
Centeno e o fim da Geringonça
Mário Centeno destacou-se como a grande figura da Legislatura, terminada
em outubro. E o requiem pelo fim da Geringonça já tem partitura,
com a assinatura do (ainda) ministro das Finanças...
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A LUZ E A SOMBRA DE ANTÓNIO COSTA

Mário Centeno tornou-se a estrela da
companhia, mesmo que a mão de ferro
que conduziu o País ao superavit lhe
tenha valido um punhado de antipatias
no Governo. O estatuto que atingiu, em
Lisboa e em Bruxelas, permite-
-lhe engrossar a voz quando fala com
o primeiro-ministro. E até à direita são

poucos os que não lhe gabam as contas

ítn OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA

D
Longe vai o mês
de dezembro de
2015 em que An-
tónio Costa, ter-
minado o debate

sobre o Programa do Go-
verno, deu uma palmada de

alento nas costas do titubean-
te Mário Centeno. Nessa al-
tura, quando a Geringonça
ainda era uma invenção de

durabilidade duvidosa — e

em que o diabo se escondia

em cada esquina -, Miguel
Morgado, ex-assessor político
de Pedro Passos Coelho, en-
costou o ministro das Finan-

ças às cordas, chamando-lhe
o "marxista" que até Cata-

rina Martins apreciava. Na
versão "Groucho", claro, pois
se o auditório não gostasse
das suas ideias, Centeno teria
outras...

Ultrapassada essa dis-
cussão e vencidos os dois

primeiros orçamentos
do Estado, com maiores ou
menores esforços para evi-
tar a espada de Bruxelas e a

parede dos parceiros de es-

querda, o ministro só voltaria

a abanar quando foi detonada

a bomba das declarações de
rendimentos e património
da administração de Antó-
nio Domingues na Caixa Ge-
ral de Depósitos, em que o



Presidente da República só

acompanhou a "confiança" do

primeiro-ministro em Cen-
teno "atendendo ao estrito
interesse nacional em termos
de estabilidade financeira".

Às vezes, como o próprio
reconheceu, pareceu faltar-
-lhe tempo ou, então, tarim-
ba para gerir esse tempo e
aliviar a pressão que carre-
gava aos ombros. "(...) nos
primeiros tempos cheguei a

ter medo, não só pela rapi-
dez com que muitos eventos
ocorriam - Banif, Caixa Geral
de Depósitos, Novo Banco;
a entrega do projeto de orça-
mento à Comissão Europeia
a meio de janeiro; a entrega
do orçamento completo ao

Parlamento, depois... Nesse

período, cerca de um mês
e meio quase alucinante, o

meu receio, quando subia as

escadas deste ministério e

chegava ao meu gabinete, era
o de que, entretanto, já tivesse

Mário Centeno em
campanha 0 "Ronaldo
das Finanças" discursou,
em Setúbal, num comício
eleitoral do PS. Os seus
índices de popularidade eram
equivalentes aos do chefe...
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acontecido uma outra coisa
e eu não tivesse chegado ao

ponto em que dispusesse de

tempo para decidir", admitiu,
em entrevista ao Público, em
setembro.

Seja como for, o homem
que entrou sem apelido e sem

poder na vida política - e cujo

programa macroeconómico
tinha sido votado à irrelevân-
cia por força dos acordos que
Costa firmou com BE, PCP e

PEV - tornou-se o rosto do

"milagre" operado nas contas

públicas e a chave da credi-
bilidade que a Geringonça
conquistou além-fronteiras.
Foi um autêntico "corta aqui
para repor ali", que o gover-
nante aguentou fazendo...
política. Foi assim toda a le-
gislatura, quer com os orça-
mentos do Estado quer com
os Programas de Estabilidade

e Crescimento, mesmo quan-
do os números de um e outro
documentos não coincidiam.

Em 2019, mais discutido
do que o tabu da (cada vez
menos secreta) recandida-
tura de Marcelo Rebelo de
Sousa só mesmo o tabu da
continuidade de Centeno no
Terreiro do Paço. O "Ronaldo
das Finanças", que, em de-
zembro de 2017, acrescentou

ao currículo a presidência
do Eurogrupo, foi o ticket

para segurar o eleitorado que
flutua habitualmente entre
PS e PSD. Foi ele que caçou
o fantasma do despesismo,
que pairava desde António
Guterres e que teve maior
expressão com José Sócrates.

