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Inquérito mostra
sentimento de que
a austeridade no
pais é "inevitável"

ff fk austeridade mata muito
11 mais do que cura".
L\ Este é o sentimento deI 161,7% dos portugueses

inquiridos pela Eurosondagem
acerca das políticas de
austeridade aplicadas pela
troika. Estes resultados foram
ontem apresentados em
Lisboa, durante a apresentação
do livro A Austeridade Cura?
A Austeridade Mata? O estudo
de opinião, encomendado no
âmbito da obra coordenada

por Eduardo Paz Ferreira,
corresponde a um "sentimento
comum antiausteridade",
já que mais de metade dos

inquiridos considera que a

austeridade "afunda o país
económica e socialmente",
conforme afirma o professor
catedrático da Faculdade de
Direito de Lisboa. No entanto,
os sentimentos da amostra

considerada dividem-se entre
a inevitabilidade (42,5%) e a

discordância (37,7%). Este é um
resultado "impressionante", já

que espelha a "passividade"
e "resignação" com que a

população está a lidar com
o programa concebido para
Portugal, reagiu Paz Ferreira,
após questionado pelo
PÚBLICO sobre os resultados.
No que respeita ao fim do

programa, 63,6% dos inquiridos
prevêem que, mesmo com
a retirada das políticas da

troika, a austeridade vá

prosseguir por uns anos. O
misto entre a convicção de

que a austeridade "mata"
e vai continuar é, para o

responsável deste projecto,
"pouco agradável". Contudo
49,3% dos inquiridos "duvidam
da existência de propostas
credíveis para lhe por fim".

Quanto a saber de quem
depende mais o abrandamento
das medidas, uma ligeira
maioria acha que o Governo
e as suas acções prevalecem
(46,4%) à "Alemanha, à troika

e às evoluções exteriores"
(43,2%).
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INQUÉRITO

Austeridade
sem alternativa
veio para ficar
> A maioria dos portugueses
prevê que a austeridade veio

para ficar muitos anos, mas não
vê medidas alternativas à sua

continuação. Esta é uma das
conclusões de um inquérito
sobre as políticas de austeridade

que foi ontem divulgada à mar-
gem do lançamento do livro A
austeridade Cura? A Austeridade
Mrtfrt?. A sondagem, efetuada

pela Eurosondagem para a
Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, apurou
que 61% dos inquiridos conside-
ram que a austeridade "mata",
enquanto 28% acredita que ela
"cura". Cerca de 10% não têm
opinião.
A apresentação oficial do livro,
que reúne depoimentos de lar-

gas dezenas de personalidades
de diversas gerações e forma-
ções sob a coordenação de
Eduardo Paz Ferreira, esteve a

cargo de Silva Lopes e Ferreira
do Amaral.
A edição da obra é da Associação
Académica daquela faculdade.

Livro debate austeridade



Mais de 63% dos portugueses acreditam que austeridade veio para ficar

Portugueses dizem
que não há alternativas
credíveis à austeridade

A maioria dos portugueses não acredita que a austeridade vá salvar o
país, mas acha que o aperto do cinto veio para ficar durante anos

PEDRO RAINHO

pedro. rainho@ionline.pt

A austeridade está a "afundar o

país económica e socialmente",
mas "vai continuar por uns anos"

e nem sequer existem "propos-
tas políticas credíveis" que pos-
sam indicar um caminho alter-
nativo. É este o traço geral de
um estudo realizado para a Facul-

dade de Direito de Lisboa pela
eurosondagem, e que foi apre-
sentado ontem no lançamento
do livro de Paz Ferreira "A aus-
teridade cura? A austeridade
mata?".

A maioria dos portugueses

(61,7%) esta convencida de que
as políticas de austeridade com

que o país tem sido confronta-
do nos últimos anos - sobretu-
do desde a assinatura do Memo-
rando da troika em 2011 - estão

a "afundar" o desempenho da
economia e a pôr em risco as

condições sociais. Aqueles que
acreditam na estratégia prota-
gonizada pelo governo, como
via para "equilibrar as contas e

recuperar economicamente",
ficam-se pelos 28,4%.

