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Uma economia reanimada
numa Nação mais insatisfeita
Márcia Galrão e Luís Reis Pires
marcia.galrao@economico.pt

“A crise internacional não deu
umminuto de descanso e aUnião
Europeia viu-se a braços com
ataques especulativos ao euro e
uma instabilidade nos mercados
que levou aGrécia a uma situação
extrema e colocou Portugal de-
baixo dos holofotes das institui-
ções europeias”. A análise que o
Diário Económico fazia há exac-
tamentecincoanospara ilustraro
Estado da Nação em 2010 - cum-
pria Sócrates o primeiro ano de
um Governo minoritário - não
anda longedomomentoquePor-
tugal hoje atravessa. Pelo meio o
país atravessou três anos de res-
gate financeiro marcados pela
austeridade e a crise internacio-
nal deu poucas tréguas para que
fosse possível recuperar investi-
mento ou emprego. AEuropa vê-
-se novamente a braços com a
crise grega e Portugal teme vir a
sero senhorque se segue.

Ainda assim, não é de todo
mentira aquilo que o primeiro-
-ministro tenta vender: alguns
indicadores estão melhor do que
em 2011, ano em que Passos Coe-
lho chegou ao Governo. O défice
orçamental que passou de 7,4%
doPIB para 4,5%doPIB em2014,
e Portugal tem agora um exce-
dente externo face ao resto do
mundo. Mas à custa de quê? Um
“enorme aumento de impostos”,
como anunciou em Outubro de
2012 o então ministro das Finan-
ças Vítor Gaspar (a carga fiscal
subiu de 35,3% do PIB em 2011
para 37,6% em 2014), pensões e
salários cortados na Função Pú-
blica, privatizaçõesdevárias em-
presas do Estado e uma dívida
quepassoude 111,1%para 130,2%
nosúltimosquatroanos.

Um cenário que leva o conse-
lheiro de Estado Manuel Alegre a
afirmar que o “Estado da Nação é
um estado de falhanço absoluto
da austeridade, com um Estado
social que se degradou, de bens
públicos estratégicos que foram
vendidos ao desbarato, de insub-
missão injustificada a interesses
quenão sãonacionais”.

Um olhar bem diferente do

Debate A crise grega, a incerteza na zona euro e os quatro anos de austeridade impostos aos
portugueses tornam o actual retrato do Estado da Nação muito semelhante ao de há cinco anos.

que tem Marques Mendes, para
quem “a Nação está melhor do
que estava”. “A economia está a
recuperar, o desemprego a dimi-
nuir. O investimento a começar a
surgir. A trajectória é globalmen-
te positiva”, diz o conselheiro de
Estado, salvaguardando que
“ainda não é molde de emban-
deirar emarco”.

António Mendonça, econo-
mista e professor do ISEG, assu-
meque énaquestãodo equilíbrio
das contas externas que existem
“dados positivos mais visíveis. E
também em termos orçamen-
tais, naquestãododéfice”.Ainda
assim, basta olhar para a econo-
mia a “nível estrutural”, para se
perceber a razão de ser da frase
emblemática de Luís Montene-
gro, líder parlamentar do PSD:
“A vida das pessoas não estáme-
lhor mas o país está muito me-
lhor”. É que, como sustenta An-
tónioMendonça, “o ajustamento
que foi feito foi nominal, não es-
trutural” e os “indicadores es-
truturais não estão melhores, o
investimento é o casomais signi-
ficativo: regrediu muito, está ao
nível dos anos 80”.

Mesmo a nível das contas ex-
ternas “é preciso atenção”, avi-
sa o economista do ISEG. “Os
últimos sinais mostram uma
forte recuperação das importa-
ções, associada à recuperação da
procura interna”, diz, levantan-
do a dúvida sobre “se o ajusta-
mento externo e o equilíbrio das
contas externas foi conseguido
de forma sustentável ou moti-
vado apenas pela quebra do
consumo e do investimento”.

