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Apresentação  
 
Este volume transcreve a quase totalidade dos textos publicados num blogue 

que mantive entre Abril de 2008 e Dezembro de 2013. O blogue começou a partir da 
vontade de explorar um novo meio de comunicação, a chamada blogosfera, experiência 
que foi altamente positiva na medida em que me cruzei com pessoas e ideias de grande 
valor e interesse.  

A escrita dos textos no blogue esteve desde o início associado à minha 
actividade profissional no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e daí 
o seu subtítulo, Economia e História Económica. A Universidade tem quatro grandes 
objectivos, a saber, a investigação, o ensino, a publicação de artigos e livros em editoras 
científicas, e a divulgação do conhecimento junto de um público mais alargado. O 
blogue pretendeu servir esse último objectivo. Tratou-se de comentar estudos e opiniões 
e de trazer novos elementos sobre temas da economia portuguesa e internacional, numa 
perspectiva contemporânea ou histórica. Com este volume em mãos caberá ao leitor 
mais paciente concluir se os textos podem ou não trazer algum contributo para a 
discussão dos mesmos temas. 

 O período de escrita do blogue coincidiu com a chegada à Europa daquela que 
ficará muito provavelmente na História como a Grande Recessão, iniciada em 2007 nos 
Estados Unidos da América. Durante algum tempo, a generalidade dos governos do 
velho Continente actuou como se a crise fosse apenas norte-americana, mas ela acabou 
por bater de forma vigorosa, estendendo-se sobretudo aos países mais frágeis da 
periferia.  

A crise internacional assolou a Europa num momento particularmente negativo 
do ponto de vista político e económico, dominado pela construção imperfeita da moeda 
única, pelo menor desinteresse alemão na integração europeia, e pela desaceleração do 
crescimento dos países mais avançados provocada pelo alargamento do fenómeno da 
globalização a partes menos desenvolvidas do Mundo. Em geral, a reacção à crise 
europeia foi afectada por essas circunstâncias políticas negativas mas, no caso particular 
dos países mais periféricos, em particular, Grécia e Portugal, esse enquadramento 
político internacional largamente deficitário foi amplificado pelas debilidades inerentes 
a um enquadramento institucional menos consolidado, o que levou a uma reacção 
política radical e altamente desajustada. Os textos do blogue foram acompanhando essa 
evolução, por vezes de forma algo incrédula, de tal modo parecia impossível que tanto 
erro se pudesse fazer em tão pouco tempo. Um dia a História deste período será feita 
com recurso aos instrumentos normais da profissão. No entretanto, será talvez 
interessante seguir o percurso das notícias, dos acontecimentos diários, e a partir daí 
obter uma primeira interpretação dos acontecimentos. Este manuscrito é um repositório 
que pode ajudar nesse exercício.  

Foram poucos os posts do blogue que se excluíram desta compilação. Alguns 
porque eram sobre temas verdadeiramente marginais, outros porque foram o resultado 
de estados de alma sem interesse, e outros ainda (uma meia dúzia, talvez) porque 
simplesmente me arrependi do que escrevi. Trata-se, portanto, essencialmente de um 
exercício em bruto, pouco revisto e porventura com algumas contradições. Alguns 
textos têm ligações a páginas da Internet que estarão desactivadas, pelo que pedimos 
desculpa. Desde já se agradecem anotações correcções e sugestões de melhoria.  

O blogue acabou mas as ideias de divulgação da Economia e da História 
Económica portuguesa e internacional no espaço virtual por traz dele não acabaram, 
sendo que um dia poderão voltar sob a mesma ou outra forma. Resta-me agradecer ao 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa a natural liberdade que tive para 
poder levar a cabo este projecto, sem me sentir alguma vez pressionado num sentido ou 
noutro, e à Sara Braz Oliveira o cuidado que pôs na transcrição e paginação dos textos.  
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2008 

 
A crise financeira, a guerra do Iraque e os baby-boomers 

Quando surge um consenso sobre os culpados de determinados acontecimentos, 
é melhor investigar com mais profundidade. Será Greenspan o culpado da actual crise? 
Mas então ele não tinha toda uma equipa por trás, a ajudá-lo? Será a culpa da equipa? 
Então isso significa que a culpa é do Fed. Mas o Fed é apenas uma parte da regulação 
financeira e há mais para além dele. Poderá a culpa ser atribuída aos outros reguladores 
também? Mas, se assim é, então o verdadeira culpado é governo norte-americano, pois é 
ele que coordena a regulação. Assim, chegamos ao presidente George W. Bush. Será a 
culpa dele? Mas se tem a culpa, porquê? Ah, talvez seja por causa da guerra do Iraque. 
Ou será por causa da política fiscal e orçamental? 

Pois é, é isso que Joseph Stiglitz diz aqui: o Fed inundou os mercados de 
dinheiro barato para compensar e ajudar a pagar as despesas com a guerra. Mas Stiglitz 
é um "liberal" e temos de ter uma segunda opinião, pois esta até parece algo radical. E 
felizmente existe: trata-se de uma interpretação que parte da análise das bases da crise 
numa perspectiva histórica comparada - ah! Grande História Económica, sempre útil! 
Diz-nos a análise já muito citada de Reinhart e Rogoff que  a actual crise financeira nos 
EUA tem muito em comum com outras grandes crises recentes (Espanha 1977; 
Noruega, 1987; Finlândia, 1991; Suécia, 1991; e Japão, 1992). O que elas têm em 
comum é a conjugação da valorização imobiliária, da subida da bolsa, do agravamento 
do défice de pagamentos externos, e do aumento da dívida pública e do défice público, 
acompanhados de um forte crescimento da produtividade e do PIB, que acabou por 
esconder os efeitos negativos desses desequilíbrios. 

A conjugação das duas análises acima já nos leva mais longe: a guerra do Iraque 
teve influência na medida em que contribuiu para o agravamento do défice e da dívida 
pública. 

Mas o défice também está associado aos gastos crescentes com a segurança 
social que são aliás uma bomba-relógio, agora que os baby-boomers estão a chegar à 
reforma. Depois de ver o vídeo que abaixo se reproduz, do Government Accountability 
Office, o órgão oficial que fiscaliza as contas do governo dos EUA, só apetece dizer: 
levem o Sócrates! 

03 Abril 2008 
O Mundo está mais complicado 

A subida dos preços dos produtos primários nos mercados internacionais, que se 
verifica desde 2002, está a ter um impacto significativo na economia internacional. 

 
Essa subida tem, como sempre, perdedores e ganhadores. Todavia, há muito que 

não acontecia que os maiores ganhadores são países em vias de desenvolvimento e não 

http://thinkprogress.org/2008/04/01/stiglitz-dobbs/
http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/files/Is_The_US_Subprime_Crisis_So_Different.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/04/o-mundo-est-m-1.html
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países já desenvolvidos. Com efeito, o aumento dos preços dos produtos primários 
beneficia directamente, entre outros, os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), uma vez 
que são economias em que a produção e a exportação destes produtos têm pesos 
significativos. Do lado dos perdedores estão os países industriais, que sentem o efeito 
em ligeiros aumentos das respectivas taxas de inflação, e os países mais pobres, 
importadores de alimentos e matérias-primas. 

Tradicionalmente, a ajuda externa é canalizada dos mais ricos para os mais 
pobres e tem como contrapartida o comércio internacional entre eles. Por outras 
palavras, os défices comerciais dos países muito pobres com os países ricos são 
compensados, pelo menos em parte, pelas transferências unilaterais dos ricos para os 
pobres, sob a forma das ajudas ao desenvolvimento. 

Agora está tudo mais complicado. Os muito pobres estão a ficar devedores dos 
países em vias de desenvolvimento e exportadores de produtos primários, como os 
BRIC. Não é por acaso que o Brasil, a China e agora cada vez mais a Índia, se 
preocupam agora em desenvolver relações económicas e financeiras com a África 
subsariana. Os recentes movimentos dos preços de que aqui falamos vão ajudar a essa 
tendência. Isto está a fazer seguramente o Mundo mais complicado. 

Há ainda dois efeitos adicionais. O papel da agricultura nas economias em vias de 
desenvolvimento poderá ser reforçado. E os governos dos países desenvolvidos podem 
aproveitar o balanço para reduzir os subsídios ao sector. Ou seja, com isto, o mundo 
poderá vir a estar melhor e não necessariamente pior. 

17 Abril 2008 
A Diva da Globalização 

Deixem-me começar pelo menos importante: este livro é um puro elogio ao 
sistema de ensino em Portugal, tanto a nível liceal como universitário. Trata-se de uma 
obra feita por um grupo homogéneo de investigadores em ciências sociais (e um 
biólogo), nascidos na década de 1970. Mas trata-se também de um livro escrito como 
muitos dos nossos investigadores educados nas velhas escolas onde “então é que era 
bom” seguramente não escreviam. Não li o livro todo nem o vou ler – embora mais 
tarde talvez tenha de o consultar. Mas o que li revela uma escrita directa, simples 
quando tem de ser simples, mais complicada quando isso é pedido, com as necessárias 
mas breves referências bibliográficas, e com pausas e 
explicações intermédias para que ninguém se perca. Em suma, 
uma escrita interessante e cativante. Há muito que não lia em 
português um texto sobre economia internacional tão claro 
como o que este livro tem. 

O livro contém um outro sinal dos tempos actuais, 
embora esta minha apreciação seja dedutiva, pois não sei de 
facto como ele foi construído: o de ser uma obra colectiva bem 
organizada e equilibrada. Isso em princípio resultaria de um 
intenso trabalho de edição, o que implicaria que muitos egos 
de autores ficaram pelo caminho, o que é mais um traço de geração: “dantes”, toda a 
gente escrevia melhor que o vizinho, mesmo que pouco se compreendesse, e pouco 
podia ser corrigido por alguém de fora. 

Estas duas observações são indirectamente pedidas por quem organizou esta 
Globalização no Divã, pois a obra é apresentada como uma obra de geração. E essa 
forma de apresentação faz sentido, pois recorda que o livro nasceu, como explicam, a 
partir de conversas à hora de almoço entre um simpático grupo de investigadores em 
várias áreas das ciências sociais, nomeadamente, sociologia, antropologia, economia 
(sim, economia, que quase sempre ficava de fora) história, e um biólogo. Das conversas 
passou-se à ideia do livro, podendo o leitor imaginar que essa passagem deu um grande 
trabalho. 

Os temas abordados estão todos bem relacionados com o título que o livro 
exibe. Não há falsidades, nem ginásticas semióticas. Um historiador trata da 

http://www.fao.org/es/esc/en/15/53/59/highlight_528.html
http://www.tintadachina.pt/book.php?code=891afbce88d64a41c050cb0858f0e933&tcsid=2433668efe82177c6a59c0117dfafaee
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regionalização como complemento ou contrapeso (não interessa) da globalização; uma 
historiadora mostra como o imperialismo ajuda a definir nações; um antropólogo 
diverte-se nas festas de transe onde se cruzam pessoas dos cinco cantos do mundo (no 
caso, quatro deve ser pouco); um sociólogo trata das transformações do Estado 
providência perante a austeridade imposta pelo abrandamento do crescimento e por 
transformações demográficas (aqui a globalização entra menos, mas ficamos a perceber 
melhor porquê); e dois economistas mostram como a protecção nacional à concorrência 
internacional é boa sem o ser. Nunca uma síntese feita em alguns minutos poderia fazer 
justiça ao trabalho por trás destes textos e aqui só posso deixar estes lamirés. 

Mas este livro tem um grande defeito: trata-se do facto de se apresentar como 
um livro de “esquerda”, de reacção à situação actual, imposta pela globalização e pelos 
neoliberais. Isso é um defeito porque parte de um pressuposto não comprovado: o de 
que a situação actual, de grande desenvolvimento das relações económicas, financeiras, 
sociais, políticas e culturais a nível mundial, é fruto de um bando de malfeitores ao 
serviço de um outro bando de malfeitores. A verdade é que pode ser que isso assim não 
seja e que a globalização – que agora todos, chegados a este ponto da leitura do livro, 
mesmo em diagonal, sabemos o que é – seja o fruto da acção de muitos e muitos 
indivíduos. O defeito que aqui se aponta decorre de ter sido dado ao livro um 
enquadramento ligado a um debate político nacional e demasiadamente restrito. Faça-se 
uma tradução mental do livro para inglês e verifique-se como ele teria de ter uma 
apresentação ligada a questões mais gerais e mais relevantes. Tal tradução, que merecia 
não ser apenas imaginária, daria um melhor invólucro ao conteúdo. Falta essa pitada de 
globalização. 

Permitam-me que acabe com uma preferência: a do texto sobre o Estado social. 
A razão é de interesse pessoal mas prende-se também com o facto de ser um texto 
sensato, onde se procura identificar não só ligações relevantes, mas também relações de 
causalidade. Será que noto aqui a influência da passagem do autor por uma boa 
universidade inglesa (Warwick)? 

O livro é organizado por Renato Miguel do Carmo (CIES, ISCTE), Daniel Melo 
(ICS/UL), Ruy Llera Blanes (U Leiden) e tem contribuições dos organizadores e 
também de José Mapril (ICS/UL), Luís Almeida Vasconcelos (ICS/UL), Ricardo 
Campos (CEAS, ISCTE), José Alberto Simões (CESNOVA, FCSH/UNL), Hugo 
Mendes (CESNOVA, FCSH/UNL), Christiane Coelho (CIES/ISCTE), Catarina Frois 
(CRIA), Ana Delicado (ICS/UL), José Eduardo Gomes (ENS, Paris), Nuno Teles e João 
Rodrigues (DINÂMIA, ISCTE) e Cláudia Castelo (Cultura, CML). 

  28 Abril 2008 
Globalização: não matem a galinha dos ovos de ouro 

O livro de que aqui falei no último post tem um capítulo sobre a actual situação 
da economia internacional da autoria de Nuno Teles e João Rodrigues. Esse capítulo é 
de grande qualidade mas mostra que há um perigo latente relativamente à avaliação que 
a opinião pública pode ter sobre a globalização. Há pessoas que não estão tranquilas 
com o facto de o mundo ser mais aberto hoje – em todos os sentidos –,relativamente ao 
que era há 20 ou 30 anos e nota-se um crescendo de opiniões desfavoráveis à livre troca 
internacional. Ainda por cima há quem associe apressadamente os problemas de menor 
crescimento em algumas partes do mundo a essa maior globalização. 

Isso acontece pelo menos por cá. Lá fora a coisa está um pouco melhor, como 
se pode ver pelo gradual esbatimento – pelo menos parece ser essa a tendência mas não 
sabemos o que se passará – das manifestações à la Seattle. Não que isso seja 
necessariamente bom, pois de Seattle vieram muitos ensinamentos e houve muitas 
mensagens acolhidas pelos mandantes internacionais. 

O livro em causa tem de ser comprado e cada vez há menos desculpas para o 
não fazermos e seria bom que as pessoas – sobretudo aqui na blogosfera – não se 
esquecessem que as opiniões têm de ser formadas também com leituras. A tecnologia 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/04/a-diva-da-globa.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/
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deixa que essa compra seja muito fácil. Por isso não vou aqui dizer a fundo o que o 
capítulo em causa contém. 

Mas posso talvez avançar que o capítulo em causa, intitulado "Globalização e 
utopia de mercado. O vício 'ricardiano' à prova da história", propõe uma leitura da 
história em que a globalização aparece algumas vezes como sendo má para alguns. 
Lembram os autores, por exemplo, que houve países que se industrializaram bem e 
rapidamente partindo de alguma protecção alfandegária. Isso foi particularmente 
importante, argumentam, no caso das indústrias nascentes. E citam autores do século 
XIX que comprovariam essa ideia. 

Essa interpretação tem pergaminhos, e em Portugal e na América Latina ela fez 
grande sucesso, sobretudo nos anos 1970 e 1980. Esse sucesso foi interrompido por 
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, François Mitterrand – sim também ele, entres 
outros líderes europeus -, que a partir de início dos anos 1980 agiram no sentido de 
contrariar os juízos anti-globalização, contribuindo para uma maior abertura da 
economia internacional. Com isso chegámos onde chegámos hoje e agora até parece que 
foi tudo mal. 

A história económica pode mostrar casos de sucesso em períodos de retracção 
da economia internacional ou em momentos de escolha de políticas proteccionistas. 
Nem sempre a existência simultânea de retracção nacional perante a globalização e 
crescimento económico significa, todavia, que as duas coisas estão ligadas causalmente. 
Por exemplo, a industrialização alemã do último quartel do século XIX pouco tem a ver 
com proteccionismo. Todavia, a verdade é que por vezes a contracção da economia 
internacional ajudou alguns países a crescer um pouco mais. 

Foi isso que aconteceu, segundo pude concluir, no México e em Portugal no 
período de entre as guerras. Nesses anos, estes dois países, que tinham muito em 
comum em matéria económica nessa altura, ergueram fortes barreiras alfandegárias ao 
comércio internacional, acompanhando a moda que então se seguia. Acontece que as 
economias dos dois países reagiram positivamente a esse estímulo. Esta conclusão não 
serve para dizer que menos globalização pode ser boa. Quem quiser pode ver bem isso, 
talvez lendo o trabalho em que cheguei a essas conclusões e que está aqui ao lado. 

Quando há globalização e se acaba com ela, é mais fácil obter ganhos. Os 
mercados nacionais estão criados e há importações a substituir. O pior é quando isso 
acaba. Portugal (o México menos) foi salvo da autarcia que trouxe crescimento em 
alguns anos da República e dos primórdios do Estado Novo (sim, na República houve 
bom crescimento) pela abertura ao exterior a seguir a 1948, isto é, à adesão à OECD e 
tudo o que se seguiu. Nessa altura a galinha dos ovos de ouro foi salva a tempo. 

05 Maio 2008 
Portugal e a Europa 

A história do Estado Novo está na infância. Os traços gerais de quem se dava 
com quem, quem fazia o quê, quem acusava e prendia e quem era julgado e preso, está 
mais ou menos feita. Existem também histórias particulares sobre correntes de produção 
legislativa e sobre algumas instituições importantes. Ultimamente também têm 
aparecido algumas biografias com informações relevantes sobre o contexto geral. 

Mas falta fazer muito para se conhecer melhor a evolução social, económica e 
política. É tanto o que falta fazer que as dúvidas sobre o que se passou ainda pairam nas 
mentes de muitos portugueses e de muitos estrangeiros. 

Neste caminho, a historiografia do Estado Novo é marcada por um traço geral que é 
facto de as prioridades das agendas de pesquisa terem sido dominadas por questões que 
o próprio regime, incluindo o governo e os seus críticos, considerava mais importantes. 
Assim, estudaram-se os grémios antes da Assembleia Nacional; estudou-se o exército e 
a PIDE antes da polícia pública ou da GNR; estudou-se a Igreja antes do governo; 
estudou-se a censura antes do ensino público; estudou-se a emigração antes do que 
ficou; estudou-se a reorganização financeira antes dos impostos; estudaram-se as 

http://www.webboom.pt/ficha.asp?ID=171547
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/files/lains_2007a.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/portugal-e-a-eu.html
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grandes empresas antes das pequenas; estudaram-se as obras públicas antes da 
habitação. 

Esta ordem seria porventura difícil de inverter, até porque muitas das opções foram 
tomadas tendo em consideração a documentação existente. Mas não pode haver dúvida 
de que Salazar, se fosse vivo, gostaria seguramente de ver como o seu regime 
sobreviveu à queda em matéria de escolha dos temas de estudo histórico. 

Nos últimos tempos, as gerações mais novas estão a entrar por outros temas mais 
arrojados e menos esperados e espera-se que isso continue. 

Mas há uma área que continua a sofrer com a herança. Trata-se da área das 
relações internacionais do país. Aí estudou-se muito de tudo o que tivesse a ver com as 
colónias e os problemas coloniais, questões que se estenderam ao estudo sobretudo das 
relações com os Estados Unidos. Também muito se estudou sobre as relações com a 
Espanha. Ficou todavia de fora, está ainda todavia de fora, com uma ou duas honrosas 
excepções, o estudo das relações de Portugal com os países europeus e com a integração 
europeia. 

Claro que há muitas linhas escritas sobre o Plano Marshall, sobre a EFTA, sobre 
Marcello e a CEE, muitas delas, as mais antigas sobretudo, enganadas. Mas as centenas 
de metros de arquivos que em Portugal e por essa Europa fora existem sobre as 
movimentações diplomáticas, sobre as negociações dos tratados, continuam à espera de 
ser exploradas. Há candidatos para mudar isto? Haverá trabalhos na forja? 

13 Maio 2008 
Portugal e a Europa: ora assim, sim. 

Recebi hoje um email que nem de propósito. Veja-se o site comece-se pela 
entrevista de José Silva Lopes: http://www.ena.lu?lang=2&doc=29242. Com tanto 
material ainda é mais difícil compreender a falta de investigação sobre a integração de 
Portugal na Europa. 

16 Maio 2008 
O social no Estado Novo 

Há uns tempos, prometo que foi sem querer mas também que ganhei muito com 
o resultado, entrei em polémica com José Reis sobre interpretações da evolução 
económica de Portugal durante o Estado Novo. A polémica começou com um 
comentário meu à referência que um Ladrão de Bicicletas fazia a um texto daquele 
economista da Universidade de Coimbra. Depois veio a resposta e eu fiquei a pensar. 
Fiquei a pensar porque estes diferendos de opinião não devem ser dirimidos a partir de 
confrontos de ideias apenas, de trocas de impressões ou de arremessos à parede de 
dados ou informações dispersas. É melhor levar estes debates a sério e avançar com 
cuidado. 

Para avançar com cuidado é preciso primeiro, por exemplo, mas há outras 
formas de o fazer e não estou aqui a ensinar ninguém, perguntarmo-nos qual é o mais 
importante argumento que nos preocupa rebater. Relendo a resposta de José Reis, 
conclui que o verdadeiro argumento, para mim, é: - Bem, a economia cresceu mas o 
desenvolvimento social ficou para trás. Esta é a minha interpretação e espero não estar 
longe da verdade.                

Antes de prosseguir devo notar duas coisas. A primeira é que esta discussão 
interessa porque não estamos apenas a confrontar duas opiniões de duas pessoas, mas 
sim um tema sobre o qual muita gente tem opinião. A segunda coisa que quero notar é 
que a discussão está já num patamar mais apurado do ponto de vista da história, e da 
história económica em particular, a saber, já estamos de acordo em que a economia 
cresceu de facto até 1973. Mas, e quanto ao social?             

Comecei por pensar que o melhor para responder a essa questão seria avançar 
com o cálculo de algo que indicasse o desenvolvimento social e lembrei-me de um 
indicador aceite por muitos que é o índice de Desenvolvimento Humano das Nações 
Unidas o qual junta informação sobre a evolução do PIB per capita, da esperança média 
de vida, da taxa de alfabetização, e da taxa de escolarização. Trata-se de um indicador 

http://www.iue.it/Servac/
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/portugal-e-a--1.html
http://www.ena.lu/?lang=2&doc=29242
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/o-social-no-e-1.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2008/04/pedro-lains-e-histria-resposta-do-prof.html
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bastante rudimentar mas útil e, sobretudo, que traduz a preocupação de não se olhar 
“apenas” para a economia ou o desenvolvimento económico. 

A falta de tempo levou-me a desistir de estimar esse índice para Portugal 
durante o Estado Novo. Felizmente, nos últimos dias peguei num projecto que tenho em 
curso e que consiste em escrever um capítulo para uma História Económica da Europa. 
Na preparação da revisão do capítulo em que contribuo, fui ler outras contribuições e, 
numa delas, sobre “Sectoral growth, 1945-2000”, pode ver-se esta tabela (pp. 44-45). 

  

                      

O que é que a tablela nos diz? Precisamente que Portugal também cresceu bem 
num indicador rudimentar de crescimento que incorpora informação sobre diminuição 
das horas de trabalho ("leisure") e aumento da esperança média de vida 
("longevity"). Isto não fecha o debate mas é pelo menos uma boa contribuição. 

Não fecha o debate porque são factos por demais conhecidos, mas cuja 
interpretação tem custado a entrar nas histórias mais correntes da vida no Estado Novo. 

16 Maio 2008 
O Consenso da Almirante Reis? 

De dois em dois anos, o Banco de Portugal organiza uma conferência sobre 
"Desenvolvimento Económico Português no Espaço Europeu", tendo sido realizada hoje 
a quarta edição. O Banco de Portugal tem tido um papel crucial na investigação sobre a 
economia portuguesa e estas conferências são parte disso. 

É já tradição que essas conferências comecem com uma alocução do 
Governador do Banco, Vítor Constâncio, cujo conhecimento sobre o funcionamento da 
economia portuguesa é enorme, não só porque é um dos poucos bons economistas 
portugueses com funções públicas, como porque tem por trás dele a boa bateria da 
investigação feita no Banco. Este ano não pude ouvir a conferência, mas li no Jornal de 
Negócios esta citação: “Não há margem para descer impostos como tenho dito ao longo 
dos últimos meses e também não há margem para aumento do investimento público" 

Devo dizer que, na minha modesta opinião, acho que o Governador não deveria 
fazer este tipo de intervenções. Bem sei que ele está obrigado a avisar o governo 
português, sendo como é um membro do Banco Central Europeu, de que é preciso 

http://www.cepr.org/meets/wkcn/1/1679/papers/default.htm
http://www.cepr.org/meets/wkcn/1/1679/papers/Crafts-Toniolo_Chapter.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/o-consenso-da-a.html
http://www.bportugal.pt/events/conferences/IVDEP/fprograma.htm
http://www.jornaldenegocios.pt/default.asp?Session=&CpContentId=317546
http://www.jornaldenegocios.pt/default.asp?Session=&CpContentId=317546
http://pedrolains.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/05/16/social_no_estado_novo_table_12_10.jpg
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obedecer ao Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mas, se calhar ultrapassa as suas 
funções. Não sei. 

Acontece que a mesma conferência teve como orador convidado Philippe 
Aghion, a que assisti, e que disse algo que pode ser interpretado em sentido contrário. 
Depois de recordar que o Euro é bom, como é, que é preciso manter a estabilidade 
macroeconómica, e que as reformas estruturais são para continuar, disse também que é 
preciso política económica, inclusivamente, política económica contra-cíclica. Aliás, 
acrescentou algo que foi música para os meus ouvidos: - “Meus amigos, é preciso ir a 
Bruxelas pedir dinheiro extra para introduzir algumas reformas, como a da flexigurança, 
da melhor educação, e de outros custos de transição. Vejam-se as últimas páginas dos 
slides que apresentou. 

É certo que investimento público não é isso. Mas é também certo que 
investimento público acompanha isso. 

Não percebo as razões das declarações de Vítor Constâncio. Pode ser medo de 
que o despesismo tome conta do Governo, em vésperas de eleições. Se for isso, vá lá, 
pode ser. Se não for, se calhar não ajudam muito. 

16 Maio 2008 
Uma economia, duas vistas 

A economia portuguesa está mal. Está mal há muito tempo mas agora está ainda 
pior. As causas desse mal-estar são muitas e é muito fácil fazer uma lista delas. O mais 
difícil é determinar os factores mais importantes. Mas comecemos pelas causas, numa 
lista seguramente consensual. 

1. Fracos níveis de eficiência da administração pública e do Estado 
2. Excessivo peso do Estado na economia 
3. Esclerose institucional no mercado do trabalho 
4. Baixos níveis de concorrência nos mercados financeiros e das tecnologias 

de informação e comunicação 
5. Fraco peso do mercado bolsista 
6. Fraca qualificação dos recursos humanos, incluindo no trabalho e na gestão 
7. Acréscimo da concorrência de Espanha, resultante da adesão à CEE (o 

único país com que as barreiras alfandegárias foram então substancialmente 
abolidas) 

8. Valorização do Euro 
9. Configuração e carga da estrutura fiscal 
10. Fracos níveis de poupança das famílias e empresas 
11. Excesso de gastos públicos com gastos sociais 
12. Redução da poupança do Estado e do investimento público 
13. Situação geográfica desfavorável no contexto europeu 
14. Fraca dotação de capital por habitante e por trabalhador 
15. Situação internacional 
Esta lista é caótica mas toda ela é correcta. Se ela tem algum defeito é o de não 

ser completa. Para sabermos o que falta ou não temos de ter um modelo, mesmo que 
informal, sobre a economia, temos ter em mente uma ideia de como a economia 
funciona. Esse exercício é tão fundamental quantas as vezes que é esquecido. 

Um modelo útil é pensar naquilo que interessa ao lado da procura, que é 
consumo privado, gastos públicos, investimento e exportações menos importações 
(C+G+I+X-M), e ao lado da oferta, uma função de produção do tipo PIB = f (Capital, 
Força de trabalho e Tecnologia). Isto ajuda porque assim podemos saber melhor aquilo 
para onde podemos olhar. Devo dizer que sigo este método há muito tempo e, para dar 
um exemplo de como ele pode ser utilizado, foi esse modelo que utilizámos, eu e o meu 
colega Álvaro Ferreira da Silva da FE, UNL, para organizar os volumes da História 
Económica de Portugal (2005). 

Ora, com este modelo por trás, sabemos que temos de olhar para o Estado (G), 
para a qualificação dos recursos humanos (L) para a dotação de capital (K), para a 

http://www.economics.harvard.edu/faculty/aghion
http://www.economics.harvard.edu/faculty/aghion
http://www.bportugal.pt/events/conferences/IVDEP/Aghion.pdf
http://www.bportugal.pt/events/conferences/IVDEP/Aghion.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/uma-economia-du.html
http://www.ics.ul.pt/imprensa/det.asp?pesq=lains&pesq_escolha=autor&id_publica=134
http://www.ics.ul.pt/imprensa/det.asp?pesq=lains&pesq_escolha=autor&id_publica=134
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poupança e para o investimento (I), para a competitividade do comércio externo (X-M) 
(mas não para a balança comercial, claro) e para tudo aquilo que ajuda à tecnologia. De 
lado ficam as questões monetárias e financeiras e as instituições, mas isso também 
sabemos e por isso basta acrescentar. 

Feita a lista e explicada a sua feitura, o passo seguinte é pensar numa forma de 
arrumar os factores por ordem de importância. Esse é que é o grande desafio. Para se 
fazer essa ordenação é preciso ter em consideração modelos mais complexos sobre a 
economia e aí é que entram verdadeiramente os problemas. É que não há nem pode 
haver modelos globais para a economia, pois a economia pura e simplesmente não é 
modelável na sua totalidade. Houve uma altura, nos anos 1970, que se pensava o 
contrário e se construíram modelos chamados de equilíbrio geral que procuravam 
sintetizar a economia em sectores e em equações, a partir das quais se determinavam os 
equilíbrios de crescimento estável. Mas isso acabou. 

Ora, não sendo possível modelar correctamente as economias, abre-se 
naturalmente o espaço para as interpretações baseadas em teorias e nos respectivos 
pressupostos. Há teorias melhores do que outras e há pressupostos comprovadamente 
melhores do que outros. Mas isto significa que as margens de erro e de dúvida são 
grandes. Para lidar com esta realidade temos todavia de saber que não há apenas uma 
teoria ou um conjunto de teorias para descrever e interpretar a realidade económica. 

Voltemos a Portugal. Nos últimos anos, felizmente, a disciplina da 
economia  evoluiu significativamente. Essa evolução deveu-se à influência das 
universidades norte-americanas e isso fez-se sentir directamente nas principais 
faculdades de economia do país e, é preciso não esquecer, no Departamento de Estudos 
Económicos do Banco de Portugal, um dos melhores dos bancos centrais europeus. 
Dada a pequena dimensão do meio, e dada a grande exigência quanto aos trabalhos, 
acabou por se formar um grupo de economistas com alguma coesão de pensamentos. 
Chegou-se a um certo consenso que, por analogia com o consenso de Washington, que 
junta o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro norte-americano, podemos chamar o 
consenso da Almirante Reis, que é a sede dos estudos do Banco de Portugal e onde se 
estuda mais o país, uma vez que a maior parte dos economistas portugueses mais 
produtivos, fora do Banco, não trabalham sobre Portugal. 

Descobri esta história do consenso da Almirante Reis recentemente e por 
contraste, quando reparei que o Banco de Portugal tem convidado especialistas que têm 
dito coisas que vão contra esse consenso. Não cabe aqui dizer que coisas (tentarei dizer 
noutro sítio), mas posso referir os nomes e quem estiver interessado pode procurar na 
Internet: Paul Krugman, Richard Eckaus e Olivier Blanchard, todos do MIT e, mais 
recentemente, Philippe Aghion, de Harvard. Não é por acaso que estes homens vêm de 
Cambridge (Mass.). É que, precisamente, os homens de Washington e de Chicago não 
se metem a estudar países. Para eles, isso é quase socialismo. 

O Consenso da Almirante Reis nasceu e cresceu para combater o excesso de 
esquerdismo que se prolongou na política económica nacional até bem dentro da década 
de 1980. Ora está talvez na altura de recentrar o debate, continuar a dar ouvidos a 
Chicago e Washington que em muito estão certos, mas dar mais ouvidos a coisas vindas 
de sítios como o MIT e a Harvard. 

Finalmente: sobre a viragem destes dias nas previsões de crescimento, o factor 
mais importante da lista para mim é, naturalmente, o 15. 

19 Maio 2008 
Os dias úteis 

Está finalmente a debater-se uma questão que há muito deveria ser alvo de 
atenção: do impacto dos feriados e das pontes na evolução da produtividade do trabalho. 
Esta questão é de extrema importância. 

Portugal não pode desvalorizar para tornar a sua economia mais competitiva. 
Logo, o ajustamento tem de vir pelos salários. Olivier Blanchard já calculou que esse 
ajustamento deveria ser da ordem dos 20%, em termos reais, não nominais. Isto é, as 

http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/cempre%2Bnipe-rank/rank_aut_res.asp?Categoria=A&inst=0&AnoI=1970&AnoF=2008&Id=77&B1=See+Results
http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/cempre%2Bnipe-rank/rank_aut_res.asp?Categoria=A&inst=0&AnoI=1970&AnoF=2008&Id=77&B1=See+Results
http://aguiarconraria.blogsome.com/2008/05/19/previsoes-e-credibilidade/
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/os-dias-%C3%BAteis.html
http://http/economiafinancas.com/2008/05/quando-ha-menos-um-dia-util-o-pib-sobe-ou-desce/
http://http/www.bportugal.pt/events/conferences/IIIDEP/4.pdf


 
11 

 

pessoas deviam abdicar, em média, de 20% do que ganham para que o país recuperasse 
em competitividade externa. Deve acrescentar-se que foi com a moderação salarial que 
a Alemanha ganhou recentemente competitividade externa.  