A sondagem torna também
evidente que os portugueses
estão na sua grande maioria
(63,6%) convencidos de que o

aperto do cinto veio para ficar
- pelo menos "por uns anos". O
fim do programa está no hori-
zonte, e a data foi gravada na
pedra - 17 de Maio -, mas são já
poucos (24,9%) aqueles que acre-
ditam que a saída do Banco Cen-
tral Europeu, da Comissão Euro-

peia e do Fundo Monetário Inter-
nacional vai levar a uma "abran-
damento significativo" da aus-
teridade.
SEM ALTERNATIVAS Interrom-
per a contenção da despesa
pública nos moldes em que ela
tem sido feita ou abrandar o
ritmo das austeridade está nas
mãos do governo português e

depende exclusivamente da sua

acção. A opção é a mais esco-
lhida pelos inquiridos, com
46,4% das respostas ao estudo.
Mas bem de perto segue o gru-
po dos que consideram que essa

inversão de rumo depende mais
da vontade da Alemanha, da
troika e de "evoluções exterio-
res" (43,2%).

É, de resto, a essa realidade

exterior ao país, tal como à "dívi-

da" que Portugal foi acumulan-
do ao longo dos anos, que os

portugueses (42,5%) apontam
o dedo, quando convocados a

encontrar um culpado para a

austeridade que chegou há dois



anos e meio ao país, pré-anun-
ciada pelo ex-primeiro-minis-
tro José Sócrates em directo

para as televisões. Mas 37,7%

acredita que a austeridade é

uma "opção política" do gover-
no de Passos Coelho.

A outra questão que se coloca

é a mais natural: poderia fazer-

se diferente? Para quase meta-
de (49,3%), a resposta é imedia-

ta: não. O governo está de pedra
e cal no caminho que escolheu

para pôr as contas públicas na

ordem, e por mais que da opo-

sição venham críticas às opções

tomadas, a maioria dos portu-

gueses tende a alinhar pela retó-

rica com que o governo tem res-

pondido ao PS: não podia ser de

outra maneira.
Só 39,3% dos inquiridos acre-

ditam que há "propostas políti-
cas credíveis que ponham fim à

austeridade". Ou seja, a maio-

ria, apesar de discordar do rumo

seguido, não encontra nas pro-
postas da oposição a solução

para acabar com as duras medi-

das de austeridade que têm afec-

tado milhões de portugueses.
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FMI refreia optimismo
sobre o futuro
Fundo Monetário Internacional diz que Portugal pode ter "virado a página"
mas refreia optimismo sobre dimensão estrutural dos últimos sinais positivos

RUI PERES JORGE

NUNO AGUIAR

Os resultados do programa portu-
guês são positivos, mas a situação
estrutural da economia portugue-
sa desaconselha excessos de opti-
mismo. Na análise ao programa de

ajustamento português ao longo do

relatório da décima avaliação, pu-
blicado ontem, os técnicos do FMI
tecem elogios ao Governo e aos re-
sultados alcançados, mas deixam
vários avisos sobre a fragilidade da

situação portuguesa. Aausteridade

tem de continuar, o desemprego é

elevado, a correcção externa é frá-

gil e as reformas não deram os re-
sultados pretendidos.

Subir Lall, o chefe de missão,

numa nota publicada no bloque do

FMI, diz que "não há dúvida que Por-

tugal registou progressos notáveis

nos últimos três anos", que "as auto-
ridades estiveram à altura da situa-

ção" e que os sinais que chegam dos

mercados poderão indiciar que aeco-

nomiajá possa "ter virado a página".
No entanto, diz também que "estes

resultados importantes, obtidos

num período de tempo relativamen-
te curto, não significam que o traba-
lho esteja concluído". No relatório,
os técnicos são mais contundentes:
"Os riscos para atingir os objectivos
do programa continuam elevados".

Ao longo de 90 páginas, o FMI
evidencia os vários riscos. O desem-

prego permanece "muito alto" pe-
sando sobre a recuperação e as con-

tas públicas. As exportações cresce-

ram, mas foram puxadas pelos com-
bustíveis e a quedadas importações
foi essencial para o reequilíbrio ex-
terno. O controlo da despesa está

ameaçado, no curto prazo pelas de-

cisões de Tribunal Constitucional,
e no médio prazo por eventuais ten-

tações eleitoralistas. "Tendo come-

çado em meados de 2012, os desa-

fios legais às medidas orçamentais
tornaram-se recorrentes e - com
elementos-chave do Orçamento do

Estado de 2014 agora enviados ao
Tribunal Constitucional para se-

rem avaliadas - esses desafios in-
tensificaram-se nos últimos me-
ses", escreve o FMI.

