada medida, ignoram os custos de manter o status 
quo. Estes são custos de oportunidade, politicamente 
invisíveis. Ou seja, em geral é claro quem paga o custo de 
cada reforma, mas quem paga o custo do status quo é 
muito menos óbvio 
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