Ora, a redução proposta é impossível de conseguir, dado que Portugal está no 
fim da liga dos salários europeus e dada a dimensão do ajustamento. Podia 
alternativamente aumentar-se as horas de trabalho. Todavia, também já trabalhamos, em 
horas, acima da média europeia. Legalmente, quer dizer, não na prática.                 
 Pois na prática Portugal tem feriados um pouco acima da média mas em pontes 
- ou nas famigeradas "tolerâncias de ponto" - deve ultrapassar o que se passa em muitos 
países. Não seria o impacto na produtividade do fim das pontes significativo? Não seria 
melhor mudar todos os feriados para as segundas-feiras, como alguns países fazem? (se 
a Igreja deixasse, claro). São contas que têm de ser feitas. Depois de eleições claro, pois 
todos os governos se recordarão do que aconteceu ao primeiro-ministro Cavaco Silva 
quando no fim do terceiro mandato quis acabar com a folga do Carnaval. 

 23 Maio 2008 
O contrafactual chega à História Política 

O contrafactual é uma invenção dos planeadores económicos. Descobri isso 
relativamente tarde e de uma forma muito indirecta, quando me deparei na biblioteca do 
ISEG com um livro publicado em 1964 de um Projecto Regional do Mediterrâneo - 
livro de que um dos autores, Dr. Alves Caetano, depois gentilmente me ofereceu uma 
cópia - sobre a Evolução da Estrutura Escolar Portuguesa. Previsão para 1975, onde se 
explora uma situação contrafactual para o ensino em Portugal. Esta minha "descoberta" 
ainda não está suficientemente explorada, devo dizer, pois nunca ouvi nenhum colega, 
em Portugal ou noutros países, fazer referência a isso. Mas tenho a certeza que ela será 
também feita um dia por algum historiador do pensamento económico, se é que o já não 
foi e eu não dei por isso. 

Mas o contrafactual tornou-se mais conhecido quando passou a ser um 
instrumento fundamental da análise passada das economias, depois do trabalho 
fundamental de Bob Fogel sobre o impacto dos caminhos de ferro na economia norte-
americana do século XIX. Esse trabalho esteve na base do Prémio Nobel que aquele 
economista de Chicago receberia em 1993 e essencialmente respondia à questão do que 
teria sido a economia sem os caminhos de ferro. A resposta foi que teria sido pouco 
diferente, o que levou a diminuir a importância dessa grande inovação nas teorias de 
desenvolvimento económico e por aí fora. 

Agora o contrafactual chega à história política da nossa pátria pelas mãos de 
Rui Ramos, meu colega do ICS, e Fernando Martins, do Departamento de História da 
Universidade de Évora. É um colóquio de 2 dias que começa esta quinta-feira dia 26 de 
Junho e cujo programa se pode ver aqui. 

No colóquio vão ser dadas respostas a situações contrafactuais do tipo: o que 
teria acontecido se D. Carlos não tivesse sido assassinado em 1908?; se António Maria 
da Silva não tivesse sido derrubado em 1926?; se Salazar não tivesse sobrevivido ao 
atentado de 1937?; se a oposição não tivesse desistido das eleições em 1945?; ou se a 
Monarquia tivesse sido restaurada em 1951. 

Estas questões são importantes mas na escolha delas nota-se algo de que 
sinceramente não gostei muito. Não percebo por exemplo porque é que não se escolheu 
a pergunta mais óbiva dos anos 1950, a saber, o que teria acontecido se Salazar tivesse 
deixado Humberto Delgado vencer as eleições? O general não é para mim uma figura 
simpática e há muitos que dizem que ele exagerou um pouco no radicalismo. Mas essa 
pergunta parece-me mais importante do que as que vão ser feitas no colóquio. E ela 
esconde uma ainda mais importante que é a seguinte: o que é que teria acontecido se 
Salazar não fosse um anti-democrata obsessivo (se tivesse sido por exemplo um 
Gorbachev)? 

Também há perguntas sobre economia e são as duas boas. Uma é: para onde 
teria ido a economia portuguesa se não tivesse havido o 25 de Abril. Esta pergunta está 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/06/o-contrafactual-%C3%A9-uma-inven%C3%A7%C3%A3o-dos-planeadores-econ%C3%B3micos-descobri-isto-relativamente-tarde-e-de-uma-forma-muito-indirec.html
http://eh.net/bookreviews/library/davis
http://eh.net/bookreviews/library/davis
http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=p&mm=1&ctmid=1&mnid=5&doc=31820208991&linha=1&evid=381
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a cargo do meu caro colega Luciano Amaral e aposto que sei o que ele vai dizer. Mas 
estou curioso em saber como vai construir o argumento, até porque, como historiador 
económico que é, tem de fazer a devida justiça aos pergaminhos do contrafactual na 
nossa disciplina. A segunda pergunta sobre economia também é extremamente 
pertinente e refere-se ao impacto da adesão ao Euro e está a cargo de João Ferreira do 
Amaral.  

Um colóquio a não perder. Mas fica aqui um aviso: se na história política 
acontecer o mesmo que na história económica, então a conclusão geral vai ser que tudo 
teria ficado mais ou menos na mesma. Sim, de facto, esse é o resultado geral que os 
historiadores económicos tiraram - de tal forma que a disciplina tem vindo a abandonar 
os exercícios contrafactuais - pela simples razão de que a evolução das coisas raramente 
é determinada por acontecimentos únicos. 

23 Junho 2008 
História espiritual 

Na semana passada tive oportunidade de assistir a uma das sessões do colóquio 
sobre história virtual em Portugal, onde foram discutidas duas possibilidades e gostaria 
de referir aqui uma delas. Em 1972, Marcello Caetano, enquanto chefe do partido único 
Acção Nacional Popular (a antiga União Nacional - como é que nenhum grupo ainda 
ressuscitou estes nomes?), teve a oportunidade de escolher o candidato às eleições 
indirectas do Presidente da República desse ano. Uma alternativa colocada seriamente 
em cima da mesa foi que Caetano fosse o candidato e não o idoso Américo Tomás, que 
já havia passado por dois mandatos. O historiador Pedro Oliveira apresentou um 
exercício interessante sobre o que Caetano poderia ter feito nesse lugar. Para o lugar de 
Presidente do Conselho iria uma figura "dócil" como Rui Patrício. Este cenário levaria, 
segundo o orador, a resultados diferentes, mas a discussão sobre o assunto teve de ficar 
pela rama, o que, afinal, é um problema deste "método" da história virtual. E o orador 
fez um trabalho exímio. 

A história virtual foi recentemente popularizada por Niall Ferguson que 
publicou um livro com vários cenários alternativos para a história universal. E agora Rui 
Ramos, Fernando Martins e demais participantes do colóquio querem trazer isso para 
Portugal. 

Este exercício tem problemas e eles tornam-se bem visíveis nas conclusões que 
o "Expresso" relatou sobre o encontro. Aí se diz, por exemplo, que se D. Carlos não 
tivesse sido assassinado, teria havido eleições em Abril de 1908 "para alcançar um 
governo estável". E a República não teria sido implantada, "pelo menos em 1910". Isto 
é uma crença, nada mais, perdoe-me Rui Ramos, autor dela (e também da contranstante 
e excelente biografia de D. Carlos). Mas a seguir vem pior, na notícia do "Expresso". Se 
Salazar tivesse sido assassinado em 1937 e se Portugal tivesse entrado (em 
consequência?) na segunda Guerra Mundial, a "democracia teria chegado pouco depois 
de 1945" e "Portugal estaria entre os primeiros a aderir à CEE". Isto não faz sentido, 
mesmo. Teria aderido também à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, 
sem carvão e sem aço? Que Fernando Martins, autor desta ideia, me perdoe a 
provocação. 

E não ficamos por aqui. A seguir vem Carlos Gaspar, por quem tenho elevada 
estima, dizer que se Jorge Sampaio não tivesse nomeado Santana Lopes, em 2004, teria 
havido eleições que teriam "acabado com o sufrágio universal para a eleição do 
Presidente, porqure a nova Assembleia da República teria concluído que o Presidente 
não tinha autonomia". Francamente. 

Esta minha crítica tem um objectivo: contribuir para que o livro a sair destes 
trabalhos seja menos especulativo, pois este nível de especulação não é história e, aliás, 
faz mal à história, sobretudo se tiver alta divulgação. Há mil maneiras de 
cozinhar história, mas a História não é um cozinhado. 

01 Julho 2008 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/07/hist%C3%B3ria-espiritual.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/06/o-contrafactual-%C3%A9-uma-inven%C3%A7%C3%A3o-dos-planeadores-econ%C3%B3micos-descobri-isto-relativamente-tarde-e-de-uma-forma-muito-indirec.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/06/o-contrafactual-%C3%A9-uma-inven%C3%A7%C3%A3o-dos-planeadores-econ%C3%B3micos-descobri-isto-relativamente-tarde-e-de-uma-forma-muito-indirec.html
http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=13258948754465
http://aeiou.semanal.expresso.pt/1caderno/pais.asp?edition=1861&articleid=ES295452
http://geracaode60.blogspot.com/2008/02/o-rei-de-fora.html
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Estou preocupado 
Estou preocupado, confesso que estou preocupado com as declarações do 

governador do Banco de Portugal feitas hoje na Assembleia da República. E estou 
preocupado porque estou sem armas para as interpretar. Já tentei várias frentes de 
interpretação sobre declarações passadas e continuo a ser surpreendido. Será que sou tão 
ignorante que não sei que os governadores de outros bancos centrais europeus também 
falam assim? Alguém pode ajudar? 

Mas será que é uma posição institucional para se dizer que esta pode ser a pior 
crise desde o fim da segunda Guerra Mundial, com taxas de crescimento em Portugal 
acima de 1%, mesmo depois da revisão em baixa? Será que se pode dizer isso quando 
ainda não se sabe se a economia espanhola vai mesmo ter uma aterragem dura ou 
apenas suave? E será que é posição para se dizer que é preciso considerar todas as 
alternativas energéticas, mesmo a do nuclear? 

O que sei é que há um debate em aberto na Europa do Euro, embora bastante 
silencioso, sobre a necessidade ou não de aligeirar a política orçamental. E estas 
declarações parecem passar ao lado disso. Será que é essa a mensagem? - Meus amigos 
tenhamos cuidado, muito cuidado e não façamos nada de errado. 

Claro aligeirar a política orçamental precisa de ter em consideração o necessário 
combate à inflação, pois o pior que nos podia acontecer mesmo era o regresso da 
estagflação dos anos 1970 - essa sim a pior crise deste meio século. Portugal tem uma 
inflação baixa na zona Euro e, apesar de ter subido nos útlimos dois meses, a previsão é 
de abrandamento em 2009. 

Não sei bem qual o resultado do debate no resto da Europa, mas Portugal 
definitivamente precisa de tratamento especial sendo como é simultaneamente um dos 
países e uma das regiões mais pobres da Europa. Algum aligeiramento fiscal é possível. 
Isso não é cair no socialismo, mas sim sair do radicalismo financeiro. 

Haverá contrariedades em abrir os cordões à bolsa, mas alguma coisa tem de ser 
feita e alguma coisa pode ser feita. Ninguém tem o segredo do milagre, mas muitos em 
volta de uma mesa conseguiriam chegar a algumas medidas. Talvez a opinião pública se 
devesse tornar mais favorável a uma governação europeia menos restritiva. Mas a 
opinião pública sensata, não a que anda aos gritos na rua a pedir o Carmo e a Trindade. 

15 Julho 2008 
Virar da página, finalmente? 

Reparei agora em outras palavras de Vitor Constâncio ditas ontem na audição 
na Assembleia da República, citadas no Jornal de Negócios: "Já em tempo de perguntas 
e respostas, o deputado social democrata Duarte Pacheco quis saber se o abrandamento 
económico deixa espaço para uma política de investimento público. 'Do ponto de vista 
macroeconómico, há investimentos públicos que se justificam', respondeu 
Constâncio". "O governador do BdP garantiu que o Estado tem capacidade financeira 
para participar em vários projectos (como é o caso do novo aeroporto de Lisboa e TGV) 
se É importante a nota quanto à "efectiva transferência de risco para o sector 
privado".Mas não foi também o Governador que disse a 16 de Maio passado que "não 
há margem para aumento do investimento publico"? (ver também aqui). 
Esta contradição pode ser estes forem realizados segundo o modelo de Parcerias 
Público-Privadas (PPP). No entanto, Constâncio alertou que nestes casos deve 'existir 
uma efectiva transferência de risco para o sector privado e devem ser conhecidos, desde 
o início, os encargos futuros'". apenas aparente e porventura resolvida. É preciso chamar 
a atenção para a possibilidade de as novas delcarações serem o início de uma fase de 
maior ponderação nas declarações de altos responsáveis quanto ao investimento 
público. O PSD virá a seguir? - pode ser que sim, pode ser que sim. 

16 Julho 2008 
Quanto vale o TGV Lisboa-Madrid? 

O Jornal de Negócios e a Antena 1 fizeram uma estimativa dos custos e 
benefícios dos investimentos em infraestruturas previstos por este governo. Esse 
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trabalho é muito importante, até porque já se começa a perceber que os investimentos 
serão para avançar. O PSD já começou a dar mostras de recuar na sua contestação e os 
sinais vindos de outros sectores, como é o caso do governador do Banco de Portugal, 
são agora também mais positivos. 

A análise em causa não está acessível na Internet mas Pedro Santos Guerreiro, 
director do JN, resume bem as conclusões, quanto à rentabilidade do TGV Lisboa-
Madrid, na seguinte frase: "Seria preciso que todos os 8,3 milhões de portugueses que 
têm mais de 14 anos fossem a Madrid para pagar os custos de operação (de operação!) 
do TGV que une as capitais ibéricas." Acrescenta que a avaliação financeira não deve 
ser a única, havendo outras, mas por agora vejamos esta. 

A rentabilidade da ligação Lisboa-Madrid é um problema enorme e o debate 
que está em cima da mesa tem toda razão de ser pois são valores altos. É uma decisão 
crucial que tem de ser bem ponderada. Note-se que os custos são de tal ordem que a 
discussão assenta sobre a rentabilidade da operação e não do investimento total. É por 
isso, aliás, que a UE, na sua ainda existente generosidade com os mais pobres, garante 
20% dos investimentos, a fundo perdido. 

A estimativa de benefícios do JN é mais limitada do que a do Governo, pois este 
inclui benefícios indirectos vários, mas isso agora não interessa, para podermos avançar 
(façamos o velho truque de avançar com hipóteses desfavoráveis às nossas conclusões). 

Segundo refere Pedro Santos Guerreiro, seriam necessários 8,3 milhões de 
passageiros por ano para que a operação do TGV Lisboa-Madrid fosse rentável (não vi 
qual a taxa de rentabilidade presumida mas deve ser um pouco acima de 4%). Ora, o 
que significa este número? Será que a melhor comparação é com o número de 
habitantes em Portugal? Talvez não. 

Sugiro uma outra comparação, a saber, com o número de passageiros da linha 
do AVE entre Madrid e Sevilha. É preciso olhar para Portugal e para estas ligações na 
perspectiva mais ampla da necessária e inevitável maior integração do país no espaço 
ibérico. 

O AVE entre Madrid e Sevilha foi uma decisão política de um governo 
(socialista, porventura não por acaso) altamente contestada. Felipe González, o principal 
responsável, queria e apostou na região de onde é natural, a Andaluzia, e isso custou-lhe 
muitas críticas. O AVE fez parte do pacote da Exposição de 1992 e esta foi, e ainda é, 
um grande desastre. 

Mas a ligação venceu e é um êxito. E quantos passageiros teve, nestes 15 anos? 
Teve quase 45 milhões, o que significa 3 milhões de passageiros por ano, sendo que 
esse número tem vindo a aumentar. Para além disso, a linha teve outros 36 milhões de 
passageiros em comboios que não de alta velocidade. Ora o que significa esta 
comparação? Sevilha tem 700 mil habitantes e a área metropolitana tem 1.450 mil, 
cerca de metade das de Lisboa. A área de Lisboa tem um PIB per capita equivalente a 
105,8% da média da UE e a Andaluzia 77,6% (dados de 2004). Estas comparações são 
importantes, porventura as mais importantes. Se Lisboa, que se bate com Barcelona 
como a segunda cidade ibérica, não consegue competir com Sevilha, que é a quinta ou 
sexta cidade, então mais vale fechar as portas. 

Estamos aqui um pouco a trabalhar com contas feitas em cima dos joelhos e 
pouco mais posso fazer (mesmo que quisesse). Mas são estes os números em que 
podemos pensar e isso já é bom, e em boa hora foi feito o trabalho do JN e Antena 1. 

Chegados aqui, a discussão deve agora ir mais longe, não apenas no sentido de 
considerar os benefícios indirectos das contas oficiais, mas também no sentido de uma 
discussão mais ampla da necessidade de uma maior integração da economia portuguesa 
no espaço ibérico. 

25 Julho 2008 
Infraestruturas: o debate está a melhorar 

Hoje vi dois contributos importantes para o debate sobre os investimentos em 
infraestruturas de transportes. O primeiro foi da autoria de Pedro Braz Teixeira que 
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começou num comentário no Geração de 60 e continuou no seu blog Abelhudo. Algures 
por entre essas linhas exponho uma opinião ou outra. O segundo foi o bem informado 
artigo de Avelino de Jesus no "Jornal de Negócios" de hoje. Estas intervenções juntam-
se ao excelente trabalho que o "Jornal de Negócios" fez sobre o assunto e que 
comento mais abaixo. 

Avelino de Jesus teve o trabalho de comparar o número de quilómetros de auto-
estradas nos países OCDE, tendo em conta a população, a área, o peso relativo no total 
das rodovias, e o PIB (ver tabela no fim do artigo). E conclui que Portugal tem auto-
estradas a mais. 

O trabalho merece ser lido com atenção e há uma conclusão forte a que chega: 
Portugal está a chegar ao fim na construção de auto-estradas. Falta pouco. Mas o 
problema é que nestas coisas de redes, o pouco que falta faz muita falta. Não se pode 
construir meia auto-estrada. Ou se liga Bragança com o Porto e Lisboa ou não se liga. 
Quanto à importância da distância nos negócios em Portugal, ver do mesmo autor este 
contributo. 

Mas há uma conclusão fraca, a saber, a de que temos auto-estradas a mais. Essa 
conclusão é fraca, quanto a mim, por duas coisas. A primeira é que são contadas apenas 
auto-estradas e não estradas de via rápida. Estas são inexistentes em Portugal e comuns 
na Europa desenvolvida. A segunda decorre de uma olhadela ao mapa das auto-estradas 
da Europa, onde se vê nitidamente como o interior do país ainda está fora desa rede, e 
que a densidade está muito longe do que acontece no resto da Europa ocidental. 

Mas é um artigo muito importante, com dados muito importantes e a conclusão 
forte acima mencionada é de reter. 

Não podemos cair novamente num extremo, como se caiu há uns anos no seu 
contrário. Na altura de Cavaco Silva, escrevia eu e poucos outros que, atenção, auto-
estradas não chegam para modernizar. Agora, tenho de escrever o contrário pois está 
tudo a dizer que, de mais estradas, nada. A virtude está onde sempre esteve e as coisas 
não são preto ou branco, nem mutuamente exclusivas. Pode haver ao mesmo tempo 
mais estradas, mais educação, mais tecnologia, mais justiça, etc., etc. Aliás, deve haver. 

29 Julho 2008 
Fannie and Freddie 

Este é um post apressado e sem pormenores acertados. Mas a história é mais ou 
menos esta. Nos anos 1930, no auge do socialismo norte-americano, o governo resolveu 
criar duas instituições para ajudar ao crédito às famílias e às empresas e foram elas as 
companhias com os nomes estranhos de Fannie Mae e a Freddie Mac. Nos anos 1960, 
no auge do optimismo económico, elas foram transformadas em concessionárias de 
capitais privados. Entretanto acumularam um lugar cimeiro no mercado de crédito 
hipotecário. E foram responsáveis por uma parte considerável da recente crise do 
subprime. Ontem foram nacionalizadas pelo governo de George Bush. Interessante. 

Mas o mais interessante, é que o governador do BCE aplaudiu a iniciativa. 
Muito interessante mesmo, pois por cá não se tem feito nem metade do que se tem feito 
nos EUA para ajudar a combagter a crise. Há dúvidas sobre a eficácia desses combates, 
claro que há. Mas também há certezas de que uma parte importante do que aconteceu 
nos EUA a seguir ao crash de 1929 se deveu à inoperância das autoridades monetárias. 
Algo que Ben Bernanke, presidente do FED, sabe bem, pois é um perito nessa matéria 
histórica. 

Quando vai Bruxelas acordar para o governo económico? Ainda vai demorar, 
claro. De qualquer forma, é melhor o mundo imperfeito que temos agora, com o BCE e 
Bruxelas sem capacidade de intervenção, do que o que tínhamos antes, sem BCE. Mas é 
preciso reconhecer este problema e começar a avançar para a sua solução. 

Uma última nota. Há proximidades entre a criação da dupla Fannie e 
Freddie, nos anos 1930, e a intervenção de Salazar junto da Caixa Geral de Depósitos. 
Também esta foi levada a ajudar a regular o mercado a partir dos anos 1930. Não foi 
privatizada nos anos 1960, todavia. E agora? Agora, desde que se mantenha 
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independente ou, aliás, que ganhe ainda mais independência, do Governo, o melhor é 
deixar como está. Por alguns anos. 

08 Setembro 2008 
Governo económico de Bruxelas 

Tenho em mente escrever mais tarde umas palavritas sobre o pensamento 
económico de Bruxelas com base numa experiência que tive numa reunião a que fui lá e 
com base no relatório dessa reunião que ainda está em preparação pelos responsáveis. Já 
vi uma primeira versão do mesmo, mas ainda é confidencial. A minha ideia é ver se o 
governo económico não está no menor denominador comum por causa do medo de 
estragar os equilíbrios monetários e financeiros que têm aguentado o Euro e deixado a 
Europa escapar dos problemas dos finais dos anos 1970. 

Ora, hoje comprei o Herald Tribune, jornal a que recorro cada vez mais 
regularmente (quando encontro, pois não vivo num bairro cosmopolita), à falta de outra 
coisa, e lá vem numa coluna da primeira página o seguinte: "Dowturn putting EU 
discipline to the test". Pois é, pode acontecer que venha aí um spending spree e, se 
Trichet não se acautela, passa ao lado dele. Começa a haver dúvidas sobre a necessidade 
de alargar os cordões à bolsa - como aliás o governo de Bush tem feito. Senti essas 
dúvidas, precisamente, na reunião a que acima fiz referência mas lá, ninguém, ninguém 
mesmo, ousou expressá-las. Porventura por causa do medo de pôr em risco os 
equilíbrios tão penosamente conseguidos para a moeda única. Mas isto não pode durar 
muito tempo assim. 

Uma pergunta importante, a que gostava de saber responder, é o que fez ou vai 
fazer a Suécia, esse baluarte da disciplina monetária de fora do Euro. 

10 Setembro 2008 
A crise, a sua solução e Portugal 

Há uns dias reparei que Alan Greenspan se estava a desdobrar em entrevistas 
tendo uma delas chegado a este canto recuado do mundo, Portugal, através do canal 
Bloomberg. E a mensagem do ex-presidente do Fed era sobretudo uma. O que tem 
acontecido nos mercados mundiais é fruto do crescendo da globalização, sendo 
necessário que se deixem os mecanismos automáticos de correcção actuar. Isto pode 
querer significar - mas não garanto que assim seja – que a supervisão bancária, os 
bancos centrais e os governos, sobretudo dos países mais desenvolvidos, têm de estar 
sossegados por forma a que os bancos e casas financeiras, sobretudo as dos mesmos 
países, "aprendam" a viver com os novos fluxos da globalização. 

Isto faz sentido. Afinal, uma parte do dinheiro que os bancos americanos 
emprestaram para que gente com pouco dinheiro comprasse casas veio de fora, veio da 
globalização. Esses bancos tinham de aprender a viver com esse dinheiro fácil e só as 
falências dão essa aprendizagem. Seria esta a mensagem de Greenspan. 

As entrevistas de Greenspan vieram na altura que deviam ter vindo, como se 
pôde perceber depois. Ele devia estar a querer dizer ao seu ex-chefe, George Bush, que 
a ajuda aos bancos americanos em dificuldades tinha de acabar. E acabou mesmo. Claro 
que não apenas por causa dessas entrevistas, mas porque o clima era para que acabasse. 

Mas o fim da ajuda do governo norte-americano não é o fim da história. O que 
se percebe dos acontecimentos mais recentes é que está a haver uma actuação 
concertada a nível internacional, com a entrada em campo dos bancos centrais da zona 
Euro, da Suíça e da Inglaterra, assim como de outros grandes bancos norte-americanos. 
Essa actuação, que de alguma forma complementa a que fora feita por Bush, parece 
estar a dar alguns resultados. Parece. Ainda é cedo, claro. Não corra a comprar títulos 
nas bolsas. Mas parece de facto estar a dar alguns resultados. 

Amanhã saberemos mais mas há uma moral da história a contar desde já. Não 
há verdadeira solução para o que aconteceu. Mas há coisas a fazer, de vários tipos, 
incluindo usar o dinheiro do povo (que foi o que Bush fez com as ajudas que deu), o 
dinheiro dos accionistas (deixando as empresas falir), mais investimentos (abrindo as 
portas a compras entre bancos), e emissão monetária (feita pelos bancos centrais). 
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A ideologia teria sido a maior inimiga na procura da solução, uma vez que a 
ideologia aponta sempre para uma e só uma solução. Ao contrário, parece haver uma 
inteligência a nível dos governos de alguns países e também das chefias dos bancos 
centrais que é nova. 

Bem, em história nada é totalmente novo. Essa inteligência também existiu na 
idade de ouro do padrão-ouro e do domínio da libra inglesa (1870-1913), assim como 
no tempo de Bretton Woods (1944-1971) e do domínio do dólar. Mas nessa altura tudo 
era mais fácil pois a globalização era uma criança comparada com o que é hoje. 

Mas em tudo isto nota-se a falta de um governo, a do governo económico 
europeu. Essa falta não é muito grave, no cômputo geral. Mas talvez o seja para este 
belo canto do mundo. É que os mais débeis tendem a sofrer mais com estas crises e 
normalmente precisam de alguma ajuda. Não parece que isso venha a acontecer ou que, 
sequer, se esteja a falar disso em Bruxelas. 

  16 Setembro 2008 
O Mundo está interessante 

Quando muitos esperavam que as intervenções do governo norte-americano 
tivessem acabado, eis que o Fed interveio massivamente para salvar a seguradora AIG. 
Ainda bem que Bush ainda é presidente para que as pessoas verdadeiramente percebam 
que há problemas. Se fosse um governo democrata a tomar esta decisão, podia ser mais 
difícil convencer a opinião pública dos problemas. Assim sabemos que isto não é 
socialismo. A operação é boa - quem sou eu para dizer que aquela gente inteligente que 
governa a finança norte-americana, incluindo claro Bernanke, tomou a decisão errada. 
Mas será boa por curto tempo se não for seguida por alterações de fundo na regulação 
do sistema financeiro inernacional, com os EUA a terem de dar o exemplo. A regulação 
vem melhor quando vem mais tarde do que cedo, pois são as crises que ensinam os 
reguladores a regular. As lições que eles estão a ter nestas semanas deveriam ser 
suficientes para saberem o que devem agora fazer. 

Ainda que bem que está próxima a saída de um presidente ignorante em termos 
do que são verdadeiros mercados, dando lugar a que se desenvolva o ambiente para a 
necessária mudança. Uma mudança de afinação pois a globalização tem de continuar. 
Claro. 

17 Setembro 2008 
Lendas da Última Estância 

Nunca gostei muito de coisas monetárias e financeiras e por isso nunca as 
investiguei a fundo. Há uma série de mecanismos complicados que têm para mim um 
interesse limitado, uma vez que não têm implicações relevantes para a percepção da 
realidade económica, que é o que verdadeiramente me interessa. Todavia, não se pode 
perceber crescimento económico sem se perceber um mínimo de finanças e o que se 
segue vem desse pouco conhecimento. Terá erros aqui e ali, mas na substância estará 
mais ou menos bem. Isto vem a propósito de uma opinião que emiti aqui e que 
provocou reacções que, aliás, muito agradeço, sobre o plano Bernanke-Paulson que 
considerei do mais puro que há em economia de mercado. As recções 
foram aqui, aqui (jocosa mas fica a referência à mesma) e aqui. Muito bem, vejamos se 
consigo não meter os pés pelas mãos. O que se segue é longo mas tem que ser. Na 
blogosfera não há muita paciência para ler, mas eu não posso deixar de tentar ser 
profissional. 

O sistema financeiro está naturalmente sujeito a crises, incluindo crises de 
liquidez. O que se passa lá é que há bancos - e, cada vez mais, outras instituições 
financeiras - que emprestam dinheiro à actividade económica, tendo como fito realizar 
lucros decorrentes dos benefícios dessa actividade. Acontece por vezes que a actividade 
económica não gera lucros ou envolve-se em perdas e por isso os bancos não recebem o 
dinheiro ou parte do dinheiro que emprestaram. Isto é assim há séculos. Lana caprina. 

Nessa história secular apareceram bancos centrais que passaram a ter um papel 
importante por forma a controlar o que acima se disse. Esses bancos, a maioria dos 
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quais, aliás, apareceu porque houve governos que deles precisaram para pagar dívidas, 
geralmente de guerras, começaram a ter um papel importante que foi o de servir de 
emprestador de última instância – ou lender of last resort – dos bancos aflitos. Esse 
papel foi muitas vezes fundamental para a estabilização dos mercados e, por essa via, 
para o bom funcionamento da economia de mercado. 

Recordemos, o mercado não é uma construção ideológica, mas sim algo que 
tem de operar suave e eficazmente para que nele haja confiança por parte dos 
operadores económicos. Não há país que se preze hoje em dia que não tenha o seu 
banco central e outros mecanismos que ajudem os mercados bancário e financeiro em 
situações de aflição. 

Por acaso (ou não), esse papel nos Estados Unidos é relativamente recente, 
tendo sido iniciado apenas em 1913 com a criação do Fed. O Banco da Suécia data de 
1668 e o de Inglaterra de 1694. Até por cá o nosso Banco de Portugal data de 1846 (ou 
1821). O Fed é uma criança perante estas velhas senhoras. E era uma criança 
inconsciente em 1929, tendo sido essa uma das razões porque então não interveio no 
mercado e tantos traumas deixou. 

Saltando um pouco porque isto vai longo – e deixando aqui espaço para quem 
não quiser compreender o que digo poder carregar as suas armas argumentativas –, o 
Plano Bernanke-Paulson vai para além de uma mera intervenção de lender of last resort. 
Faz mais. E faz mais porque pode. E pode fazer mais porque os Estados Unidos têm um 
sistema financeiro altamente desenvolvido repleto de mercados disto e daquilo, 
mercados secundários onde se trocam títulos que são originalmente trocados em outros 
sítios, mercados de mercados, de mercados, etc. É uma verdadeira teia de relações que 
só pessoas muito envolvidas – e grandes génios como os autores do dito Plano – 
compreendem. Ora, o que o Fed e o Tesouro querem fazer é precisamente entrar 
nesses mercados e injectar dinheiro no sistema comprando títulos a preços que eles 
vão ter de avaliar, para depois os venderem quando acharem que o devem fazer. 
Estão a dar cartas como iguais junto da malta da finança. Isto é uma enorme 
sofisticação que não está ao alcance de muitos. E que muitos não compreendem. Trata-
se de uma operação sofisticada em que as agências públicas irão actuar como iguais 
dentro do mundo da finança. Não por acaso, Paulson veio de Wall Street e como ele 
há muito mais. 

Uma última coisa. Os 700 biliões não são dinheiro deitado à rua. Eles servem 
para comprar activos para depois vender, passados alguns anos, em princípio sem 
prejuízo. Nas versões mais recentes do Plano, se houver prejuízos o Estado irá recuperá-
los através de tributação extraordinária do sistema financeiro. 

Fico-me por aqui. Por favor comentem só erros de facto e não saiam muito do 
tema. 

01 Outubro 2008 
Declaração de interesses e notas soltas 

Confesso que não me consigo libertar da crise por que estamos a passar. 
Estamos a viver um período que muito provavelmente vai ficar marcado na História 
(embora ainda não o saibamos com segurança) e isso interessa-me. Tudo isto me 
interessa também porque a leitura de alguns jornais me tem ensinado mais sobre o 
funcionamento, em geral, dos mercados financeiros, do que outras leituras que pudesse 
fazer e não faço. Por outras palavras, a história financeira não me desperta tanto 
interesse como o presente e assim aprendo algumas coisas. 

Uma coisa que aprendi é que a gestão da actual crise não vai buscar 
ensinamentos apenas à Grande Depressão de 1929-1933, e à da Suécia dos anos 1990, 
mas ainda à do Japão, também nos anos 1990. Destas três, apenas a Sueca acabou bem, 
tendo as outras duas acabado mal. A primeira por motivos que já tentei explicar em 
outros posts mais abaixo. A do Japão, aprendi hoje, lendo o Herald Tribune (ver aqui), 
que lá nada se fez, o mercado dos títulos foi por aí abaixo (ainda hoje não recuperou) e a 
economia também. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/09/ler-ben-bernanke.html
http://www.nytimes.com/2008/10/02/opinion/02kristof.html?ref=opinion
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A ideia de intervenção do plano Bernanke-Paulson (a propósito, passará?) não 
só não é keynesiano nem socialista, como é anti-keynesiano e anti-socialista. Como? 
Simples: a) o plano B, caso aquele não seja aprovado, será o de imprimir mais moeda; 
b) deixar a crise financeira bater no fundo e afectar a economia e o emprego abrirá a 
porta para que o povo peça mais intervenção do Estado, à la Roosevelt, assim como o 
regresso de teorias económicas que apoiem isso ou seja, as teorias... precisamente. 

Roosevelt ficou mais famoso por ter mandado construir barragens e auto-
estradas, e combater o desemprego com dinheiros do Estado. Isso valeu alguma coisa, 
mas teve efeitos duvidosos. Mas ele deveria ter ficado famoso por ter arrumado o 
mercado financeiro norte-americano. 

