
Dívida pública acima de
100% do PIB em 34 anos desde
o nascimento das Finanças

Em dezembro comemoraram-se
230 anos da criação da Secretaria
da Fazenda, e desde essa altura
as Finanças passaram por duas
grandes escaladas da dívida

O Tesouro português nasceu com gran-
des desígnios há mais de 250 anos,
quando Sebastião José de Carvalho e

Melo, mais tarde marquês de Pombal,
inaugurou o lugar de inspetor-geral do
Erário Régio em 1761. Mas começou
logo mal, como ironizava Lúcio de Aze-
vedo em "Épocas de Portugal Econó-
mico", publicado em 1928. O marquês
aumentou a dívida e fez evaporar 78
milhões de libras, recorda o historiador
económico. Marcou o tom do modus
vivendiào ofício das contas.

Nas 'épocas' seguintes, sobretudo de-

pois de 1864/65, ano fiscal a partir do

qual há dados anuais consecutivos, o
Tesouro registou 34 anos com a dívida
acima de 100% do PIB e 132 anos de défi-
ces orçamentais. Se hoje podemos fazer
uma viagem pelas 'épocas' do Tesouro

português, olhando para estes indica-
dores da dívida e do défice, isso deve-se

ao trabalho pioneiro de Nuno Valério,
professor do ISEG, em Lisboa.

Já enterrado o marquês, o Erário mu-
dou de nome e passou a ser Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda em
1788, uma efeméride que Mário Centeno
comemorou recentemente, por ocasião
dos 230 anos do organismo que a partir
de 1849 se passaria a chamar de Ministé-
rio dos Negócios da Fazenda. A Fazenda
haveria de desaparecer da designação a

partir da República, em 1910, e as Finan-

ças passaram a ser o nome de marca.
Desde o Erário, as contas públicas pas-

saram por cinco grandes 'épocas': o final
do ciclo do Brasil, na primeira metade do
século XIX; a fase de maior concentração
de bancarrotas e reescalonamentos da
dívida, no segundo reinado de Maria II;
o período da grande crise dos anos 1880

e 1890, com um disparo da dívida pública
acima de 100% do PIB, que só terminou
com a reestruturação da dívida em 1902;

os anos do esforço de consolidação, no
início da República e depois na ditadura;
e, finalmente, o regresso dos défices or-
çamentais acima de 3% após o 25 de Abril
e um segundo disparo da dívida acima de
100% a partir de 2011 (ver gráfico).
O fim do quinto da 'vaca leiteira'
Com os rendimentos régios das expor-
tações de tabaco, ouro e diamantes, pro-
venientes do Brasil, a que chamavam a
'vaca leiteira', a dinastia de Bragança vi-
veu com grande liquidez. A Coroa arre-
cadava o tradicional quinto das receitas.
A independência do Brasil, as guerras
civis em Portugal, o afundamento da
Bolsa de Londres na crise financeira de
1836 e a enorme volatilidade de minis-
tros das Finanças em Lisboa (27 em 15

anos) levaram a um período de crise pro-
longada durante o reinado de Maria 11,

que se materializou em incumprimentos
e reescalonamentos da dívida em 1837,
1840/41, 1845/46 e 1850, culminando
com uma conversão forçada da dívida
levada a cabo em 1852 pelo Governo de



Fontes Pereira de Melo. O processo só

terminaria em 1856, com mais de 60%
dos titulares da dívida a aceitarem o
acordo.
O primeiro disparo da dívida

Em 25 anos, na última metade do século

XIX, a dívida pública subiu 48 pontos
percentuais do Produto Interno Bruto
(PIB) e atingiu um máximo de 124% no
ano fiscal de 1892/93. As causas foram
várias: a aposta nas obras públicas, o

que na época se designava por investi-
mento nos 'melhoramentos materiais',
o sorvedouro da máquina do Estado
e um aparelho fiscal capturado pelas
"isenções de impostos, os perdões aos
ricos e influentes e outras causas de

que não falarei", como escrevia, então,
o cônsul britânico em Lisboa. Portugal
vive uma acumulação de crises jamais
vista. Sucedem-se, desde 1866, cinco
crises económicas sucessivas, há duas
crises bancárias (1876 e 1890/91), um
colapso nas remessas de emigrantes
vindas do Brasil por causa da crise do

regime brasileiro, o Ultimato britânico
de 1890, o início da crise do regime mo-
nárquico com a revolta republicana de

