


NO FINAL DE outubro, enquanto um 
grande número de países reclamava dos 
malefícios provocados pela crise mun-
dial, o ministro das Finanças português, 
Teixeira dos Santos, parecia um aluno 
ultra-aplicado pedindo para ser punido 
por um professor carrasco. 

Ele foi ao Parlamento, no dia 27 de 
outubro, defender seu voto favorável ao 
endurecimento das punições — por parte 
da União Europeia (UE) — a países que 
derrapam nas suas contas. No mesmo dia, 
repetiu seus argumentos ao expor a pro-
posta de Orçamento português para o ano 
que vem. A diretriz da União Europeia 
é cobrir os saldos externos portugueses 
por meio de corte das despesas públicas, 
especialmente de assistência social, com 
uma conseqüente redução no crescimento 
econômico. 

Deputados o acusaram de driblar o 
Poder Legislativo por não ter consulta-
do o Parlamento sobre as novas regras 
comunitárias, dentre as quais a passagem 
das propostas de Orçamento por um 
crivo prévio da UE. Entre os motivos da 
preocupação do bloco com a pequena 
economia portuguesa está o entendi-
mento de que a bancarrota pode ser vista 
como uma falha do sistema financeiro do 
euro — e não dos países pobres da Europa. 

O Partido Social-Democrata (PSD), 
na oposição, não questiona a orientação 
para os cortes. Discorda na forma e ace-
nou com a possibilidade de não deixar 
passar o Orçamento. Para garantir apoio 
às contas, o governo do Partido Socialista 
(PS) ameaçou dissolver o governo. Aberta 
a crise, o presidente Aníbal Cavaco Silva, 
do PSD, levou o debate para o Conselho 
de Estado, que reúne figuras nacionais 
importantes. 

A proposta do governo, nas avaliações 
do Conselho Econômico e Social (CES) 
— que reúne figuras importantes da vida 
nacional -, de fato penaliza os setores de 
renda média e baixa."0 esforço é para 
o mais frágil", disse a Retrato do brasil o 
presidente do CES e ex-ministro, José 
Albino da Silva Peneda. 

Nas ruas, a mobilização popular ainda 
é relativamente baixa se comparada, por 
exemplo, com a paralisação permanente 
em vigor na França desde setembro 
último — para não falar na gigantesca 
campanha de protesto dos gregos, que já 
dura dois anos. 

Mas os portugueses, aparentemente, 
começam a ficar preocupados. Sinal 
disso foi a união, neste ano — após 22 

anos atuando de maneira separada —, 
das duas principais centrais sindicais do 
país: a Central Geral dos Trabalhadores 
Portugueses (CGTP) e a União Geral dos 
Trabalhadores (UGT). 

Depois de várias ações comuns, espe-
cialmente no Primeiro de Maio e depois, 
em julho, elas concordaram em convocar, 
conjuntamente, uma greve geral, que 
deveria começar com um dia nacional de 
protesto, em 24 de novembro, mobiliza-
ção essa que conta também com o apoio 
dos sindicatos independentes do país. 

Esse desdobramento reflete a força da 
depressão mundial. O desemprego portu-

Os trabalhadores 
aceitariam um 
pacto se o 
governo mudasse 
a política 
guês chegou a 9,4% em maio de 2009, o 
maior em 23 anos. Um ano depois, novo 
recorde, de 11%. O governo reconhece 
que a proposta de Orçamento para 2011 
tende a aumentar o desemprego. 

Em julho, quando se ensaiou uma 
paralisação mais ampla, os dirigentes da 
CGTP explicaram que não queriam parar 
o país. O seu secretário-geral, Carvalho 
Silva, conversou à época com a ministra 
do Trabalho, Helena André, e ponderou 
que aceitaria um pacto social, mas o go-
verno teria de mudar a orientação política. 
"As medidas apontadas pelo governo são 
limitadoras do crescimento econômico e 
apontam para a diminuição do emprego, 
quer no setor privado, quer no setor 
público", declarou ao jornal português i. 
Ele argumenta, porém, que a proposta do 
governo servirá para reativar a economia. 