03 Outubro 2008 
Lehman Brothers et allia 

A audição no Congresso ao presidente da Lehman Bros. está a tornar tudo mais 
claro. A culpa não é nem do polícia nem do mordomo. É do patrão e de todos os seus 
delegados. Não posso ter a certeza neste momento, mas a história deverá ficar assim. 
Primeiro começou pelo excesso de liquidez nos mercados internacionais; seguiram-se os 
défices da balança de transacções correntes (balança de pagamentos para os leigos) e do 
governo norte-americano; as duas coisas provocaram massivas entradas de capital nos 
EUA. Quem tomou conta desse dinheiro e quem o gastou, isto é, o aplicou em produtos 
financeiros? Os bancos de investimento, claro. Como? Emprestando a tudo o que 
mexesse (aguerra do Iraque e o presidente Bush têm também culpa, estando como 
estiveram na base do défice público). 

Tudo isso se traduziu numa corrida à concessão de empréstimos e é aqui que a 
presidência e as direcções de casas como a Lehman Brothers têm as maiores    
responsabilidades. Elas de facto facilitaram o caminho para empréstimos menos 
saudáveis. Uma forma de o fazer foi sobrevalorizar as propriedades hipotecadas, para 
aumentar os quantitativos emprestados. A crise começou a fazer-se sentir quando a 
diferença entre o valor dos empréstimos e das propriedades se tornou demasiadamente 
grande e visível, primeiro no mercado inter-bancário e depois na bolsa. A crise no 
mercado inter-bancário foi a primeira e foi ela que deu o alerta ao Fed e ao Tesouro para 
sacar o plano Bernanke-Paulson (vale a pena, quanto a isto ler com toda a atenção este 
longo artigo). Essa crise esteve longe dos olhos do público, uma vez que se trata de um 
mercado institucional. Mas foi por causa dela que a Goldman Sachs pediu o saque de 5 
biliões de dólares que tinha como garantias de Lehman Bros., o que foi a causa primeira 
desta última ter declarado falência. 

Mas, atenção, a regulação não poderia ter feito parar isto tudo. Foram centenas, 
milhares, dezenas de milhar de operações que não podiam estar sob a alçada dos 
supervisores. 

A grande questão agora é saber se é preciso mudar as regras do jogo para que 
estas coisas sejam detectadas nos agregados, nas contas agregadas das empresas (acho 
que não erro ao falar assim). Ora esta pergunta é, só por si, meia resposta e leva-nos a 
dizer que sim. Não bastará aplicar melhor a regulação existente, mas sim alterar a 
legislação. A legislação quanto aos rácios principais dos bancos e a legislação quanto às 
compensações milionárias dos directores e presidentes. 

O fim dos dois últimos bancos de investimento dos EUA, Goldman Sachs e 
Morgan Stanley, que passaram a bancos comerciais, ajudará à regulação, uma vez que 
as regras sobre os segundos são mais apertadas. Mas não bastará. 

As compensações milionárias não são só incompreensíveis e imorais (sim, 
imorais, palavra que uso pouco), mas são também perniciosas pois foi no seu encalço 
que muitos directores se excederam na concessão de maus empréstimos. 

Tudo isto vai passar, estejam descansados e não desatem a vender tudo. É 
preciso lembrar que quem agora compra estará a fazer excelentes investimentos. 

E na Europa? Vamos ver como ela vai resolver os problemas, com tão 
poucogoverno. 

http://www.nytimes.com/2008/10/07/business/economy/07lehman.html?_r=1&ref=business&oref=slogin
http://online.wsj.com/article/SB122324937648006103.html
http://www.nytimes.com/2008/10/02/business/02crisis.html
http://www.nytimes.com/2008/10/07/business/07euro.html?_r=1&hp&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2008/10/07/business/07euro.html?_r=1&hp&oref=slogin
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=334012
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06 Outubro 2008 
O perigo socialista 

As obras públicas projectadas há já algum tempo são essenciais. Não tenho 
muitas dúvidas quanto a isso e até já fiz contas sobre o joelho para tentar mostrar (a 
mim mesmo, primeiro) porque digo isso. Mas agora é preciso mesmo pensar bem 
quando devem começar. A actual crise não é para brincadeiras e é preciso que as obras 
sejam bem financiadas, o que não deve ser fácil nos próximos tempos. 

Há o perigo de o Governo não parar para pensar. O Partido Socialista não tem 
grandes pergaminhos na condução de obras públicas. Mesmo um dos melhores 
ministros da pasta que tiveram, o Eng. João Cravinho, talvez ainda um dos 
"economistas" que melhor conhece a economia nacional, não escondia ambições 
grandes demais: queria fazer de Sines uma porta de entrada para a Europa! 

Para conter as ambições socialistas, ainda por cima em ano de eleições, será 
preciso dar menos voz à dupla Lino-Pinho, dado que ela não garante a sanidade 
financeira das obras, uma vez que, como dizer?, não parecem ter grande sensibilidade 
para essas questões. É preciso fazer avançar o cavalo, no xadrez das decisões, a saber, 
Teixeira dos Santos. 

Será talvez bom que as grandes decisões de financiamento não avancem antes 
de se começar a ver a luz ao fundo do túnel da crise. Essa espera ajudará seguramente a 
agravar a depressão que aí vem. No fundo, estamos sempre tramadaos. 

06 Outubro 2008 
A crise na Europa: afinal havia outra 

Afinal também a Europa entrou em crise. Mais importante, a crise europeia não 
é apenas um reflexo da crise dos EUA, isto é, não decorre de activos americanos que os 
bancos europeus tenham nas suas carteiras. A crise financeira que agora começou a 
mostrar-se na Europa decorre do facto de também aqui os bancos se terem excedido na 
concessão de créditos, atingindo áreas de negócios problemáticas.  

O facto de a crise financeira ser também europeia obriga a retirar conclusões 
mais amplas sobre as suas causas. A ganância, os excessos, a falta de regulação serão 
argumentos a ter em conta. 

Mas isso sempre existiu e, portanto, logicamente, não são explicações profundas 
para a ocorrência da crise agora. 

A verdadeira explicação tem de olhar para causas mais profundas. Uma possível 
causa é institucional, algo que nos ajuda sempre a pensar. Na verdade, o enorme 
aumento das transacções financeiras internacionais não foi acompanhada pelo 
desenvolvimento eficaz dos bancos e demais instituições financeiras. Apesar de a banca 
ser reconhecidamente um sector dinâmico e flexível, ela não terá mudado o suficiente 
para acompanhar as transformações dos mercados financeiros internacionais. 

Não esquecer, a acrescentar à explicação anterior, que outras instituições 
fortíssimas costumavam actuar nestes mercados, tendo deixado de o fazer em virtude da 
liberalização: os governos nacionais. Até recentemente, os governos controlavam os 
fluxos financeiros, quer por via directa, com limitações à sua circulação, quer por via da 
manipulação das taxas de câmbio ou das taxas de juro dos bancos centrais. Isso acabou 
e com isso acabou um enquadramento institucional que não foi satisfatoriamente 
preenchido pelos bancos. 

Agora os governos estão a voltar ao terreno e a intervir. São intervenções 
absolutamente necessárias, tanto aqui como nos EUA e em outras partes do mundo, 
como no Japão. Apesar de necessárias, vão deixar alguns estragos, nos mercados, que 
um dia terão de ser corrigidos. Mas, mais importante, são intervenções que beneficiam 
se forem coordenadas, nomeadamente quanto à necessidade de baixar as taxas de juro a 
nível mundial. Entre o Eurogrupo, o Reino Unido, os EUA e o Japão, essa coordenação 
não está a aparecer automaticamente e pode ser que não apareça (1). 

Dentro da UE, as coisas ainda são mais complicadas. Mas recordemos que a 
integração europeia foi muitas vezes fruto da solução de crises. O Euro, como grande 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/o-perigo-socialista.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/07/quanto-vale-o-tgv-lisboa-madrid.html
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exemplo, resultou directamente da problemática gestão do Sistema Monetário Europeu 
(1979-1988), ele próprio criado a partir das crises cambiais que se seguiram ao fim de 
Bretton Woods (1971) e ao primeiro choque petrolífero (1973). 

Esperemos que esta crise leve a passos determinantes para um melhor governo 
económico europeu. 

(1) Tinha acabado de escrever este texto quando vi que foi anunciado um corte 
de juros coordenado a nível internacional. Deixei tudo como estava, como 
demonstração viva de como esta crise deve ser acompanhada ao minuto. Essa 
coordenação da descida das taxas leva a concluir que o mundo está de parabéns ou que a 
crise é mesmo grave. Ou as duas coisas. 

08 Outubro 2008 
Calma 

É preciso ter calma, não tirar ilações apressadas que a História poderá não 
absolver, nem conclusões precipitadas. A descida das taxas de juro concertada hoje a 
nível internacional e os planos de injecção de fundos dos bancos centrais e dos tesouros 
não são coisas para efeitos imediatos. 

Mas a verdade é que o Dow Jones acabou de cair mais uma data de pontos. 
Ouvi todavia um investidor na Bloomberg a dizer que amanhã ia comprar. Vamos ver, 
vamos ver. Mas sobretudo é cedo para filosofar sobre a crise. 

Pode todavia aproveitar-se a ocasião para aprender algo sobre os mercados. 
Algo que aprendi hoje, mas sobre o qual não tenho tempo para discorrer, refere-se 
à  importância que os derivados tiveram nos últimos anos. Derivados são uma espécie 
de seguro sobre os créditos concedidos pelos bancos que levaram a que estes 
arriscassem acima do normal (i.e. das respectivas experiências históricas). Parece que 
Greenspan nunca quis controlar esses produtos financeiros e há quem encontre aí 
motivos de crítica ao ex-presidente do Fed. Algo a pensar, de facto. 

09 Outubro 2008 
Calma II 

Como sempre prever o passado é mais fácil do que o futuro. Continua a débacle. 
Entretanto vou aprendendo umas coisas, que espero que muitos outros também 

aprendam. A atenção que as finanças internacionais estão a ter são um óptimo motivo 
para aumentar a nossa cultura financeira. É que não basta coçar a cabeça e pensar: - Sou 
de direita, logo sou contra o Estado e logo acho que a regulação não teve culpa; ou - 
Sou de esquerda, logo amo o Estado e a regulação é a culpada. Digo isto por causa de 
coisas avulsas que se lêem em muitos posts. 

As coisas são bem mais difíceis e vejam o que se aprende com quem sabe 
mesmo, como está escrito neste comentário que tive ao meu post anterior: 
"Os produtos derivados incidem sobre um conjunto variado de activos subjacentes: 
acções, índices de acções, moeda, "commodities", crédito, etc., sendo usados para fazer 
o "hedging" do risco, mas podendo ser também instrumentos de especulação, com a 
particularidade (...) de envolverem uma maior ou menor alavancagem. Parece-me que 
no seu texto se está a referir a uma classe  particular de derivados, os derivados de 
crédito, provavelmente aos tão disseminados "Credit Default Swaps" (CDS). Aqui fica 
um texto recente da Fortuneque faz um retrato algo inquietante do mercado dos CDS e 
dos valores assustadores que estão em causa. Chamo a atenção para a importância da 
regulação que o panorama descrito suscita. A regulação não é necessariamente um 
constrangimento aos mercados. Pelo contrário, pode até servir para potenciar o seu 
funcionamento, contribuindo para a sua transparência e para a criação de um clima de 
confiança". 
Pedro Ribeiro 

10 Outubro 2008 
Histórico 

Os vários planos de salvação das instituições financeiras estão a funcionar e a 
bateria de instrumentos não chegou ainda ao fim. Ainda é cedo para tirar todas as 

http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=334670
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=334670
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/calma.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/como-sempre-prever-o-passado-%C3%A9-mais-f%C3%A1cil-do-que-o-futuro-continua-a-d%C3%A9bacle--entretanto-vou-aprendendo-umas-coisas-que.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/calma.html
http://money.cnn.com/2008/09/30/magazines/fortune/varchaver_derivatives_short.fortune/index.htm
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/hist%C3%B3rico.html
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conclusões pois os efeitos ainda vão demorar, mas a reacção das bolsas asiáticas e 
europeias até esta manhã pode ser o primeiro sinal de que os mercados estão a acreditar 
nos governos. As taxas Euribor também estão a descer. As medidas são extremas e 
incluem a nacionalização de grandes bancos. Trichet chegou a falar no controle 
administrativo dos juros ao crédtio dos particulares. 

Ainda falta muito mas já se pode dizer que estamos a atravessar um processo 
histórico. Mas se for histórico será pelas boas razões. O mercado falhou mas o mercado 
não está a ser atacado pelos governos. Os governos estão a salvá-lo para o pôr outra vez 
em liberdade, só que com correcções. Não estamos de modo nenhum a assisitir ao fim 
de uma era de mercados livres e a passar a uma era socialista. Que ninguém aposte em 
ganhar votos a falar do socialismo. 

O que é verdadeiramente histórico é o entendimento dos principais governos a 
nível mundial. Esse entendimento é, aliás, a prova número um de que estão todos 
preocupados em salvar os mercados. Há outros momentos de entendimento entre 
governos na História, mas nunca tão profundo e entre tantos. O melhor momento foi a 
seguir à segunda Guerra Mundial com a criação da Organização Europeia de 
Cooperação Económica em 1947 (que deu lugar à OCDE em 1961) sob a alçada do 
Plano Marshall, mas foi pouco profundo. A criação da CEE anos depois foi outro, mas 
envolveu poucos países. Também então o objectivo foi salvar ou, mais propriamente, 
restabelecer os mercados. 

E dentro das reuniões históricas a mais histórica foi a dos chefes de Estado e 
primeiros-ministros do Euro. Isto promete. Um dia ainda acabam por tratar das 
consequências do Euro nos países mais pobres da moeda única. Por enquanto estão a 
tratar do que verdadeiramente interessa, isto é, de salvar os mercados. 

PS: se isto tudo que disse vier a ser desmentido pelos acontecimentos, não como 
o chapéu, que isto não está para futurologias. 

13 Outubro 2008 
Virar o bico ao prego (da crise) 

Já se percebeu. Quem olha o mundo através do espectro ideológico e ficou sem 
argumentos com os acontecimentos deste fim-de-semana e com a rapidez com que 
Brown e Sarkozy - com Barroso na plateia a assistir sem perceber nada - conseguiram 
juntar esforços e criar algo que não existia, só consegue dizer que a resposta foi tardia. 
Há mesmo quem adjective de "pateticamente tardia" (não cito porque isto não é para a 
polémica). Concluir isso é perceber pouco da crise e da União Europeia. Porquê? - 
Porque a crise chegou mais tarde à Europa e porque a UE não é - nem pode ainda ser - 
uma federação com governo próprio. Como deveria ser óbvio. 

13 Outubro 2008 
Krugman 

Toda a gente conhece Paul Krugman. Isso é um dos seus feitos. Mas o principal 
é ter trazido a distância para a nálise do processo de desenvolvimento económico: às 
vezes os países crescem mais devagar porque estão longe do centro das coisas; e às 
vezes os países longe perdem com a abertura dos mercados se passar a haver maior 
concentração de actividade no centro das coisas. 

Estas conclusões são amigas de Portugal e, não por acaso, Krugman é também 
amigo de Portugal. Se calhar até a observação da nossa realidade, desde há algum 
tempo, o ajudou nas deduções que fez. 

Krugman veio pela primeira vez a Portugal logo a seguir à Revolução, a convite 
de José Silva Lopes, para ajudar o Banco de Portugal a pôr ordem nas contas externas. 
Sim, porque à data quem mandava mesmo era o Banco e não o ministro das Finanças. 
Veio enquanto estudante de outro futuro Nobel da Economia, Robert Solow. Tudo malta 
do MIT e da costa Leste que acredita que os governos devem governar de vez em 
quando. Estão hoje na moda (mas atenção, os "outros" não deixaram de ter as suas 
razões - em Economia, duas opiniões são melhores do que uma. Sempre, 
independentemente das modas). 

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=335102
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/a-crise-na-europa-afinal-havia-outra.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/virar-o-bico-ao-prego-da-crise.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/krugman.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1987/
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E recentemente Krugman voltou a Portugal para participar numa conferência 
comemorativa daquela primeira visita. Dessa conferência vai sair um livro organizado 
por Miguel Beleza, José Silva Lopes e Francesco Franco (ver aqui, p. 15). 

Nota pessoal: estive naquela conferência e também participo no livro, o que 
muito me satisfaz. É o segundo Nobel da Economia que conheci. O outro é Robert 
Fogel, historiador económico que repartiu o prémio com Douglass North, em 1993 
(bem, também conheci North, mas nunca troquei palavras com ele). Más companhias, 
más companhias. 

13 Outubro 2008 
Krugmania 

Estava a ler isto no mais ideológico blog que conheço sobre temas económicos. 
Blog que respeito, é preciso dizer. Ia escrever um comentário, pois não queria deixar em 
branco esta limpeza, quando vi que alguém o tinha feito. Agradeço o trabalho que me 
foi poupado. 

13 Outubro 2008 
FMI Sempre! 

Um dia ainda vamos para a rua com este slogan. Não será para já, mas ainda 
pode acontecer. A crise financeira e o prémio Nobel dado a Paul Krugman estão a fazer 
com que uma certa esquerda comece a achar que tem razão. Que a globalização isto, 
que o mercado livre aquilo, que o que é preciso é o Estado e por aí fora. Mas não tem 
razão, pois nem uma coisa nem outra têm a ver com as interpretações que por aí se 
podem começar a ver. Não só estou a ficar velho, como a história económica é uma 
espécie de avozinho da economia. E onde é que eu já vi isto? Nos anos 1970 claro. 

 Dito isto, a verdade é que os modelos - sim aqui a palavra é apropriada - usados 
pelo FMI estão a ficar fora de moda. O Banco Mundial, que é o FMI sem gravata e que 
está muitas vezes um passo à frente, já os reviu e já está a usar outras aproximações à 
realidade, por assim dizer. Isso não significa que agora se passe para o lado oposto e que 
tenha havido uma vitória de um lado sobre o outro. A ciência económica é isso mesmo, 
uma ciência ou, pelo menos, procura ser, e não se resume a uma luta de escolas. Ela, a 
ciência, avança com avanços e recuos e com o debate de ideias, onde todas as 
contribuições são bem-vindas. Mas há coisas que estão de facto ultrapassadas, como a 
opinião dada por James Daniel, chefe do departamento europeu do FMI, e citada pelo 
“Jornal de Negócios”.  

James Daniel esteve em Portugal em 2007 numa conferência organizada por 
Miguel Lebre de Freitas, o dinâmico presidente Gabinete de Estratégia e Estudos do 
Ministério da Economia. Já nessa altura a interpretação de Daniel sobre as necessidades 
da economia portuguesa apareceram como algo datadas e fora de contexto, e  mostrou 
alguma insensibilidade sobre que país é este. Posso ter sido o único a notar, mas que 
notei, notei. Aliás, o pessimismo de Daniel destoava do optimismo dos empresários e 
gestores que estavam na sala a mostrar como os seus sectores ou as suas indústrias 
estavam a safar-se. Não se esquecendo, claro, de culpar o governo por muita 
ineficiência, no que têm seguramente razão. 

Os modelos com que economistas como James Daniel desenvolvem as suas 
conclusões estão nitidamente em revisão. Isso não significa que não tenham razão pelo 
meio. Por exemplo, o desenvolvimento não se aguenta em proteccionismo nem com 
balanças de pagamento ou contas públicas desequilibradas. Há mais para além 
disso. Todavia, não vamos agora cair no oposto e deitar fora tudo o que esses modelos, 
apesar de tudo, nos ensinam. Como isso pode acontecer, não guardem já as vossas 
bandeiras, porque um dia ainda estamos aí todos de volta a defender o FMI. 

15 Outubro 2008 
Crise financeira, crise económica e inflação 

Daqui a uns anos estaremos a discutir se no passar de 2007 para 2008 houve 
uma crise financeira, uma crise económica ou as duas. Como estamos a viver a crise, 
podemos facilmente saber que seguramente houve uma crise financeira e que agora 

http://www.ics.ul.pt/imprensa/docs/CatalogoICS.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1993/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1993/
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/krugmania.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2008/10/conscincia-de-um-economista-de-esquerda.html
http://elasticidade.blogspot.com/
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=335924
http://www.gee.min-economia.pt/default.aspx?cn=6783AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/crise-financeira-crise-econ%C3%B3mica-e-infla%C3%A7%C3%A3o.html
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vamos ver se haverá também uma económica. Note-se que há muitos casos na história 
em que uma não seguiu a outra. Por exemplo, em 1873 houve uma crise financeira 
internacional que não foi seguida por crise económica. Ao contrário, foi seguida por um 
período de franco crescimento da economia internacional, dos dois lados do Atlântico. 
Também em 1891 houve uma grave crise financeira em Portugal mas a seguir veio um 
período de reforço do crescimento agrícola e industrial. 

É por as duas coisas não virem necessariamente juntas que fazem sentido os 
esforços que estão a ser feitos, pelo mundo fora, para combater a crise financeira. 

Mas nota-se agora que há algum medo de que esses esforços não sejam 
suficientes e está a entrar-se numa nova fase de medidas de intervenção na economia, 
essas sim medidas keynesianas. Há muitos perigos em seguir por esses caminhos mas 
parece-me que o melhor é confiar nos  55 cérebros que governam o mundo e não fazer 
de treinador de bancada. 

Há perigos mas temos alguma sorte. Com efeito, pode acontecer que inflação 
não esteja a bater à porta, pelo menos a que seria conduzida pelos preços do petróleo. A 
sorte foi a crise financeira ter-se desencadeado num ponto alto desses preços, podendo 
portanto prever-se que por aí não virão pressões inflacionistas. 

Se assim for temos duas coisas melhores do que tivemos em 1973: fraco perigo 
de inflação e, tão ou mais importante, melhor cooperação internacional. 

20 Outubro 2008 
O mito da grande depressão de 1873-1896 

Depois de ontem ter escrito algo em que falava do mito da grande depressão 
supostamente iniciada em 1873, recebi esta manhã o habitual email de um banco que 
costuma ter umas análises muito interessantes e informativas. Todavia, desta vez 
falharam ao falarem de história económica e financeira do século XIX e, em particular, 
do que se seguiu à crise bancária norte-americana de 1873. Na verdade, os problemas 
bancários em torno de 1873 foram resolvidos logo nos anos imediatos e as décadas que 
se seguiram até praticamente o desencadear da primeira Guerra Mundial foram de 
grande e generalizado crescimento económico, a nível internacional. A conclusão a tirar 
dessa experiência não é só que é preciso fazer algo. A conclusão é que é preciso fazer 
algo -- e na altura quem fez algo foi (teria que confirmar mas estou quase seguro) o 
Banco de Inglaterra, pai do padrão-ouro -- mas deixar a economia internacional 
funcionar, não a protegendo. De 1873 a 1914, o mundo conheceu um período de 
prosperidade, crescimento das trocas internacionais, dos fluxos de capital e das 
emigrações. 

Este livro, que trata deste assunto, cuja primeira edição data de 1969 e que li no 
início da minha carreira, foi um dos primeiros livros a mostrar-me como a história 
económica está cheia de mitos populares. Nuca mais consegui acreditar em coisas 
simples. 

21 Outubro 2008 
Greenspan 

Estou a pensar em escrever um artigo assim intitulado. Aliás, já escrevi uma 
primeira versão de aeroporto. Li agora isto. Tenho de pensar mais, pensar mais. Aliás, 
temos todos, humildemente, de pensar mais sobre as lições da actual crise. Mas já tenho 
conclusões e elas nunca passam por pôr todas as culpas em Greenspan. Nada disso. 

Claro que a argumentação que tenho em preparação referida em I tem pouco 
que ver com esta, de Nuno Garoupa. Não interessa tanto saber se há "muita", "pouca" 
ou "má" (aliás "má" é o mesmo que "pouca", neste caso) regulação, mas se esta 
acompanhou ou não o crescimento da complexidade dos mercados financeiros (o que 
quer que isso signifique). Greenspan achou que não, que não acompanhou. Mas as 
deficiências da regulação, a existirem, tal como o papel de Greenspan, não são para 
mim os maus da fita. Há coisas mais importantes. 

23 Outubro 2008 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/o-mito-da-grande-depress%C3%A3o-de-1873-1896.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/crise-financeira-crise-econ%C3%B3mica-e-infla%C3%A7%C3%A3o.html
http://pedrolains.typepad.com/Acrisede1873.pdf
http://pedrolains.typepad.com/Acrisede1873.pdf
http://www.amazon.com/Great-Depression-1873-96-Economic-History/dp/0333049721
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/greenspan-i.html
http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html?_r=1&hp&oref=slogin
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=337372
http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html?_r=1&hp&oref=slogin
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Afinal ainda há juízo nas hostes socialistas? 
Bem se podem queixar o Bloco de Esquerda e a Intersindical. Os socialistas 

estão cada vez mais ajuizados. Agora até não dão o tudo por tudo para seguirem os seus 
planos - com os quais concordo, pois fazem parte das minhas ideias sobre como os 
países crescem, mas que agora têm de facto de ser revistos - e parece que vão parar para 
pensar. Bem sei que a iniciativa saiu de fora do Governo e é possível que algum 
ministro ou dirigente socialista tenha tido de engolir em seco, mas a verdade é que 
parece que fizeram as contas e agiram em conformidade. Teixeira dos Santos deve estar 
contente. 

O que acima se diz tem um corolário: é que se os socialistas, perante a crise, 
pensaram que era melhor parar para pensar, e bem, então pode pôr-se a hipótese de que 
terão também pensado quando decidiram avançar. 

E, atenção, parar para pensar não é dar razão nem a Manuela Ferreira Leite nem 
a Luís Campos e Cunha: da primeira, todos sabemos o que diz; do segundo, gostava de 
citar o seu artigo do "Público" da última sexta-feira, mas este jornal infelizmente 
bloqueia o acesso às colunas de "Opinião" (tirem esse bloqueio, por favor, que ele não 
beneficia nem o jornal, seguramente). É reconhecer que estamos num momento 
extremamente difícil para operações financeiras desta envergadura. 

O autor deste post estava mesmo profundamente errado. 
24 Outubro 2008 

Blogues e cultura económica 
Em Portugal, a actividade do Governo domina o debate público, como se podem 

facilmente depreender, presumo, da leitura dos jornais, dos telejornais e dos blogues. É 
uma característica de uma sociedade civil relativamente menos avançada, por 
comparação com sociedades com uma maior diversidade de temas de debate público. 

Regra geral, a actividade do Governo centra-se em questões que têm sempre ou 
quase sempre implicações económicas. Quando falamos de arte e falamos de Governo, 
falamos de subsídios, logo de economia. Quando falamos de educação, falamos de 
professores e de escolas, mas também falamos dos dinheiros gastos nos professores e 
escolas, logo de economia. Os governos gastam de facto muito do seu tempo a lidar 
com coisas económicas, desde os subsídios à indústria, à construção de infra-estruturas, 
à gestão das contas públicas e à legislação bancária. 

Para percebermos se os governos agem bem ou mal, precisamos de ter alguma 
ideia sobre os impactos dessas actividades, entre outras. Não é possível apreender esses 
impactos sem se perceber como a economia funciona, quer a nível interno, quer a nível 
internacional. Quando não percebemos, por exemplo, a natureza do crescimento 
económico, que deve ser visto como um processo lento e demorado, não conseguimos 
perceber porque é que os governos não nos levam mais rapidamente aos níveis de 
desenvolvimento dos nossos ricos países vizinhos. Quando não percebemos os 
constrangimentos económicos das contas públicas, não conseguimos apreender as 
dificuldades que os governos têm para as terem equilibradas ou moderadamente 
deficitárias. 

Portugal é, ainda, um país de discussão extremada. Raramente consentimos que 
à volta de uma mesa haja visões opostas e que as duas tenham alguma razão. O debate é 
visto como o confronto frontal de ideias. Ou se é keynesiano ou se é liberal. Ou se 
defende o Estado ou se defende o mercado. Somos a favor ou contra a regulação. Somos 
contra a educação pública ou contra a educação privada. Somos contra ou a favor do 
investimento público. Isto não acontece em todo o lado. Há comunidades mais 
habituadas ao debate em que o confronto de ideias passa muitas vezes por reconhecer 
alguma razão ao outro lado, para depois prosseguir na argumentação. 

Claro que o que acabo de escrever tem de ser matizado e cada vez mais as 
coisas estão diferentes. Por exemplo, saindo dos debates públicos, na minha área de 
trabalho, a História Económica, existe já uma série de consensos, aparentes ou não, não 
importa, que permitem estabelecer bases para discussões mais serenas e profícuas. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/afinal-ainda-h%C3%A1-ju%C3%ADzo-nas-hostes-socialistas.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=337532
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=337532
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/o-perigo-socialista.html
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Também entre economistas isso acontece e já há coisas que não são ditas porque não 
vale a pena sequer serem ditas. Isso permite avançar mais depressa e com base em 
entendimentos comuns. 

Mas a verdade é que a discussão pública em Portugal está muito centrada na 
acção dos governos, nas questões económicas e é feita de forma relativamente 
extremada ou radical. Tudo isso se reflecte na blogosfera económica. 

Esta apresentação tem três propósitos. O primeiro é dar um exemplo sobre o que 
acima se disse através da leitura de um debate sobre algum tema económico, havido 
recentemente na blogosfera. O segundo é indicar formas de ultrapassar a limitação dos 
debates económicos. Finalmente, esta comunicação pretende demonstrar até que ponto 
uma melhor cultura económica está ao alcance mesmo dos que não são proficientes na 
disciplina. 

27 Outubro 2008 
Crowding-out? 

Há pessoas que sabem lançar temas, não há dúvida. Uma, recentemente, foi 
Pedro Pita Barros, num artigo publicado no Diário Económico (ver também aqui). É um 
tema importante que cai sobre uma designação desconhecida por muitos, o “crowding 
out”, que quer dizer, como o autor explica no artigo, que o aumento do investimento 
público pode levar a que haja menos investimento privado. 

O tema é mais importante nos dias de hoje, uma vez que se pode pensar que a 
crise financeira pode levar a uma diminuição significativa do crédito bancário à 
actividade económica. Dito mais correctamente, a crise financeira pode fazer subir as 
taxas de juro, pela maior escassez relativa de financiamento e pelo aumento do risco. 

Mas será que perante esta situação, o aparecimento do Estado nos mercados 
financeiros a pedir dinheiro para grandes investimentos públicos pode causar problemas 
aos privados? A resposta a esta pergunta é incerta uma vez que ela só pode ser dada 
pelo passado.  Vejamos primeiro o que diz o passado mais antigo e depois o mais 
recente. 

É minha impressão – e friso impressão, não certeza – que, na história da 
industrialização europeia do século XIX, os efeitos de crowding-out era relativamente 
pequenos. A razão é que a principal limitação do crescimento do investimento não 
decorria de fracos níveis de poupança, fracas disponibilidades financeiras e de capitais 
caros, mas sim de sistemas financeiros desadequados ou de fracas oportunidades de 
investimento. Se em Portugal se investia menos do que em Inglaterra, não era porque 
por cá havia menos dinheiro para investir, mas sim porque havia menos oportunidades 
de investimento. Esta impressão histórica baseada, claro, em muitas leituras, nunca me 
abandonou e sempre que ouço falar de crwoding-out lembro-me dela.  

Mas há mais. Há um trabalho muito importante que efectivamente procura 
medir a existência do efeitos dos investimentos no privado, durante o fontismo. Muitos 
pressupunham que o Estado no século XIX português teve um comportamento 
predatório e que por isso em Portugal houve fracos níveis de investimento, em 
comparação com os países que se tornaram ricos. Ora, Rui Pedro Esteves, 
num artigo que é já um clássico, mostrou que isso não aconteceu. Afinal o Estado 
fontista não afogou o investimento privado. Os problemas eram outros, todos os outros 
que se possa querer imaginar: níveis de educação baixos, situação periférica, fracos 
níveis de capitalização, pobreza do mercado interno, etc... 

E nos dias que correm? Bem, para os dias que correm afortunadamente 
temoseste trabalho (ver também aqui), de António Afonso e Miguel St. Aubyn, que nos 
diz que num conjunto de países da OCDE é mais comum haver uma correlação positiva 
entre investimento privado e público do que o contrário, tomando como referência todo 
o último quartel do século XX. E o mesmo para Portugal no período 1981-2005. Veja-
se que isto faz sentido. O investimento público em estradas traz empresas para as 
bermas; em comboios de alta velocidade traz técnicos para os sistemas informáticos; em 
barragens e electricidade traz novos equipamentos. 

http://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/opinion/columnistas/pt/desarrollo/1178957.html
http://www.sedes.pt/blog/?p=87
http://www.econ.ox.ac.uk/members/rui.esteves/
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218799263N1jZC7su8Ur90DB3.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp864.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp864.pdf
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Claro que um autor como Pedro Pita Barros tem sempre um bocadinho de razão, 
hipótese que é alargada quando sabemos que o passado não ilumina necessariamente o 
futuro. 

30 Outubro 2008 
Infraestrutras: agora a sustentabilidade inter-temporal 

Great minds think alike. Há dias Pedro Pita Barros escreveu sobre os possíveis 
efeitos de crowding-out do investimento público - isto é, se esse investimento traria 
redução do investimento privado. E citei mais abaixo neste blog um texto de Rui Pedro 
Esteves sobre a análise disso no século XIX em Portugal. Para encurtar razões, a 
verdade é que a evidência empírica a defender que isso existe é escassa ou inconclusiva. 
Passaram tanto PPB como RPE ao problema seguinte. À análise da sustentabilidade 
inter-temporal dos mesmos investimentos ou seja, saber até que ponto são um fardo para 
as gerações futuras. O primeiro autor escreveu sobre isso aqui; o segundo, aqui, 
num outro artigo importante. Ambos seguiram esses dois passos clássicos do escrutínio 
apertado e necessário aos investimentos públicos. 

Note-se que o segundo problema referido acima já não trata de eventuais efeitos 
negativos da acção do Estado, hoje, por via do atrofiamento do investimento privado ou 
de escolhas pouco produtivas, mas sim de justiça entre gerações. Voltarei a isto mais 
tarde, espero. 