Outro dos aspectos negativos
que é salientadono balanço des-
tes quatro anos é o valor do de-
semprego. Passos Coelho conse-
gue deixar o país com um valor
de 13,2%, mais baixo do que em
2012 ou em2013 (quando atingiu
o valor recorde de 16,2%), mas
ainda superior ao herdado de
Sócrates (12,7% em2011).

Outra vez a Grécia
É com base na ideia de um país
com contas externas em dia e
sem o peso de um resgate que o
Governo vai hoje tentar con-

vencer o plenário da Assembleia
da República de que o Estado da
Nação é hoje muito mais positi-
vo do que em 2011, quando che-
gou ao poder, e que se não fos-
sem as medidas de austeridade
levadas a cabo, Portugal estaria
agora na mesma situação em
que se encontra a Grécia.

A eventual saída de Atenas da
zona euro é um cenário que não
parece assustar o Governo, por-
que, como temafirmado aminis-
tra das Finanças, “Portugal tem
os cofres cheios”.Mas emcaso de
turbulência, essaalmofada finan-
ceira, que pode permitir ao país
aguentar alguns meses sem ir ao
mercado, aumenta o rácio da dí-
vida pública, que no final do ano
passado ultrapassou os 130% do
PIB. Já dizia ao Económico o em-
baixador Seixas da Costa, que os
cofres portugueses “estão cheios,
masdedívidamaisbarata”.

A situação na Europa e o ‘Não’
no referendo grego são temas in-
contornáveis no debate de hoje.
Marques Mendes antecipa que “o
dossier Grécia vai jogar a favor do
Governo, porque basta as pessoas
verem as imagens e compararem
com Portugal, para ficarem as-
sustadas e menos ávidas de mu-
dança”. Será? Alegre pensa o
contrário: “Recebemos agora
uma lição de dignidade, coragem
e liberdade da Grécia”, que o so-
cialista espera que seja aproveita-
da por António Costa para lutar
“porumaviragem”naEuropa.

A poucos meses de eleições
legislativas, os partidos vão
usar o hemiciclo para coloca-
rem em campo as suas estraté-
gias eleitorais. E os argumentos
que se irão esgrimir terão já no
horizonte esse calendário.
“Será um pré-comício”, ante-
cipaMarquesMendes.

O politólogo Carlos Jalali su-
blinha que estes quatro anos
ajudaram a enfatizar a “insatis-
fação dos cidadãos com o fun-
cionamento da economia e a
desconfiança nos seus repre-
sentantes”. Uma “dinâmica de-
crescente”, que não é nova nes-
te mandato, mas que se tem
vindo a “acentuar”, assume,
preocupado, o professor. ■

DEBATE DO ESTADO DA NAÇÃO

Manuel Alegre
Conselheiro
de Estado

“O Estado da Nação é um
estado de falhanço absoluto da
austeridade. Um Estado social
que se degradou, bens públicos
estratégicos que foram vendidos
ao desbarato, insubmissão
injustificada a interesses
que não são nacionais”.

Marques Mendes
Conselheiro
de Estado

“A Nação está melhor
do que estava. A economia
está a recuperar, o desemprego
a diminuir, o investimento
a começar a surgir. A trajectória
é globalmente positiva.
Evidentemente que ainda não é
molde de embandeirar em arco”.

António Mendonça
Economista e
professor do ISEG

“Os indicadores estruturais
não estão melhores e o
investimento é o caso mais
significativo: regrediu muito,
está ao nível dos anos 80”.
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Setembro de 2014
António Costa disputa eleições
primárias no PS contra António
José Seguro e consegue
conquistar a liderança do maior
partido da oposição.

DEBATE DO ESTADO DA NAÇÃO

30 de Junho de 2011
Uma semana depois de ter tomado
posse o Governo de Passos
Coelho anuncia a primeira medida
de austeridade, falhando logo
ali com uma promessa eleitoral:
aplica pela primeira vez a
sobretaxa de IRS que implica o
corte de 50% no subsídio de Natal
nos sectores público e privado,
acima do salário mínimo nacional.