Além disso, os resultados das

principais reformas, do mercado de

trabalho às rendas na energia e nos

portos são "mistos", podendo o ím-

peto reformista abrandar no futuro.
O Fundo considera que a agenda de

reforma do Governo poderá ser in-
suficiente. Perante este cenário, Por-

tugal precisa de fazer reformas que

garantam um crescimento susten-

tando no pós-troika, o tema central
da avaliação que hoje começa e que,
no entender do FMI, exige um "con-

senso tão amplo quanto possível".

Com três anos de programa, os ní-
veis de endividamento privado e pú-
blico mantêm-se muito elevados e é

dado como certo que a desalavanca-

gem pesará na retoma, o que aumen-
ta o desafio da sua sustentabilidade
de médio prazo. Os técnicos do Fun-
do criticam alentidão do processo de

desalavancagemdosectorempresa-
rial e a fraca utilização por parte do
Governo de mecanismos de recupe-
ração de empresas. Os riscos defla-

cionistasnaZonaEuropioramtudo.
As reacções à análise não se fize-

ram esperar. Entre a oposição, disse-

se que a avaliação mostra "a ausên-
cia de transformaçãoestrutural" (Pe-
dro Marques do PS) e que o FMI "ti-
rou o tapete ao Governo" (Pedro Fi-
lipe Soares do BE). Do lado da maio-

ria, o relatório é visto como "um ape-
lo" ao consenso com o PS nas refor-

mas que ainda são necessárias (Luís

Montenegro do PSD). Do Governo
ouviram-se respostas duras de Pau-
lo Portas às críticas do FMI.

MUITOS
PROGRESSOS
MAS MUITAS
PREOCUPAÇÕES

Governo e País estão
de parabéns, mas
é prematuro festejar
a retoma. Desemprego
é demasiado elevado
e a correcção externa
é frágil e pouco
sustentada. Quanto
às reformas, muito
está ainda por fazer



Reformas laborais
são para continuar

Nestes quase três anos, o Governo

flexibilizou despedimentos, cortou

dias de descanso, reduziu

indemnizações e o subsídio de

desemprego. O FMI reconhece que
foram feitas "reformas significativas",
com impacto nos índices de

protecção de emprego e de atracção
de investimento.

O FMI acrescenta que o desemprego
está muito elevado, o que exige a

avaliação de novas medidas. Em

concreto, defende a descentralização
da negociação salarial, "flexibilização"
dos salários e incentivos que limitem

o recurso a tribunal em caso de

despedimento ilícito.

É preciso mais
flexibilidade salarial

O Fundo nota que os custos unitários

de trabalho "desceram um pouco no

sector privado, com uma descida

mais rápida no sector

transaccionável do que no não

transaccionável. Neste momento,
esse indicador está 5,5% abaixo do

máximo observado no primeiro
trimestre de 2009.

0 FMI já tinha voltado a insistir na

necessidade de flexibilizar mais os

salários. Na décima avaliação, refere

que grande parte dos avanços nos

custos unitários de trabalho se

deveram à destruição de emprego.
0 Governo entregou no final de

Dezembro um relatório sobre o tema.

Desemprego ainda
demasiado elevado

Depois de máximos históricos na

taxa de desemprego, o FMI elogia o

facto de o Governo ter conseguido

uma descida da taxa de desemprego
nos últimos trimestres. "A dimensão

da força laborai estabilizou ao longo
do ano [2013] e a taxa de

desemprego segue uma tendência

de descida", escreve o Fundo.

Os técnicos do FMI referem por duas

vezes no relatório que o actual nível

de desemprego é "inaceitável". A

descida registada nos últimos

trimestres é positiva, mas é difícil

gerir uma economia com 15% de

desemprego e 37% de desemprego

jovem.

Redução do défice
externo é precária

Ao longo de dez avaliações, o FMI

tem referido o sucesso das

exportações portuguesas como
central para o sucesso do programa.
Em parte graças à venda de bens ao

exterior, o défice externo caiu 13,5

pontos percentuais face ao pico de

2008, mais quatro pontos do que o

programa original antecipava.

