


ESEMBARCAR NO AEROPORTO INTERNACIONAL 
da Portela, em Lisboa, nestes dias de pr i 
mavera, é mergulhar em um país à beira de 
um ataque de nervos. O sol está de volta e os 
dias estão mais longos, mas a atmosfera é 
inusualmente pesada. Zelosos de sua histó
ria, pessimistas por natureza, os portugue
ses têm es ta t ís t icas para provar que o país 
vive sua pior crise econômica em 160 anos. 

O indicador mais eloquente é o da dívida pública. Em algum momen
to deste ano, ela at ingirá a marca histórica de 100% do PIB. E ainda vai 
piorar, devendo chegar a 107,4% da economia lusitana ao final de 2012. 
Traduzindo para a linguagem das ruas, há manifestações contra políti
cos e piquetes contra banqueiros; servidores públicos exigindo transpa
rência e estudantes gritando por um futuro com empregos. Num protesto 
peculiar e silencioso, placas com a palavra "Portugal" têm sido viradas 
de ponta-cabeça nas avenidas lisboetas. É a primavera lusitana da crise. 

Semanas atrás, a crise de con-

A votação estava marcada para 
5 de junho (depois da conclusão 
desta edição), mas seu resultado, 
no fundo, faz pouca diferença. Nos 
próximos três anos, qualquer que 
seja o ocupante do Palácio de São 
Bento, o pa ís será governado na 

fiança, dentro e fora do país, forçou 
o primeiro-ministro socialista José 
Sócrates a anunciar sua renúncia 
e convocar eleições, em que teria 
sua pe rmanênc ia no cargo desa
fiada pela candidatura do social-
democrata Pedro Passos Coelho. 



prát ica pelo que os portugueses 
chamam de Troika: Banco Cen
tral Europeu, Fundo Monetár io 
Internacional e União Europeia. 

O trio aprovou, no iníc io de 
maio, um plano de resgate a Por
tugal. Em troca de uma ajuda de 
€ 78 bi lhões (cerca de R$ 182 bi
lhões), os portugueses aceitaram 
submeter-se a duras medidas de 
austeridade. O acordo prevê uma 
redução do déficit o rçamentá r io 
do governo para 3% do PIB até 
2013. Neste momento, ele es tá 
em 9,1%. Para promover a frea
da necessá r ia , o plano da Troi
ka estabelece que, nos próx imos 
dois anos, haverá em Portugal: 

» demissão de funcionários 
públicos (1% na administração fe
deral, 2% nas cidades) e congela
mento de reajustes e promoções; 

» cortes de pelo menos 
15% nas folhas de pagamen
to e no n ú m e r o de cargos de 
chefia das empresas estatais; 

» suspensão de obras públi
cas, como as do novo aeroporto 
de Lisboa e do Trem de Grande 
Velocidade entre Lisboa e Porto. 

» f u s ã o de m u n i c í p i o s . 
O pacote de austeridade tem 

impacto direto sobre a legislação 
trabalhista e p r ev idenc i á r i a de 
Portugal. Aposentadorias acima 
dos € 1,5 mil sofrerão corte de até 
10%. O pagamento de seguro-de-
semprego será encurtado dos atu
ais cinco anos para 18 meses, com o 
benefício reduzido de € 1.257 para 
€ 1.048. Haverá, ainda, redução 
no limite permitido de horas ex
tras e corte nas indenizações por 

demissão de 30 para 20 dias de 
salário para cada ano trabalhado. 

Medidas de austeridade em 
autarquias e estatais têm maior 
impacto em Portugal que no resto 
da Europa e no mundo desenvol
vido em geral. Mais da metade da 
população - cerca de 5,5 milhões 
de pessoas - trabalha para o Esta
do ou dele recebe pensões, subsí
dios ou seguro-desemprego. Com 
o governo em dieta forçada, não 
há muito de onde t i rar energia 
para manter a economia girando. 

Tecnicamente, o pa í s entrou 
em recessão no primeiro trimestre 
deste ano. A expectativa da Orga
nização para Cooperação e Desen
volvimento Econômico (OCDE) é 
que seu PIB continue encolhendo 
pelos próx imos dois anos. O re
sultado deve ser crescimento eco
nômico de 2,1% negativos em 2011 
e de 1,5% negativo em 2012. Até 
o fim deste ano, o contingente de 
desempregados será de 13% da po
pu lação economicamente ativa. 
Isso significa que 123 mil trabalha
dores perderão seus empregos. É 
quase uma Lisboa inteira. Para se 
adaptar a esses tempos difíceis, fa
mílias estão tirando seus filhos de 
escolas particulares e devolvendo 
aos bancos carros e casas que ad
quiriram com dinheiro empresta
do. O preço dos imóveis em Lisboa 
e no Porto caiu em até um terço de 
seu valor antes do início da crise. 

"O resultado desse empobreci
mento súbito é que Portugal já está 
experimentando uma fuga de cére
bros e de mão de obra especializa
da, em busca de oportunidades em 





outros países", diz o advogado Luiz 
Miguel Henrique, coordenador do 
Lide Portugal, uma associação que 
reúne 60 das maiores empresas do 
país e incentiva o intercâmbio com 
parceiros brasileiros e de Angola. 
Este movimento já atinge jovens 
que ainda nem entraram 
no mercado de trabalho. 
"Para quem, como eu, está 
às portas do diploma, a úni
ca saída viável é o aeropor
to", afirma Adolfo Maia, 21 
anos, estudante de turismo 
da Universidade Lusófona 
de Lisboa. Se portugueses 
nativos querem sair, é na
tural que residentes estran
geiros das ex-colônias este
jam dispostos a voltar para 
seus países . "Se recebesse 
uma proposta, iria para A n 
gola no dia seguinte, mesmo 

que para ganhar um pouco menos", 
diz o jornalista angolano Antonio 
Santos, da RTP, a emissora de rá
dio e TV pública portuguesa. San
tos vive há 31 anos em Portugal. 