13 de Julho de 2011
A ‘troika’ chega a Portugal para
avaliar se as medidas previstas
no Memorando de Entendimento,
assinado a 17 de Maio de 2011,
estão a ser cumpridas. O défice,
em 2010, atingiu os 9,1% do PIB.

Junho/Julho de 2012
Foi um início deVerãoamargopara
oGovernoqueenfrentouemJunho
aprimeiramoçãodecensurano
Parlamento, apresentadapeloPCP
edias depois via oConstitucional
chumbar a suspensãodos subsídios.
Foi o primeirogrande revésdo
Executivo eoprimeirodevários
chumbosdoConstitucional .

Janeiro de 2012
Descobre-se um buraco financeiro
na Madeira de mais de seis mil
milhões de euros, o que agravou
o défice e trocou todas as contas
do Governo. Passos Coelho viu-se
obrigado a comunicar os novos
dados aos credores e a negociar
um resgate com a Madeira.

Setembro de 2012
Passos anuncia o aumento da TSU
de 11% para 18% para os trabalha-
dores do sector privado. Portas foi
contra e deu-se a maior manifesta-
ção de populares desde o 25 de
Abril. Largos milhares de pessoas
saíram à rua contra o Governo.

Os momentos mais
marcantes da legislatura
Episódios Assunção Esteves disse que estava a liderar o Parlamento na mais “dura” legislatura desde o 25 de Abril.
A ideia tem sido repetida por Passos e Portas. Com um programa de ajustamento para cumprir, o Governo teve de
aplicar austeridade, viu o Constitucional chumbar-lhe pretensões, o povo a sair à rua e os polícias a desafiar a tutela.
Pelo meio a coligação quase caiu, o PS mudou de liderança e o maior banco do país desabou.

12 de Março de 2012
Mais de 200 mil pessoas saíram à

rua numa manifestação espontânea
que foi convocada a partir das redes

sociais. Insurgindo-se contra a
austeridade e a ‘troika’.

Outubro de 2012
O ministro das Finanças, Vítor Gas-
par, anuncia um “enorme aumento
de impostos” para o Orçamento de
2013, para fazer face aos chumbos
do TC. A contestação social e políti-
ca aumenta.

Abril de 2013
Depois de várias polémicas
e de Passos o tentar segurar,
Relvas demite-se por causa
do caso da sua licenciatura.

Polícias saem à rua numa
mega-manifestação contra
a precariedade do seu estatuto
profissional. O protesto terminou
com a subida das escadarias do
Parlamento e tentativa de invasão.

Novembro de 2014
No dia 16 de Novembro o país
parou para ver a detenção de
José Sócrates. O ex-primeiro-
-ministro ficou preso (ainda
está) por alegada corrupção
e branqueamento de capitais.
Dias depois, era o Governo
chamuscado com o caso
dos vistos ‘gold’ e a demissão
de Miguel Macedo.Maio de 2014

O programa de ajustamento ter-
mina a 17 de Maio e Passos Coelho
anuncia que o país não terá
qualquer plano cautelar.
Isto é, terá uma ‘saída limpa’.
Neste mês começou também
a desenhar-se uma mudança
na oposição. Costa entende que
Seguro não está a conseguir des-
tacar-se e desafia a sua liderança.

Julho de 2013
Foi a grande crise política desta
legislatura, que marcou um antes
e um depois no Governo. Gaspar de-
mite-se a 1 de Julho e Passos indica
Maria Luís Albuquerque para as Fi-
nanças. Portas não aceita e demite-
-se de forma “irrevogável” no dia 2
de Julho. O Governo está prestes
a cair. Cavaco chama-os a Belém e

exige que PSD, CDS e PS façam um
acordo de salvação nacional. Duran-
te 20 dias o país viveu em ‘banho-
-maria’. Não houve acordo. E Portas
regressou, já como vice-primeiro-
-ministro e com uma batalha ganha:
Pires de Lima sobe a ministro
da Economia e o Executivo
muda o foco para a recuperação.

