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João Ferreira do Amaral é perentório:
"Nos últimos 20 anos a nossa evolução
foi um desastre completo. Não vejo ra-
zão alguma para os próximos 20 anos
serem melhores. Pelo contrário, acho

que vão ser ainda piores". Muito críti-
co da adesão portuguesa ao curo, em
entrevista ao Expresso, o economista e

professor do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG) renova os aler-
tas: o crescimento em 2017 foi "bom",
mas "a questão está em saber se temos

condições a prazo para progredir. E
continuo a achar que não temos. Não
nos enganemos".
? Foi das primeiras vozes a opor-se à
adesão portuguesa à moeda única e em
2013 disse ao Expresso que "só a saída
do curo evita décadas de estagnação
em Portugal". Continua a defender o
mesmo?
? Sim, e com maioria de razão. Hoje,
o PIB é apenas 15% superior ao que era
há 20 anos. Nunca houve um período
tão longo de quase estagnação. A dívida
pública multiplicou por duas vezes e
meia e a dívida externa líquida, que era
praticamente zero, hoje é mais de 100%
do PIB. Além do desemprego ser maior.
Nos últimos 20 anos — grosso modo, o

período do curo — a nossa evolução foi
um desastre completo. Não vejo razão
alguma para os próximos 20 anos se-
rem melhores. Pelo contrário, acho que
vão ser ainda piores. Vamos atravessar
uma nova fase, com uma situação muito
pior à partida do que tínhamos em 1999,
quando o curo foi criado.

nómica melhor. Este Governo procedeu
bem. Hoje, já se esqueceu o que foram
as tentativas de pressão europeia sobre
o Governo para mudar a política no
início do mandato. Houve coragem em
seguir uma política que, a meu ver, faz
todo o sentido, impulsionando a eco-
nomia através dos rendimentos, o que
permitiu criar mais postos de trabalho,
reduzir o desemprego, aumentar as

contribuições para a Segurança Social
e ir equilibrando as finanças públicas.
Agora, isto é um efeito de curto prazo,
que terá tendência a não se prolongar,
porque as condições são muito adversas
ao crescimento.
? Os alertas sobre a acumulação de
défices externos, gerando uma dívida
insustentável, continuam válidos? Com

um crescimento de 2,7% e as exporta-
ções em alta, já ninguém falasobre isso.
? O problema de Portugal é que esque-
cemos rapidamente as coisas! Houve um
ano bom em 2017, espero que 2018 tam-
bém seja. O crescimento tem sido bom
nas exportações, há equilibro da balança
de pagamentos, o que é importante. O
crescimento é saudável. Agora, é um
crescimento dentro de um ambiente
muito bom, nomeadamente ao nível
financeiro, com as taxas de juro muito
baixas. Se houver uma crise financeira,
tudo se altera. A questão está em saber
se temos condições a prazo para progre-
dir. E continuo a achar que não temos.
Não nos enganemos. Praticamente con-
tinuámos a não convergir para a média
europeia Tivemos um crescimento bom,
mas, antes da moeda única, 2,7% teria
sido considerado um mau ano. Isto não
tira mérito ao governo. Agora, está mui-
to longe de resolver os problemas.
? Em 2013 também disse que não é pos-
sível fazer a reestrutu ração necessária
da economia portuguesa dentro da mo-
eda única. Não foi feita?
? Não foi. Temos de investir muito mais
em capital físico e capital humano. Ora,
isso não será possível com as condicio-
nantes financeiras de pertencermos à
zona curo. Temos uma dívida pública
de mais de 120% do PIB e, de acordo
com o Tratado Orçamental, temos de
reduzir para 60% no prazo de 20 anos.
É impossível. Obrigaria a excedentes das

finanças públicas que não são possíveis.
Só tentar esse impossível — e o Tratado
Orçamental obriga-nos a isso — será
suficiente para não se investir o que é ne-
cessário. Portanto, ou se altera o Tratado