Mas antes, queria notar como é difícil deixar de lado a ideologia nestes debates. 
Repare-se nos comentários ao post de PPB. São todos justos, interessantes e 
importantes. Mas saíram do campo económico para entrarem no campo dos valores, da 
ideologia. Tal como acontece com os comentários à esquerda que se podem ler na 
blogosfera. Bem sei que a economia não é só economia. Mas, mesmo assim, custa-me 
sempre ver quando argumentos não económicos são usados na análse de questões 
económicas fundamentais. Estarei a exagerar? 

02 Novembro 2008 
O Paradoxo dos Jerónimos 

Está boa esta discussão. Muito boa e está a conduzir a algo que se pode chamar 
talvez o Paradoxo dos Jerónimos, a saber: Como é que uma coisa é tão odiada antes de 
ser feita e tão amada depois de o ser? Não se trata de uma defesa dos monumentos 
nacionais, mas sim de introduzir uma muito necessária perspectiva histórica à discussão 
sobre os investimentos públicos e privados em infra-estruturas. O argumento passa por 
lembrar os comboios do Sr. Fontes Pereira de Melo, odiados pelo Partido Progressista e 
pelo Joaquim Pedro Oliveira Martins, e amados pelos emigrantes em Paris, um século 
depois; as barragens do Doutor Salazar, odiadas pelos camponeses alagados e amadas 
por quem acendia a luz eléctrica em casa nos anos 1950 e pelos ecologistas nos dias de 
hoje; as auto-estradas e a ponte Vasco da Gama do Professor Cavaco, odiadas pelos 
ecologistas e amadas por todos nós; ou o Alqueva do Professores Marcello Caetano e 
Cavaco Silva e do Eng. Guterres, odiado pelos conservacionistas e que agora está a 
começar a ser amada pelos olivais alentejanos e pelos turistas de longe e de perto. Mas a 
verdade é que é difícil colocar tudo isto num modelo explicativo e só com modelos 
explicativos se consegue explicar. O modelo teria que demonstrar que aquelas 
construções não trouxeram redução ao crescimento económico nacional - o que torna o 
contrário mais provável. Não se pode é claro defender uma tese com exemplos pois há 
sempre contra-exemplos: sendo, no caso em análise, como se recordou na discussão 
acima citada, os dois maiores os de Mafra e Sines. 

04 Novembro 2008 
Audição à portuguesa 

Ontem o Governador do Banco de Portugal chegou ao Parlamento às 21h30 e 
saiu às 3 da manhã. Como é possível? Ainda vi o final da sua apresentação e o que vi 
comprovou algo que já sabia: é de facto um homem superiormente inteligente que 
se prepara para estas coisas com todo o cuidado - o que não lhe dá necessariamente 
razão, mas ajuda-me a pender para a opinião de que a tem de facto. Depois vi os 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/11/infraestrutras-agora-a-sustentabilidade-intertemporal.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/10/h%C3%A1-pessoas-que-sabem-lan%C3%A7ar-temas-n%C3%A3o-h%C3%A1-d%C3%BAvidas-recentemente-uma-foi-pedro-pita-barros-num-artigo-publicado-no-di%C3%A1.html
http://www.sedes.pt/blog/?p=133
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=182205
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/11/o-paradoxo-dos-jer%C3%B3nimos.html
http://www.sedes.pt/blog/?p=87
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/11/audi%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-portuguesa.html
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deputados a conversar, como entre amigos, sobre como proceder. Deu para perceber que 
ao presidente da sessão, isto é, da Comissão de Finanças, nem lhe passou pela cabeça 
gastar algum tempo para nos bastidores arrumar algo que era aí que devia ser arrumado. 
De seguida apercebi-me que o mesmo presidente tinha deixado o Governador falar 
durante 60 minutos em vez dos 30 minutos que haviam sido solicitados. Ainda vi um 
pouco da intervenção de Paulo Portas, que começou com banalidades mas depois 
avançou para argumentos interessantes e que teriam obviamente de ser rebatidos. E 
desisti. Não ia ficar horas a ver trigo misturado com joio. Uma falta de disciplina 
inaceitável nos dias que correm. Fazia lembrar os seminários nas universidades nos anos 
1970 e 1980 em que ninguém era interrompido e todos falavam o tempo que quisessem, 
porque tudo é sempre muito importante. Sabendo como sabiam que iam estar sob os 
holofotes do público, os deputados e, em particular, o presidente da Comissão de 
Finanças, podiam ter aproveitado para mostrar melhor serviço ao País. Depois queixem-
se que o nome do Parlamento ande nas ruas da amargura. Com tudo isto não consegui 
perceber quem tinha razão. Lá vou ter de tentar perceber através dos jornais, o que vai 
ser obviamente mais difícil. 

10 Novembro 2008 
Os bancos e a nossa cultura financeira 

Aprindo muito com um responsável de marketing dos fundos mobiliários de um 
banco que encontrei num programa de televisão. Aquilo que de mais importante aprendi 
foi que os bancos estão fechados em copas no que diz respeito a esclarecer os clientes. 
Desde logo, por exemplo, percebi que os bancos, quando convidados a sugerir alguém 
para ir à televisão responder a perguntas sobre como se faz o quê, sugerem sempre 
responsáveis de marketing, e não pessoas com responsabilidades de gestão, de fundos 
de investimento, por exemplo. Uma das razões por que a nossa cultura financeira é fraca 
prende-se precisamente com a fraquíssima informação que todos nós recebemos dos 
bancos. Mesmo quem saiba o que é um juro composto, calcular os efeitos de inflação ao 
longo de alguns anos, ou perceba de sistema financeiro, em teoria, pelo menos, não 
consegue ficar esclarecido, pois normalmente o interlocutor do banco é alguém que não 
só não discorre grandemente, como não tem toda a informação disponível sobre 
tendências passadas, rentabilidades de médio prazo, entre outras coisas. Se não há uma 
estratégia deliberada dos responsáveis dos bancos para não deixa passar muita 
informação para o povo, então parece. Pelo menos não vão à televisão responder a 
perguntas de jornalistas. Mudar isso beneficiaria todos. Não é preciso muita cultura 
geral para se chegar a esta conclusão. 

15 Novembro 2008 
PIB ou PNB? 

Primeiro foi Campos e Cunha no “Público”, depois foi Cavaco Silva. Vieram 
mostrar que o rendimento nacional estava a crescer ainda menos do que o produto. O 
que é isto? É preciso escolher? Todos sabemos mas vale a pena recordar. O Produto 
Nacional Bruto é o que todos os anos os nacionais de um determinado país produzem. 
Ou seja, inclui aquilo que os emigrantes mandam para esse país e exclui aquilo que os 
estrangeiros produzem nesse país. O Produto Interno Bruto é aquilo que é produzido 
dentro das fronteiras geográficas do país, quer por nacionais, quer por estrangeiros. 

Os países com muito capital estrangeiro ou em que esse capital está a crescer 
rapidamente, têm facilmente um PIB maior que o PNB ou um PIB a crescer mais do que 
o PNB. Foi isso que aconteceu na Irlanda entre sensivelmente 1990 e 2005. Nesses 15 
anos de milagre económico, o PNB irlandês passou (escrevo de memória) de cerca de 
75% da média europeia para cerca de 100%, enquanto que o PIB passou dos mesmos 
75% para mais de 120%. Isso significava que 20% daquilo que foi produzido na Irlanda 
em 2005 saiu para fora, pois eram rendimentos de nacionais de outros países. Quando se 
falava da Irlanda, como grande exemplo do que este nosso país devia ser e não era, 
ninguém se recordava disso e muitas conclusões se faziam com base na comparação do 
PIB. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/11/os-bancos-e-a-nossa-cultura-financeira.html
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Agora Portugal está a ficar com o mesmo problema. Felizmente, deve dizer-se. 
Claro que agora já não se compara Portugal com a Irlanda porque o que acontece cá é 
sempre mau e o que acontece lá fora é sempre bom. Mas é mesmo bom que isso esteja a 
acontecer com Portugal.Afinal, pense-se bem, foi por isso que aderimos à CEE e ao 
Euro. 

Portugal é um país pequeno e por isso temos de ter muito capital estrangeiro e 
muitas pessoas estrangeiras a trabalhar cá. Quanto mais melhor. Esse capital e essas 
pessoas têm de poder levar para fora o dinheiro que ganham cá. Mas também temos 
cada vez mais capital e cada vez mais pessoas, sobretudo qualificadas, a trabalhar lá 
fora. E a mandar dinheiro para cá. Tem de ser assim. Temos de nos convencer de que 
somos uma economia aberta, cada vez mais uma região da Europa e apenas uma região. 

É interessante como os pensamentos mercantilistas e marxistas são quase 
“naturais”. Quando há crise, o primeiro pensamento é sempre para o que “sai” do país 
ou para a “exploração” que os de fora fazem dos nossos queridos recursos (não que isso 
tenha a ver com quem chamou a atenção para este problema). 

Tanto o PIB como o PNB interessam. Para mim o PIB é sempre mais 
importante, pois ele é a melhor medida da produtividade. O PIB é o produto por 
trabalhador e refere-se à forma como as pessoas trabalham, bem ou mal, num 
determinado espaço. O que importa é saber se as pessoas estão a trabalhar melhor (ou 
até mais) e, por isso, a produzir mais, dentro do rectângulo, independentemente da 
nacionalidade. O PNB também é importante mas menos. É importante para quem se 
preocupa com a balança de pagamentos. 

Mas note-se: o facto de termos um PIB maior do que o PNB é uma fonte de 
ganhos potenciais para algumas políticas públicas. Serve de base por exemplo a 
políticas de estímulo à retenção dos rendimentos desse capital ou desse trabalho 
estrangeiro no próprio país. Algo que seguramente a Irlanda faz (ou fez). 

PS: recebi um simpático telefonema apontando para alguns erros que tinha aqui 
escritos, numa versão anterior. Espero tê-los corrigido, que isto de escrever posts ao 
Domingo, entre afazeres familiares, não é para todos. 

23 Novembro 2008 
Estado de espírito 

Pode ser outro título para isto. 
E o tema das infra-estruturas é ainda debatido noutros post deste 

blog: 1, 2, 3 e 4. Talvez seja interessante seguir o caminho que vai dar ao blog da Sedes 
onde há peças importantes para o debate. 

28 Novembro 2008 
A polémica no país do consenso 

Entrei inadvertidamente noutra polémica. Confesso que não o faço de 
propósito, é mais forte do que eu. Mas a verdade é que me estou sempre a pôr a jeito. 
Serve a polémica para alguma coisa? Serve, claro, mas, mais do que isso, a polémica é 
uma coisa que deve aproximar e não afastar as pessoas. Assim se avança mais 
rapidamente. 

Comecei o meu trabalho intelectual com uma polémica. O meu primeiro 
artigo foi para provar que Portugal no século XIX não era uma economia "dependente" 
da Inglaterra, nem uma "granja para exportação" e que portanto essas não eram as 
razões do nosso atraso. Tenho o maior prazer hoje em dia de conversar com a Profa. 
Miriam Halpern Pereira, autora da opinião contrária (e que, claro, nunca convenci) e 
quando fui presidente da APHES promovi uma homenagem por ocasião da sua 
jubilação. 

Depois, meti-me a mostrar que a "perda" do Brasil não foi um "momento crucial 
do nosso subdesenvolvimento" [(1) e (2). Gostei particularmente da parte "Lains no país 
das adivinhas"]. Ainda hoje estive com Valentim Alexandre num seminário e sempre 
gosto de o ouvir. Quando organizei uma História Económica de Portugal, com Álvaro 
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Ferreira da Silva, Alexandre foi o convidado natural para o capítulo sobre o império 
africano no século XIX. 

A seguir foi a vez de polemizar, juntamente com Jaime Reis, com Maria 
Eugénia Mata, Nuno Valério e Ana Bela Nunes, sobre se a economia portuguesa tinha 
desacelerado depois de 1890 ou não. Nós dizíamos que não e eles que sim [Ver JEEH 
1991 (vol. 2)]. Eles são também autores da História acima mencionada e com eles tenho 
sempre excelentes e imprescindíveis trocas académicas. 

Depois foi a vez de dizer que o Estado Novo não foi o culpado do nosso atraso e 
que, ao contrário, a economia na sua época cresceu próximo do seu potencial (3). 
Sempre que posso digo aos meus alunos que a história política do Estado Novo muito 
deve a Fernado Rosas, pois ele dá-nos relatos fiéis de quem conhecia quem, e quem 
fazia o quê. Aqui houve uma ponte ideológica difícil de ultrapassar. Mas sempre nos 
cumprimentámos e respeitámos. No processo também entrei em polémica com José 
Reis, cuja simpatia tive o prazer de conhecer depois (4). 

A seguir, veio Paul Bairoch e o crescimento da economia portuguesa no século 
XIX(5). Aqui a polémica não alcançou uma vertente pessoal pois nunca conheci aquele 
famoso professor suíço. (Os trabalhos acima estão reunidos no livro Os Progressos do 
Atraso.) Entretanto, houve também uma ocasião nos jornais. O primeiro artigo que 
escrevi na vida, foi em 1992 (ou por aí - vou ver se o encontro) a dizer que Alfredo 
Sousa não tinha razão quanto à sua estimativa do impacto dos fundos estruturais no 
crescimento da economia portuguesa. Ele dizia que o crescimento do tempo de Cavaco 
Silva se devia todo atribuír aos fundos. Eu disse que não - o que mais tarde veio a ser 
confirmado por estudos do Banco de Portugal. Também nunca conheci o Professor 
Alfredo Sousa (por estranho que pareça pois fiz o curso quando ele era Director - sorte 
minha que nesse tempo já não era chamado ao Director por me portar mal nas aulas...), 
mas sempre, sempre tive uma grande admiração por ele. Pública. 

Agora entrei noutra polémica. Sobre o TGV e os investimentos públicos. Eu 
acho que se está a exagerar mais uma vez a importância das coisas, e que olhar para a 
História dá uma indicação do grau de exagero. Acho que também esta polémica valeu a 
pena e saúdo daqui o Luís Campos e Cunha, pois parece-me que é uma das pessoas que 
melhor discute os problemas económicos nacionais actuais. Mas não concordamos. 

Enfim, desculpem as notas desconexas mas, sim, acho que sim, acho que tem 
valido a pena e que vou continuar. Espero que sempre a fazer novos amigos 
académicos. 

02 Dezembro 2008 
Os limites da polémica doméstica 

Fiquei com a sensação que devia acrescentar algo ao post anterior a este e, para 
facilitar a exposição, ainda num tom pessoal. Faço isso em prol das 2 ou 3 pessoas que 
possam eventualmente beneficiar da experiência em causa. As polémicas em que me 
envolvi no início da carreira eram de carácter doméstico, no sentido em que se tratava 
de analisar coisas que autores portugueses tinham dito sobre o passado da economia 
nacional. Todavia, a partir de uma certa altura, apercebi-me que esse exercício teria 
pouca importância a nível internacional, pois das nossas polémicas lá fora pouco se 
ouve ou escreve. Assim, quando fiz a minha tese de doutoramento em Florença sobre 
crescimento económico português e comércio externo (publicada em livro), rapidamente 
me apercebi que o meu ponto de partida tinha de ser outro. Ninguém se interessaria 
seguramente por saber que a tese da dependência não se aplicava a Portugal - aliás já 
havia consenso de que ela se não aplicava a lado nenhum. A alternativa foi ir buscar 
modelos ou hipóteses à teoria económica e ao que se dizia sobre o desenvolvimento ou 
atraso na periferia europeia. 

Quase não há polémicas na história económica portuguesa do período 
contemporâneo que interessem ao Mundo. Por isso, as polémicas domésticas sobre 
assuntos domésticos devem ser evitadas, regra geral, como instrumento de investigação 
e análise históricas. 
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A grande excepção, talvez, são as polémicas em torno do impacto económico da 
perda do Império do Brasil, uma vez que é um caso entre outros de fim de império. 

O que acima se diz liga-se, mais uma vez, com polémicas actuais e, em 
particular, com a que gira em torno das infra-estrturas. Dou alvíssaras (enfim, virtuais) a 
quem encontrar um debate semelhante ao nosso no estrangeiro. Isto é, há seguramente 
um debate lá fora sobre o impacto das infra-estruturas e sobre a necessidade de avaliar 
correctamente as respectivas rentabilidades económicas ou sociais (o social aqui é maior 
do que o económico, se me faço entender). Mas haverá verdadeiramente um debate 
sobre a especificidade de investimentos desse tipo em países como Portugal? Isto é, há 
gente a escrever que sim TGV mas não para Portugal? Francamente, duvido. 

Portugal é um país atrasado e pobre na Europa. Mas é um país europeu 
pertencente a um espaço económico determinado e contínuo. Olhemos de vez em 
quando cá para dentro a partir de lá de fora. Não custa mesmo nada. 

04 Dezembro 2008 
O que é a Economia afinal? 

Este fim-de-semana, li despreocupadamente um artigo de Vasco Pulido Valente 
no Público em que comentava um outro de cinco economistas liderados por Joaquim 
Ferreira do Amaral. Quando li a prosa de Pulido Valente, pensei logo: afinal pode-se 
não ser economista e perceber de Economia. Basta ser-se cientista social e, talvez, 
inteligente. Pois, agora estava distraído nos blogs e encontrei este texto criticando o 
colunista. Devo prosseguir com a ressalva de que vou escrever com o habitual respeito 
pelos intervenientes. 

Ora bem, os críticos de Pulido Valente ficaram zangados porque este disse que 
“toda a economia é profundamente insensível e vive de abstracções sem prova empírica 
e deduções lógico-matemáticas”. Isto está um pouco exagerado, uma vez que há parte 
da teoria económica que deriva da observação e outra parte pode ser testada, mas está 
fundamentalmente certo. Pelo menos muito mais certo do que dizer que Pulido Valente 
“ignora a economia política institucionalista ou a economia pós-keynesiana e 
desconhece que estas tradições levam a cabo um trabalho académico em que o 
económico é indissociável do político, do moral e do institucional”. Isto sim está errado, 
para além de ser contraditório. Em primeiro lugar, Economia política não é Economia, é 
outra coisa. Em segundo lugar, se a teoria económica não vive de abstracções, isso 
deve-se ao facto de se poderem testar os pressupostos e as deduções teóricas. Ora esses 
testes só podem ter uma forma, a de modelos quantitativos, com variáveis exógenas e 
endógenas. Acontece que o político, o moral e o institucional não são de factos 
quantificáveis ou, se o são, são de forma muito sensível a erros de observação e de 
definição o que torna os mesmos testes pouco científicos. A Economia não é ciência e 
não é mesmo mas, isso, todos sabemos. É uma ciência social. 

E dizem ainda os mesmos economistas críticos do blog: “existem critérios que 
permitem distinguir a boa da má ciência, a boa da má teoria. Esta distinção é importante 
porque os remédios, que apesar de tudo são prescritos, procuram apoiar-se em 
argumentos considerados razoáveis à luz do conhecimento, sempre falível, vigente”. 
Como se comprova que uma teoria económica é boa sem quantificação? E como se 
quantifica o inquantificável? Alguém sabe? Houve quem o tivesse tentado ao longo de 
longas oito décadas mas não conseguiu mesmo assim. 

Houve uma coisa grave no mesmo post, que nada tem a ver com o artigo 
original comentado por Pulido Valente, e que deve ser aqui referida. Trata-se da 
afirmação que diz “estranha-se que VPV, investigador-coordenador de um laboratório 
associado do Estado na área das ciências sociais, considere que a economia não é 
«ciência» porque caso o fosse «não haveria agora crise (ou haveria uma crise com um 
remédio prescrito e infalível)». O que diz Pulido Valente é fundamentalmente correcto, 
mais uma vez. Se a Economia fosse ciência só haveria crises porque os homens são 
maus e não haveria países pobres a não ser por perversão humana.  

http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2008/12/da-crise-de-realismo-ao-realismo-da.html
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Mas o que é que a posição institucional do investigador tem que ver com o 
assunto? E o facto de ser pago por um não-sei-quantas do Estado é para aqui chamado? 
Estamos com controlos de ortodoxia? Deve ele ser punido? Então punam-me também, 
nesta minha insignificância, pois concordo mais com o historiador do que com os 
economistas que o criticaram.  

09 Dezembro 2008 
O que é a Economia afinal? (II) 

O post anterior a este mereceu vários comentários que me irão ajudar a 
pensarmelhor no que disse sobre o que é Economia e espero voltar a isso. A eles deve 
ainda acrescentar-se um comentário pertinente de José Castro Caldas aqui. Não 
concordo com tudo o que foi dito, mas são comentários construtivos que ajudam. 
Prefiro fazer do que pensar no que faço, mas volta e meia convém pensar em coisas 
como "o que é Economia" e a isso espero voltar. A Economia enquanto ciência social 
depende de muita coisa, como Pensamento Económico, Política Económica ou História 
Económica, mas são coisas diferentes. Assim como dentro da Economia também há 
disciplinas diferentes. Quem é percebe de Finanças ou de questões monetárias, quem 
percebe de Economia Industrial, quem percebe de Econometria, não tem 
necessariamente de ser especialista em crescimento económico. Há uma especialização 
da Economia relativamente a outras áreas próximas e também dentro da própria 
Economia. 

12 Dezembro 2008 
Portugal visto da Europa 

Muito do que se pensa em Portugal ainda tem pouco de Europa. Somos 
periféricos também na investigação. Todos, eu incluindo. Mas podemos fazer coisas 
para ultrapassar isso. Aqui no ICS temos vindo a organizar conferências em que 
Portugal é pensado enquanto país europeu e em que procuramos saber como a Europa 
afecta o país. O ciclo que ainda não é bem ciclo mas que com 4 acontecimentos corre o 
risco de vir a ser, começou em 2005 com uma conferência sobre os 20 Anos da 
Integração e cujo trabalho saiu em livro, organizado por Marina Costa Lobo e por mim. 
Em 2006 houve uma conferência sobre os testemunhos das negociações da integração, 
que também deu livro, organizado por Nicolau Leitão. Em 2007 foi a vez da Economia 
portuguesa e integração europeia que vai sair num livro que tenho em preparação. Neste 
ano de 2008 o tema será a História da integração europeia, a qual inclui obviamente o 
caso deste país periférico. Para 2009 está já pensada uma conferência sobre migrações 
na Europa, um tema que serve também para olhar melhor para Portugal. Não são 
esforços únicos, pois em outros locais pelo país fora fazem-se coisas semelhantes e isso 
é bom, mas são esforços muito necessários. Ir lá fora ajuda a pensar melhor o cá 
dentro. É o melhor exercício que podemos fazer para compreender melhor o país e, já 
agora, a Europa. 

12 Dezembro 2008 
Como resolver o problema económico português 

(Atenção! Isto não é a sério.)  
Como todos sabemos, Portugal é um país de grande potencial económico. 

Banhado por uma costa de cerca 800 km, dispondo de uma grande abundância de 
energias renováveis, solar, eólica e hídrica, situando-se na encruzilhada de três 
continentes, Europa, África e Américas, e sem problemas de identificação nacional, 
Portugal é um dos países mais dotados para o desenvolvimento económico a nível 
mundial e, em particular, a nível europeu. 

Todavia, Portugal mantém-se há décadas se não há séculos, na cauda da Europa 
e cabe-nos perguntar – e tentar responder – porquê? 

 Perante um potencial tão grande de crescimento, cabe perguntar se a 
responsabilidade do atraso não virá das elites que governaram o País ao longo dos 
tempos. A resposta a essa pergunta terá de ser afirmativa, uma vez que ao povo, 
analfabeto e sem acesso aos meios de decisão, dificilmente se poderá atribuir a 
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responsabilidade do atraso, isto é, do não aproveitamento do potencial de crescimento 
económico.  

A responsabilidade das elites foi recorrente e tornou-se particularmente grave 
nos momentos em que o povo  tentou ultrapassar os obstáculos ao desenvolvimento e 
acabou por ser traído pelos seus contemporâneos em posições mais elevadas da escala 
política, social e económica. Foi assim logo com a revolução de 1385, mas também com 
as revoluções de 1820, 1836, 1910 e 1974. 

Cabe-nos agora pensar no dilema nacional e aproveitar a revolução que a 
economia de mercado está agora a sofrer a nível mundial para perguntar se não será 
desta vez que podemos conseguir unir os nossos esforços para realizar um potencial de 
crescimento económico há muito prometido e nunca verdadeiramente conseguido. 

Nota: este texto é epistemológica e metodologicamente imaculado e pode ser 
classificado como um texto económico, uma vez que trata de economia. As deduções 
precisariam talvez de um pouco de quantificação mas não quero tornar este texto mais 
um exercício da ortodoxia economicista dominante.  

12 Dezembro 2008 
Como resolver problemas de análise 

O post anterior pretende mostrar como a argumentação não fundamentada passa 
facilmente à nossa frente, sem nos apercebermos, desde que concordemos com o 
espírito da mesma. Todavia, mesmo quando concordamos – o que não é o meu caso 
pois elaborei um texto com o qual discordo totalmente – temos de estar atentos à solidez 
dos pressupostos e dos argumentos. 

O texto começa logo com um pressuposto não provado, o de que Portugal tem 
um grande potencial de crescimento económico. Ou, dito de outra forma, que o 
potencial de crescimento se pode medir a partir da disponibilidade de energias 
renováveis, da extensão da costa, da ausência de problemas de identidade ou de um 
localização semelhante à de Portugal. 

A seguir vem algo mais de não provado, quando se diz que a responsabilidade 
do atraso português tem de ser das elites pois o povo era analfabeto e sem acesso ao 
poder e por isso não pode ter a culpa. 

A seguir, vem aquilo que se pode definir como um rol de erros históricos, que é 
atribuir os golpes de Estado e as revoluções politicas que o País sofreu à acção do povo. 
Isso pode ser verdade para umas, como a do 25 de Abril ou, com menos hipóteses, a de 
1910, mas seguramente não o é para todas as do século XIX e para as anteriores. 

Finalmente, o texto acaba com outra ideia não provada que é a de que o atraso 
se vence com boa vontade e união de todos. 

Todos estes problemas se podem resolver, nunca definitivamente, claro, com a 
explicitação do modelo em causa e a reunião de informação quantitativa necessária ao 
teste do modelo. A isso se chamou a Nova História Económica que não é mais do que a 
aplicação da teoria económica à História. Quis deixar aqui um exemplo de como dever 
usada a teoria económica, o que para mim é um conhecimento mais relevante do que 
propriamente “saber” o que é a Economia. 

13 Dezembro 2008 
Louçã 

Havia um tempo em que eu fazia com alguma regularidade visitas de duas ou 
três semanas à biblioteca da London School of Economics. Eram visitas cruciais, uma 
vez que em Portugal não há bibliotecas de jeito e durante muito tempo nem tínhamos 
acesso a artigos internacionais. Hoje isso está mais ou menos resolvido com mais livros 
disponíveis, compras e pesquisas na Amazon e, claro, a B-On (nada consegue todavia 
substituir uma visita à melhor biblioteca de Economia da Europa). 

A LSE tem uma livraria onde em 10 minutos se pode ver tudo o que sai de 
importante. Numa dessas visitas, entrei na livraria e, na estante mesmo em frente à 
porta, estavam vários exemplares de um livro que Francisco Louçã é co-autor. O livro 
tinha acabado de sair em paper-back e o facto de estar ali significava que fazia parte de 
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pelo menos um programa de uma cadeira. Por outras palavras, havia dezenas se não 
centenas de alunos na LSE que liam Louçã. 

A LSE é uma escola grande e pode ter um pouco de tudo e tem. Ali não há 
exclusividade de matérias e quem aprende Economia pode também aprender Ciência 
Política, Relações Internacionais, História Internacional, ou História Económica. Ali, 
Louçã é reconhecido e há lugar para os seus livros. 

E em Portugal? É Louçã reconhecido ou estamos perante uma situação de 
imperialismo, monolitismo ou outras coisas graves? Pois é, não me querendo imiscuir 
na política interna das faculdades e dos departamentos em que se ensina Economia, a 
verdade é que Louçã é reconhecido em Portugal e há uma boa razão para isso. 

Uma das bíblias dos economistas portugueses, nestes dias, é seguramente o 
ranking de publicações feito na Universidade do Minho. Louçã aparece aí num honroso 
74º lugar, coisa não de somenos para quem tanto tempo dedica à política (infelizmente 
não a que eu gosto e um pouco demagógico, e onde aliás brilha como sendo um dos 
poucos deputados que sabe de Economia, mas isso não interessa). 

Tudo isto vem a propósito do debate sobre o que é a Economia e sobre que tipo 
de Economia cabe em Portugal. Bem, esse debate não tem fim, mas a verdade é que o 
caso de Louçã mostra que se pode ser o que se quiser e ser-se reconhecido, mesmo neste 
país. A questão fundamental não é saber se uma coisa é melhor do que outra, mas sim 
distinguir o bom do mau trabalho. Louçã, um esquerdista incorrigível, a trabalhar a 
meio tempo, dá cartas no ranking dos economistas portugueses. 

Nem todos temos de ser génios, mas podemos pelo menos tentar ser bons. 
Seguir o exemplo de Louçã é deixar de pensar na Comarca e pensar no tabuleiro 
internacional, onde há de certeza lugar para todas as ideias. A mensagem deve ser: 
pensem o que quiserem, sigam os métodos que quiserem, mas façam-no junto dos 
melhores, isto é, no campo internacional. Evitem reinar em terra queimada, que isso é 
demasiadamente fácil. E, notem, quando lá fora se ganham pontos, cá dentro eles são 
reconhecidos – embora às vezes, claro, seja preciso lutar por eles. 

21 Dezembro 2008 
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Estou baralhado o que é bom para só ler 

Peço desculpa mas estou baralhado e sem ideias. Quem bom, digo eu, assim 
posso apenas ir lendo. Vou lendo com atenção os blogs que tenho elencados algures em 
baixo à esquerda e ainda li mais isto e isto. Particularmente interessantes são as contas 
que Vitor Bento mostra aqui. Os temas quentes são, em Portugal, o nível de 
endividamento externo e, na UE, a dimensão do pacote das ajudas à economia. Estou a 
guardar informação e sem um "modelo" para a ler. Sem um modelo quer também dizer 
que não preciso de procurar culpados ou homens de palha. É que é 
importante não pensar que "se eu fosse ministro isto seria assim ou assado" ou "se eu 
mandasse, o país estava assim ou assado". A economia de mercado não é uma economia 
de comando - algo que muitos muitas vezes esquecem e que muitos muitas vezes 
desejam (os marxistas) - e às vezes acontecem nela, economia, coisas que ninguém pode 
prever, controlar ou corrigir do pé para a mão. C'est la vie, como dizem os cozinheiros 
quando o souflé não sobe. 

08 Janeiro 2009 
O milagre económico irlandês revisitado 

Recordam-se do milagre económico irlandês e das lições que deveríamos daí 
tirar? Pois é, nunca consegui acreditar nele. Ou melhor, a forma como aprendi a pensar 
não me deixou acreditar nele. Em história económica, há já algum tempo que se sabe 
que esses milagres não existem. Há sempre uma explicação económica para os 
fenómenos económicos - uma tautologia que é sempre necessário repetir. Mas dá 
trabalho traduzir impressões em factos e demonstrações. Tentei compreender o 
"milagre" irlandês e retirar algumas lições para Portugal num artigo intitulado "The 
Portuguese Economy in the Irish Mirror, 1960-2004". O artigo terá muitas limitações e 
não responderá a tudo, como é óbvio. A única coisa segura é que deu muito trabalho 
escrevê-lo e conseguir publicá-lo. Custa fundamentar opiniões. 

Este é o sumário: 
"The deepening of economic and financial integration in the European Union 

has led to different responses in the group of ‘cohesion’ countries. Ireland and Portugal 
stand out as the two extreme examples, as Ireland caught-up to the forerunners after the 
launching of EMU, in 1992, whereas Portugal lost ground. This paper looks at structural 
shifts in order to explain different economic performances within Europe. We conclude 
that Portugal’s labour productivity lag was the outcome of a less favourable structure of 
employment; that differences in the structure of employment are not clustered in 
specific industries; and that such structural differences are associated with different 
factor endowments, namely physical and human capital. Portugal has a rising 
competitiveness problem in international markets as real wages have increased faster 
than labour productivity in the 1990s. That has to be changed by policy measures, by 
the market through higher levels of unemployment, or by a combination of both." 

E este é o artigo que também saíu como um capítulo deste livro. 
14 Janeiro 2009 

Pergunta puxa pergunta 
José Medeiros Ferreira é uma mente brilhante. Nem todos saberão pois foi cedo 

raptado da Universidade, primeiro pela Revolução, depois pela política. Perdeu naquele 
tempo a Universidade, que o recuperou depois, mas ganhou o País, que naquela altura 
bem precisou de homens como ele. Mas é. Eu só me apercebi disso quando o conheci 
num seminário nos Açores há um ano ou assim. Já me tinham dito que o 
seu "Comportamento Político dos Militares" é um dos melhores livros de história 
portuguesa do século XX. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/estou-baralhado-o-que-%C3%A9-bom-para-s%C3%B3-ler.html
http://aliastu.blogspot.com/
http://quartarepublica.blogspot.com/2009/01/10-anos-de-euro-algum-motivo-para.html
http://www.sedes.pt/blog/?p=505
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/o-milagre-econ%C3%B3mico-irland%C3%AAs.html
http://pedrolains.typepad.com/Lains_2008b.pdf
http://www.ics.ul.pt/imprensa/det.asp?pesq=franco&pesq_escolha=autor&id_publica=223
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/jos%C3%A9-medeiros-ferreira-%C3%A9-uma-mente-brilhante-nem-todos-saber%C3%A3o-pois-foi-cedo-raptado-da-universidade-primeiro-pela-revol.html
http://www.criticaliteraria.com/972331181X
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Quando Medeiros Ferreira pergunta se "ainda se ensina o mesmo nas 
universidades sobre economia, finanças e gestão do que antes da crise?, está, como 
mente brilhante que é, obviamente a provocar. Luís Aguiar-Conraria, um dos 
provocados, deve ter posto as mãos à cabeça e, na sua simpatia, aliás que só será batida 
pela do provocador, terá pensado: como é que vou responder cordialmente a esta 
provocação? Conseguiu-o, e bem, como todos esperaríamos, aqui. No blog Ladrões de 
Bicicletas a discussão continuou mas, se me permitem, não a vou comentar porque o 
que me apetece verdadeiramente é fazer esta pergunta aos nossos amigos do blog, 
igualmente provocadora, embora não com tanto gabarito. Devem as universidades e o 
debate académico servir a luta partidária e pelo poder? 