Todo banqueiro e empresár io 
p o r t u g u ê s tem na ponta da lín

gua uma explicação para o modo 
como o país mergulhou na crise. 
"Nos tempos de bonança, as taxas 
de juro saíram de níveis portugue
ses - altos - para níveis europeus 
- baixos. O país habituou-se a con
sumir bens e financiar imóveis de

mais e a poupar de menos", 
afirma Luís M i r a Amara l , 
diretor do BIC, um banco de 
capital luso-angolano. "Só 
que a festa acabou." Henri
que Granadeiro, presidente 
da Portugal Telecom, hoje 
acionista da brasi leira Oi , 
diz algo semelhante: "Du
rante anos, nos habituamos 
a gastar mais do que ganhá
vamos, consumir muito e 
poupar pouco. Quando o di
nheiro que financiava tudo 
isso escasseou nas praças in
ternacionais, o rei ficou nu". 



O diretor-geral da Euro 2004, 
António Laranjo, calcula que fo
ram investidos € 665 milhões nos 
dez estádios utilizados durante o 
campeonato de seleções europeias 
realizado naquele ano em Portugal. 
Alguns deles, como os de Leir ia , 
Faro-Loulé e Aveiro, são monumen
tos ao desperdício. Vivem vazios 
depois do evento. Mas os portugue
ses parecem incomodados mesmo é 
com as Parcerias Público-Privadas 
por trás das maiores obras realiza
das no país na última década. Como 
a ponte Vasco da Gama, inaugura
da em 1998, que liga Lisboa à outra 
margem do rio Tejo e deixou um 
rombo no lado público da parcei
ra estimado em € 4 0 0 milhões. O 
economista António Nogueira Lei
te, membro da cúpula do Partido 
Social Democrata, compara os anos 
perdulár ios da virada do milênio 

ao final do período de ouro da his
tória portuguesa, no século 17. "Se 
naqueles tempos o rei Dom João V 
torrou um bocado do ouro de Minas 
Gerais para fazer o Convento de 
Mafra, nos anos recentes desperdi
çamos dinheiro da Europa para er
guer os suntuosos estádios da Euro 
2004 ou construir autoestradas 
caras e superdimensionadas", diz. 

Se a questão é endividamento, 
as famílias não têm se saído muito 
melhor. A diferença média entre 
d ív idas a pagar e rendimentos a 
receber é de 129%. "Os portugueses 
ficaram seduzidos com tamanha 
oferta de crédito e juros baixos. Só 
que o jogo mudou", diz o economis
ta Medina Carreira, ex-ministro 
das Finanças e especialista em polí
tica fiscal. A taxa de poupança por
tuguesa é pequena, de apenas 10% 
do PIB. É comparável à da Irlanda 

(9,3%), que também está em crise. 
São si tuações opostas, dentro da 
Europa, à da Finlândia, um exem
plo de país prudente, com o dobro 
da taxa de poupança , de 19,8%. 

Se fez de Portugal um país arti
ficialmente rico por algumas déca
das, a adesão à União Europeia tam
bém serviu para aniquilar setores 
inteiros da economia. Para não ge
rar excesso de produção dentro da 
zona do euro, pessegueiros e vinhas 
foram exterminados. Como parte 
de um acordo de não competição 
com pescadores espanhóis e agri
cultores franceses, os portugueses 
aceitaram incentivos para eliminar 
parte considerável de sua estrutura 
agropecuária. Das 250 mil proprie
dades produtivas existentes ao final 
dos anos 70, sobraram 15 mil. Desde 
1994, quando foi criado o Fundo de 
Coesão Europeu, pescadores portu-



gueses recebem dinheiro em troca 
do desmanche de suas embarca
ções. Segundo dados da Comissão 
Europeia, a frota pesqueira do país 
encolheu para 8,5 mil barcos, 20% 
a menos do que havia em 1986. "O 
país em que o peixe é rei hoje impor-

trar paralelos com a situação atual. 
O país pediu ajuda formal ao F M I 
em 1977, quebrou de novo em 1982 e 
voltou a recorrer ao fundo em 1983. 
A receita de Washington nunca foi 
muito diferente da atual: corte de 
despesas e enxugamento do Estado. 

O resultado sempre foi um encolhi
mento temporário da economia e o 
aumento do desemprego. O truque 
para sair da crise é tão velho quanto 
as recessões: deixar a inflação subir 
para comer parte da dívida pública 
e desvalorizar o câmbio para tur

binar as exportações e reto
mar o crescimento com base 
no consumo externo. Só que 
Portugal hoje não pode fazer 
nenhuma das duas coisas. 
Sua moeda é o euro, e quem 
fixa os juros e controla o 
câmbio é o Banco Central Eu
ropeu. Com os países do Nor
te retomando o crescimento e 
preocupados com a volta da 
inflação, não há esperança 
de uma saída "fácil" para a 
periferia endividada do con
tinente. Portugal perdeu o 
direito de se autogovernar. 

ta boa parte do alimento que 
consome", afirma Fernan
do Dias, gerente da loja Rei 
do Bacalhau, em Lisboa. O 
combate ao excesso de pro
dução na União Europeia 
praticamente eliminou os 
lanifícios da Serra da Es
trela e as fábricas de calça
dos do Ribatejo, além de ter 
dado cabo de muitas con
fecções no Vale do Rio Ave. 

Portugal não é propria
mente neófito na gestão de 
crises, e não é preciso voltar 
160 anos atrás para encon-
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