e, provavelmente, teremos outra discus-
são terrível na zona curo, ou então, não
faremos esse investimento.
vestimento público caiu para mínimos
históricos.
? Sim. É certo que também se juntou a
questão do calendário dos fundos estru-
turais. Mas, é nítido. Normalmente, e
isso é tradição há muitos anos, quando
é preciso cortar nas finanças públicas,
corta-se no investimento, porque é

aquilo que dá origem a menos protes-
tos. Temos de investir muito. Fala-se
nas infraestruturas e equipamentos,
mas acho que é no capital humano que
temos de investir mais. E isso é caro. Es-
tamos muito atrasados nesta matéria.
? Podemos não cumprir o Tratado?
? O Tratado implica objetivos de défice
e de dívida. No défice estamos lá perto,

não é difícil cumprir 0,5% do PIB em
termos estruturais. Mas, na dívida, se
não cumprirmos a trajetória de redu-
ção para 60% do PIB no prazo de 20
anos, ficamos sujeitos a ter de aplicar
as políticas que a Comissão Europeia
achar por bem impor. E isso é inacei-
tável.
? A dívida é a maior ameaça sobre a
economia portuguesa?
? Penso que sim. O défice é mais ge-
rível. O nosso défice podia até ter sido

corrigido de forma mais gradual. O

problema do programa da troika é que
quis fazer tudo ao mesmo tempo, cri-
ando um desequilíbrio tremendo e um
impacto social inaceitável. Penso que
os programas da troika vão ficar nos
anais como um disparate de política
económica. Há outro aspeto que é hoje
quase ultrajante: estamos dependentes
das agências de rating. Isso é inaceitá-
vel e foi fruto da moeda única.
? Como assim?
? Para um país da moeda única se fi-
nanciar está todos os dias a olhar para
o que as agências de rating dizem. Não

é o caso do momento atual, porque as

taxas de juro estão muito baixas. Mas,
a prazo é inaceitável, significa um com-
pleto condicionamento. Isto acontece

porque a única fonte que um país do
curo tem hoje para se financiar é o aces-
so aos mercados financeiros, como uma
entidade ou empresa qualquer. Nem
sempre foi assim. Quando os países
dispõem de emissão monetária pró-
pria, podem dosear com a utilização de
financiamento monetário em situações
de dificuldade. O Reino Unido fartou-se
de usar e os Estados Unidos também
têm usado.
? Portugal tem beneficiado de juros
muito baixos, também fruto da política
do Banco Central Europeu. O que acon-
tece se subirem?
? Um país que tem cento e vinte e mui-
tos por cento de dívida pública e mais
de 100% de dívida externa líquida não
pode estar descansado. Qualquer pro-
blema nos mercados financeiros que
implique um aumento da taxa de juro
é sempre penalizador. E é evidente que
o período relativamente prolongado
de taxa de juro quase zero leva a uma
sobrevalorização dos ativos financeiros

que vai ter de ser ajustada mais cedo
ou mais tarde. Isso significará uma
crise e estamos singularmente mal
preparados, pior preparados do que
estávamos em 2007.



? Aí, coloca-se de novo um cenário de
crise do curo?
? Sim. Se as instituições da moeda úni-
ca se mantiverem como estão, é eviden-
te que se coloca. Até porque os países
endividados estão muito mais endivida-
dos do que em 2007, logo, muito mais
vulneráveis. Acho extraordinário que
haja quem ache os problemas estão
resolvidos. Não estão.
slourenco@expresso.impresa.pt

OS PAÍSES
ENDIVIDADOS
ESTÃO MUITO MAIS
VULNERÁVEIS DO
QUE EM 2007. ACHO
EXTRAORDINÁRIO
QUE HAJA QUEM
ACHE QUE OS
PROBLEMAS ESTÃO
RESOLVIDOS.
NÃO ESTÃO

OUTROS ASSUNTOS

EXPORTAÇÕES

"As exportações
beneficiaram
muito com a
descida do curo.
Mas é inegável que
houve um esforço
interno importante
a nível

empresarial.
A capacidade para
aproveitar
as oportunidades
foi boa"
INVESTIMENTO PUBLICO