17 Janeiro 2009 
Ai, ai, economia portuguesa, o trabalho que dás... 

Há uns anos escrevi uma introdução para um volume sobre a economia 
portuguesa no século XX em que tive de procurar um fio condutor que mais ou menos 
explicasse a evolução da economia nesse período(1). O exercício revelou-se possível 
para todo o século, com excepção da última década, sobre a qual não soube bem o que 
dizer. Afinal, a economia estava mais aberta e mais integrada, a população mais 
instruída, o país com mais infraestruturas, o Estado mais flexível e eficiente (sim, 
compare-se mentalmente 1990 com 1970 para ver até que ponto isso é assim), e a 
economia deixava de convergir. Como explicar? 

Para grandes males, grandes remédios e para responder a essa pergunta 
organizei uma conferência sobre economia portuguesa. Queria algo de sólido e, se 
possível, inovador. Assim, fui ao sítio que congrega todas as publicações dos 
economistas portugueses e escolhi uma lista, com a ajuda de outros colegas, de nomes 
ou artigos de boas revistas que se debruçassem sobre a economia portuguesa. 

Uma das consequências negativas da internacionalização da profissão, é que há 
cada vez menos economistas a trabalhar sobre Portugal. Para além de que há cada vez 
menos macro-economistas, aliás. Mas foi ainda assim possível fazer uma lista de 
excelentes papers sobre temas económicos portugueses. O passo seguinte foi conseguir 
que os autores traduzissem os seus trabalhos para português e simplificassem o aparato 
técnico. A recepção da ideia foi extraordinária - e aqui ficam os meus redobrados 
agradecimentos - o que apenas significa que a pergunta a que eu procurava responder 
estava na mente de muita gente. 

Tudo isto levou a uma conferência no ICS em Dezembro de 2007 e agora estou 
na fase de organizar o livro da conferência e, finalmente, escrever a introdução que me 
levará mais próximo de responder à pergunta sobre as razões da desaceleração desde 
1990. 

Ainda não tenho respotas e as respostas serão sempre passageiras e provisórias. 
Mas há um resultado desde já interessante. Trata-se da lista de temas que surgiram 
naturalmente, sem escolha prévia e seguindo a investigação já feita, que é a seguinte, 
por ordem do mais geral para o mais particular: a adopção do euro; a política 
orçamental; inovação e eficência empresariais; as determinantes do investimento 
estrangeiro; integração internacional, concorrência e convergência 
regional; investimento público; trabalho e mercado de trabalho; e regulação económica 
(2). Haverá muito que ficou de fora - ou talvez não - mas desde já se pode aventar que é 
preciso olhar para isto tudo para se compreender o que se passa. E não apenas para duas 
ou três coisas. 

O livro incluirá ainda a transcrição do debate que houve durante a conferência, 
que foi também muito instrutivo. Mas ainda vai demorar, pois isto tudo dá muito 
trabalho. Não há de facto respostas fáceis. 

23 Janeiro 2009 
Autoflagelação ou realismo 

Há 232 maneiras de pensar sobre o que se passa em Portugal. Mas há duas que 
se podem destacar. A de maior sucesso é a de sempre: a culpa é nossa, temos de nos 

http://bichos-carpinteiros.blogspot.com/2009/01/economia-em-dia.html
http://bichos-carpinteiros.blogspot.com/2009/01/economia-em-dia.html
http://aguiarconraria.blogsome.com/2009/01/14/progress-dont-regress/
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2009/01/sacudir-gua-do-capote.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2009/01/sacudir-gua-do-capote.html
http://www.ics.ul.pt/imprensa/det.asp?pesq=lains&pesq_escolha=autor&id_publica=134
http://pedrolains.typepad.com/SemFronteiras.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/autoflagela%C3%A7%C3%A3o-ou-realismo.html
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emendar e somos uns desgraçados. A segunda, decorre de uma perspectiva europeia dos 
problemas económicos nacionais: em crise os pobres sofrem mais do que os outros, os 
pobres perderam alguns instrumentos de curto prazo para combater a crise e por isso é 
preciso uma resposta europeia para a crise nos pobres. Os pobres somos nós, claro. 
Dizer que somos pobres não é dizer que somos desgraçados. É apenas uma constatação 
do facto de estarmos na periferia geográfica e económica de uma economia rica. 

E não se trata de "pedir" dinheiro. Trata-se de reconhecer o problema. Tão 
simples quanto isso. Veja-se como o problema é reconhecido, e bem reconhecido, pelo 
primeiro-ministro do Luxemburgo (et pour cause) aqui. 

Um "ministro da Europa" dava jeito para seguir de perto estes assuntos e, em 
particular, a visível mudança de ambiente que a crise está a provocar nos centros de 
decisão europeus. Agora que o euro está sólido, com futuro risonho e que já provou que 
foi uma boa medida, está na altura de pensar um pouco mais na coesão outra vez. 

28 Janeiro 2009 
Que faz o Governo quando vai a Bruxelas? 

É fácil criticar, as notícias dos nossos jornais são sempre incompletas e sem 
investigação. Todavia, quando os sinais se vão juntando, pode começar a suspeitar-se de 
que algo de errado está a acontecer. Depois de não termos gasto todas as verbas da 
agricultura, eis que o "Público" anuncia que Portugal apenas receberá 30 de 5.000 
milhões de euros das ajudas europeias de combate à recessão. São verbas pequenas e se 
Portugal recebesse em função da sua população ou até um pouco mais poderia receber 
100 milhões (é o que temos 2%: da população de 500 milhões da UE) ou 150 milhões. 
É algo mas não muito. Mas é indicativo. O que fazem os nossos governantes quando 
vão a Bruxelas? Estão nos corredores certos? 

O ambiente de autoflagelação que há anos por aqui se vive não ajuda, uma vez 
que desvia a atenção da opinião pública nacional, a qual podia estar mais atenta à 
política europeia e exigir melhores contas disso ao Governo. 

29 Janeiro 2009 
Infra-estruturas 
Pois cá estou na biblioteca do Instituto Universitário Europeu e não consigo esquecer-
me de Portugal. Estava neste momento à procura de algo sobre regiões pobres na 
Europa - não países, regiões - e nas boas bibliotecas um livro puxa sempre outro. E eis 
que encontrei este que não interessa para hoje, mas que interessa ao debate sobre infra-
estrturas no nosso país. Aí vem uma estatística sobre "Relative infrastructure levels in 
EU countries" em 1985 (p. 149), com valores que muita gente deveria ter mais em 
conta. São valores para 1985 (e, se tivesse tempo, numa boa biblioteca como esta 
encontraria facilmente valores para os dias de hoje), mas são taxativos. Pois, com a 
média europeia a 100, Portugal tinha naquele ano 51 em infra-estrutras de transporte, 34 
de telecoms, 37 de energia e 35 de educação. A média dos 4 indicadores para Portugal 
era 38. Os valores para a Irlanda (sim, essa) eram, no mesmo ano, 104 (transportes), 63 
(telecoms), 42 (energia) e 73 (educação). A média era 67, quase o dobro, portanto.  
Vejamos apenas mais a França: 110, 128, 179, 91 e média 123. 
Muito se investiu desde 1985, como sabemos. Em Portugal e nos outros países. Será que 
alguém por aí tem a paciência de encontrar dados equivalentes para 2005 para dar mais 
sentido a um debate que se tem baseado mais em intuições do que em números? Ou será 
que não é possível acreditar nos números para concluir que ainda vamos ter de sofrer 
com muito cimento para convergir neste indicador? 

04 Fevereiro 2009 
Será que o problema foi finalmente detectado? 
Desculpar-me-ão mas a notícia não é que “Portugal e Espanha vão coordenar-se para 
terem mais verbas europeias”, mas sim que Portugal perdeu 80% das verbas em causa e 
a Espanha 60%. Claro que a Lusa não diz e o "Público" não foi ver (nem eu) quanto está 
em causa. Mas a essa falta de aprofundamento de notícias já estamos nós 
habituados. Acordaram agora os dois governos para o problema? E em Portugal é um 

http://www.sedes.pt/blog/?p=651
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=349098
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/que-faz-o-governo-quando-vai-a-bruxelas.html
http://jornal.publico.clix.pt/default.asp?url=%2Fmain%2Easp%3Fdt%3D10101%26sid%3D15752246%26id%3D15752246
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/02/infraestruturas.html
http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=923
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/02/ser%C3%A1-que-o-problema-foi-finalmente-detectado.html
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1358815&idCanal=62
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ministro sem peso político que vai tratar do assunto? As zonas de fronteira espanholas 
são do mais pobre que eles têm e são muito ajudadas pelo “centro”, por Madrid. Em 
Portugal, as zonas de fronteira são o próprio país e não há um centro nacional a 
distribuir dinheiro pelas periferias. Mas conseguimos mesmo assim perder 
proporcionalmente mais dinheiro. Será que este assunto vai entrar na agenda política? 
Eu tenho tentado segui-lo (1) e(2). 

04 Fevereiro 2009 
Vistas da inovação 

Há uns tempos prometi (a mim mesmo) falar menos de políticas públicas e mais 
de inovação(1). Isso porque pensava que ia ter tempo para me dedicar a uma coisa 
relacionada e depois não consegui. Mas fiquei com essa na cabeça e tenho pensado um 
pouco nisso. No outro dia pensei ainda mais depois de ler um post em que o meu amigo 
Miguel Maduro lembra como Florença se mantém sempre na mesma(2). E isso é 
verdade. Em muitos locais se podem ver vistas da cidade muito parecidas com os 
quadros em que ela aparece nos séculos XV e XVI. Ora, é verdade que é a mesma, mas 
também é verdade que não é. Mas só que aqui o que muda vê-se pouco. E não só aqui, 
mas em toda a Europa desenvolvida. Porquê? Porque, simplesmente, o que muda é 
muito fruto da inovação e há menos mudança fruto de investimentos físicos, brutos. Há 
sempre as duas coisas, pois uma não vive sem a outra, mas o caldo é favorável à 
inovação e não ao investimento em capital físico, em infra-estruturas visíveis. 

Robert Solow um dia disse que se podiam ver computadores em todo o lado, 
excepto nas estatísticas da produtividade(3). Há muita outra inovação que se vê nas 
estatísticas mas não no dia-a-dia. Todavia, podemos encontrar pequenos sinais, desde a 
forma como os pagamentos são feitos por um cartão especial nas cantinas universitárias, 
aos postos de carregamento eléctrico das motorizadas, ao uso generalizado da internet, 
às técnicas de restauro. Tudo coisas que também há em países europeus menos 
desenvolvidos, mas que há mais em regiões mais ricas como a Itália do norte. 

Entre 1865 e 1871, antes da conquista de Roma pelos liberais, Florença foi a 
capital de Itália. Nesses anos, levou uma transformção enorme, inclusivamente com 
custos artísticos graves. Por exemplo, quase toda a muralha medieval foi substituída por 
largas avenidas em torno da cidade. Uma parte do centro histórico, não muito 
grande uma vez que ele é grande, foi substituída por um quarteirão. Há lá um arco que 
diz: L'ANTICO CENTRO DELLA CITTÀ: DA SECOLARE SQUALLORE A VITA 
NUOVA RESTITUITO. Enfim, uma reviravolta modernista e bem intencionada. 

Porque é que hoje se vê mais inovação em Florença e no norte de Itália do que 
na periferia da Europa, e não tanto investimento em cimento? Porque o investimento em 
cimento (e pedra) foi feito há mais tempo, durando, durando até aos dias de hoje. 

Tudo isto está um pouco dito em caricatura, mas é mesmo assim. Voltarei ao 
assunto que este post não chegou para me tirar a questão da inovação do pensamento. 

17 Fevereiro 2009 
Preocupações 

Está tudo muito preocupado, segundo ouvi dizer. Há muitas razões para isso: a 
crise vai ser grande em Portugal, sendo periférico; a disciplina do Euro vai obrigar a 
apertar o cinto durante muito tempo; o primeiro-ministro corre o risco de ser feito 
arguido; e mesmo o presidente está com dificuldades por causa de um conselheiro de 
Estado e o PSD também não anda tranquilo por causa do BPN. Um quadro político 
deveras negro. Com tudo isto, a esquerda mais à esquerda está a ganhar pontos. 

Há sinais de esperança todavia, mas poucos. Talvez a UE venha a ajudar os 
mais pobres. Agora fala-se da Europa Central que está ainda pior e que sempre merece 
mais atenção, mas talvez Portugal ganhe por tabela. E há eleições à porta que podem 
clarificar o quadro político. E se o BE chegar ao poder? Bem, essa é uma fonte de 
preocupação mas pode ser que nem tudo seja mau. Todos quando chegam ao poder 
crescem e tornam-se mais responsáveis. Aconteceu com o presidente Lula da Silva - 
embora não com os populistas dos países vizinhos. Portugal tem uma democracia 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/que-faz-o-governo-quando-vai-a-bruxelas.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/01/autoflagela%C3%A7%C3%A3o-ou-realismo.html
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http://geracaode60.blogspot.com/2009/02/degustando-florenca.html
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consolidada e nada indica que o BE não seja capaz de seguir o exemplo do PT. Eu 
preferia que não tivéssemos de passar pelo ensaio. Mas não será o fim, não senhor. 

Agora, se os esquerdistas chegarem ao poder, não venham com a tese de 
mudança de regime económico, como muitos andam a propagar. O regime económico - 
se é que isso existe - não vai mudar. Vai haver ajustes mas não vai mudar. Quem tanto 
pensa nesta crise como o fim de um paradigma não se pode esquecer que a pior crise 
desde 1929 não foi esta (por agora) mas sim a de 1989. A actual crise está a obrigar a 
ajustes importantes, mas não será o fim da História. Lembram-se dessa ideia? E 
lembram-se como ela foi facilmente desmontada? Convém que se lembrem. Sobretudo 
se chegarem ao poder. 

20 Fevereiro 2009 
A pior crise desde 1929 

Há algum tempo que tenho andado a seguir de perto o argumentário da 
"esquerda-máxima", como gostam de se designar, lendo o blog Ladrões de Bicicletas. 
Motivava-me o facto de estar um pouco preocupado com a ideia de que essas ideias - 
muitas delas muito erradas - chegassem ao poder. Mas ontem tive uma epifania. Então 
não sou daqueles que acham que quando as coisas acontecem é porque devem 
acontecer? Terei deixado de ser um liberal? Acho que não, não deixei, o que significa 
que não devo estar preocupado com esse cenário da esquerda no poder. Se a mão de 
algum anjo os levar ao poder, haverá outras mãos que lhes trarão os necessários 
cuidados para o exercerem. 

Todavia, continua de pé a necessidade de termos um pouco de mais de verdade 
no argumentário e aqui deixo uma provocação que não carece de resposta. Porque é que 
esses nossos amigos se preocupam tanto com a actual crise, quando têm uma muito 
melhor com que se preocupar? Qual? A maior crise desde 1929, que foi a que afectou as 
economias da Europa central, da Rússia e dos seus antigos satélites, a seguir a 1989. Aí, 
sim, houve reduções do PIB da ordem dos 30 a 40%, no espaço de uma década. Nada 
disso ainda aconteceu com a crise de agora e ainda estamos muito longe. Aquela 
gigantesca crise diz-nos o quê? Que afinal as crises não são só "capitalistas"? Ou diz 
ainda mais coisas? 

A seguir a 1989 também os arautos da "direita-máxima" diziam que tinha 
acabado a História e que passara a haver apenas um paradigma. Estavam errados, como 
sabemos. Quem está entretido com o mesmo exercício, agora, à esquerda, corre também 
risco de errar e muito. Por isso sejam menos radicais nas vossas apreciações. E, já 
agora, preparem um terreno mais moderado pois ainda podem ter de o percorrer na 
caminhada para o poder. 

20 Fevereiro 2009 
Há uma característica... 

...que me agrada nos Ladrões de Bicicletas. Trata-se do facto de serem bons e 
cordiais debatedores. Quase que gostava de os ter do meu lado, não fosse isso acabar 
com o prazer de com eles poder debater. Mas isso não é possível porque temos visões 
do mundo - e do debate - muito diferentes. Eu  perguntei se não valia a pena olhar 
também para as causas da crise de 1989. Dizer que essa crise se deveu ao neo-
liberalismo, a Yeltsin ou a Jeff Sachs, é o mesmo que dizer que nunca é nada culpa de 
outra coisa que não do neo-liberalismo (o que quer que isso seja), do presidente mais 
poderoso em exercício e do ideólogo mais famoso à data. Querer tapar o sol da 
economia-da-prateleira-vazia com a peneira do combate ao "neo-liberalismo" não nos 
leva muito longe. Para mim o que se passou foi o desmorenar de um sistema económico 
protegido e, por isso, desequilibrado, perante a abertura ao resto do Mundo. E é isso que 
por definição tem de acontecer aos sistemas excessivamente protegidos, mais tarde ou 
mais cedo. Essa lição é muito importante para o debate corrente. 

Sim, e também acho que citam coisas demais. Francamente, não consigo 
acompanhar as obras citadas para poder responder cabalmente - e também não sei se 
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isso me levaria mais longe. Citar é uma arte que requer algumas regras como por 
exemplo a da proporção. 

Finalmente, quanto à extensão da crise, vale a pena esperar um pouco ainda 
para anunciar a morte do artista. Em 2009 haverá recessão mas não sabemos, ninguém 
sabe, o que virá em 2010. Tomar a crise como uma grande depressão neste momento 
é obviamente excessivo. Para mim pelo menos. 

22 Fevereiro 2009 
A Leste tudo de novo (em Portugal é que nem por isso) 

A crise a seguir a 1989 nos países da Europa central nada, ou quase nada, tem 
que ver com a crise que estamos a atravessar, 20 anos depois, em quase todo o mundo 
desenvolvido. Em 1989, foi o fim de uma economia dirigida e controlada e a sua 
adaptação ao mundo real, que é este em que vivemos; em 2009, é uma crise de 
confiança no sistema financeiro com repercussões no resto da economia (isto para pôr 
tudo em três palavras). Lembrar a crise de 1989 serve todavia para lembrar os efeitos do 
proteccionismo. 

Mas agora, como tem sido lembrado por alguns colegas bloggers (1, 2, 3, 4) e 
por alguns comentários a um post anterior deste blog, a Europa central está outra vez em 
dificuldades e há uma ligação entre o que lá se passa e o que se passa no resto do 
Mundo. Mais importante, uma vez que os países de Leste se endividaram muito desde a 
década de 1990, a situação deles é sobremaneira grave. De tal forma que o FMI já pediu 
à UE que esta ajudasse aqueles países e a Comissão, timidamente, vai dizendo que sim, 
embora ainda sem muito fazer até porque não tem os mecanismos necessários. Veremos 
o que se passará. 

Todavia, é preciso notar a enorme transformação que aqueles países estão a ter 
no contexto internacional. Trata-se do facto de todos eles, pela primeira vez desde 
talvez Westfalia (1648) e seguramente desde Waterloo (1815), estarem a jogar no 
tabuleiro internacional enquanto países totalmente independentes e abertos ao exterior. 
Até ao fim da primeira Guerra Mundial, esses países ou não existiam (Polónia) ou 
estavam integrados em impérios (Hungria, República Checa, Eslováquia, países 
bálticos). As excepções são a Roménia e a Bulgária, no último quartel do século XIX. 
No período de entre as guerras, a maioria da Europa central tornou-se independente mas 
então os fluxos internacionais comerciais e de capitais estavam severamente 
interrompidos. E, depois de 1945, passaram para a órbita soviética.  

O forte endivadamente que ocorreu desde a década de 1990 foi feito pela 
primeira vez por países independentes, nos mercados internacionais. Isso é novo, a 
Leste. Mas tudo se resolverá que estas crises de pagamentos são o pão nosso de cada dia 
da economia internacional. Houve várias na periferia da Europa ocidental no século 
XIX, como em Espanha e em Portugal, que acabaram por ser resolvidas. A dívida 
pública externa liga os interesses dos credores e dos devedores e isso tem ajudado estes 
últimos, quando o ambiente institucional não é muito desfavorável como acontece com 
o leste Europeu que, felizmente, já está integrado na UE. E por isso a UE está tão 
preocupada. 

Portugal, por acaso, está numa situação semelhante, repetindo um pouco o que 
se passou no tempo dos nossos bisavós e nos anos de 1977 a 1983. Embora a situação 
não seja tão grave, a comparação é importante para se perceber que a verdadeira fonte 
do forte endividamento foi o que acima se disse sobre o leste, e não a tão propalada e 
jamais demonstrada falta de "consciência nacional". A economia internacional aberta 
não é fácil, e às vezes prega partidas. É, como a democracia, um péssimo sistema, mas 
melhor do que todos os outros que já foram inventados. 

28 Fevereiro 2009 
Porque faz sentido a ajuda internacional 

Aos 8 minutos e 39 segundos, o vídeo publicado no post anterior faz umas 
contas grosseiras mas indicativas. Uma vaca no Nepal custa $400, dá 20 litros de leite 
por dia que, vendidos a $0,50  o litro, rendem $3.650 ao fim de um ano. A taxa de 
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retorno bruta é de 912,5% por ano. A isto deve ser descontado pouco, mas alguma 
coisa. Pouco, porque há, como dizia Arthur Lewis, ilimitada oferta de trabalho e porque, 
havendo muita água, também a alimentação da vaca é barata. Mas digamos que o 
retorno é metade daquilo. Mesmo assim é muito. 

Uma das grandes questões da economia internacional é saber porque é que o 
capital não sai dos países em que ele é abundante para aqueles em que é escasso. A 
resposta está na falta de instituições apropriadas. O preço dos serviços que essas 
instituições cobrariam, se existissem feitas só pelo mercado, seria elevado. Em concreto 
e para não alongar, os riscos dos serviços de intermediação financeira nos países com 
pouco capital, isto é, pobres, são elevados e portanto essa intermediação é cara. Para 
além disso, os créditos são de montantes reduzidos e dispersos geograficamente, o que 
torna igualmente a gestão cara. É por isso que a ajuda financeira é importante. 

Mas é importante que essa ajuda seja enquadrada pelo mercado. É isso que o 
Kiva faz. Empresta dinheiro a juros e usa o controlo social para reduzir o risco de não 
pagamento. Quem empresta dinheiro ao Kiva não recebe juros, podendo assim a 
organização ter maiores custos de gestão. 

Há uma 'moralidade' nisto tudo que não me agrada muito, devo confessar. A 
mim como seguramente a muitos outros investidores/dadores. Mas com isso posso viver 
bem, uma vez que os efeitos deste tipo de operações são obviamente altamente 
positivos. 

10 Março 2009 
Periferias endividadas 

Podia ser outro título para este artigo. No caso português, o endividamento 
externo é agora 10% do PIB. Vítor Constâncio diz que não faz mal. Vítor 
Bento eCampos e Cunha estão preocupados. Quem tem razão? Para mim é o primeiro 
dos três e a razão é esta: precisamos de investir mais e o capital está lá fora e não cá 
dentro. Esse é o resultado de fronteiras abertas. As baixas taxas de juro dos últimos 10 
anos não foram suficientes para atraír mais poupança interna e veio a externa.      

Vítor Bento simpaticamente comentou que nos endividámos para consumir e 
não para crescer. Todavia, o facto de o maior endividamento externo ter sido 
acompanhado pelo crescimento do consumo (mas o consumo não havia de ter 
crescido?) não quer dizer que tenha sido uma causa. Nem o facto de o mesmo 
endividamento ter sido acompanhado por menos crescimento do PIB... acho que já está 
feito o argumento.  

Que não se olhe a economia com olhos de "eles" deviam ou "nós" devíamos ter 
feito assim ou assado. A economia é o que é e anda sozinha. As taxas de juro foram 
baixas em todo o mundo nos últimos 10 anos, houve um aumento do capital 
internacional disponível, e parte veio cá parar. O dinamismo da economia portuguesa 
(mesmo sem crescimento as coisas mexem) fez com que parte desse capital viesse cá 
parar. Isso não foi um erro. Estamos numa situação não demasiadamente confortável, 
lidemos com ela agora, mas não olhemos para o passado à procura de erros de 
comportamento. Ou de erros de política nacional: recordemos que cada vez menos a 
política é nacional.    

Então porque cresceu pouco Portugal? - Ninguém sabe a resposta, é preciso ter 
isso bem presente. Há teorias e possibilidades. A minha é que destruição do velho (dos 
textêis, etc., por causa da entrada da China no GATT, etc.) não foi ainda substituída pela 
criação do novo. Como na Irlanda entre sensivelmente 1973 e 1985(1).     

Mas ainda bem que há quem não concorde, pois isto está mesmo grave e precisa 
da atenção de todos. 

11 Março 2009 
Salários, proteccionismo e realidade 

Tenho andado a pensar o que dizer para dizer que não faz muito sentido falar na 
redução dos salários nominais como solução para o nosso "problema". Há um bom 

http://www.kiva.org/?gclid=CJK0kYe2mZkCFQ4gZwod6FTMaA
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argumento dado por Nuno Teles aqui ("a culpa é da inflação"), mas talvez ainda possa 
acrescentar quatro coisas. 

A primeira é que estamos a falar da redução dos salários nominais e não dos 
salários reais. Ou seja, da redução do que as pessoas são pagas cada ano, 
independentemente da inflação. Quem ganhasse 100, passaria a ganhar 80. A segunda é 
que acho muito estranho que Silva Lopes alguma vez tenha defendido isso. Ele sempre 
defendeu o controle dos custos com a redução dos salários reais, isto é, dando aumentos 
salariais abaixo da inflação. Algo que sempre porcurou alcançar quando foi presidente 
do Conselho de Concertação Social. Estanotícia não deve estar totalmente correcta - ou 
então sou eu que me engano(confirma-se: enganei-me). 

Uma terceira coisa é que uma "lei" que obrigasse à redução geral dos salários 
nominais de, digamos, 20% (que é o que é necessário segundo Olivier Blanchard 
estimou há um ano ou dois) funcionaria como proteccionismo ao contrário. Essa "lei" 
trataria todos por igual e não contribuiria para o favorecimento dos sectores mais 
produtivos, que é precisamente o que o proteccionismo também não faz. Depois teria 
consequências negativas de médio prazo, uma vez que os salários teriam de convergir 
novamente para os níveis dos parceiros do Euro, que é precisamente o mesmo problema 
do proteccionismo (não estou totalmente certo deste argumento, todavia). Finalmente, a 
redução de salários nominais atrasaria a transformação estrutural da economia 
portuguesa, pelas razões óbvias. 

A economia portuguesa há-de lá ir sem medidas drásticas, sobretudo sem 
medidas drásticas que atrasem a transformção estrutural de que a economia precisa, 
como essa de mexer nos salários nominais ou a protecção perante a concorrência 
externa. 

Faltaria ainda falar da impossibilidade da medida, do ponto de vista 
político (para que servem "soluções" impraticáveis?) e das consequências na 
desigualdade, etc., mas deixo isso para outros. 

15 Março 2009 
Coincidências? 

Regressado temporariamente à pátria, uso este breve intervalo para notar uma 
coincidência. No meu cacifo recebi pela primeira vez a Análise Mensal do gabinete de 
Estudos Económicos e Financeiros do BPI dirigido presumo por Cristina Casalinho. 
Uma coisa que tem fama de ser bom e parece mesmo ser. A folhear esse número, 
relativo a Fevereiro de 2009, reparei algo intitulado "O melhor dos sistemas" (p. 27). 
Fui ler e tinha lá esta frase: "Transportando para a economia, as célebres palavras de 
Churchill sobre a Democracia, dir-se-á que a economia de mercado (com intervenção 
estatal) é o pior de todos os sistemas económicos à excepção de todos os outros." Ora 
esta é a frase com que termino o meu últimoartigo no Jornal de Negócios. É bom saber 
que temos mentes a pensar em sintonia numa altura tão crítica para a popularidade da 
economia de mercado. Será exagero dizer que a economia de mercado está tão em 
perigo como a democracia estava no tempo em que Churcill (acabei agora de ir ao 
Google ver em que ano Churchill tinha dito aquela célebre frase e vi que a mesma 
actualização da frase está a ser feita um pouco por todo o lado, como aqui) disse mais 
essa célebre frase. Mas é uma comparação que apesar de tudo vem a calhar. 

16 Março 2009 
Ainda o "corte" dos salários. 

Há uma discussão já algo esmorecida mas de que convém falar um pouco mais 
pois tem implicações importantes. Trata-se do nível dos salários. As contas dizem que 
em muitos países eles estão demasiadamente altos em relação aos respectivos níveis de 
competitividade externa. Isso está bem explicado em vários lugares (1) (2). 
Têm portanto de baixar. Em Portugal é um velho problema e há uma estimativa com 2 
ou 3 anos que punha o desfasamento em 20%. Hoje deve ser mais, muito mais. Em 
Espanha, esse desfasamento é de 15%. Logo cá deve ser de 30% ou mais. O que fazer? 
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Há apenas uma forma de resolver o assunto, que é sempre a mesma, a saber, 
deixar o mercado trabalhar. Pode haver alguma ajuda nesse ajustamento, pontual de 
estímulo aqui, estímulo ali. Mas o mercado deve ser quem deve levar à correcção. 
Porquê? Muito simplesmente porque só ele pode dizer quanto se deve reduzir e onde 
para que a redução média seja a necessária. Haverá algum departamento do Estado, 
algum gabinete de estudos, alguma consultora, algum sindicato que posso dizer que se 
deve reduzir 23% nos sapatos, 11% na química, 35% no papel e 12% nos bancos? E 
haverá quem posdsa escolher as empresas onde a redução deve ser maior ou menor? E 
quem coordene tudo isso? Não, não há. Isso seria planificação económica. 

O ajustameno deve ser acompanhado pelo Estado e por dinheiros públicos, mas 
na parte social, para que os desempregados sejam compensados e formados para 
procurarem novas posições. Vai ser doloroso, mas não haverá outra solução. A não ser, 
claro, sair do Euro, o que levanta novas questões. 

Tudo isto são soluções de curto prazo e é também melhor não impor reduções 
forçadas de salários porque elas podem ser desajustadas daui a uns anos. Não sabemoso 
como a economia vaI recuperar quando recuperar. Pode ser que o faça com as 
necessárias transformações estruturais que elevem a competitividade externa e portanto 
façam de novo convergir competitividade e nível salarial. 

Já se fez muito para atacar a crise, se calhar agora é preciso ter alguma 
contenção de acção para deixar que os remédios façam efeito. 

22 Março 2009 
O que fazer: muito, pouco ou nada? 

Esta é uma resposta aos dois comentários do post anterior, que aqui agradeço, e 
também uma muleta para me ajudar a pensar. O euro não tem ajudado a resolver a crise 
e pode levar a que a crise se prolongue? Sim, é possível. A zona do euro não é uma zona 
económica óptima, o que significa que as crises têm impactos diferentes nas várias 
economias regionais ou nacionais, o que obirgaria a ajustes cambiais (peço desculpa de 
não explicar melhor, mas falta-me espaço). Todavia, o euro é necessário para a 
integração económica europeia. Sem ele, estaríamos com grandes desequilíbrios de 
pagamentos internacionais, como estivémos nos anos 1970. Eu não deitaria o euro fora. 

Tem-se feito pouco ou muito? Eu acho que se tem feito quase tudo o que há a 
fazer. Ainda há coisas a fazer, mas muito menos do que já se fez. Todavia, a crise não 
vai passar já e há o risco de os eleitores ficarem nervosos pela demora da cura e 
começarem a pedir mais acção. Pode ser um erro os governos responderem a isso, uma 
vez que isso os pode levar a tomar acções que já não são necessárias e que tenham 
consequências negativas quando a economia começar a recuperar. Temos de ir 
ganhando consciência de que muito do que se vai resolver vai ser resolvido pelo tempo. 

Passámos de uma situação em que era bom que os governos tivessem 80% de 
acção e 20% de palavras, para uma em que devem ter 80% de palavras e 20% de acção. 
Os governos agora devem continuar a falar muito mas a fazer pouco. 

24 Março 2009 
O Galo dos Ovos de Ouro 

Confesso que se não fosse amigo do autor e não gostasse da sua maneira de 
pensar, enquanto economista, não teria colocado na mochila “O Medo do Insucesso 
Nacional” para leitura de avião. A última coisa que se quer fechado numa lata no ar são 
livros pessimistas ou livros que irritem pelo mau raciocínio. Previra que este livro não 
seria nem uma coisa nem outra e, excepcionalmente, acertei. De facto, o mais recente 
livro de Álvaro Santos Pereira é um exercício em diversidade, interesse e inteligência, 
podendo o significado desses epítetos ficar ao sabor das preferências do leitor. Lê-se de 
uma assentada e em poucas horas. 

O livro em causa tem como objectivo principal diagnosticar a situação 
económica portuguesa e propor medidas para que o futuro seja melhor do que o 
passado. O diagnóstico é bastante completo, mostrando a complicada situação em que a 
economia portuguesa está desde a adesão à moeda única em 1999. Para além disso, o 
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diagnóstico contém alguns segredos para a cura dos males e isso em duas frentes. Em 
primeiro lugar, Santos Pereira investiga a evolução da economia portuguesa nos dois 
últimos séculos para mostrar que houve épocas de crescimento reveladoras de soluções 
para os problemas do atraso. O passado é revisto com cuidado e sem preconceitos. Em 
seguida, o autor vai à procura de histórias mais recentes que mostram igualmente as 
possibilidades de sucesso em circunstâncias adversas. Essas histórias incluem relatos 
sobre cinco sectores de sucesso, da distribuição ao papel, da informática às 
telecomunicações, passando ainda por uma avalição do papel das universidades, em 
dois desses casos, e das autarquias, num dos casos. 

Feito o diagnóstico dos ganhos e das perdas, Santos Pereira passa às receitas 
para emendar o país, que não são receitas fáceis de pronto-a-comer. O autor recorda que 
há apenas “receitas pouco mágicas que podem ajudar”. O melhor do livro nestes 
capítulos sobre o que deve ser feito é mostrar como podemos pensar para perceber o que 
está mal e contribuir para a mudança. Afinal, recordemos, o autor, como muitos de nós, 
acredita que o mercado é insubstituível. Receitas mágicas são a antítese do mercado, são 
coisas de planificação económica. As receitas têm de ir surgindo, pela mão invisível, à 
medida que os problemas se colocam. A leitura atenta do livro permite-nos pensar nos 
problemas económicos nacionais e em soluções, parcelares, incompletas, lentas e de 
médio ou longo prazo. Muitas das receitas para a mudança têm que ver com atitudes 
individuais e não passam obviamente pelo Estado. 