Esse debate tem como pano de 
fundo o histórico recente da economia 
portuguesa: o alto endividamento do 
país está associado a uma fraca estrutura 
econômica, que se deteriorou desde a 
vigência do euro. 

Turbinado nos anos 1990, o PIB logo 
encruou e não ultrapassa os 3% desde 
2000. No ano que vem, vai estagnar, pre-
vê o Banco de Portugal. O fato é que a 
competitividade portuguesa vem caindo, 
como na maioria dos integrantes da zona 
do euro. Como consequência, sua tímida 
fatia do comércio mundial caiu ainda 

mais. Entre 1996 e 2004, a China aboca-
nhou-lhe o mercado de têxteis, roupas e 
calçados, apontam os economistas Jean 
Pisani-Ferry e Alan Ahearne no artigo 
"The Euro: Only for the Agüe" (O euro: 
apenas para os ágeis). Para eles, Portugal é 
um dos "países-problema" do continente. 

Perda de mercado significa perda de 
renda, e o endividamento, que sempre foi 
um problema, cresceu sistematicamente 
nos últimos dez anos. 

COMO SAIR DA ARMADILHA? 
Depois que o ex-presidente George Bush, 
dos EUA, fechou abruptamente a torneira 
do crédito internacional em agosto de 
2008, a dívida portuguesa explodiu. 

Essa dívida, aliás, já estava acima dos 
60% do PIB desde 2005, mas em 2009 
chegou a 76% e deve chegar a 91% até 
final do ano, prevê a UE. O dilema do go-
verno, então, é como sair dessa armadilha 
sem, ao mesmo tempo, provocar grandes 
alterações na política recente do país. 

Ele busca manter a relação com os 
chamados mercados, mas não pode mais 
contar com os recursos que estes, mal ou 
bem, colocavam na economia. 

Foi dessa forma que o primeiro-
ministro José Sócrates defendeu a 



redução de gastos públicos no Orçamen-
to do ano que vem. "É para defender 
trabalhadores e mais fracos que temos 
de assegurar as condições de crédito", 
disse em outubro. Fortaleceu, assim, a 
afirmação do deputado João Galamba, 
também do PS, de que o Orçamento já era 
"o de maior austeridade na democracia 
portuguesa". 

E essa não é uma opção do governo, 
disse o deputado; é uma reação à política 
internacional. Alguns social-democratas 
apoiam Sócrates. "Não há outra solução 
[...] temos de percorrer esse caminho", 
disse a ex-ministra das Finanças e ex-líder 
do PSD Manuela Ferreira Leite. 

Com isso, ajudou a aprovar o Orça-
mento. O líder do Partido Comunista 
Português, Jerónimo de Sousa, apontou 
a contradição. "Entre a confiança e a 
segurança dos salários dos portugueses, 
o senhor prefere a dos mercados", disse 
ele a Sócrates. 

A relativa concordância entre PS e 
PSD viabilizou os primeiros planos de 
austeridade, em março e junho, mas, na 
discussão do Orçamento, o PSD endu-
receu. Talvez porque perceba fraqueza 
em Sócrates — e muitos pensam assim 
em Portugal. 

O PSD faz coro, por exemplo, aos 
que acusam o primeiro-ministro de não 
agir no momento certo, ou de gastar de-
mais, elevando as despesas de 40,5% para 
45,2% do PIB entre 2008 e 2009. Neste 
ano, o estouro das contas deve ser de 1,7 
bilhão de euros. 

Do outro lado, a crítica é oposta: suas 
ações são vistas como ameaça ao bem-
estar social e recessivas. Já houve congela-
mento temporário e cortes de benefícios. 
Em uma família de dois adultos e uma 
criança, a renda passou a ser dividida por 
2,2 e não 3, elevando o valor per capita. 
A família fica "mais rica" e perde parte 
ou o total de benefícios. 

É o caso do jornalista Mário Dias, de 
58 anos, que teve agora o terceiro filho e 
vai ficar sem o abono: "Agora é só para 
quem tem o rendimento mínimo." 

