
Reestruturar? Só depois
de fazer o 'trabalho de casa'
Sabemos de onde veio a dívida do Estado, mas poucos saberão

o que fazer com ela. 0 caminho a seguir não é consensual

POR CLARA TEIXEIRA

O
Manifesto dos 74 a favor da re-
estruturação da dívida pública
ainda divide opiniões, quase dois

meses após a sua apresentação.
No primeiro de uma série de quatro debates

promovidos pela VISÃO, no âmbito do Mês

da Transparência, Eduardo Catroga, gestor,
ex-ministro das Finanças do PSD e um dos

maiores críticos do Manifesto, defendeu

que Portugal deve continuar «o trabalho de

casa» para equilibrar as contas públicas c

tornar a dívida sustentável, esperando «um
tratamento de amigo» da parte dos credores

europeus da troika. «Tudo depende de nós»,
afirmou.

Confrontando Catroga com o otimismo
dos que defendem que Portugal tem con-

dições para pagar essa dívida - que supera
os 213 mil milhões de euros e atinge 129%
do PIB -, Luís Nazaré, professor do ISEG e

gestor de empresas, pôs cm causa a credi-
bilidade dos cenários existentes, que assen-
tam cm saldos orçamentais primários (sem

juros) de 2% a 3% e em crescimentos nomi-
nais de 3% a 4% ao ano durante as próximas

duas décadas. «Algo vai ter que ser feito em

relação às dívidas, porque não são sustentá-

veis», concluiu.

Atrajetória da dívida do Estado desde o

início da crise internacional foi comparada
com as verificadas em países como a Bél-

gica ou a Itália, que, entre a década de 90 e

o início dos anos 2000, assistiram à acele-

ração das suas dívidas para valores acima
de 100% do PIB, conseguindo, em ambos os

casos, voltar a reduzi-las à custa de «muita

disciplina orçamental», como exemplificou
Carlos Marinheiro, membro do Conselho

das Finanças Públicas (CFP). Na opinião do

economista, c o «rigor» nas contas públicas

que garante a sustentabilidade.
Eduardo Paz Ferreira, diretor do Instituto

de Direito Económico, Financeiro c Fiscal
da Faculdade de Direito de Lisboa, explicou
a crise europeia da dívida pela existência de

desequilíbrios cada vez maiores na distri-

buição da riqueza. No plano interno, ques-
tionou a decisão de salvar o BPN e o BPP e

lamentou a «capitulação clara do poder po-
lítico perante o poder económico», defen-
dendo que só uma renegociação da dívida

poderá salvar a economia nacional.

Conferência
0 'Mês da Transparência'
arrancou em Lisboa.

Segue-se Leiria com
o tema dos Impostos

'Tratamento amigo'
Acusando os subscritores do Manifesto dos

74 de «ignorarem a realidade dos mercados

financeiros», Eduardo Catroga recordou

que parte da dívida à União Europeia (UE)já
foi reestruturada, deixando no ar a hipótese
de futuras «renegociações». Mesmo a dívida

portuguesa que o Banco Central Europeu
(BCE) tem em carteira - cerca de 9% do to-
tal - «pode ter um tratamento de amigo».
Estas afirmações valeram-lhe um convite,
da parte de Luís Nazaré, para que subscre-

vesse o Manifesto dos 74, provocando o riso
de quem assistia ao debate na Faculdade de

Direito de Lisboa.

Catroga elencou ainda os fatores que
quase fizeram duplicar a dívida desde 2007,
atribuindo «culpas» aos encargos com as

Parcerias Público-Privadas (PPP) «chuta-
dos» para o futuro, e à «ocultação» da dívida
das empresas públicas de transportes, que
subiu 17 vezes em apenas 15 anos. «Mesmo
sem crise, iríamos bater contra a parede»,
salientou. E contou como sugeriu à troika

que considerasse um setor público admi-
nistrativo alargado, de modo a «apanhar»
as dívidas do Sctor Empresarial do Estado

e das PPP. «Se o meu conselho tivesse sido

seguido, teriam visto que os 78 mil milhões
de curos [do empréstimo] não chegavam.
Teriam sido precisos 100 mil milhões de

euros.»
Os debates do Mês da Transparência pros-

seguem na próxima segunda-feira, 19, às 18

horas, no Instituto Politécnico de Leiria.
O tema será: «Impostos: o sufoco fiscal c

inevitável?» ?