Para além dessa lição de como pensarmos nos problemas económicos nacionais, 
Santos Pereira também pontuou o livro com algumas explicações teóricas simples, 
importantes para os não especialistas seguirem melhor os argumentos apresentados. Não 
há – ou quase não há, como veremos – argumentos ou raciocínios dados de barato.Tudo 
o que não é evidente tem de ser, e é, bem explicado. 

Perante uma avaliação complexa da situação económica portuguesa, Santos 
Pereira tem a sua conclusão forte sobre o maior problema dos últimos anos e é uma 
conclusão que pode aparecer como surpreendente mas com a qual muitos se sentirão à 
vontade para concordar. Trata-se da conclusão de que os governos em Portugal têm 
prestado demasiada atenção ao controlo do défice, reflectindo os compromissos do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento. Para o autor, Portugal deveria ter sido mais 
indisciplinado, coisa que não lhe teria trazido dissabores excessivos junto de Bruxelas e 
teria trazido alguns benefícios na gestão da economia e no combate à recessão que por 
cá grassa desde há quase 15 anos. Vale a pena ler os argumentos detalhadamente, até 
porque o autor não é propriamente um economista de “esquerda”. 

As páginas menos boas do livro, onde a argumentação é menos sólida, em 
contraste com o resto, permito-me dizer, embora eu seja suspeito, referem-se à 
avaliação da necessidade de construção das linhas de TGV. O autor leu atentamente os 
estudos sobre o assunto, porventura os mais importantes. Todavia, acaba por não 
conseguir rebater convincentemente os estudos que revelam os impactos positivos de 
longo prazo desses investimentos, tendo inclusivamente de se remeter ao seu proverbial 
sentido de humor para o fazer. O autor também coloca em oposição, como muitos, o 
investimento em infra-estruturas e em educação. Para ele há que escolher entre "Grande 
Velocidade e Grande Competitividade", coisa que, quanto a mim, é incorrecta, uma vez 
que são complementares. 

Mas estes pomos e discórdia são pormenores perante a grande coisa que este 
livro nos trás e que vale a pena repetir aqui. Trata-se da capacidade de nos levar a 
pensar melhor nos problemas económicos nacionais. Com este livro percebemos melhor 
como não há receitas mágicas, como os problemas devem ser analisados de uma forma 
solta, sem modelos pré-concebidos, como a solução desses problemas passa por nós, por 
aquilo que fazemos e pensamos, como devemos depender da iniciativa privada e 
individual para resolver as questões candentes e como é importante desenvolver a nossa 
capacidade de juntar as iniciativas individuais em iniciativas colectivas. 
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E, claro, lembra-nos também como devemos discordar e debater ideias, coisa de 
que gosto particularmente. Um prazer de leitura, portanto. 

24 Março 2009 
Tilt 

Hoje deparei-me com esta possibilidade: 
‘It appears more plausible that the people in the low-productivity areas were 

different from the people we are familiar with. Either they worked little or they exerted 
themselves little when at work (that is, they had different tastes) or their mental life is 
otherwise alien to us. They were not merely people like us who happened to be lacking 
certain pieces of knowledge.’ Clark, G. (1987). ‘Productivity growth without technical 
change in European agriculture before 1850’, Journal of Economic History, 47 (2), pp. 
419-432 (p. 431) 

O autor chega a esta conclusão depois de verificar que a produtivdade do 
trabalho agrícola num conjunto países da Europa central era mais baixa, em vários 
momentos antes de 1850, não porque os camponeses tinham menos terra ou menos 
tecnologia para trabalhar, mas simplesmente porque gastavam menos esforço a 
trabalhar. Isto claro deu polémica, mas também deu que pensar. 

Greg Clark não é um historiador económico qualquer. É o autor da última 
grande sensação literária da disciplina, o livro a Farewell to Alms, já traduzido em 
português. Ainda não li o livro, mas já conheço bem o conteúdo, de tão falado que tem 
sido (não fui ver mas a Internet deve estar cheia de recensões e debates sobre o livro). 

Confesso que já tinha tropeçado numa conclusão semelhanto do mesmo autor 
num outro artigo sobre as diferenças entre os operários textêis na Índia e no Ocidente, 
mas agora estou a ligar mais ao assunto. Será que o homem não é memso igual em todo 
o lado? Será que o nosso espírito varia de lugar para lugar e responde de forma diferente 
a estímulos semelhantes? Não se trata apenas de diferenças de educação, de religião ou 
de cultura. Trata-se de diferenças intrínsecas. Dá que pensar ou, pelo menos, a mim deu. 

25 Março 2009 
Tent cities 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CnnOOo6tRs8 
As imagens que vão ficar da crise nos Estados Unidos serão seguramente das 

"cidades de tendas". As imagens de filas de desempregados da Grande Depressão 
porventura não regressarão, simplesmente por causa da Internet que é onde hoje em dia 
se procuram empregos. É importante ter isto em consideração quando se pensa no 
"trade-off" entre flexibilidade e produtividade, e justiça social. Agora é um bom 
momento para lembrar as vantagens do estado social europeu e, quando estivermos a 
subir outra vez, que aqueles que tanto o criticam se recordem das razões porque esse 
estado social existe. O paradoxo é que estas imagens não vão mudar os Estados Unidos, 
quase seguramente, mesmo com Obama. Isso será tanto mais verdade quanto é verdade 
que muitos dos que agora mais sofrem com a crise votam no Partido Republicano. E 
isso é interessante e faz dos norte-americanos diferentes. Perante estas desgraças só 
pensam no dia em que estarão de pé novamente. Enfim, contradições da vida moderna. 
Mas contradições históricas também que devem levar a concluir que lá é lá e cá é cá. 
Haverá porventura lugar para alguma convergência, mas pouca, por enquanto pelo 
menos. 

31 Março 2009 
Economia da intuição 

Muitas vezes temos de recorrer da intuição para perceber o que se passa - ou 
passou - nas economias. Bem, não é bem intuição só pois ela acompanha alguns 
conhecimentos que no meu caso são uma mistura de teoria com história. Nada de muito 
estruturado e por isso também essa mistura algo intuitiva. Enfim. Depois de ter escrito 
um artigo a defender que agora é preciso parar para ver, passei algumas horas de 
aeroportos e aviões, onde como sempre consumi doses massivas de bons jornais. Dei 
por mim a concluir que a maior parte dos colunistas (isto é 4 ou 5 colunas que li) do 

http://www.nytimes.com/2007/08/07/science/07indu.html?pagewanted=print
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CnnOOo6tRs8
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=362652
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Financial Times e do Herald Tribune ainda estão à espera de mais medidas, pois acham 
que isto ainda vai para pior, que os governos têm de fazer, e mais e quase nada fizeram 
em Londres (nesta última coisa dou-lhes razão, aliás, mas não vendo isso como mau). 
Mas houve uma excepção, o editorial (isto foi na segunda-feira) do Washington Post. 
Pois é, é isso mesmo. Se não temos cuidado, quem vai voltar a ter razão mesmo mais 
depressa vai ser a malta do ex-consenso de Washington. Acho que sou insuspeito para 
dizer isso. Mas é muito possível que estes ímpetos intervencionistas nos levem por 
maus caminhos, se forem excessivo. E se nos levarem por maus caminhos, mais 
depressa a hidra neo-con (whatever it means) regressará. O difícl é verdadeiramente 
saber quando parar. Sempre foi, em matéria de intervenção governamental. É preciso 
intuição e conhecimento para saber se já ou se daqui a mais um pacote de medidas. Por 
saber que as economias são por definição lentas, eu aposto que se deve parar com novas 
medidas, no essencial, por estes tempos. 

08 Abril 2009 

Taxas de juro próximas de zero 
Alguém sabe porquê? Tem havido alguma discussão sobre as consequências e 

menos sobre as razões. O facto de estarmos em recessão não é explicação suficiente, 
uma vez que tal não aconteceu sempre antes. Eu tenho uma ideia de resposta, mas 
gostava de ter aqui outras contribuições (breves, please). 

14 Abril 2009 
O milagre irlandês revisitado 

Não há milagres económicos, pelo menos na realidade. Mas na opinião pública 
eles existem muito frequentemente, sendo a melhor explicação para isso o facto de eles 
servirem para o debate político. Também há alguma falta de conhecimento. Dito isto, 
deve acrescentar-se que há milagres económicos mas contam-se pelos dedos. Não, não é 
o caso da Alemanha a seguir a 1945 nem da Coreia a seguir a 1960. Os casos 
excepcionais são a Finlândia, entre 1870 e 1914 e... não me lembro agora de outro. A 
Irlanda aparece muitas vezes como um outro caso de milagre. Mas não é. 

O erro relativamente à Irlanda tem quatro explicações mais importantes. A 
primeira é que, tendo sido parte do Reino Unido entre 1800 e 1923, não existem as 
estatísticas nacionais tradicionais para o cálculo de índces de crescimento e rendimento 
para esse período. A segunda, é que a ideia de milagre económico serve bem ao 
nacionalismo, isto é, às versões mais correntes da História do país. A terceira, é que da 
Irlanda emigrou muita gente e a emigração é quase sempre conotada com miséria. A 
quarta é que houve uma grave fome na década de 1840. Assim, a Irlanda aparece 
frequentemente retratada como um país miserável, pobre, faminto e de emigrantes, 
durante o século XIX, tendo tudo isso sido ultrapassado a seguir a 1923 graças à 
independência e às políticas dos governos nacionais. Tudo não correu pelo melhor por 
causa da manutenção de uma excessiva dependência económica relativamente à Grã-
Bretanha, a qual só terminou com a adesão à CEE em 1973 e por aí fora. 

Pois bem, não é bem assim. Segundo as estimativas de Geary e Stark 
(2002) (que aqui deixo temporariamente), extremamente engenhosas mas 
fundamentalmente correctas, a Irlanda em 1871 era o quinto país (isto é, nação) mais 
rico da Europa, a seguir à GB, Bélgica, Países Baixos e Suíça. Até 1911 quase toda a 
Europa convergiu e por isso a Irlanda já não se destacava, naquele ano, mas mantinha-se 
ainda bem na liga da frente. Isso foi conseguido, defendem aqueles autores, graças a 
ganhos de produtividade e às alterações da estrutura económica. Em 1911 a Irlanda, 
como eles dizem, não era a mesma economia de 1871 com menos gente, mas sim uma 
economia profundamente mudada, como as demais da Europa que se industrializou. 

Portugal não está na tabela citada mas está nesta tabela, onde se pode ver que já 
em 1871 estava a milhas da Irlanda. Os níveis relativos de rendimento não dizem tudo 
mas dizem muito. Uma das coisas que dizem é quanto se pode esperar que os países 
ganhem ou não do contacto com os outros que estão em desenvolvimento. Quando se é 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/04/taxas-de-juro-pr%C3%B3ximas-de-zero.html
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moderadamente pobre, consegue-se ganhar alguma coisa e acompanhar os que vão mais 
à frente. Quando se é muito pobre, isso já se torna mais difícil. Uma história porventura 
já bem conhecida a que faltava juntar o caso irlandês. 

As políticas nacionalistas seguidas entre 1923 e 1973 só não ficam mal neste 
retrato porque a Irlanda é hoje, novamente, tão rica como os mais ricos da Europa 
(embora mais sensível a mudanças na economia global). 

19 Abril 2009 
Cortar nos salários o quê? 

Como se pensa em muitos sítios que os problemas económicos se resolvem com 
passes de mágica - o que é errado, à esquerda e à direita -, continua a ser para muitos 
atraente a mágica do corte dos salários (ver aqui, com algum desconto para o tom). Já 
comparei neste blog essa proposta a uma medida proteccionista. Está na altura de 
começarmos todos a ler mais o Wall Street Journal. 

Entretanto, a Suécia, fora do Euro, desvalorizou a moeda em 20-25%. Será que 
está na altura não de sair mas de começar a pensar se sair do Euro pode ser bom para 
Portugal? Sim, eu sei, é parecido com o corte de salários. Mas também é diferente e 
veja-se bem que apenas digo que é assunto para pensar e nem sei se será mesmo boa 
ideia. 

PS: se eu fosse jornalista, perguntava mesmo a Silva Lopes o que ele pensa 
sobre o corte dos salários como medida a tomar (para esclarecer uma dúvida patente no 
post deste blog acima citado). 

19 Abril 2009 
Os estudos e a sua consulta 
A minha amiga Helena Garrido queixa-se de que "a investigação académica sobre a 
crise económica portuguesa é ... um silêncio aterrador". Mas há coisas importantes por 
aí. Uma delas é este livro aqui ao lado que contém três capítulos fundamentais para se 
perceber a estagnação relativa da economia portuguesa desde há 15 anos. Dois são de 
dois dos mais importantes economistas portugueses actuais, Silva Lopes e Vítor 
Constâncio, e o outro é de Richard Eckaus, do MIT. Ando há algum tempo para falar 
deste livro, com algum pejo pois tem também um artigo 
deste vosso criado. Mas é preciso falar dele. Silva Lopes 
usa os dados que conhece bem e a sua forte intuição sobre 
como isto funciona. Vítor Constâncio usa também o seu 
profundo conhecimento de como funciona a economia 
portuguesa, o apoio do gabinete de estudos do Banco de 
Portugal (que se reconhece, mas que não é explícito, como 
não deve ser), e o conhecimento dos condicionamentos 
externos do crescimento económico nacional (e.g., nem 
tudo deriva da política nacional). Finalmente, Eckaus faz 
uma síntese da evolução económica desde 1974 para 
concluir que ela foi extraordinária e se não foi maior foi 
porque os problemas são muito grandes e ainda para nos 
dizer o que faz falta. Tentarei voltar a esse livro com mais 
tempo, até porque o comentário aos capítulos mencionados faz parte de uma introdução 
que tenho de escrever para outro livro que está na calha. 

Para mais coisas sobre Portugal, deve sempre também recorrer-se aos trabalhos 
comparativos da OCDE, que são elucidativos. 

Sim, há alguma coisa e o que há até é bom. Pode é dizer-se que as conclusões 
académicas não dão para os jornais, porque a maior parte delas não são propriamente 
novidade. Dito isto, a Helena tem razão porque deveria haver ainda mais. 

Mas o que faz mesmo falta é uma boa biblioteca de investigação em Portugal. 
Por exemplo, os estudos da OCDE quase não se conseguem encontrar e os que há estão 
dispersos por várias bibliotecas. E os livros que se vão produzindo andam por aí aos 
caídos, também sem se conseguirem encontrar todos reunidos num só sítio. Isso torna 
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difícil a investigação, incluindo a dos jornalistas, sem dúvida. Se houvesse um mecenas 
que lesse estas palavra... é que a solução para a falta de uma boa biblioteca é fácil e está 
ao nosso alcance. 

21 Abril 2009 
Perceber a crise para perceber os caminhos 

Comecei a ler o recente livro de Vítor Bento, claro, pelo prefácio, uma vez que 
tinha alguma curiosidade em saber o que o Dr. Rui Vilar, por quem tenho grande 
admiração, tinha a dizer sobre ele. Mas li o prefácio rapidamente, pois logo me apeteceu 
chegar ao âmago do livro. Seguiram-se as páginas introdutórias do autor pelas quais 
também passei rapidamente. Não gosto de começar uma leitura sobre a situação da 
economia portuguesa no passado mais ou menos recente atravessando citações de 
Camões, Padre António Vieira ou Fernando Gil. Acho isso contraproducente. Aliás 
tenho persistentemente tentado mostrar que isso é contraproducente para se perceberem 
os problemas económicos nacionais ou de qualquer outro país. Também a Roménia tem 
esses heróis que seguramente também criticaram tudo e também para os problemas 
actuais da economia romena se têm de entender sob outras perspectivas. 

Entrei depois na parte fundamental do livro em que é feita a análise da situação 
da economia portuguesa. Essa análise tem uma componente histórica de mais longo 
prazo e outra, mais importante, sobre os últimos quinze anos, os anos precisamente da 
“crise”. À medida que iam lendo esta parte, começava a reconhecer um grande mérito a 
esta obra. E iam pensando com que outros trabalhos se podia comparar. De facto há 
algum tempo que não lia uma análise tão estruturada e tão completa. O autor é um 
verdadeiro macro-economista, com tudo de positivo que essa expressão tem. 
Francamente o único livro que me veio à cabeça como comparação é o clássico de 
Xavier Pintado, Structure and Growth of the Portuguese Economy, um trabalho feito 
para a EFTA e publicado em 1960, com uma recente reedição pela Imprensa de 
Ciências Sociais. 

Um exemplo do que se alcança nesta parte é a demonstração de que Portugal 
não entrou no euro, em 1999, com uma taxa de câmbio elevada, uma vez que era aquela 
que era a necessária para se conseguirem os objectivos da entrada no euro. 

Mas o livro não se fica por aqui e a uma certa altura perde esse lado e 
desenvolve-se num registo diferente. Essa mudança será seguramente apreciada por 
outros leitores. Tive de rever a minha anterior comparação e arranjar uma outra e a que 
me ocorreu não desmerece igualmente o autor do livro. Trata-se de alguns dos trabalhos 
de Joaquim Pedro Oliveira Martins, o historiador tornado ministro da Fazenda que, em 
1892, rompeu definitivamente com as algemas douradas que prendiam a economia 
portuguesa. 

Para se ver o sentido desta comparação, leia-se primeiro o que Vítor Bento acha 
que o Estado deve fazer para reduzir os chamados “custos de contexto” (pp. 133-134): 

“Libertação de recursos públicos do sector público; melhor organização dos 
serviços do Estado; um sistema de justiça que assegure eficaz e prontamente a 
responsabilidade contratual; uma gestão macroeconómica que mantenha incentivos 
apropriados e evite a desestabilização dos principais equilíbrios; promoção de um 
sistema educativo que forme as competências necessárias ao mercado de trabalho e que 
promova uma ética de trabalho, de mérito e de responsabilidade; flexibilização dos 
mercados; despartidarização, agilização e fortalecimento do Estado; revisão da 
universalidade de oferta gratuita de serviços públicos; reforma do regime fiscal, para 
que a receita necessárias às funções essenciais do Estado, incluindo a redistributiva, seja 
obtida com o menor sacrifício possível da eficiência económica; revisão do quadro 
regulador da economia para que Portugal possa tirar o devido partido das suas 
condições naturais para sediar estruturas empresariais e atrair investimento produtivo, 
condição essencial para a criação de emprego e riqueza; liberdade e descentralização do 
ensino; são alguns dos pontos onde o Estado pode, e deve, empenhar-se. 

http://www.wook.pt/ficha/perceber-a-crise-para-encontrar-o-caminho/a/id/1553736/filter/
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E ao mesmo tempo que aposta na promoção da eficiência, o Estado deverá 
também empenhar-se na promoção activa da inclusão social…” 

Vejamos agora Martins. Como não tenho aqui o livro de Oliveira Martins para 
citar directamente, permitam-me que cite palavras suas publicadas nos anos 1880 a 
partir do meu livro A Economia Portuguesa no Século XIX (pp. 166-167): 

"A lista de medidas propostas por Oliveira Martins com vista à alteração da 
situação [de crise] é longa, sendo ela própria uma medida da extensão dos problemas. 
Concretamente, propunha a introdução de um imposto progressivo sobre o rendimento, 
a reforma da contribuição industrial e predial, que não eram impostos proporcionais mas 
sim montantes globais sobre os bens de capital, e a redução dos impostos indirectos que 
sobrecarregavam as camadas mais pobres da população na medida em que incidiam 
sobretudo sobre bens essenciais. Propunha ainda a limitação da autonomia financeira 
das administrações regionais, a fim de reduzir a sua capacidade de endividamento; a 
inventariação dos bens do sector público, com vista à sua venda para ajudar à redução 
do défice público; a nacionalização dos caminhos-de-ferro, de acordo com a capacidade 
financeira do Estado; a elevação da emissão fiduciária; e, finalmente, a reforma da 
Administração Pública, a fim de reduzir os custos com os funcionários e as pensões. 

A lista de medidas a tomar não se limitavam a estas áreas. Oliveira Martins 
também propunha acções de política económica com incidência directa sobre a 
produção agrícola, sobre as pautas, a organização do trabalho, a instrução profissional, a 
assistência social, as cooperativas, o Código Comercial, as pescas, a marinha mercante e 
ainda as colónias [e prossegue-se com o enunciado das propostas políticas concretas].” 

O rol de medidas é diferente, mas a extensão é semelhante. Aliás, é um 
exercício interessante comparar as diferenças, pois elas mostram afinal o que a 
economia portuguesa mudou nesses anos. Assim como é interessante comparar as 
semelhanças. Oliveira Martins e Vítor Bento escrevem em momentos difíceis para a 
economia portuguesa e as suas reflexões são obviamente importantes. Mas temos de 
pensar o que elas verdadeiramente traduzem. Para ajudar a esse exercício pense-se 
também no seguinte. Entre 1950 e 1973 a economia portuguesa teve a sua idade de ouro 
– será que então os defeitos da sociedade e de tudo o resto que é apontado não existiam? 
A minha resposta é claro negativa, eles existiam também, já que a sociedade e tudo o 
resto eram mais ou menos os mesmos, mais evolução, menos evolução. As condições, 
isto é, as condições externas, é que eram outras. 

As duas partes que pude identificar no livro à  medida que o lia são afinal 
propositadas e estão traduzidas no título. A primeira parte refere-se a perceber a crise e 
a segunda à descoberta do caminho para a maior prosperidade económica. Ora é aqui 
que reside um problema de base, quanto a mim. A crise é a crise e descrevê-la bem para 
a melhor compreender tem um enorme mérito. Todavia, não há um caminho para a 
resolver. Há o meu, há o do autor, o do partido de esquerda, o do partido de direita, o da 
direita do partido da esquerda, o do comerciante, o do industrial. Há uma quase 
infinidade de caminhos. 

Amanhã estarei com o Dr. Vítor Bento a discutir estas coisas junto de alunos de 
economia da Universidade do Minho. O resto destas observações tem de ficar para o 
comboio. Este texto não é por isso "definitivo". 

06 Maio 2009 
Esperanças 

O departamento de economia da Universidade do Minho convidou o Dr. Vítor 
Bento para apresentar o seu novo livro e a mim para o discutir. O pretexto foi o da 
realização de um encontro sobre os 10 anos do euro. O livro tem para mim coisas boas e 
coisas menos boas, como já procurei indicar num post anterior. Mas isso agora não 
interessa muito. O que interessa é que Vítor Bento fez uma apresentação de cerca de 
uma hora que deixou toda a gente suspensa e no final levou um grande aplauso da 
assembleia, constituída essencialmente por estudantes do departamento que o ouviram 
muito atentos. Um colega disse-me que por trás dele estava uma estudante que 
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suspirava, ai meu Deus, assutada com a situação descrita pelo autor. Um outro assistente 
saíu "mais feliz do que entrara" da conferência, como diz no seu blog (por acaso gostava 
de saber porquê). Uma outra estudante perguntou, no fim, "mas então o que podemos 
nós fazer, agora que vamos começar a trabalhar?" Foi verdadeiramente um momento 
alto, a conferência. Perante isso, mais importante do que discutir o livro - que aliás está 
a ser bem discutido por Pedro Pita Barros e outros, no blog da Sedes - é notar que o 
livro preenche um espaço necessário, junto do público. As pessoas estão ansiosas por 
compreender o que se passa, fartas de crise e querem mudança. Como somos todos 
inteligentes, uma obra destas ajuda seguramente. Dá o bom diagnóstico, que é o mais 
difícil. O resto dependerá de cada um de nós. 

09 Maio 2009 
Competitividade 

A economia portuguesa está mais competitiva. Quem diria? E sem medidas 
drásticas? Não deve haver surpresa. Estas coisas acontecem mesmo assim. As respostas 
aos choques podem levar anos e anos. Mas as respostas que levam anos e anos também 
são as que perduram. Parece que na estrtura das exportações também se nota maior 
competitividade. 

20 Maio 2009 
Lições da Grande Depressão de 1929-1933 

O principal objectivo desta comunicação é o de mostrar as raízes da crise de 
1929-1933, para assim fornecer um modelo de análise para melhor compreender a crise 
actual. As analogias quanto ao grau de profundidade das duas crises são relevantes e 
isso ajuda a compreender o que se deve fazer e a antever o que nos espera. As 
diferenças também são importantes e essas mostram sobretudo que não devemos temer 
o pior e que, por isso, devemos ser moderados nos remédios.  

A crise que atravessamos é séria. Sem dúvida. É uma crise generalizada que 
começou nos mercados financeiros e se estendeu ao resto da economia devido à 
contracção do crédito e do sector financeiro. A crise financeira poderá estar a chegar ao 
fim mas a do resto da economia apenas começou. As questões que nos preocupam agora 
são as de saber o que se deve fazer e quão longa e profunda vai ser a crise. Não há 
obviamente respostas fáceis para essas perguntas mas isso não implica que não se pense 
sobre elas. Para o fazer, há dois caminhos seguros e complementares. O primeiro é o de 
procurar tendências na evolução de alguns indicadores micro e macroeconómicos. O 
segundo consiste em estabelecer comparações com crises anteriores para daí se 
retirarem possíveis modelos de análise.  

Das duas histórias passadas mais relevantes para o exercício comparativo, uma 
é mais lembrada do que a outra. A mais lembrada é a que ficou na história como a 
Grande Depressão de 1929-1933. A outra é a crise a seguir ao fim do sistema de Bretton 
Woods e ao choque dos preços do petróleo, em 1971 e 1973. Esta última não teve 
direito a nome, mas trouxe ensinamentos muito importantes, porventura tanto como os 
da Grande Depressão.  

Os ensinamentos do passado estão a ser usados pela generalidade dos 
responsáveis políticos e compreendidos pela maioria dos eleitorados e das opiniões 
públicas. A lição mais importante da crise de 1929-1933 é que os governos e os bancos 
centrais não podem ficar parados. A lição mais importante da crise de 1973 é que pouco 
se resolve com proteccionismo. Os resultados dessas lições estão à vista, uma vez que 
os governos e os bancos centrais intervieram e fizeram-no com um elevado grau de 
coordenação internacional, evitando assim o recurso ao proteccionismo.  

E quanto à duração? O estudo do passado mostra-nos também que as grandes 
crises financeiras são sobretudo fruto de reajustamentos importantes nos mercados 
internacionais. Esta comunicação procurará mostrar isso relativamente à Grande 
Depressão de 1929-1933. As crises podem igualmente resultar de más práticas 
governativas, empresariais ou da falta de legislação adequada, mas as falhas que aí 
existirem serão menos importantes. Se a base dos problemas são os reajustamentos, 
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então as intervenções para resolver a presente crise devem ser marginais para que os 
reajustamentos tenham efectivamente lugar. Com eles, o mundo ficará mais equilibrado. 

Isto é o que penso dizer nesta conferência onde haverá seguramente bom 
debate. 

25 Maio 2009 

O aconselhamento económico no PSD 
Decididamente, o PSD tem um problema de aconselhamento económico. Tinha 

eu acabado de elogiar uma entrevista dada por Paulo Rangel, quando me deparo com as 
surpreendentes declarações que o mesmo fez sobre as relações económicas entre 
Portugal e Espanha. Rangel acusa o governo socialista de ter aprofundado 
excessivamente essas relações, associando-as à gravidade da crise por que Portugal 
passa. Tais declarações têm duas deficiências. A primeira, menos grave, é dizer que o 
aprofundamento das relações se deveu ao governo. A segunda, mais grave, é dizer que 
isso é um problema. Tudo isto é tanto mais surpreendente quando as mesmas 
declarações foram feitas numa campanha eleitoral europeia. 

Se Portugal quer ser mais europeu tem de se integrar mais com Espanha. Em 
integração não há pontes (excepto em ilhas, quando as há) e os países mais próximos 
são precisamente aqueles que têm as economias mais próximas, mais integradas, por 
assim dizer. Como é que Rangel disse uma coisa daquelas, ainda por cima 
desnecessária, havendo tanto por onde pegar? Faltou-lhe consultoria económica, deve 
ser a resposta. Há gente no PSD que percebe de economia, claro, mas ou está a ganhar 
dinheiro algures ou perdeu a paciência com o partido. Também há dois ou três na 
prateleira. Mas estes lapsos vêm também de um velho equívoco que é pensar que 
qualquer mediano empresário, gestar ou perito em finanças percebe de economia, o que 
nem sempre é o caso. Desde Cavaco Silva que não se vê pelas bandas do PSD um bom 
economista em acção (passe-se o pequeno exagero - mas de facto só me consigo 
lembrar de duas excepções). 

25 Maio 2009 
Um blogger aconselha o PS a não suspender as decisões de 
investimento 

Um blogger que garante ter votado PSD nas europeias, que nunca integrou um 
segundo governo de Cavaco Silva com maioria absoluta, que nunca tomou no passado 
decisões sobre grandes obras públicas e que nunca fez contratos entre o Estado e 
entidades privadas, pede ao actual executivo que continue as decisões sobre os grandes 
investimentos públicos. E dá mesmo o exemplo de que nunca lhe foram dadas 
instruções para que não pedisse o mesmo no passado. O mesmo blogger calcula que as 
obras custarão €30 mil milhões, o que corresponde a um máximo de 2,4% do PIB total 
anual do prazo previsto de execução das mesmas, entre 2009 a 2013(1), e a um muito 
necessário aumento do investimento total do país. Ver mais aqui. 

(1) considerando como nulo o crescimento real do PIB, entre 2008 e 2013. 
09 Junho 2009 

TGV et all.: 30 mil milhões, 12% ou 0,4%? 
Todos sabemos um pouco de crescimento económico. Por exemplo, todos 

sabemos discutir as décimas que nos separam da convergência. "A Europa cresceu a 3% 
ao ano e nós apenas 2,5%? Então, temos um problema." Esta frase, que denota alguma 
intuição sobre o que vale 0,5, podia ser dita por muita gente. Todavia, quando se fala 
nas obras públicas que os governos deste país têm em programa desde os tempos de 
Guterres, Barroso e Santana e agora com Sócrates, aquilo de que se fala é de milhares 
de milhões de euros. E são as pessoas mais proficientes em matérias económicas e 
financeiras (embora não necessariamente em matérias de crescimento) que falam assim. 
Num postanterior a este citei um economista que dizia que as obras públicas 
programadas iriam custar 30 mil milhões de euros. Mas o que é que isso significa? 
Simples, diz-nos o mesmo economista, significa 12% do PIB nacional de 2008. 

http://www.museudooriente.pt/665/crises-financeiras:-passado-e-presente.htm
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2009/05/debater-as-crises.html
http://geracaode60.blogspot.com/2009/05/ora-bem.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/um-blogger-aconselha-o-ps-a-n%C3%A3o-suspender-as-decis%C3%B5es-de-investimento.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/um-blogger-aconselha-o-ps-a-n%C3%A3o-suspender-as-decis%C3%B5es-de-investimento.html
http://geracaode60.blogspot.com/2009/05/ora-bem.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=372188
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/um-blogger-aconselha-o-ps-a-n%C3%A3o-suspender-as-decis%C3%B5es-de-investimento.html
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Peguemos nesse número que inclui tudo o que é possível incluir e olhemos mais de 
perto com a ajuda de um pertinente comentário que foi feito a esse post. 

Comparar um investimento que será feito ao longo de vários anos com o PIB de 
um ano é errado. Não se devem comparar stocks com fluxos, todos sabemos isso. 
Quando se faz uma comparação do género, mostra-se uma dimensão "grande" mas 
perde-se a proporção. É preciso comparar o investimento anual com o PIB anual. Ora 
30 mil milhões serão gastos em, digamos, 5 anos (serão mais anos, muitos mais, mas 
não faz mal, até porque depois os valores vão subir). 30 a dividr por 5 dá 6 mil milhões, 
ou seja 2,4% do PIB de 2008. Se supusermos que o PIB não cresce entre 2008 e 2013, 
aquela proporção manterse-á. Se crescer, diminuirá, claro. Conclusão, as "grandes obras 
públicas" vão afinal custar 2,4% do PIB em cada ano, nos próximos 5 anos. A 
percepção sobre as mesmas torna-se diferente, não torna? Note-se que tudo aquilo é 
investimento. Pode ser mau (não é) ou bom (é) mas é investimento. Quanto investe uma 
economia por ano? Digamos que devia investir pelo menos 25% do PIB. Assim, 
continuando nestas contas, as "grandes obras" corresponderão a 10% de todo o 
investimento nacional. Not bad. (o investimento em Portugal está abaixo dos 25% do 
PIB, porque, entre outras coisas, o "Monstro" não tem investido suficientemente). 

Mas ainda não chega de contas. Alguém estimou que a dívida para se investir 
nas obras públicas em carteira levará a encargos de 0,6% do PIB. Isso é muito? Para 
mim não é. Se, por exemplo, fosse tudo pago pelo orçamento do Estado (que não é) eu 
até gostaria de um acréscimo desse montante no défice público nacional tendo como 
objectivo financiar tais obras. Mas aquela conta é ainda incompleta, pois não tem em 
consideração que parte dos fundos vão ser dados pela União Europeia (lá sabe-se 
melhor do que cá o que estas coisas valem, parece); que uma parte do financiamento 
será feita pelo Banco Europeu de Investimentos a taxas mais baixas; e que apesar de 
tudo estes investimentos vão dar retorno. Não consigo contabilizar estes efeitos aqui, 
mas seguramente eles vão reduzir aqueles 0,6% a 0,5 ou 0,4%. 

Portugal tem dinheiro para pagar isso. Todo o Portugal, visto como uma 
economia, isto é. São projectos nacionais e a nação, como um todo, já tem dinheiro para 
ter um novo aeroporto e um TGV do Porto, a Lisboa, a Madrid. Não percebo como é 
que se pode pensar de outro modo. Mas pensa-se. Gostava de conseguir explicar isso. 
Há várias explicações possíveis, mas nenhuma me satisfaz. Também pode ser que eu 
não esteja mesmo a ver bem a coisa. Caso isso assim seja, preferia que me explicassem 
melhor com base em valores anuais em percentagem do PIB, e não com base em biliões. 