Se subsistisse alguma dú-
vida, ficou desfeita em mea-
dos de setembro, duas sema-
nas antes das legislativas. Um
estudo do ICS e do ISCTE,
publicado pelo Expresso, terá
sabido a agridoce em São
Bento. Numa escala de zero
a dez, os níveis de populari-
dade de Centeno (5,4) eram

quase iguais aos de Costa
(5,5) e, entre os inquiridos
que assumiam ser de direita,
só o Presidente da Repúbli-
ca colhia mais simpatia do

que o artífice do anunciado

superavit orçamental, ainda

que à custa de uma carga fis-

cal sem paralelo - em 2020,
o Governo estima que se situe

nos 35% do Produto Interno
Bruto (PIB). Antes disso, Cen-
teno voltara a fazer uma de-
monstração de força. Foram
os enfermeiros e os profes-
sores a sentir a mão de ferro
do ministro que repetiu à
saciedade não haver "margem
alguma para acomodar novos
aumentos de despesa", o que
impossibilitaria a revisão das

respetivas tabelas remunera-
tórias e carreiras.

No caso da guerra com
os docentes do Ensino Básico

e Secundário, Costa perce-
beu que a opinião pública
estava do lado do governo
e, na pré-campanha para
as europeias (quando Pau-
lo Rangel aparecia colado a
Pedro Marques, em sonda-

gens), precipitou uma crise
e ameaçou demitir-se caso
PSD e CDS confirmassem
a improvável entente com
bloquistas e comunistas, que
pressupunha a recuperação
de todo o tempo de carreira

que fora congelado. Rui Rio
e Assunção Cristas, de forma
incauta, entregavam ao ad-
versário, de bandeja, o capital
político das contas certas.
E não mais recuperaram até
às legislativas.

Já na estrada, o líder so-
cial-democrata voltou a pro-
mover o ministro ao Olimpo
do rigor quando desafiou
Costa para um debate entre
Centenos, o original e o seu,

Joaquim Miranda Sarmento,
coautor do programa econó-
mico do PSD e porta-voz do
Conselho Estratégico Nacio-
nal para as áreas das Finanças
Públicas.

Ganhas as eleições, hou-
ve ponto final da incerteza.
Centeno renovou o mandato
nas Finanças, mas os relatos

que emanam do Governo
indicam que a relação com os

ministros setoriais é cada vez
mais tumultuosa. Goradas as

hipóteses de ascensão para a

liderança do Banco Central

Europeu ou do Fundo Mo-
netário Internacional, a frus-
tração do ministro é cada vez
mais notória. E se ao sal da



QUAL É A RECEITA

DE CENTENO?

Como o ministro das Finanças guiou
o barco das contas públicas em 7 lições

NUNO AGUIAR

retenção em Lisboa se juntar
a pimenta da despromoção na

hierarquia do Governo, não
será de estranhar a discussão

com o primeiro-ministro,
à vista de todos, no último
Conselho Europeu, acerca do

primeiro orçamento da Zona

Euro, que Centeno vinha a

esboçar há quase dois anos,
conforme noticiou o Expres-
so. No final da reunião, Cos-
ta defendeu que "a fórmula
[deste instrumento] foi mal
desenhada" e sublinhou que
sem uma reformulação não
teria o aval português: "Só há

quadro financeiro plurianual
quando os 27 Estados-mem-
bros estiverem de acordo."
Centeno não teceu comen-
tários, mas o silêncio só ali-
menta os rumores de que a

passagem pelo Governo pode
ter os dias contados.

GERINGONÇA MORTA,

GERINGONÇA POSTA

Expirada está também a pla-
taforma com a esquerda que
suportou o governo na legis-
latura transata. O PCP não

quis renovar uma nova posi-
ção conjunta com o PS (talvez
escaldado com os efeitos da

Geringonça sobre o seu elei-
torado tradicional) e Costa
recusou pôr a assinatura num
papel apenas com o BE (que
estava disponível para o fazer,
mas elevava sobremaneira
as exigências).