"A variável

investimento é
difícil de perceber
nos Orçamentos
do Estado. Antes,
a informação era
melhor, mais
detalhada. Agora,
é muito reduzida.
Sabemos pouco
sobre o que está
a acontecer com
o investimento

público e era útil
saber mais"
'GERINGONÇA'

"Foi uma inovação,
que está a
funcionar. Penso

que pouca gente
acreditaria que
desse resultado,
mas a verdade
é que deu.
E tem contribuído

para a alteração
da política.
Isso deve-se, de
facto, ao António
Costa"
ESTADOS DO LESTE EUROPEU

"Temos
autoridades com

ações duvidosas
do ponto de vista
das próprias leis

comunitárias e
com um conceito
de democracia

muito suigenens.
É o mínimo que se

pode dizer"
'BREXIT'

"Foi uma surpresa.
Acaba por fazer
tomar a
consciência que
o projeto europeu
está a patinar"



"O curo é uma tentativa de forçar
a criação de um Estado europeu"

"A Europa da União Europeia é ultra-
centralista e de criação tendencial de
um superestado europeu", considera
João Ferreira do Amaral. O professor
do ISEG diz que "gostava" da Europa
das comunidades, mas "não gosta" da
União Europeia.

? Háconsciêncianazonaeurodeque
há problemas por resolver?
? Penso que há consciência de que
isto não funciona. Daí a pressão para
tentar encontrar dentro da zona curo
mecanismos que melhorem as pers-
petivas de crescimento para as econo-
mias menos competitivas.

? Que mecanismos são esses?
? Há tentativas de criar o tal minis-
tro das Finanças europeu, que não
percebo bem o que é. E, também, de

completar a união bancária, o que te-
ria alguns efeitos positivos, mas penso
que não sucederá facilmente, porque
a Alemanha se opõe a alguns aspetos.
Depois, fala-se na criação de um Fun-
do Monetário Europeu, que penso que
será para apoiar os países endividados
em termos de dívida pública. Mas são
ideias ainda muito vagas.

? Essas mudanças vão avançar?
? Sou muito cético. Penso que o mal da
moeda única é o projeto em si. É uma
quadratura do círculo tentar ter uma
política monetária única e, praticamen-
te, uma política macroeconómica única,

para economias muito diferentes. Não

funciona. E há grande possibilidade de
não haver mudanças efetivas, porque
os interesses são muito divergentes.
Nomeadamente entre a Alemanha e os

seus aliados próximos — que têm deter-
minado o funcionamento da zona curo
— e os países em dificuldades e mais
endividados. Temos cinco países do sul

da Europa — França, Itália, Espanha,
Portugal e Grécia — que têm cerca de
50% do PIB da zona curo, com uma má
performance em termos de crescimento
e em que três deles têm dívidas públicas
acima dos 100% do PIB (Portugal, Itália
e Grécia) e os outros dois estão pratica-
mente nos 100% (Espanha e França).
Acho que os interesses da Alemanha
irão prevalecer. Portanto, o futuro da
zona curo é ainda mais incerto hoje do

que no passado.

? Em 2014 publicou o livro "Em Defesa
da Independência Nacional", onde diz

que a União Europeia está condenada
a desaparecer se não for reformada.
Continua a achar o mesmo?
? Sem dúvida. E na altura ainda não
sabia do 'Brexit'.

? Há um divórcio entre as pessoas e o

projeto europeu?
? Exatamente. A emergência dos
populismos tem a ver com o projeto
europeu ter descambado com a União
Europeia. Eu distingo o processo de

integração europeia entre a Europa
das comunidades, até 1992, e depois
de 1992, com o Tratado de Maastricht

e a fundação da União Europeia. São
dois projetos diferentes. Eu gostava da
Europa das Comunidades, não gosto
da Europa da União Europeia. E há
muita gente que pensa assim.