Se o remédio é 
amargo, melhor 
é tomar logo. Mas 
o governo arrocha 
a conta-gotas 

Salários de funcionários públicos 
serão cortados e congelados, assim como 
aposentadorias. Salários privados tam-
bém são afetados por diminuições nos 
abatimentos de imposto de renda e pela 
obrigatoriedade de quem recebe seguro-
desemprego aceitar vencimentos mais 
baixos. O poder de compra também cai: o 
imposto sobre produtos e serviços subiu 
um ponto neste ano e, no próximo, subirá 
mais dois, na taxa máxima: continuará a 
ser um dos mais altos da zona do euro. 
"O governo não cortou despesa, cortou 
no bolso dos funcionários públicos", diz 
Peneda, do CES. "Foram cortes informá-
ticos, de pedir ao programador: 'ali onde 
está 200 você coloca 100'. Não são medi-
das de gestão", diz João Sousa Andrade, 
da Universidade de Coimbra, autor do 
livro A Crise Financeira Internacional. 

Mesmo assim, os conservadores 
assediam: veem a seqüência de pacotes 
como desnorteio. E têm razão, diz Álvaro 

Santos Pereira, professor de economia da 
Universidade Simon Fraser. "Se o remédio 
é amargo, melhor é tomar logo." Em vez 
disso, diz, o governo arrocha a conta-gota. 

Essa crítica é ampla. "O primeiro-
ministro não tem estratégia nenhuma 
senão fazer espetáculo e conciliar as 
circunstâncias para ver se dura", disse o 
ex-ministro das Finanças Medina Carreira 
em entrevista ao Diário Econômico, em 
outubro. 

Isso abre caminho para o PSD, que já 
prepara a recandidatura de Cavaco Silva. 
"Será um passeio", diz Sousa Andrade. É 
possível. O próprio PSD enfrentou uma 
situação política muito difícil depois do 
estouro da bolha da internet, em 2001 — 
que foi uma crise menor que a atual. 

Na época, o ajuste foi feito pelo go-
verno do PSD, sob José Manuel Durão 
Barroso, agora presidente da Comissão 
Europeia. Ele congelou os salários públi-
cos, criou impostos indiretos, privatizou 
empresas e reduziu os gastos da saúde. 

A solução foi obtida à custa de cres-
cimento econômico negativo e alta do 
desemprego. Barroso caiu e seu subs-
tituto, Santana Lopes, também. Com 
isso, Sócrates e os socialistas venceram a 
eleição de 2005. 

Para alguns, os socialistas avançaram 
pouco no controle de gastos. "Não se 
consegue reduzir o tamanho do Estado 
tentacular porque ele mantém o poder 
político português", opina Sousa An-
drade. Diferentes blocos econômicos 
representados por ministérios e lobistas 
competem por fatias do Orçamento, 
escrevem os economistas Peter Claeys e 
Antônio Afonso. 

O manejo das contas públicas é feito 
com cortes pontuais em tempos mais 
difíceis. Nos Orçamentos de 1978 a 2007, 
os pesquisadores não encontraram sinais 
de reduções estruturais: se a dívida caiu, 
foi em função do crescimento econômico, 
não de cortes de gasto. 



Os cortes realizados na crise atual 
seguem a tradicional fórmula de au-
mento de impostos sobre o consumo e 
redução de benefícios sociais e salários. 
"Se medidas desse tipo forem aplicadas, 
teremos uma recessão em 2011. Tivemos 
em 2009, então teríamos uma recessão 
intermitente seqüencial", diz o líder do 
Bloco de Esquerda, Francisco Louçã. 

O crescimento às vésperas do euro e 
o endividamento estimulado diminuíram 
o desemprego e ajudaram a elevar os 
salários, escreveu o economista-chefe 
do FMI, Olivier Blanchard, em 2006. O 
custo unitário do trabalho em Portugal, 
em 1999-2009, subiu 2,2%, ante queda 
de 0,1% na zona do euro. Mas o voo 
durou pouco. 