Posts e notícias relacionados: (1), (2) e (3). 
15 Junho 2009 

Peso do investimento no PIB em Portugal 
Confesso que pensei duas ou três vezes hoje se não teria exagerado no post 

anterior sobre o peso médio do investimento no PIB em Portugal pois quando escrevi 
que esse peso devia ser à volta de 25% fi-lo apenas do fundo da minha intuição (que 
falha em 32% das vezes). Mas não, não está mal, como valor médio, como se pode 
ver neste quadro que me saíu numa pesquisa rápida no Google, com valores entre 1995 
e 2006 (a última coluna do mesmo quadro é preocupante - mas isso é outra história). 

15 Junho 2009 
Manifesto dos 28: quem são? 

Confesso que estou um bocado cansado, da praia e da polémica. Mas tem que 
ser. Sobretudo porque li hoje o Vasco Pulido Valente no "Público" (não linkável, como 
sempre) a utilizar um argumento de autoridade. Se ele faz uma coisa proibida, é porque 
está mesmo muito preocupado e imagino que seja com a possibilidade de Sócrates ser 
primeiro-ministro por mais quatro anos. Ok, no problem. Mas que não se usem 
argumentos económicos em disputas políticas. Por isso, aqui estou. 

Não li os jornais todos, claro, mas tem claramente havido um défice dos5W do 
jornalismo. No caso presente, três perguntas são mais importantes: Quem? Porquê? O 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/07/quanto-vale-o-tgv-lisboa-madrid.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/07/finalmente-uma-inflex%C3%A3o-importante.html
http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1262498
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/peso-do-investimento-no-pib-em-portugal.html
http://www.bpiinvestimentos.pt/Storage/download/ficheiro.67080B01-F108-4ADE-A039-9171D6620A66.1.pt.asp?id=70E267FC-B502-43B7-A40A-2458DD499189
http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws
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quê? Fiquemos aqui pela primeira e um pouco pela segunda: conhecer os signatários 
ajuda a compreender melhor o documento. 

Não são um grupo de economistas e o "Expresso" fez mau serviço público 
aqui. Não fui ver agora a lista, mas há lá pelo menos 2 engenheiros, 1 fiscalistas, 2 ou 3 
gestores. E há economistas que há muito não praticam, claro. Mas a verdade é que há 
pelo menos uma meia dúzia que percebe de economia portuguesa e de crescimento 
económico. Está lá um historiador económico (Álvaro Santos Pereira), o que é sempre 
bom, e, mais importante ainda, um dos mais consagrados economistas da teoria do 
crescimento à escala internacional (Sérgio Rebelo). Mas isso não chega. Rebelo é 
Rebelo e pensa como Rebelo. Não pensa como Krugman, por exemplo. 

Não é um plantel de largo espectro partidário. Não, não é. É um grupo do PSD 
com 2 ou 3 homens do PS. Mas é um grupo do PSD, que não haja dúvidas. Mais Silva 
Lopes, que não cabe em qualquer classificação partidária. 

E o que é que os une? Isso é mais importante. O que une este grupo é uma 
preocupação com as finanças do Estado português, com os equilíbrios das finanças 
públicas e das contas com o exterior. É aí que entra Silva Lopes, aliás. Essa 
preocupação estará presente (será preciso ler com atenção) na cabeça de alguns ex-
ministros, sobretudo aqueles que tiveram no passado uma data de trabalho junto do 
FMI, de Bruxelas ou de outras capitais europeias para convencer que Portugal afinal 
podia ser um bom aluno. Estranha-se aliás a ausência de Braga de Macedo (terá sido 
convidado?). 

Mas há talvez algo mais que os une: uma enorme desconfiança no PS, em 
Sócrates e nos seus ministros para levar a cabo tamanhas obras públicas. Se isso é 
verdade, têm um bocado de razão. Vide os estádios do Guterres. Em geral, o PSD e os 
seus gestores têm mais tino na gestão de grandes obras públicas. 

Saber que não são sobretudo economistas, nem sobretudo especialistas em 
crescimento, que estão mais ligados ao PSD, que estão preocupados com as coisas 
financeiras, e que parecem assustados com o PS, ajuda. Não é tudo, mas ajuda. 

Espero ter tempo em breve para ver com alguma atenção a substância do 
documento. Claro que já vou ler com outros olhos. É que até eu fiquei assutado com o 
anúncio de que 28 economistas... 

22 Junho 2009 
Manifesto dos 28: o que é? 

Este é um daqueles momentos em que me sinto mal por roubar tempo ao meu 
patrão, a Universidade de Lisboa, ao escrever sobre algo para que em princípio não sou 
pago. Bem, há uma forma de tornear esse sentimento de culpa que é escrever sobre o 
assunto como escreveria sobre os assuntos para que sou pago. Para mim, isso até nem é 
muito difícil. O estudo da história económica do século XIX português, por exemplo, 
também requer a análise de manifestos.  Na altura, era mais comum chamarem-se 
folhetos, pasquins ou outras coisas, e muitos eram escritos por homens (mulheres aqui 
não havia) de grande valor. Aliás, há uma polémica célebre entre Alexandre Herculano 
(que era contra e ficou na história) e o jornalista António Pedro Lopes Mendonça (que 
era a favor, não ficou lá muito na história e morreu doido - cuidado, portanto) sobre a 
necessidade dos caminhos-de-ferro, nos anos 1850 (ver aqui, por exemplo). A história 
não ilumina o futuro, mas a verdade é que ler esse tipo de coisas e saber o que é ou não 
é novidade ajuda a construir opiniões. 

O Manifesto dos 28 não é um trabalho profundo. É mesmo um manifesto. É 
composto essencialmente por quatro partes. A primeira, implicitamente anunciada como 
a mais importante, é a lista dos nomes. Sobre isso já tive ocasião de dizer algo. A 
segunda, é o manifesto propriamente dito, assinado por todos; a terceira, são uma série 
de gráficos; finalmente e por essa ordem de importância, a quarta parte é constituída por 
depoimentos individuais escritos pela maior parte dos signatários. Esta última 
parte contém um leque demasiadamente amplo de opiniões sem uma grande coerência 
de conteúdo (não tentei muito a sério essa análise por isso estou aberto a mudar de 

http://www.reavaliarinvpublicos.com/
http://aeiou.expresso.pt/28-economistas-pedem-a-socrates-reavaliacao-dos-investimentos=f521746
http://www.sindefer.pt/caminhoferro.pdf
http://www.reavaliarinvpublicos.com/
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/o-manifesto-dos-28-quem-s%C3%A3o.html
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ideias), apresentadas aliás sob várias formas, incluindo republicação de artigos de 
jornal, excertos de livros e até apresentações em PowerPoint. O esforço de coordenação 
morreu um pouco nesta praia (o que acontece muitas vezes: a coordenação tem quase 
sempre de ir muito além dos primeiros entusiásticos sins). 

Bem, correndo o risco de ser injusto para alguns dos textos individuais, resta-nos o 
manifesto e os gráficos. O manifesto não precisa de grande análise. É uma opinião e 
está lá como tal. Ao ler, todos sabemos o que dizem e o que querem os seus signatários. 
Mas, atenção, muita atenção: não está lá nada provado. Não há demonstração de nada. 
Algumas pessoas poderiam talvez pensar que a economia é uma ciência de frases. Mas 
não é. E também não é uma ciência de números. Quando é ciência, é uma ciência de 
demonstração de ligações de causa a efeito entre variáveis (sim, também não é uma 
ciência de correlações simples). Por isso o que lá está é uma opinião. Diga-se em prol da 
justiça, que isso é claro no próprio texto do manifesto. 

Restam-nos os gráficos. Pois, os gráficos também não provam nada. 
Mostram, isso sim, que o país está em maus lençóis. Assustam, sem dúvida. E dizem-
nos claramente que temos de ter cuidado. Mas não dizem que os investimentos não 
devem ser feitos. Nem dizem que eles são "improdutivos". 

Estamos, portanto, com mais um manifesto, mais um conjunto de opiniões, mais 
uma página web, mas não estamos muito diferentes do que estávamos. É um manifesto 
político, portanto. 

Há alguns pressupostos do manifesto que convinha ainda analisar. Por exemplo, 
a ideia de que o dinheiro que não seria gasto em TGVs e outras obras grandes, podia ser 
gasto em PMEs e outras coisas menores. Uma alternativa ao gosto da planificação 
"socialista". Já viram o que seria o Estado despejar 30 mil milhões em PMEs? Algumas 
pessoas do QREN esfregariam seguramente as mãos de contentes, com tanto dinheiro 
para brincar aos empresários. 

Termino com um elogio ao esforço e àquilo que apesar de tudo foi atingido com 
a iniciativa. Apesar de eventuais defeitos, que todos temos, o manifesto em análise 
levou-nos mais longe pois ajudou a clarificar posições. 

23 Junho 2009 
Um susto para a troca 

O Manifesto dos 28 assustou-nos, correctamente, com a situação financeira do 
país. Pois bem, aqui vai um susto para a troca: A OCDE estima para 2009 uma queda de 
18,7% da formação bruta de capital fixo (vulgo investimento) em Portugal. Fazendo as 
contas a partir do quadro aqui publicado, o investimento passará de 21,8 para 18,6% do 
PIB. Tal representará uma quebra de 6,29 mil milhões de euros de investimento, num só 
ano, entre 2008 e 2009. Alguém pode dizer que não é preciso fazer algo? Sim, é preciso. 
E só vejo duas saídas, "grandes obras" ou despejar valores dessa ordem na burocracia 
dos subsídios públicos (com os quais se pode concordar, desde que não se abuse). Isto é 
mais grave para o tal futuro dos nossos filhos e netos (sic) do que a situação financeira. 
Queremos dar, nos tempos mais próximos, mais atenção à economia ou às finanças? 
Eis um dilema recorrente que os tempos actuais estão a pôr no seu esplendor máximo. 

24 Junho 2009 
A mais rápida reavaliação do Mundo 

Os conselhos para reavaliar as grandes obras foram seguidos à risca e já há uma 
primeira obra reavaliada, a do novo aeroporto, a qual já tem luz verde e "não levanta 
problemas". Seguem-se as outras, mas desde já podemos saber que "se Portugal não 
estivesse endividado como está, não haveria nada contra a realização de todos os 
grandes projectos de investimento". Afinal eles são úteis e produtivos e devemos 
esperar apenas que a dívida baixe. Ou talvez se consiga alguma antes disso, quem 
sabe... 

25 Junho 2009 

http://www.reavaliarinvpublicos.com/cont3_01.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/um-susto-para-a-troca.html
http://www.oecd.org/dataoecd/6/31/20213255.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/a-mais-r%C3%A1pida-reavalia%C3%A7%C3%A3o-do-mundo.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=374556
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=374556
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Onde estão os Adenauers do PSD? 
Nuno Garoupa escreveu ontem um artigo com o qual só posso concordar, 

embora num sentido diferente do que ele propõe. Diz ele: "A direita europeia foi rápida 
em abandonar o neoliberalismo do qual nunca foi grande apoiante, e voltou às suas 
origens gaullistas do grande Estado corporativo, conservador e intervencionista na 
economia, ou da economia social de mercado alemã de Adenauer". E prossegue: "Ao 
contrário do que alguns dizem, a direita não passou a ser keynesiana. A direita europeia 
sempre foi keynesiana. O aparente êxito das políticas da senhora Thatcher, nos anos 80, 
acabou por forçar a direita a abandonar os seus velhos credos, muito a contragosto em 
França ou na Alemanha. [Mas] a matriz gaullista francesa ou da economia social de 
mercado alemã, que muitos pensavam enterrada pelo neoliberalismo anglo-saxónico, 
ressuscitou, e a tempo para ganhar eleições [europeias]." 

Pois é, é disso mesmo que Portugal precisaria e seria excelente que viesse do 
PSD, porque ele sabe fazer isso melhor do que o PS, que tende a resvalar mais depressa 
para o despesismo.  Ou então falemos de um eventual entendimento para governar ao 
centro. Todavia, o PSD prossegue com a teimosia do "discurso da tanga", que alia 
alguém que percebe acima de tudo de contabilidade pública a uma tendência liderada 
por ex-neo-liberais. Por cá, estamos quase tão mal como esteve a Alemanha na primeira 
década de Adenauer. Não surpreende que as receitas devam ser algo parecidas. 
Temporariamente, claro. O Plano Marshall (que foi um plano acima de tudo de 
financiamento externo), esse, que venha, mais tarde ou mais cedo, de Bruxelas onde 
essas coisas se entendem melhor do que cá. 

26 Junho 2009 
Os dois manifestos 

Confesso que tive algum gosto em comentar o Manifesto dos 28. Primeiro, 
porque tinha alguma curiosidade em conhecer os argumentos, vindos de quem vinham; 
segundo, porque, ao lê-lo, verifiquei que a minha discordância derivava da forma como 
os conhecimentos económicos eram, quanto a mim, mal usados e não de coisas mais 
vastas. Foi por isso interessante tentar mostrar que aquilo é um documento político e 
não de teoria ou prática económica. E "sei" que quem o escreveu também sabe isso. 
Nenhum dos signatários - espero não estar enganado - pensaria alguma vez tentar 
publicar um "paper", isto é, um artigo científico, com aquele tipo de demonstrações. 
Tudo legal, portanto. 

Agora, confesso também que tenho mais problemas com o Contra-manifesto. 
Mesmo assim, vale a pena falar dele, porque a comparação dos dois revela um paradoxo 
interessante. Esses problemas vieram desde logo da forma como é assinado. A lista das 
assinaturas é quase tão grande como o texto do manifesto, pois inclui não só os nomes, 
claro, como a classificação profissional. Ele é professor isto, professor aquilo. Para além 
disso, inclui a filiação institucional. Ora, isso para mim não é legal (no sentido brasileiro 
do termo). Mas há uma coisa pior. O manifesto alicerça-se numa frase que é um 
perfeito… como dizer?... erro. 

É esta: “Uma taxa de desemprego de 10% é o sinal de uma economia 
falhada, que custa a Portugal cerca de 21 mil milhões de euros por ano – a capacidade 
de produção que é desperdiçada, mais a despesa em custos de protecção social. Em cada 
ano, perde-se assim mais do que o total das despesas previstas para todas as grandes 
obras públicas nos próximos quinze anos.” Isto é o mesmo que dizer: “Se ganhássemos 
todos como os suíços seríamos mais ricos e, consequentemente, a solução é passarmos 
todos a ganhar como os suíços”. Mas o pior é que isto poderá parecer a algumas pessoas 
menos atentas como sendo “ciência”. Não é, em poucas palavras, porque o cescimento 
económico é sobre produção e não sobre consumo, é sobre produtividade e não sobre se 
as pessoas são tristes ou alegres (sim, digo isto de forma exagerada, propositadamente). 

Mas vamos ao paradoxo, quanto a mim interessante, relevado pela comparação 
dos manifestos. Trata-se da circunstância de que o manifesto que tem a assinatura de 
Francisco Louçã é, nas suas consequências, mais livre-cambista do que o que tem a 

http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=374712
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/06/manifesto-dos-28-o-que-%C3%A9.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2009/06/um-manifesto-com-prioridades.html
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assinatura de Eduardo Catroga. Parece estranho mas não é. Explica-se pelo simples 
facto de, sendo Portugal membro da UE e do euro, as obras públicas implicarem uma 
data de importações, de capitais, de bens industriais e também de mão-de-obra. Louçã 
quer mais obras públicas, embora sabendo que o mercado é europeu. Não há alternativa. 
Catroga quer menos obras públicas porque teme os efeitos na balança de pagamentos e 
na capacidade de os empresários nacionais competirem com o estrangeiro. Para mim, 
essa concorrência é uma razão adicional para querer estas obras públicas, agora. 

Quando tenho de escolher, escolho sempre aquilo que traz mais e não menos 
concorrência ou mercado. Mesmo que os custos possam parecer grandes. É que, todas 
as contas feitas – normalmente pela história económica –, os benefícios da abertura são 
na maior parte das vezes superiores aos custos. 

28 Junho 2009 
Think tank ou think bank? 

Já há uns tempos houve uma discussão na blogosfera sobre a falta de centros de 
pensamento em Portugal e agora em boa hora o tema voltou ao blog da Sedes. Pois é, é 
verdade que há menos estudos do que gostaríamos (e haverá sempre) e essa falta é 
talvez mais sentida em economia do que em outras áreas, o que é uma consequência da 
internacionalização da profissão, que faz com que cada vez menos Portugal seja tema de 
investigação. O que, aliás, está certo, uma vez que o que interessa são estudos 
comparativos. Mas também é verdade que há muitos trabalhos que não são 
suficientemente consultados, muitas vezes porque são de acesso difícil. 

Por exemplo, o Conselho Económico e Social publicou em tempos uma 
colecção de estudos sobre Portugal. O Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério 
da Economia também tem trabalhos de valor. E claro o Gabinete de Estudos do Banco 
de Portugal também tem investigação de ponta. E depois há livros, dezenas de livros, 
sobre a economia portuguesa, dispersos nas exíguas bibliotecas dos institutos que os 
promoveram ou fechados nos depósitos das editoras. E algumas teses de mestrado e de 
doutoramento, relatórios, etc. etc.  

Embora esse tal think tank possa ser bem-vindo, a prioridade neste momento 
talvez seja a de criar uma biblioteca de jeito onde o que há se possa consultar. A ela 
estaria associada uma excelente plataforma na web do género da b-on que já existe para 
artigos científicos (1). Essa biblioteca poderia disponibilizar em livro e on-line, por 
exemplo, todas as publicações feitas pela OCDE, e que não estão disponíveis em lado 
nenhum acessível em Portugal. E ainda a publicações de acesso limitado, como as 
do Economist Intelligence Unit ou do The Conference Board. E muito mais. Uma boa 
biblioteca - ou melhor, uma boa secção numa biblioteca existente - e uma boa 
platafroma on-line talvez sejam a prioridade. Isto até seria fácil e não muito caro. 

Depois, seria preciso estudar, claro, que é para isso que os estudos são feitos - 
os títulos de jornal deviam vir sempre depois disso. Aí, sim, viria o think tank.Como em 
outras áreas deste país, o défice de capital fixo (não de tijolos e cimento, mas de livros 
e TICs) é maior do que o de capital humano. 

(1) Uma excelente base de dados gratuita (e um bom exemplo) é a doGroningen 
Growth and Development Center. 

09 Julho 2009 
A economia, a política e o pau-de-dois-bicos 

Este blog estava oficiosamente de férias, mas o interesse do país contínua alto e 
o blog não resistiu. Primeiro foi Cavaco dizer lá fora que o luso défice público não era 
assim tão mau, dentro da UE. Porventura para pôr um jornalista estrangeiro na ordem, 
que deve ter dito mal do nosso belo país (não leio austríaco e por isso não sei o que se 
passou). A lição deste episódio é: se quer ver este país sob um prisma mais optimista - e 
mais realista - vá lá fora. Não vi bem as sequelas domésticas do episódio, mas parece 
que Cavaco depois teve de explicar o que disse e que afinal nós temos de estar 
preocupados, etc. 

http://www.sedes.pt/blog/?p=1286
http://www.ces.pt/cms/125/
http://www.gee.min-economia.pt/
http://www.b-on.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=439
http://www.oecd.org/publications/0,3353,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.eiu.com/index.asp?rf=0
http://www.conference-board.org/publications/
http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_34449_34508886_1_1_1_1,00.html
http://www.ggdc.net/
http://www.ggdc.net/
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Agora foi o bombástico artigo de Ricardo Reis. O comentário económico nos 
jornais sofre frequentemente de um problema. Quem sabe mesmo fazer as contas, 
usando as melhores técnicas, são os novos, os que têm frescos os ensinamentos. Mas 
quem normalmente comenta são os velhos, aqueles que ficaram presos às técnicas que 
aprenderam há uns anos atrás. É possível haver actualização, mas é extremamente 
difícil. A chegada às colunas de jornais de Ricardo Reis foi por isso bem vinda. 

Entretanto, este vosso servo está já há algum tempo, claro, na categoria menos 
tecnicamente abonada. De tal forma que nem tenho no meu computador programas para 
abrir alguns dos ficheiros que Reis publicou para ajudar a compreender o que ele fez. 
Mas o que consegui abrir já serviu para ver umas coisas. 

E o que fez Ricardo Reis? Uma regressão simples (pelas variáveis que tem mas 
porventura não pelo método de estimação, embora alguém já tenha dito que não há 
ajustamento à tendência, isto é, como todas as coisas crescem, estão todas 
numa razão  incerta a ser levadas pelo crescimento, pelo tempo, e não tanto a 
influenciarem-se umas às outras - para pôr em palavras chãs), entre, à esquerda da 
equação, o consumo público em Portugal a preços correntes (ou não, interessa menos) e, 
à direita, variáveis dummy para reflectir quem está no governo (isto é 1s para quando os 
do PSD estão no poder e zeros para os do PS e vice-versa), as despesas do Estado 
português e, finalmente, duas variáveis para os gastos da zona Euro (why?). Este 
modelo é um exercício simples e como tal deve ser visto. Não serve seguramente para 
uma conferência de imprensa. Porquê? Porque o consumo público depende de mais, 
digamos, para ser claros, ncoisas e por isso o modelo não está bem especificado. Não 
pode estar, nem por sombras. A não ser claro que eu esteja errado... 

Dito isto, o que Reis fez é bem-feito para o PSD. O debate sobre a economia 
não pode ser baseado sobretudo em contas feitas nas costas de um envelope. E é isso 
que o PSD tem feito - não que o outro, o PS, faça melhor. O debate sobre a economia 
tem de ser vago, etéreo e essencialmente político ou, então, sério, chato e só para 
alguns. O artigo de Ricardo Reis ajudou à seriedade e as conclusões são interessantes. 

Mas é ainda pouco e falta muito para termos conclusões sobre a problemática. 
O que falta? Falta irmos à Áustria, aprender alemão, e ver o país do lado da civilização. 
Se fizermos esse exercício verificaremos que o consumo público em Portugal aumentou 
sobretudo (dizem as costas do meu envelope) porque o país em 1986 era o mais pobre 
da Europa, fez entretanto um esforço para tirar ketchup da garrafa, esforço que obrigou 
ao aumento do consumo público e do peso do Estado em percentagem do PIB, 
aproximando-os do nível médio europeu. Convergência e integração implicam isso 
mesmo, pois as economias têm de ficar mais parecidas. Isto não está no modelo de 
Reis.Ou está? 

Morais da história: 1) virou-se o feitiço contra o feiticeiro do mau debate 
económico vindo do PSD; 2) o PSD não é culpado do monstro, mas sim todos nós que 
queremos ser mais iguais aos demais. 

29 Julho 2009 
Obviamente demito-a 

Afinal o PSD é mais despesista? Sim e não. Sim, para quem achar que sim e não 
há saída. Não ou talvez, para quem achar que a vida é mais do que os partidos. Ou seja, 
pode ser que o que os governos de Cavaco fizeram tenha sido importante fazer: em 
1985 havia muito que era preciso fazer para convergir para o estado social europeu. Por 
outras palavras, a situação contrafactual, com o PS no governo entre 1985 e 1995, não 
teria necessariamente menores aumentos da despesa pública. Muito provavelmete, na 
história que se vier a fazer, as flutuações das despesas não serão associadas às mudanças 
de governo mas a coisas mais importantes. Todavia, um trabalho muito útil que 
obrigaria o PSD a mudar de discurso nesta campanha e assumir o seu lado social-
democrata - ainda mais do que já faz, claro. 

10 Setembro 2009 

http://www.sedes.pt/blog/?p=1367
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/09/obviamente-demitoa.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=386210
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O homem da simples regra de três e a mulher da equação 
indeterminada 

Nas entrevistas intimistas da SIC, Sócrates disse que gostava de poesia e, 
quando teve de responder quais os poetas que preferia, disse que eram Cesário Verde, 
Pessoa e Camões. Se tivesse de enunciar os escritores preferidos, utilizando a mesma 
regra, teria dito seguramente algo como Eça, Camilo e Júlio Diniz. Ou, na conjuntura 
actual, de ocupação do espaço à esquerda, talvez dissesse Alves Redol. E pintores? 
Esses deveriam ser Vieira da Silva, Paula Rego e, para mostrar que sabe, Julião 
Sarmento. Arquitectos? Siza, Souto Moura e…. Got the point? 

A receita da regra de três foi repetida no debate de ontem. Sobre tudo havia 
sempre três coisas a dizer quanto ao que o governo fez. O principal segredo de Sócrates 
deve ser que tem boa memória. Com memória pode-se ir longe e saber um pouco de 
tudo. A memória não substituiu o resto, mas o resto pode ser substituido por meia dúzia 
de bons ministros e um conjunto coerente de assessores. Ferreira Leite está nos 
antípodas. Parece que anda sempre à procura da verdade em tudo o que diz. Pensa 
demais. Fazem-lhe uma pergunta e pensa. Tem um novo problema e pensa. Como se 
tudo pudesse ser resolvido com um pensamento. Mas isso não é possível, devia ela 
saber. Pensar não basta. É preciso também saber algumas coisas. O problema é que a 
quantidade de coisas que é preciso saber para governar deve ser imensa e por isso muito 
do que se diz tem de vir de ouvir peritos. 

Ferreira Leite faz isso, ouve peritos. Só que isso também não a ajudou e a razão 
é que ouviu peritos a mais. Agora tem nas mãos opiniões contraditórias, que ela não 
consegue enquadrar. Leite começou por ouvir a malta do Compromisso Portugal e da 
Fundação Sá Carneiro e convenceu-se que a receita dos males estava no que eles 
diziam. Logo aí teve um problema, pois a receita era diferente da que ela tinha 
aprendido com Cavaco, embora não diferente da do treino que teve com Durão. A 
seguir teve de ouvir vozes mais chegadas à terra. Passou então a ouvir os homens do 
Presidente, liderados, talvez, por Eduardo Catroga, que lhe devem ter dito que as 
eleições não se ganhavam com um programa liberal. Por isso, mudou o discurso. Só que 
chegou ao debate de ontem ainda dividida entre as duas versões das curas para o país e 
não conseguiu fazer a quadratura do círculo. 

Que conclusões tirar disto tudo? Não sei, que eu de análise política é só 
Domingos de manhã que não são bons momentos para concluir. Esperemos pelos 
próximos episódios. 

Uma coisa que se pode lamentar, entre outras, é que o recentramento (existe a 
palavra?) do discurso de Ferreira Leite apagou a discussão sobre a necessidade de 
liberalizar algumas das funções do Estado. Não é preciso ser mago para ver que vai ser 
necessário fazer isso, pois basta olhar para o que foi feito na última década nas social-
democracias mais avançadas. Com tanta confusão no discurso, Ferreira Leite mostra 
estar metida numa equação com incógnitas a mais e sem solução. Estou inclinado a 
pensar que Sócrates mais facilmente fará as mudanças, para o que lhe bastará arranjar 
mais uma simples regra de três. 

13 Setembro 2009 
Manuela e os espanhóis 

Parece haver no ar a ideia de que o TGV afinal vai ser construído, mais tarde ou 
mais cedo. Quando Ferreira Leite escreveu, em 2003, que o dito contribuía para o 
crescimento económico, ela estava apenas a escrever sobre um consenso que havia no 
PSD e que regressará se este partido voltar ao governo. E os argumentos contra a 
construção das duas linhas principais estão cada vez mais vazios, como prova o último 
aduzido por Ferreira Leite de que nada fará apenas para satisfazer os "espanhóis". Há 
coisas em que vale a pena ir à História, desde que não se abuse da comparação, e a 
construção dos caminhos-de-ferro é uma delas. Quando se construíram as linhas em 
Portugal, no século XIX, foi necessário ter em conta o que se estava a fazer em 
Espanha, uma vez que era preciso fazer as ligações. E o que se fez do lado de Espanha? 
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A sul fez-se a ligação de Madrid a Lisboa por Badajoz. Muito bem. Mas a Norte o 
governo espanhol seguiu outra opção, que levou à ligação de Madrid a Vigo e à 
construção da famosa "cinta de hierro" que circundava o território português. Portugal 
viu-se aflito, porque não tínhamos a CEE nem os subsídios a ligações internacionais. 
Eles (os "espanhóis") precisam menos de nós do que nós deles. O nacionalismo 
económico, que não vê isso, é prejudicial ao país. O que nos safa é que, graças à UE, o 
nacionalismo não consegue sobreviver dentro de portas, em S. Bento. Por isso, podemos 
votar tranquilos num ou noutro partido. Seria bonito termos uma nova cintura de ferro, 
em TGV. 

14 Setembro 2009 
O meu Portugal 

Quando no estrangeiro - e isto no meio académico - alguém tenta adivinhar a 
minha nacionalidade, aventa a espanhola e eu digo que sou português, a tendência geral 
é isso ser seguido de um pedido de desculpas. Para muitos, sobretudo na Europa do 
Norte, Portugal é uma espécie de Roménia bem sucedida e com Vasco da Gama. Mas 
pouco mais. É por isso que existe a preocupação de a confusão com Espanha poder ser 
ofensiva. Talvez por causa do meu nome e ascendentes, talvez porque foi lá que bebi a 
minha primeira coca-cola e me compraram os primeiros jeans, talvez porque lá vivi um 
ano, ou por que sei que não têm praias de jeito, ou talvez porque é lá (Barcelona) que 
começa a Europa, nunca me fez confusão a confusão com Espanha. Sempre gostei. 
Tenho mais afinidades com muitos sítios e muitas pessoas de Espanha do que tenho 
com muitos sítios e muitas pessoas de Portugal. Mas e se os meus amigos lêem isto, o 
que lhes digo? Não sei. Eles afinal têm razão? Por cá há um complexo espanhol vivo? - 
Não, meus caros, não há. O que há é uma candidata a primeira-minstra que ficou sem 
argumentos. É triste (para ela) mas é só isso. Notem, todavia, que ao dizer que Ferreira 
Leite ficou sem argumentos não é dizer que não se deva votar nela. Nada disso. Até 
pode acontecer que eu venha a votar nela (embora duvide). Mas, se o fizer, depois vou 
comer umas tapas e beber umas cavas. 

14 Setembro 2009 
Esqueçam as sondagens... 

...e sigam as cotações da Mota-Engil. Bem sei que é fácil dizer mal destas coisas 
mas é o país que temos. Se a oposição andasse menos preocupada em negar a 
necessidade de evidências e mais preocupada com questões de transparência et all., seria 
um grande serviço que faria ao país - aliás, que teria feito, pois agora parece que já é 
tarde. Não pensem tanto no que se deve fazer ou não mas sim como deve ser feito ou 
não. É que o que deve ser feito muita força tem, porque nada se inventa de muito novo 
nessa matéria. Basta olhar para os mais avançados - é provavelmente a única vantagem 
do atraso. Como deve ser feito é que é o problema. Para ser menos críptico: Ferreira 
Leite e o PSD deviam brincar menos aos economistas e olhar mais para a transparência 
dos negócios do Estado. Por que não o fazem? Haverá seguramente respostas políticas 
para isso. 

22 Setembro 2009 
A economia não é uma ciência 

Todos sabemos que a ciência é uma coisa séria e que a economia também. Mas 
isso não quer dizer que uma coisa seja outra. E sabem porquê? - Porque, como dizia o 
outro, a economia são as pessoas e as pessoas movem-se por coisas que ninguém sabe 
bem o que são. Dito isto, veja-se porque não devemos retirar conclusões precipitadas 
sobre o nível de endividamento do país: é que o país estáa poupar mais, cerca de mais 
1% do PIB. Nada mau. Claro que a economia é uma ciência e tudo isto pode ser 
compreendido e explicado. Mas nunca precipitadamente. Já agora, quem não queira ser 
cientista pelo menos que olhe para a história, que é onde quase sempre podemos 
concluir que o futuro tem muito pouco que ver com o que pensamos dele. 

28 Setembro 2009 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/09/o-meu-portugal.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/relacion/Espana/divide/Portugal/elpepuint/20090914elpepiint_1/Tes
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/09/esque%C3%A7am-as-sondagens.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=387759
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/09/a-economia-n%C3%A3o-%C3%A9-uma-ci%C3%AAncia.html
http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1402708&idCanal=57
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E agora, meus amigos? 
A imprensa internacional de qualidade (FT, NYT, Economist) já está a pensar 

no futuro. Uns perguntam como vai ser a nova economia mundial, passado que está o 
espectro de grande depressão. Outros especulam sobre o novo presidente da União 
Europeia, passado que está o obstáculo do referendo irlandês. Por cá... Por cá 
continuamos na mesma senda de imprensa e comentários de país periférico e 
traumatizado por não ser igual à Suíça. 

Todos aqueles que à esquerda e à direita diziam que estávamos próximos do 
fim-do-mundo já podem agora ver que não tinham razão. Afinal não estamos a viver a 
pior crise desde 1929. Lembram-se? Pois era bom que esse exercício de memória fosse 
feito. 

Não estamos a viver a pior crise desde 1929 porque houve pessoas que 
aprenderam as lições dessa crise, lições que levaram aos programas de estímulo às 
economias nacionais e com muita coordenação internacional. Muitos falaram do 
regresso do keynesianismo. Vai levar mais alguns meses para também se perceber que 
não foi disso que se tratou. Mas lá chegaremos. 

Onde estão os elogios aos efeitos positivos dos estímulos? E onde estão os 
elogios, não ao governo, mas sim ao funcionamento da economia portuguesa, que se 
mostrou suficientemente avançada não só do ponto de vista institucional, para que os 
mecanismos fossem implementados, como também do ponto de vista do funcionamento 
do mercado, que afinal foi o veículo do estímulo. Onde estão os elogios? Não vale a 
pena falar do governo nem Sócrates deve colher quaisquer louros pois foi tudo ou quase 
tudo estudado e decidido lá fora. Coisa de que a líder do PSD nem conseguiu tirar 
partido. Pois bem e agora, o que vai acontecer? 

O meu amigo Rui Ramos é sem dúvida um líder de opinião e no outro dia ouvi-
o no programa da TVI onde estava Pulido Valente, e que foi substituído pelo proficiente 
e inteligente Pedro Adão e Silva (curiosamente, por magia, o programa virou à esquerda 
pois agora há 2 de esquerda contra 1 de direita...). Em que se concentra Ramos agora? 
Fácil, concentra-se em ter debaixo de olho a saída do programa de estímulo. E já se 
percebeu por onde agora vão vir as críticas - sim porque em países pobres os governos 
erram sempre. Vai-se dizer que o estímulo foi uma estupidez e que não devia ter sido 
feito pois pôs o país assim e assado. Faltará depois lembrar, lembrar muitas vezes, que, 
se não tivesse havido estímulo… o espectro da Grande Depressão, lembram-se? 