janeiro de 1891 e um contexto mundial
marcado por dezenas de bancarrotas
na América Latina e uma crise global
gerada pela convulsão do banco inglês
Baring Brothers. Os encargos com a
dívida estão acima de 40% dos gastos
do Estado.
Um 'corte de cabelo' de 38%
A crise desemboca numa bancarrota
parcial em 1892, no reinado de D. Car-
los. O ministro da Fazenda que alerta
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Bordallo Pinheiro, em 1902, o ano
da reestrutu ração da dívida,
imortalizou a situação das Finanças
no jornal "Paródia"
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para a situação é Oliveira Martins (ver
artigo nesta página), quando apresenta
o Orçamento daquele ano fiscal. Avança
com um pacote de austeridade e com o

corte dos juros da dívida interna e de

grande parte da externa. Negoceia-se
em Paris com os credores, mas o novo
Governo chefiado por Dias Ferreira de-
cide decretar o incumprimento parcial
da dívida. A negociação da reestrutu-
ração da dívida dura dez anos. Em pa-
ralelo há um processo de consolidação
orçamental, conseguindo um primei-
ro excedente nas contas públicas em
1895/96. Um acordo é obtido em 1902,
que implica um 'corte de cabelo' de
38% no valor da dívida, uma redução do

serviço anual em 50% e um reescalona-
mento das amortizações por quase 100
anos. A monarquia acaba por cair em
1910 e o regime republicano prossegue
a consolidação. Os défices regressam
acima de 3% no período da I Guerra
Mundial. Depois de um pacote de su-
bida de impostos entre 1922 e 1925, o

défice começa a descer.

Contas 'sãs' só em década e meia
Há uma crise de regime, e um golpe
de Estado militar derruba a República.
No âmbito de um acordo internacional,
em 1926, há um reescalonamento da
dívida de 19 milhões de libras ao Reino

Unido, contraída para financiar a par-
ticipação na I Guerra Mundial. Deixou
de ser paga em 1933. A ditadura militar
e os primeiros anos de Oliveira Salazar
como ministro das Finanças, a partir de
abril de 1928, e depois como chefe do
Governo da ditadura batizada de Estado
Novo obtêm o equilíbrio orçamental e

sete anos de excedentes até 1937. "As
contas estavam quase equilibradas, só

que a mensagem não tinha passado
para a opinião pública e Salazar aca-
bou por obter os louros. Foi essa a sua
magia", refere-nos Nuno Valério. Em
1940, Salazar impõe uma reestrutura-
ção da dívida de 19,7 milhões de libras,
que é convertida em títulos nacionais

vencendo um juro de 4%. A partir de

1959, as Finanças só registam défices,
com exceção de 1970, já no tempo do

consulado marcelista. No total, Salazar
só conseguiu contas 'sãs' em 15 anos
dos 40 de governação como ministro
das Finanças e presidente do Conselho.

Três 'bancarrotas virtuais'
As primeiras quatro décadas do regi-
me de Abril são balizadas pelo que Rui
Pedro Esteves, professor no Graduate
Institute, em Genebra, na Suíça, batiza
de três 'bancarrotas virtuais'. Não se

chegou ao incumprimento na dívida
como no século XIX porque ocorreram
resgates pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) em 1977/79 e 1983/85 e

pela troika (Comissão Europeia, Banco
Central Europeu e FMI) de 2011 a 2014.
Não há um único ano sem desequilíbrio
orçamental. Défices acima de 3% do
PIB perduraram desde 1975 até Mário
Centeno conseguir a proeza dos 2% em
2016. José Sócrates e o seu ministro das

Finanças, Teixeira dos Santos, fixam
um recorde histórico de mais de 11%

em 2010. A escalada na dívida pública
acentuou-se a partir de 2008, com um
recorde de subida de quase 60 pontos
percentuais do PIB em apenas seis anos,
fixando um máximo histórico acima de

130% em 2014. O peso dos encargos
da dívida nos gastos do Estado situa-
-se acima de 20% de 1981 a 1995, com
um pico de 30% em 1990, e em 15%
em 2012, 2015 e 2016. O crescimento
anual inferior a 1% em média desde o

início do século, incluindo cinco anos
de recessão, não ajudou. Há ainda um
problema transversal a todo o período,
o do desequilíbrio das contas externas,
diz Ricardo Cabral, professor da Uni-
versidade da Madeira. Elas só regista-
ram excedentes em 11 anos desde 1974
até 2017 e atingiram défices acima de
10% do PIB em oito anos. Metade desses
défices de dois dígitos registaram-se nos
Governos de Sócrates.
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