O FMI considera que ajustamento
externo da economia portuguesa
está a ser feito à custa da contracção
das importações e do crescimento
das exportações de combustíveis.

"Esta dependência [...] arrisca

enfraquecer os ganhos conseguidos
até à data" no saldo externo.

Cortes na despesa
ameaçados pelo TC

O Governo tem realizado os cortes na

despesa exigidos para atingir as

metas orçamentais do programa e

tem substituído medidas
inconstitucionais por outras com o

mesmo impacto na consolidação

orçamental. As metas do programa
têm sido flexibilizadas, mas também

cumpridas todos os anos.

O FMI avisa que os esforços de

consolidação orçamental são para
continuar nos próximos anos, de

preferência com a assinatura do PS.

Futuras decisões do Tribunal

Constitucional, em particular,
constituem o principal risco para o

sucesso do programa, diz o Fundo.

Divida pública
em nível preocupante

A dívida pública chegou aos 129% do

PIB, vários pontos acima dos

objectivos iniciais, mas deverá

estabilizar em 2013. Em termos

líquidos - descontando os depósitos
do Estado - o "stock" de dívida

pública fechou o ano nos 120% do

PIB, um pouco abaixo de projecções
anteriores, diz o FMI.

A sustentabilidade depende
crucialmente de conseguir aumentar

o crescimento económico. Ao mesmo

tempo "Portugal - com o seu elevado

nível de dívida e de necessidades de

refinanciamento - tem um nível

único de susceptibilidade ao

sentimento de mercado".



Elogios a Portugal 1 0 chefe de missão do F! II para Portugal escreveu no bloque da instituição que o País "registou progressos notáveis nos últimos três anos".

Austeridade mata
mais do que cura,
dizem portugueses
SY\ A austeridade "mata"
f >j muito mais do que "cura". É

>»*/ esta a conclusão de um
estudo de opinião feito pela
Eurosondagem para o Instituto

Europeu da Faculdade de Direito de

Lisboa, que mostra também que,
ainda assim, grande parte admite

que esta política era inevitável.

Apresentado esta quarta-feira às

19h durante o lançamento do livro
"A austeridade cura? A austeridade

mata?", este estudo revela que
61,7% dos portugueses inquiridos
consideram que a política de
austeridade "mata" e que vai

"afundar o País económica e
socialmente". Só 28% acredita que
essa política leva à "cura", ou seja,

que vai ajudar a "equilibrar as

contas e recuperar
economicamente". 9,9% tem
dúvidas. No que toca ao fim do

programa de ajustamento, acham

que a austeridade vai continuar por
uns anos: 63,6% diz que esta

política vai continuar e 49,3% acha

que não há opções credíveis.



Dívida privada parou
de subir mas não caiu

0 FMI reconhece o esforço das

empresas para reduzir custos

laborais e de capital e assim travar o

endividamento empresarial. Avisa, no

entanto, que a redução na dívida foi

menor que a queda nominal da

economia.

A dívida empresarial continua a ser
"muito elevada", sem crescimento

económico não será sustentável. O

FMI diz que é importante acelerar a

reestruturação de dívida privada -

que está a ser adiada demais - para
assim libertar o crédito bancário

para a economia.

Combate às rendas
na energia não chega

O Governo "implementou reformas

para reduzir as rendas no sector

energético" e "deu passos para
liberalizar os mercados de gás e

electricidade". No entanto, é preciso
fazer mais, defendem.

Os preços da electricidade são

definidos independentemente dos

níveis de procura, diz o FMI, que
avisa: "Sem atacar as rendas dos

produtores de forma mais veemente,
serão necessários aumentos grandes
de preços para eliminar o défice

tarifários até 2020".

Reforma nos portos
sem efeitos práticos

No sentido de reduzir a factura

portuária em 25% a 30%, o Governo

eliminou até agora a taxa de uso

portuário TUP Carga e reviu a da lei

do trabalho portuário. Agora, refere

ao FMI, a "prioridade imediata" é

envolver as concessionárias com o

objectivo de modificar os contratos
de concessão existentes.

"Os benefícios da reforma ainda não

chegaram completamente aos

utilizadores finais", diz o FMI, o que
prejudica a competitividade das

exportações. O Governo diz estar a

procurar formas de assegurar que a

redução dos custos laborais lhes seja
transmitida.
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