? Porquê?
? A Europa da União Europeia é ul-
tracentralista e de criação tendencial
de um superestado europeu. E grande
parte do eleitorado europeu não aceita
isto. Portanto, o projeto está condena-
do ao fracasso. Quando se entra numa
fuga para a frente federalista, sucede
este tipo de coisas.

? É o que tem acontecido, essa fuga
para a frente?
? Sim, com base na moeda única.
Penso que o curo é um projeto muito
perigoso, porque é uma tentativa de

forçar a criação de um Estado europeu
usando a economia e a moeda. Deu
mau resultado, como não podia deixar
de ser. Não havia nenhuma razão eco-
nómica a justificar a criação da moeda
única. A Europa não era uma zona
monetária ótima, longe disso, e hoje
ainda é menos do que na altura.

? Como viu a eleição de Mário Cente-
no para a presidência do Eurogrupo?
? E bom para o país e principalmente
para ele. Mas tenho muitas dúvidas
de que leve a resultados na zona curo.
Poderá haver alguma cosmética, mas
o essencial da zona curo vai manter-se
como está.



O lado
Bdo
aumento
do
emprego
O crescimento do emprego
surpreendeu João
Ferreira do Amaral. A
vertente negativa
foi a fraca evolução
da produtividade

"Surpreendido." É desta for-
ma que João Ferreira do Ama-
ral, economista e professor do

ISEG, confessa ter ficado com
o crescimento do emprego em
Portugal no último ano. Uma
surpresa "agradável, porque é

mais gente que se empregou,
mais rendimentos que as pesso-
as recebem". Mas que também
teve uma vertente negativa. "O
outro lado da questão é que
significou um aumento muito
pequeno da produtividade, se
é que não diminuiu mesmo. E
isso não é saudável", alerta.

Explicação? João Ferrei-
ra do Amaral diz que "ainda
ninguém sabe muito bem" e
considera que o tema "merece
um estudo". Mas, deixa pistas:
pode ser o resultado do "au-
mento do emprego em sectores
onde a produtividade — que
é um conceito mais aplicável
à produção física — não seja
tão evidente, como é o caso dos

serviços".
O economista destaca a re-

dução do desemprego de longa
duração, "normalmente o mais
difícil de reduzir". Queda que
pode estar relacionada com
"o tipo de emprego criado, em
sectores como a construção ci-

vil e os serviços, retomando o

padrão de antes da crise". Des-
tacando que "ainda bem que
há este emprego e as pessoas
voltam a trabalhar", alerta que
"é preciso criar condições para
que o emprego se vá alterando
no futuro. E isso só se faz com
investimento".

Já no que toca ao desemprego
jovem, embora tenha descido,
ainda está nos 23,5%. "É um
problema duplamente compli-
cado. Primeiro, como em todos
os outros países, porque é uma
geração que passa anos na inde-
cisão do que fazer pois não tem
emprego. Segundo, em Portu-
gal isto é agravado pela nossa
situação periférica", frisa João
Ferreira do Amaral. E deixa um
aviso: "Um dos meus receios em
relação ao futuro é que a nossa
periferia se agrave em termos
económicos." Isto porque "os

jovens quando não encontram
emprego emigram, nomeada-
mente os de maiores qualifica-

ções. E isso que leva a que uma
região se degrade e se agrave
o seu carácter periférico". Um
risco que "foi muito claro du-
rante a fase da troika, mas que
continuará se o desemprego
jovem se mantiver elevado".

O desafio demográfico é in-
contornável. Para João Ferrei-
ra do Amaral, "Portugal tem
de fazer um estudo sério, assu-
mido por toda a gente a nível
político, encarando as proje-
ções sobre a evolução da po-
pulação. E começar a ter uma
política de imigração. Vamos
ter de recorrer à imigração, ne-
cessariamente". E remata: "O
importante é que isso se faça
de forma a que os imigrantes
sejam bem integrados na soci-
edade portuguesa. Tem de se
evitar a criação de guetos e te-
mos as experiências negativas
de outros países para saber o

que devemos evitar."