Novembro de 2013

Agosto de 2014
OBancodePortugal decide
a resoluçãodoBESedividir
a instituiçãoembanco ‘bom’
(NovoBanco) ebanco ‘mau’
pondo fimao impérioBES.
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Governo e oposição discutem
hoje duas visões do mesmo país
Passos Coelho vai levar ao debate
a visão de um país recuperado.
PS vai retratar um Portugal
mais empobrecido.

Inês David Bastos
ines.bastos@economico.pt

Hoje, mais uma vez, serão dois
países os retratados no plenário
da Assembleia da República.
Mais concretamente, duas vi-
sões completamente opostas
sobre Portugal. Passos Coelho
vai levar ao debate do Estado da
Nação um país em “recupera-
ção”, com “confiança” e “sinais
positivos”. Ferro Rodrigues,
pelo PS, vai descrever um país
“empobrecido”, com “proble-
mas gravíssimos”.

O primeiro-ministro vai
transmitir hoje ao Parlamento

uma mensagem de “confiança”
no caminho que está a ser traça-
do no país há quatro anos, mas
tambémnazonaeuro.Passosnão
hesitará em lembrar a descida da
taxa de desemprego, a melhoria
na criação de emprego, o equilí-
briodas contas externas, a subida
das exportações e, sobretudo, o
capital de confiança que o país
ganhou no exterior por ter cum-
prido o ajustamento. É este o re-
trato do PSD e do CDS: “O país
estáhojemelhor que em2011”.

Mas porque o tempo é de
campanha eleitoral e porque as
eleições estão à porta, o primei-
ro-ministro e as bancadas do
PSD e do CDS farão questão de
acenar com o fantasma do medo
e dizer que, se o país não conti-
nuar o rumo deste governo, ar-
risca voltar a 2011 e a um novo

resgate. Ou seja, Passos dirá que
o trabalho feito pelo Executivo
ainda não está “acabado” e mu-
dar agora a agulha - dar a vitória
aoPS -podepôr a “trajectória de
recuperação” que se conseguiu
em xeque. A comparação de
Portugal - que cumpriu o ajusta-

mento - coma situação grega vai
ser um dos trunfos usados pela
maioria para sustentar que o ca-
minho seguido pelo Executivo,
apesar de ter exigido sacrifícios,
“foi o certo”, como disseram os
líderes parlamentares do PSD e
CDS durante as jornadas que de-
correram segunda e terça-feira
para preparar o debate do Estado
daNação.

Na resposta, Ferro Rodrigues
vai acusar Passos Coelho de des-
crever um país “fictício” e vai
apresentar o país que os socialis-
tas vêem (e a restante oposição):
uma nação que está mais pobre,
com“uma carga fiscal elevada” e
“gravíssimos problemas” no Es-
tado social. O líder parlamentar
doPS falarámesmonos“setepe-
cados” doGovernodePassos que
António Costa já anunciou, entre

eles a emigração massiva, a alta
taxa de desemprego ou a pobreza
na infância e classe média. “O
Estado da Nação infelizmente
não é bom e o dos portugueses
não é melhor”, disse ontem o
vice-presidente da bancada so-
cialistaMarcos Perestrello, ante-
cipando a estratégia do partido.
Antevendo que a oposição vai
atacar pelo lado social, ontem
nas jornadas parlamentares da
coligaçãoPassos já ensaiouanar-
rativa: garantiu aos deputados
que vai dar luta “sem quartel” às
desigualdades sociais.

Também o PCP e BE vão acu-
sar o Governo de vender um
“oásis” que não existe e vão ten-
tar passar amensagemdeque, ao
contrário do que oExecutivo tem
veiculado, “os problemas do país
não estão resolvidos”.■

Grécia, zona euro,
privatizações,
desemprego e estado
da economia serão
alguns dos temas
em destaque no
debate do Estado
da Nação.
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Em Portugal, o debate do Estado

da Nação não vai fugir às comparações.

Crise europeia contamina
debate do Estado da Nação