A perspectiva agora é de queda 
generalizada dos salários na Europa, 
acredita a economista Laurence Boone, 
do Banco Barclays na França. Ela disse 
a Retrato do Brasil que "há um ajuste 
de competi t ividade interna, que era 
necessário na maioria dos países peri-
féricos". Para ela, a demanda externa 
virá dos países do núcleo duro da UE, 
como a Alemanha, que está procurando 
aumentar seus salários. 

Para o deputado Galamba, o PS 
não acha que se deve aumentar a com-
petitividade por meio da redução dos 
salários — apesar de o arrocho apontar 
o contrário. "O PS tem de gerir aqui 
uma contradição interna que não pode 
evitar, porque está no governo", explica 
ele. "Continua a haver medidas de forte 
estímulo ao crescimento econômico." 

No PSD, a equação do custo do tra-
balho é mais aceita. Acredita-se que um 
corte na contribuição à Segurança Social 
será positivo para o crescimento, avalia 
o deputado Duarte Pacheco. 

De maneira mais geral, porém, a 
opinião pública parece ressentida com 
esse tipo de proposta, identificada, às 
vezes, com os países ricos da Europa. "A 
imposição do projeto dos mais fortes, de 

forma autoritária, pode minar o modelo 
europeu", diz Peneda, do CES. 

Ele imagina que a unidade da Eu-
ropa está ancorada sobre o respeito às 
diferenças de cada país. "Isso não está 
sendo respeitado. Portugal não é como 
os países do norte." 

DESCUMPRIDOR DAS REGRAS 
Parece certo, porém, que os portugueses 
estão apostando no fortalecimento da co-
munidade europeia, tal como existe hoje. 
Seja por suas fraquezas ou dificuldades 
prementes, o fato é que o governo do país 
concordou em sujeitar seu Orçamento ao 
crivo da UE daqui para a frente. 

Esse mecanismo é um aprofunda-
mento radical das restrições aos Estados 
nacionais e passa a valer já no ano que 
vem. Em outras palavras, coincide com o 
período crítico da crise mundial, quando 
os países terão de tomar decisões que, 
a julgar pela avaliação da maioria dos 
especialistas, não serão tranquilas, para 
dizer o mínimo. 

Não é de admirar que, internamente, 
Sócrates esteja andando num fio de nava-

lha. A pressão daqui para a frente tende a 
aumentar, visto que, em tempos normais, 
Portugal sempre teve problemas para se 
adequar ao regime do euro. 

O país é descumpridor contumaz de 
uma das regras fundamentais da união 
monetária: manter déficit abaixo dos 3% 
do PIB. Dos dez anos de euro, o país 
ultrapassou essa barreira em cinco. Nos 
outros, teve ora 2,8%, ora 2,9%. 

Embora sempre tenha sido negativa, 
essa inadequação tem um impacto mais 
crítico agora. O corte do crédito mundial 
elevou muito o custo dos poucos recursos 
financeiros disponíveis, principalmente 
para quem não anda na linha. Está difícil 
conseguir financiamento mesmo pagando 
juros extorsivos de 6% ou mais ao ano. 

Foi provavelmente assustado com o 
reflexo dessa situação para o emprego 
que, em julho, o secretário da CGTP defi-
niu o dia nacional de protesto e luta como 
um meio de "pressionar o governo para 
alterar as leis que têm vindo a prejudicar 
os trabalhadores". Da mesma forma, 
podem-se imaginar riscos para a econo-
mia portuguesa em geral se as empresas 
não conseguirem financiar a produção 
em 2011. Talvez tenha justamente esse 
sentido a objeção do deputado comunista 
Honorio Novo no Parlamento. 

Contra a defesa das regras do euro 
pelo ministro das Finanças, Teixeira da 
Silva, Novo lembrou que ela "vai implicar 
que seja predeterminado um conjunto 
de decisões em matéria orçamentai". E 
isso, por sua vez, disse ele, "vai precon-
dicionar as opções livres das políticas 
orçamentais". 

Text Box
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