Face ao crescimento do
PAN (quatro mandatos) e à

emersão do Livre, as solu-

ções no Parlamento passam
a ter uma geometria ainda
mais variável e imprevisível.
Simplificando, o PS saiu das

eleições com 108 deputa-
dos e tem múltiplas soluções

para aprovar, por exemplo,
os orçamentos do Estado.
Ironia das ironias: Rio chegou
a sugerir que a esquerda se-
ria uma "exigente noiva" que
obrigaria o Governo a uma
tremenda "ginástica financei-

ra", mas o PSD-Madeira apre-
senta-se agora como o mais
recente pretendente para dar
o nó com os socialistas. 11

QPara
muitos por-

tugueses, os últi-
mos tempos talvez

pareçam estra-
nhos. Depois de

anos duríssimos de crise, em

que cada décima de redução
do défice era dolorosa, o Go-
verno de António Costa tem
continuado a equilibrar as
contas - rumo ao excedente
de 2020 -, ao mesmo tem-
po que apresenta medidas
de alívio e de estímulo aos
rendimentos.

Como Mário Centeno
conseguiu gerir essa aparente
contradição? A resposta não
é o "fim da austeridade" nem
a "austeridade escondida".
Não há explicações secretas.
Se olharmos com atenção,
os números do Orçamento
do Estado contam a história
orçamental destes cinco anos.

O ministro das Finanças con-
seguiu manter a trajetória de
descida do défice, mesmo
com a pressão de necessitar
da aprovação de outros par-
tidos, mas também foi bafe-
jado pela sorte na evolução
da conjuntura externa.
Se a gestão orçamental des-
de 2015 fosse um cocktail,
levava uma grande dose de
crescimento económico, mis-
turada com controlo férreo
da despesa para dar acidez e

com doces políticas do BCE,
a que se acrescenta um toque
de impostos indiretos e cati-

vações. Agite bem sem deixar
crescer muito o investimento

público e chega ao primeiro
excedente orçamental desde

1973. Estes são os ingredien
tes de Mário Centeno:

1. CRESCIMENTO
DA ECONOMIA

Provavelmente nenhum fator
foi tão importante para a re-
dução do défice. A economia

portuguesa acelerou a partir
de 2016 para níveis inespera-
dos. Por exemplo, o governo
inscreveu no orçamento para
2017 uma previsão de cresci-
mento de 1,5%. Hoje sabemos

que a economia cresceu 3,5%.
E uma diferença enorme.
Mais crescimento significa
mais emprego e, por sua vez,
mais receita fiscal e contri-
buições (e menos gastos com
subsídio de desemprego).
O período em que Portugal
teve de reduzir o défice du-
rante uma recessão profunda
pode ter criado a ideia de que
o défice só desce com novas
medidas dolorosas. Mas nem

sempre é assim. Se a conso-

lidação for feita em tempos
de crescimento, ela é muito
menos exigente. É um pouco
como empurrar uma pedra
gigante numa reta ou numa
subida muito inclinada. Cus-
ta na mesma, mas o esforço
é diferente. Como o défice
é medido em percentagem
do PIB, é possível que caia
mesmo sem medidas. Pode
até gastar mais. O Governo
dirá que o crescimento não
foi uma questão de sorte, mas

o resultado das suas políticas,
mas nem os mais otimistas
dentro do Executivo espera-
vam um vento tão favorável.

2. TURISMO

Um dos principais responsá-
veis pelo crescimento. Numa

primeira fase ajudadas pela

insegurança nos destinos do
Norte de África, as exporta-
ções de "viagens e turismo",
aquilo que os turistas estran-

geiros gastam em Portugal,
saltaram de 6,5% para 8,3%
do PIB, entre 2015 e 2018.
Isso traduziu-se em mais
visitantes mas também em

gastos médios mais eleva-
dos. Foram construídos mais
hotéis (ou Airbnb), renova-
dos imóveis e contratados
trabalhadores. Essa indús-
tria deixou de estar tão de-
pendente "do sol e da praia"
e tornou- se competitiva à

escala global.

3. CONTROLO DA DESPESA

Chegamos às variáveis sobre
as quais o Governo tem mais
controlo. A história central da

gestão orçamental é o garrote
que o ministro das Finanças
colocou sobre a despesa. Em
todos os anos, houve o cui-
dado de impedir que o au-
mento dos gastos superasse
o crescimento da economia.
Ia subindo, ma non trop-
po. O Governo tomou posse
com uma despesa pública
total equivalente a 48,2% do
PIB e prevê para 2020 que
ela se fixe em 43,3%. É uma
diminuição de quase cinco

pontos percentuais, o que
significa que o Estado terá,
no próximo ano, o peso mais
baixo em 20 anos. Por con-
traste, a receita tem flutuado
um pouco, mas está pratica-
mente igual a 2015 (-0,3 pon-
tos). Quase toda a consolida-

ção tem vindo da travagem
da despesa.

4. INVESTIMENTO PÚBLICO

Nenhuma rubrica teve um
desempenho tão desapon-
tante nos últimos quatro anos

como a do investimento pú-
blico. Depois de ter colapsado
em 2016, a recuperação tem
sido muito lenta, falhando
sucessivamente (e por muito)
os objetivos fixados pelo Go-
verno. O OE 2020 prevê que



o investimento avance para
2,3%, mas esse valor já esta-
va inscrito no OE 2019... e no
OE 2018. Este desvio, mesmo

que não seja propositado, deu
uma ajuda ao défice.

5. NÃO DESCIDA
DE IMPOSTOS

O Governo avançou com
algumas medidas de alívio
de impostos diretos - por
exemplo, as recentes altera-

ções aos escalões de IRS -,
mas grande parte delas foram
sendo "anuladas" por ligeiros
agravamentos numa série de

pequenos impostos, quase
todos sobre o consumo. O

OE 2020 sintetiza bem aquilo
que foi a tendência ao longo
da legislatura anterior. O exe-
cutivo alivia famílias e em-
presas - por exemplo, com o

aumento da dedução de IRS

para filhos com menos de 3

anos e com o alargamento da

taxa reduzida de IRC -, mas
também as penaliza com um

agravamento do imposto de

selo sobre o crédito ao consu-

mo e "medidas de incentivo à

descarbonização". Quando se

somam todas as medidas do

lado da receita, chegamos a

um alivio muito ligeiro de 72

milhões de euros. Um indica-
dor que recebe cada vez mais

Como Centeno marca
golos? Até Cristiano
Ronaldo precisa de

alguma sorte na hora de
chutar à baliza. A somar
à capacidade de gestão
orçamental, o "Ronaldo
do Ecofin" beneficiou com
o facto de estar no lugar
certo à hora certa

0 CONTROLO

APERTADO

DA EVOLUÇÃO

DA DESPESA TEM

SIDO A PRINCIPAL

ARMA ORÇAMENTA!

DO MINISTRO

DAS FINANÇAS

atenção é a carga fiscal, que
tem renovado máximos nos
últimos anos. Contudo, é im-
portante dizer que mais carga
fiscal não significa que os
contribuintes estejam a pagar
mais impostos. As contas do
Banco de Portugal confirmam

que as alterações legislativas
não contribuíram para o seu

agravamento. No entanto,
mostram que diminuir o peso
dos impostos na economia
não é uma prioridade para
este Governo.

6. BCE, INVESTIDORES
E BANCO DE PORTUGAL

O Governo beneficiou de uma
conjuntura externa bastante
favorável. Não só apanhou
uma economia internacio-
nal em expansão, como um
Banco Central Europeu (BCE)

a insistir numa política de

juros em mínimos e sem de-
sistir de medidas não conven-
cionais. Isso contribuiu para a
descida da fatura anual com

juros, uma das rubricas que
mais ajudaram na redução do

défice orçamental. O Governo

argumentará que esse alívio
se deveu à sua atuação na
credibilização da gestão orça-
mental junto dos investidores,

mas dificilmente o resultado
teria sido tão positivo sem

o dedo do BCE. Além disso,
Centeno tem também benefi-
ciado do reforço dos dividen-
dos. Entre Banco de Portugal
e Caixa Geral de Depósitos,
o Estado receberá mais de
700 milhões em 2020.

7. CATIVAÇÕES
Há cinco anos, a maioria
dos portugueses nunca ti-
nha ouvido falar em cati-
vações. Daí para a frente,
a expressão passou a ser
sinónimo de "cortes escon-
didos". Na realidade, as ca-
tivações normalmente não

correspondem a cortes.
Podem, isso sim, implicar
que determinado serviço
venha a receber menos do

que estava orçamentado.
E esse é um poder muito
importante para o ministro
das Finanças. Em 2016, foi
aquilo que permitiu cumprir
as metas de défice, depois
de um primeiro semestre
complicado. Nesse ano, foi

atingido o recorde de ca-
tivações da última década
e meia. Embora, daí para a

frente, tenham deixado de
estar em níveis historica-
mente elevados, elas deram
uma ajuda importante ao
sucesso orçamental do Go-
verno. II naoLjiarrSvisao.nt