Enfim, haveremos sempre de viver assim. Mas este tipo de opiniões pode ser 
contraproducente. É que, dadas as condições de uma economia mais débil como a 
portuguesa, serão necessárias mais atenções na saída dos pacotes do que no caso das 
economias alemã, francesa ou belga. A ideia de que por cá só se fazem disparates desvia 
a atenção desse problema, que é seguramente mais “verdadeiro”. 

06 Outubro 2009 
O Estado salvou-nos. Morra o Estado! 

Confesso que passei semanas a tentar convencer-me a votar no PSD, isto é, em 
Manuela Ferreira Leite, para as legislativas. Fui engolindo em seco umas coisas, fui 
dizendo para mim mesmo que ela dizia isto ou aquilo porque não sabia falar em 
público, porque é tímida. Pensei em algumas pessoas que a estavam a aconselhar e que 
as coisas se iriam compor. Até que veio o que disse sobre os "espanhóis". Aí pensei que 
não havia mesmo remédio. Todavia, haveria algo que me poderia ajudar apesar de tudo 
a mudar de ideias. Se ela simplesmente desse uma indicação de quem seria o próximo 
ministro das Finanças. Mas, claro, não deu. Nesta terra, os partidos da oposição nunca 
têm amigos até ganharem as eleições. Do lado de Sócrates também havia muitos sapos a 
engolir, mas pelo menos ele já provou que conseguia ter um bom ministro das Finanças 
e teve talvez o melhor desde...não de D. Maria I, mas de Sousa Franco. Enfim. Porque é 
que Teixeira dos Santos foi bom ministro? Porque sabe estar com os outros ministros 
europeus, falar na mesma língua - e tinha, aliás, em Almunia, um grande "amigo de 
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Portugal" segundo muitos sabem - e não julga ter uma receita para resolver os 
"problemas" do país. Ou, melhor ainda, sabe que essas receitas não existem. 

E o que é que isto interessa? Interessa e muito. É que o Estado agora anda 
ufano. Ganhou, venceu, conveceu e salvou a economia, por cá e lá fora. Pois não há 
nada mais perigoso (enfim...) do que um Estado ufano. Está na altura, e mais cedo é 
melhor do que mais tarde, de o pôr na ordem outra vez. Tradicionalmente, a direita é 
melhor nisso e foi o que fez, pela Europa fora, começando por Thatcher, nos anos 1980 
e 1990. Esse ciclo de pôr o Estado na ordem terá de voltar. Dizer isto não é falar neo-
liberalês, um conjunto de falas que tem pressupostos sobre o crescimento económico 
com que tendo a não concordar. Dizer que o Estado tem de ser posto na ordem é dizer 
que não podemos esperar que ele agora passe de 50% do rendimento nacional, à escala 
europeia, para 57% e depois 65% (e notem que o limite nestas coisas não são os 100%, 
pois o Estado é muito inventivo). Num mundo civilizado que não existe, todos teríamos 
um Osborne. Não temos porque todos os países são diferentes. Mas podíamos ter 
aproximações e Ferreira Leite e seus capangas não terão sequer pensado nisso. 

Uma última nota, também respondendo a alguns comentários do post anterior: 
correu a teoria que era melhor que as medidas de salvação pecassem por excesso e corre 
agora também a teoria de que é melhor largá-las mais tarde do que mais cedo. Isso deve 
ser mesmo verdade. Os tories de Osborne, apesar de tudo, sabem isso, assim como o 
resto do centro-direita europeu. Será que no PSD estas ideias ainda um dia conseguem 
colar? Ou vai ter de ser o PS a tomar conta do recado? Se não fosse pela graça das 
eleições, qualquer dia mais valia regressar ao regime do partido único. 

12 Outubro 2009 
Ideologias e o lado "bom" do Estado 

Há várias razões para não usar a ideologia na análise do Estado. Uma delas, é 
que ele nem sempre é bom e nem sempre é mau. Agora, por exemplo, temos de começar 
a dizer que ele é mau, para não se vangloriar demais dos seus feitos recentes e crescer 
mais do que já cresceu. Todavia, mesmo assim, vale a pena lembrar que às vezes ele é 
necessário. Querem 3 exemplos, dois que afinal eram presuntivos mas outro que não o 
é? Mesmo sem resposta, aqui vão: 

1) Há muito que muitos perceberam que a auto-estrada de Cascais (entre outras) 
precisa de radares. Aquilo podia ser um agradável e rápido passeio, mas em vez disso é 
uma grande selva cheia de desastres. Não há radares e a razão principal (presumo, 
desculpe-se que isto afinal não é bem um exemplo mas um presuntivo exemplo) é que 
aquilo é privado e a Brisa está-se nas tintas para gastar dinheiro com radares, aumentar 
o nível de segurança e reduzir o número de desastres. Acrescente-se que são as 
concessionárias que pagam a segurança das auto-estradas. 

2) Os únicos pontos ainda com lixo nas zonas centrais de Lisboa são os eco-
pontos. Em todo o lado civilizado eles já desapareceram, excepto aqui. O lixo que eles 
atraem não é culpa dos cidadãos, mas da existência desses pólos de atracção de lixo. Se 
fossem da Câmara, já tinham sido arrumados, seguramente (afinal mais um presuntivo 
exemplo). 

3) Este é menos presuntivo mas devia ser melhor explicado: li algures no Jornal 
de Negócios que as empresas públicas têm níveis de produtividade (do trabalho e aí está 
um busílis) bem acima da média nacional e que contribuíram com algumas centenas de 
milhões euros para as receitas do Estado (e quem é que, nos idos anos 1980, alguma vez 
pensaria que isto seria possível? Bem, pelo menos conheço uma pessoa que...) 

19 Outubro 2009 
Instituições e crescimento económico 

Quando comecei a trabalhar em História Económica, nos anos 1980, a moda 
vigente sobre as causas do crescimento económico dizia-nos que o que contava eram os 
custos relativos de determinados factores de produção, as condições com que os agentes 
económicos tinham de lidar. O industrial inglês não era "melhor" do que o francês, mas 
agia num ambiente económico diferente, que levou a resultados diferentes. Por 

http://www.ft.com/cms/s/0/829d469e-a21e-11de-9caa-00144feabdc0.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/10/institui%C3%A7%C3%B5es-e-crescimento-econ%C3%B3mico.html
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exemplo, sendo o ferro e o carvão relativamente baratos e o trabalho relativamente caro, 
então estavam reunidas as condições para se usarem mais máquinas e menos homens e, 
por essa via, criadas melhores condições para a inovação tecnológica e a 
industrialização. Depois, nos anos 1990, veio a moda das instituições. A mudança teve 
tonalidades ideológicas e esteve de algo modo ligada à mudança de paradigma 
associada à queda do muro de Berlim. A atribuição do Prémio Nobel de Economia de 
1993 foi nessa corrente, ao ser escolhido Douglass North (e também a Robert Fogel, que 
não tinha nada a ver). Mas a moda de que o que contam são acima de tudo os custos 
relativos dos factores, as forças de mercado, as condições económicas gerais, está a 
regressar. Se você pensa que as instituições são condição necessária e suficiente para o 
progresso tecnológico, veja a lição de Bob Allen (Oxford) na Conferência de 2009 
da associação britânica de história económica. Não é que as instituições não contem, 
mas é preciso saber quanto contam e se contam mais do que outras coisas. Os primeiros 
20 minutos da conferência são talvez os mais importantes. Há textos relacionados que se 
podem facilmente encontrar na internet. 

19 Outubro 2009 
Que viva Espanha! 

Há 4 escolas espanholas nos 100 mais (e 3 nos 25 mais) do ranking mundial de 
MBA do FT, um ranking dominado pelos EUA onde só entram países grandes e poucos 
pequenos. Escola portuguesa, não há nenhuma. É mais um lado de Espanha para que 
vale a pena olhar, com atenção, e perguntar: que vantagens está Portugal a retirar do 
facto de ter uma potência média mundial como vizinha? Pouco, muito pouco e a 
Universidade devia retirar mais vantagens. 

Mariano Gago não foi um mau ministro da Ciência e do Ensino Superior (ou lá 
como é que se chamava o ministério). Mas também não foi muito bom. Foi bom durante 
uns tempos mas depois como que ficou parado. São conhecidas as semi-revoluções que 
introduziu em tempos na FCT e também algumas coisas que ainda fez nas 
Universidades, incluindo pôr um bocado mais de senso nos regimes de financiamento. 
Bem, eu não percebo muito destas coisas, pois política universitária não é seguramente 
um dos meus fortes, mas é o que se diz. Depois, parou no tempo. 

Em Espanha, a Universidade está a sofrer uma revolução - com imensos 
problemas claro: se os meus colegas espanhóis soubessem que estou a usar o caso deles 
como "bom exemplo"..., mas a verdade é que estão a milhas de nós, e não só na 
internacionalização dos MBAs. Alguns exemplos: o número de revistas que, com ajuda 
do governo espanhol, entraram na classificação do Thmoson-ISI, a empresa que melhor 
certifica a qualidade científica das revistas (e que tem um monopólio que não consegue 
ser vencido, mas que precisa); o facto de haver contrapartidas financeiras para quem 
mais publica; o número de artigos de autores espanhóis em revistas especializadas; e 
muito mais, imagino. Seria tão fácil importar algumas dessas coisas, mesmo daqui ao 
lado. Mas não, estamos ainda a olhar para o umbigo, a ver se por lá descobrimos algo de 
novo. 

Ao menos no futebol, as coisas estão mais iberizadas. Mas mesmo aí acontecem 
coisas estranhas: porque raio a nossa proposta obriga a que Portugal pague 40% do 
orçamento e não em proporção dos PIBs dos 2 países que é mais coisa dos 15-20%. 
Será por que Portugal descobriu 40% do Mundo e Espanha os outros 60%? Devem ser 
contas dessas que estiveram na mente dos ilustrados negociadores portugueses. Mas se 
calhar é melhor isso do que os 0% da iberização das universidades. 

20 Outubro 2009 
Entre as brumas da memória 

Esta é a segunda vez e não deve ser a úlitma: não acrescentaria uma vírgula a 
este artigo de Pinto e Castro. Se, um dia, a ideia de que Portugal é periférico há muito 
entrar no nosso imaginário, seguramente as interpretações da história pátria e também 
dos momentos presentes mudarão. Se se conseguir isso, teremos um novo país, uma 
nova visão dos problemas desse país e ficaremos muito mais optimistas. 

http://www.ehs.org.uk/ehs/podcasts/tawney2009.asp
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings
http://alfa.fct.mctes.pt/
http://science.thomsonreuters.com/
http://desporto.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405965
http://desporto.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405965
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=392157
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Há um autor de história social moderna, Nuno Monteiro, que há algum tempo já 
se convenceu disso, pelo menos relativamente aos séculos XVII e XVIII, e mostra-o 
bem na sua análise dos mais abastados do país. Mas nem todos os historiadores acham 
assim. Ainda há umas semanas, tive uma interessante discussão com uma excelente 
historiadora do período moderno que me queria convencer que a colecção de arte de D. 
João V rivalizava em grandeza com a dos Medici (séculos XVI-XVII), só que tinha ido 
toda com o terramoto de 1755. Claro que não, pois caso contrário estaria documentada 
no estrangeiro, na origem das peças, como se passava na altura. 

Entretanto, a grandeza de Espanha começa a ganhar raízes mais profundas, o 
que faz com que o contrate entre os dois países peninsulares se torne aos nossos olhos 
cada vez mais antigo. Veja-se o que Carlos Álvarez-Nogal e Leandro Prados de la 
Escosura concluem neste importantíssimo artigo, no qual o crescimento espanhol do 
período moderno é estimado com base em informação sobre produção agrícola e 
urbanização. 

22 Outubro 2009 
Publicações, finanças e negócios 

Estava aqui a pensar com os meus botões o que queria dizer esta escolha para 
ministro das Obras Públicas, a pensar de onde vinha António Mendonça e para onde 
poderia ir, quando fui ver o seu curriculum no ISEG e me deparei com estalista de 
publicações. Há coisas difíceis de dizer, porque as pessoas podem ser mais ou menos 
próximas, ficar chateadas, podem ser até quase colegas (devo dizer que não conheço 
António Mendonça). Mas, quando se trata de um ministro, há também coisas que não 
podem deixar de ser analisadas, digamos. E a coisa que não deve talvez deixar de ser 
analisada é a lista de publicações em causa, que está mal feita. Publicações são o que sai 
publicado em revistas ou livros. Ok, também se podem inclur a tese e os working 
papers, de preferência separados. O resto são trabalhos em curso, relatórios, 
comunicações. Para mim, isto não é um pormenor, mas, enfim, se calhar estou a ver mal 
a questão. 

Mais importante será todavia tentar perceber porque ainda não foi desta que 
Sócrates escolheu alguém que se mexesse bem na esfera da alta finança e do alto 
negócio. É que a parte mais difícil das obras que vêm aí é a da escolha das formas de 
financiamento e das negociações com os ... capitalistas. Mendonça saberá negociar com 
Jorge Coelho, Teixeira Duarte (? - não sei quem manda lá e osite não diz), Fernando 
Ulrich ou Ricardo Salgado? Será que isso vai ser deixado a Teixeira dos Santos? Bem, 
também se pode dar o caso de eu - e o novo ministro - estar a ser um pouco ingénuo... 

PS: e aqui está um bom exemplo de como as empresas não bricam em serviço 
com o governo. Isto não é coisa de bons vs. maus mas sim de negócio, alto negócio. 
Todos podem aprender, claro, mas quem lá está há mais tempo leva vantagem. 

24 Outubro 2009 
O lince ibérico 

Para se perceber a economia de um país é preciso olhar para muita coisa. Não 
basta ler números, desenhar modelos ou esgalhar econometrias. E há muitas coisas 
importantes para que se tem de olhar. Por exemplo, a posição do país na geografia 
mundial. Veja-se o que aconteceu ao lince eursoasiático, e as regiões da Europa onde 
ele não foi extinto. O que se pode concluir disso? 

Entreanto, o esforço de restabelecer as colónias onde aindá é possível, é um 
esforço indicativo de progresso, mas isso é um sinal de leitura menos importante. 

28 Outubro 2009 
Ai essas contas 

Aqui diz-se que as 3 linhas do TGV em Portugal são 10% das linhas europeias e 
que as 5 são 17%. Ora não se percebe bem se das existentes hoje ou em 2010, mas 
parece que é hoje. Segundo este link, que aparece no Google com a pesquisa "high 
speed train in Europe", e que é uma notícia de 2007, em 2020 haverá 7.592 km de TGV 
na Europa e em 2020 cerca de 13.000. Ora os 370 km portugueses (3 linhas) são 4,9% 

http://www.ics.ul.pt/imprensa/det.asp?pesq=monteiro&pesq_escolha=autor&id_publica=193
http://pedrolains.typepad.com/%C3%81lvaresPrados.pdf
http://www.iseg.utl.pt/docentes/docentes.php?opc=5&qual=1096&lang=
http://www.iseg.utl.pt/docentes/docentes.php?opc=5&qual=1096&lang=
http://www.teixeiraduarte.pt/
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=392791
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/10/o-lince-ib%C3%A9rico.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_lynx
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/11/ai-essas-contas.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=394241
http://www.raileurope.com/about-us/for-journalists/press-release/2007/high-speed-rail-give-short-haul-air-run-for-the-money-in-europe.html
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do estimado para 2010 e 2,8% do estimado para 2020. Os 800 km (5 linhas) são 
respectivamente 10,5% e 6,2%. Ou seja, 3 igual a 2,8 e não 10, e 5 igual a 6,2 e não 17. 
Ou não? 

03 Novembro 2009 
Corrupção 

As histórias de corrupção e crescimento não me convencem. Ninguém sabe ao 
certo o que um afecta o outro e vice-versa. Apenas sabemos que os países mais ricos são 
menos corruptos e novamente vice-versa. Mas são menos corruptos porque alguém 
alguma vez achou que era preciso fazer alguma coisa, não porque os habitantes dos 
países mais ricos tenham genes diferentes. Afinal somos todos iguais e filhos de Deus - 
ou de Darwin. É preciso fazer algo, portanto. A não-corrupção não cai do céu. 

Na Finlândia, esse recorrente paradigma, você pode ir à Internet ver quanto o 
seu vizinho ganha. O mais interessante é que isso é assim há décadas. De facto, algures 
nos anos 1960 (ou talvez antes - soube disto por lá numa casa semi-rica entre dois copos 
de "champanhe") funcionários das finanças começaram a publicar uma lista telefónica 
com os nomes das pessoas e os rendimentos. A Internet só veio facilitar. 

E por cá? Por cá há coisas estranhas e outras ainda mais estranhas. A limpeza 
com que Armando Vara foi posto de lado até se ver o assunto arrumado foi 
espectacular. É assim que deve ser de facto. E isso não vai contra a religião de que 
somos todos inocentes até prova em contrário. E por que é que Vara foi posto de lado? 
Simplesmente porque com bancos não se brinca e há uma lei que diz que o Banco de 
Portugal pode pedir isso e o banco pediu. Ora por que é que não há uma lei que diga 
isso também sobre as empresas públicas. Se o precedente está aberto, tal não parece 
difícil de alcançar. Mas não há. E porquê? 

São seguramente várias as razões. Os primeiros culpados, somos nós. Muitos de 
nós ainda acham que nem tudo está perdido com o regime actual. Muitos ainda acham 
que isto vai lá com apelos ao bom senso, à moralização - é um misto de optimismo, 
liberalismo de pacotilha e herança napoleónica. Os segundos culpados são a malta da 
massa. O silêncio de quem costuma ir à televisão e aos jornais falar ou escrever sobre 
corrupção, quando as coisas vêm à superfície, sobe de tom. Afinal todos vão aos 
mesmos alfaiates e restaurantes e é chato falar mal de quem se conhece, mesmo que se 
tenha a folha totalmente limpa, como muitos obviamente têm. E, depois, há a culpa da 
famosa classe política. Aqui sou eu quem se cala, mas talvez chegue dizer que três 
coisas pequenas de seguida valem, pelo menos, uma coisa média. 

08 Novembro 2009 
Estou curioso 

Um dos interesses da História Económica é que conhecemos o futuro. Isso é 
muito bom. Por exemplo, lemos jornais ou livros "velhos", em que grandes sumidades 
nos dizem que o mundo vai acabar e nos explicam detalhadamente porquê e vemos que, 
passados alguns anos, o mundo não só não acabou como, em alguns casos (quase 
sempre), até ficou melhor. É por ver isso, tantas vezes no meu trabalho, que dou sempre 
um grande desconto às análises que vemos, recorrentemente, no presente, sobre o fim 
da economia portuguesa, o desastre em que estamos metidos, como se deveriam mudar 
mentalidades e comportamentos, etc., etc. 

Mas a história económica também se pode fazer mensalmente. Nem sempre é 
preciso esperar anos. No presente, depois dos vários anúncios de cataclismos, estamos a 
começar a ver outras coisas. A primeira é que afinal as exportações estão a responder, 
uma notícia que saiu há uns dias. Agora, é que a poupança nacional está a crescer, uma 
notícia saída hoje (ver também aqui). 

Estou curioso em saber o que aconteceu. Será que vou conseguir algum tempo 
para ler o último Boletim de Outono do Banco de Portugal? Pelo menos estou neste 
momento a imprimi-lo (são quase 90 páginas!). 

As coisas mais positivas têm de ser ditas com pelo menos duas ressalvas. A 
primeira é que dizer que isto afinal não está assim tão mau, não é dizer bem do 

http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1410220
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=396641
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/Publicacoes/bol_outono09_p.pdf
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Governo. Para mim, como para muitos historiadores económicos, os governos são 
apenas uma parte do assunto. A segunda é que não se pode deixar de olhar para as 
coisas graves, com alguns ainda nos lembram bem, como foi recentemente o caso de 
Vítor Bento, neste informado artigo. Podemos é talvez retirar conclusões menos 
dramáticas, lembrando-nos que o futuro ao mercado pertence e que este, na maior parte 
daz vezes, olha bem por nós. 

17 Novembro 2009 
Faça você mesmo (se conseguir) 

Há muito que não lia um boletim trimestral do Banco de Portugal e agora 
lembrei-me porquê ao ler em 30 minutos o do Outono de 2009. É que se trata de um 
documento muito bem feito mas a que falta alguma coisa. Como muitos saberão, a 
investigação sobre a economia portuguesa feita em Portugal (ou noutras partes, por 
maioria de razão) é escassa. Há várias razões para isso, quase todas boas, mas, adiante. 
O Gabinete de Estudos Económicos do Banco de Portugal é uma excepção. É lá que se 
produzem as melhores radiografias da economia portuguesa, quer anuais, quer 
trimestrais (ou outras internas). Pois bem, no boletim trimestral é dada uma dessas 
radiografias, em bom português e com bons suportes gráficos. Mas falta a interpretação. 
É verdade que há umas coisas na introdução e outras na conclusão, que devem ser o 
pouco que a maior parte das pessoas, incluindo os jornalistas, lêem. Mas a interpretação 
que lá está é claramente insuficiente e pocuo comprovada, por assim dizer. No fundo, 
temos um quadro geral de tudo o que pode interessar para se perceber a economia 
portuguesa, mas depois não nos é dada uma forma de interpretarmos esse quadro.  

Não nos é dada, mas sabemos que ela existe. Seguramente isto que estou a dizer 
é reconhecido por muitos que trabalham nestas coisas. E podemos presumir com alguma 
segurança que haverá quem, algures no Banco, se preocupe em colocar a informação em 
modelos mais ou menos complexos (desde Greenspan que são cada vez menos 
complexos...) para deles extrair conclusões. Mas isso não chega ao povo. 

E não chega porquê? A resposta só deve ser uma. Não haverá nunca uma só 
interpretação da realidade. Ê não há, no fundo, forma de dizer que uma é melhor do que 
outra, pois os modelos usados para chegar a essas interpretações são obviamente 
falíveis. Mas podemos sempre dizer algo, concluir algo. Só que, para o fazer, é preciso 
fazer escolhas sobre a forma como se vê a realidade, se se deve dar mais peso à relação 
x ou à relação y, por exemplo. O Banco de Portugal não pode fazer isso, por razões de 
estatuto e políticas. 

E se o BdP resolvesse alienar uma parte do seu Gabinete de Estudos 
Económicos, criasse uma entidade autónoma, porventura adstrita a uma faculdade de 
economia e, depois, fizesse um bocado de outsorcing das suas análises? Com isso a 
parte extraída ganharia liberdade de escolher e de produzir resultados mais dirigidos. 
Não seria um ganho para todos? - Estas propostas de algibeira são sempre um pouco 
absurdas, mas pode também ter algum fundo de razão. Mas, sim, que se continuem a 
publicar estes estudos, que serão sempre úteis pelo menos para consumo interno e para a 
missão que o Banco de Portugal tem enquanto whatchdog da economia portuguesa. 

17 Novembro 2009 
O trinco europeu 

A construção europeia é uma das coisas mais inteligentes da história política 
mundial dos últimos 100 (200, 300, desde Vestefália? Roma? o que quiserem) anos. 
Que não haja dúvidas sobre isso. Com todos os defeitos, anti-democratismos, recuos, 
burocracias, erros, etc., etc. Talvez o grande rival do feito seja a construção de alguns 
estados nação ao longo dos séculos XVIII e XIX. Mas, mesmo aí, se foram manobras 
igualmente inteligentes, do ponto de vista institucional e político, foram feitas de uma 
forma um pouco mais dura e um pouco menos diplomática, para dizer o mínimo. 

O Tratado de Lisboa era necessário. Não demasiado necessário, pois então seria 
um sinal de fraqueza institucional. Era necessário e foi ratificado por 27 estados. Levou 

http://economico.sapo.pt/noticias/serei-so-eu_74133.html
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/Publicacoes/bol_outono09_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Paginas/default.aspx
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3 anos? No problem, se fosse preciso poderia ter levado 10 (bem...). Afinal, a União 
Euroepia está para ficar enquanto fizer falta e ainda fará falta durante algum tempo. 

A escolha do primeiro-ministro belga e de uma mulher britânica, ambos, para 
mim e seguramente para muitos outros, ilustres desconhecidos, foi outro bom golpe. A 
eles se junta um sulista. A União Europeia não precisa de líderes carismáticos e agora 
tem três, incluindo claro Barroso, que o não são. É assim mesmo. Blair teria sido um 
desastre, não por causa do Iraque ou por ser da esquerda-direita, mas sim porque tem 
personalidade a mais e, ao que parece, segundo o FTmostrou em artigos sucessivos, 
uma folha menos clara na escolha de alguns parceiros de negócio, incluindo Kadhafi, da 
Líbia. 

Temos agora três chefes que pertencem às famílias políticas que construíram a 
Europa, a democrata-cristã e a social-democrata, e representam a origem (1957) e os 
dois primeiros alargamentos (1973 e 1981-6). Nada mal, digamos. Ficou de fora o 
Leste, mas a esses ainda vai calhar o BCE (um alemão do Leste, por exemplo?) 

E o tal Sr. Europa que o Sr. Kissinger pedia? Eu, pelo menos, não quero tal 
coisa. Um Sr. ou uma Sra. Europa significaria que o continente falaria a uma só voz, o 
que é nitidamente a-histórico. Não pode. Os EUA tiverem um Sr. América em Bush e 
80% dos nova-iorquinos (onde me incluo) não gostaram muito. Prefiro que assim não 
seja. E note-se que o Sr. América só o é quando tem o Senado por trás. Que o digam o 
Sr. Wilson ou o Sr. Carter. 

Tudo isto dito, apontem-se agora as baterias ao que é preciso fazer, aos erros, e 
a tudo o mais, que isto lá por Bruxelas avança mais com o pau (as exigências) do que 
com a cenoura (os elogios). Por outras palavras, srs. ministros de cá, não se esqueçam 
da pequena política europeia, que isto não anda mesmo lá muito bem.  

20 Novembro 2009 
O 25 de Novembro hoje 

Há qualquer coisa a aprender com o desfecho dos acontecimentos que levaram 
ao golpe e ao contra-golpe do dia 25 de Novembro de 1975, mas ainda ninguém 
conseguiu dizer bem o quê. Não é fácil perceber por que não começou então uma guerra 
entre facções militares, quem evitou que se disparassem os primeiros tiros ou se 
movimentassem as primeiras tropas. Mas a solução para este puzzle tem de estar do 
lado do PCP e dos militares. 

Do lado do PCP, já vi escrito em muito lado que foi Álvaro Cunhal que não 
deixou que as coisas fossem mais longe, por perceber que não havia ganhos políticos. 
Do lado dos militares, ao ler isto, fiquei com a sensação que fomos salvos pelo "Eh pá" 
e pela proximidade entre muitos dos comandos militares que, apesar de estarem em 
campos políticos opostos, não quiseram o confronto armado. No fundo, são até as 
mesmas razões. Se tudo isto é verdade, então o que se tem de deduzir verdadeiramente é 
que o país beneficiou de algo que existe em muitos países pequenos, a saber, da 
proximidade entre as pessoas que não permitiu o confronto mais extremado. Todos os 
que mandavam, mais ou menos se conheciam e não queriam andar à chapada. Isso 
salvou-nos de uma guerra civil o que foi muito bom para a altura, claro. Mas essa 
intimidade pode ser má em outras ocasiões... 

25 Novembro 2009 
O que se passa neste país? 

Isto mais isto é igual a quê? É assim tão óbvio? Sempre pensei que Vasco 
Pulido Valente tem sempre um bocadinho de razão, mesmo quando não parece. É 
mesmo o que ele anda a dizer há já um ou dois anitos? Isto está mesmo pior do que já 
esteve? Atenção que falo de política, não de economia, que são coisas diferentes. Já 
aqui há umas semanas pensei alto neste blog que 3 coisas pequenas sucessivas fazem 
pelo menos uma média, mas parece que as coisas pequenas não param de aparecer e a 
soma a somar. 

22 Novembro 
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http://jornal.publico.clix.pt/noticia/22-11-2009/contagem-decrescente-para-uma-guerra-civil-18261109.htm
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/11/o-que-se-passa-neste-pa%C3%ADs.html
http://abcdoppm.blogs.sapo.pt/503949.html
http://suctionvalcheck.blogspot.com/2009/11/quantas-pesetas-vale-o-caractere.html
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Os juízes deste país              
Já li o livro há algum tempo e li-o de uma assentada, como penso que só me 

aconteceu uma vez ou outra com um livro escrito por um jurista. O homem é um génio, 
coisa que os amigos e colegas seguramente já sabiam, mas que o comum dos mortais 
como eu apenas desconfiava. Ainda dizem que a política não atrai boas cabeças. 

Como li há algum tempo e como isto não é uma recensão, deixem-me aqui dizer 
apenas o que me ficou na retina. Diz Paulo Rangel que há constituição para além da 
Constituição. Acho que diz também que isso é uma marca de 
modernidade. À medida que as sociedades se tornam mais 
complexas, há mais coisas que são decididas no dia-a-dia, que 
não podem ser previstas na lei. 

As entidades reguladoras, por exemplo, fazem 
constituição ao decidirem sobre casos concretos. Aliás, posso pôr 
aqui da minha lavra, que o mesmo sucede com a integração 
europeia e os Tribunal Europeu de Justiça, o qual, através de 
decisões que toma, obriga, por exemplo, o mercado único a ser 
mais único. Mas a instituição que em Portugal mais faz 
constituição para além da Constituição é a dos tribunais e dos 
seus juízes. Isso é importante e tem implicações que não estão a ser cabalmente 
assumidas pela classe e por quem a regula. 

Nos tribunais não se decide apenas a partir das leis. Estas são interpretadas 
consoante as idiosincrasias dos juízes ou da tradição. Isso torna os juízes falíveis, e por 
isso os tribunais deviam ser mais abertos, mais sujeitos ao escrutínio democrátivco e 
melhor avaliados. Afinal, eles são parte da Grande Constituição. 

Diz-nos Rangel que estamos longe do escrutínio social, pois os juízes (como 
aliás, pode-se acrescentar, os professores universitários, os arquitectos, ou, em menor 
grau, felizmente, os médicos) passam uma grande parte do seu tempo a defenderem dos 
olhos dos cidadãos e das restantes instituições a redoma que os protege. Isto já foi dito 
por muita gente, seguramente, mas não tenho dúvida de que Paulo Rangel o diz de uma 
maneira erudita e simultaneamente mais interessante e profunda. 

Tudo isto leva ainda certas pessoas a aproveitarem-se do sistema, sem se 
preocuparem se isso é decente ou não. Tribunais mais abertos evitariam ainda tais 
abusos seguramente em muitas matérias, dos crimes económicos às questões de família. 

24 Novembro 2009 
Agora... 

... é que vem aí o socialismo. Muitos achavam que os pacotes de estímulo eram 
socialismo, mas já se desenganaram. Todavia, falharam por pouco, pois o dito vem aí, 
no próximo par de anos. Como isto é por ciclos, resta saber onde está a ser cozinhada a 
próxima Mrs. Thatcher. Será novamente na Grã-Bretenha, com Cameron? 

25 Novembro 2009 

O Fim da História de Portugal? 
É com muita pena mas tem de ser anunciado: não há uma História de Portugal. Se 
existe, este livro não consegue mostrá-la. Que não haja confusão, esta obra é de uma 
qualidade sem igual. Ainda não a li toda, mas já dá para ver isso. O facto de este livro 
não mostrar, quanto a mim, uma história de mil anos podia 
resultar da circunstância de ser escrito por três autores que não 
tivessem conseguido fazer as ligações. Todavia, já passei pelos 
três autores (estou agora a ler sobre os anos 1830-50) e acontece 
que eles conseguiram fazer ligações muito boas. Aliás, um dos 
melhores capítulos da segunda parte, que cobre a período 
moderno, é precisamente o primeiro, que liga eximiamente com a 
parte anterior.  

http://www.wook.pt/ficha/o-estado-do-estado/a/id/1553598
http://www.wook.pt/ficha/historia-de-portugal/a/id/2990790
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/11/agora.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS_OPINION&id=397903
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Também a segunda passagem de autores está perfeita, quer no fim da parte II, 
quer no início da parte III. Isso sem dúvida foi muito bem conseguido. O livro tem 
alguns defeitos, claro, sendo talvez o principal o facto de haver capítulos que foram 
escritos em serviço mínimo. São poucos, talvez dois ou três, e devem ter resultado de 
alguma falta de tempo ou de os autores não serem especialistas desses períodos.  

Como era necessário cobrir tudo, esses capítulos tiveram de ser escritos. 
Mas o mais importante é que o livro não revela uma história continuada deste 

canto do mundo. Por outras palavras, aquilo que a política do século XIX tem a ver com 
a do século XIII é quase nada se não mesmo nada. E isso faz sentido. Afinal, as 
influências em cada momento do que se passava sobretudo no resto da Europa eram 
mais importantes do que aquilo que se havia passado alguns séculos antes. Portugal é 
um caso esepcial, uma vez que tem fronteiras e uma língua (logo, documentos) também 
muita antigas. Mas essa especialidade não lhe dá o atributo de ter uma história 
"nacional" de 1000 anos. Isso é bom, pois torna-o, afinal, mais igual aos outros, pois em 
lado nenhum da Europa existem essas histórias. Temos é uma história da Europa, com 
um par de milhares de anos, da qual Portugal faz parte. Porventura é algo que só se 
percebe com este livro e, nem que seja só por isso, valeu a pena o esforço. Para além, 
claro, da leitura extremamente agradável que o mesmo proporciono e também de ter as 
melhores descrições das várias épocas da história portuguesa. 

Em nota pessoal, acrescento que me resta agora tentar perceber se existe uma 
história económica de Portugal, não com 1000 mas com 500 anos. Se existir, não haverá 
contradição entre isso o que se disse acima. O caminho da não contradição entre essas 
duas coisas passa por olhar para Portugal por outro prisma, menos nacional e mais 
europeu (para começar). 

28 Novembro 2009 
1640 noves fora ... 27 

O que significa o 1º de Dezembro e a Restauração? Será que a nova História de 
Portugal (ver post abaixo) contribui para responder a essa questão? No meu caso, 
contribui, não tanto pelo que se aprende de novo, mas pela ligação dos factos que é 
feita. Não tenho o livro comigo mas é um exercício interessante tentar responder 
apelando à memória do que li. Os factos que importam são que, em primeiro lugar, a 
união dinástica de 1580 seria quase inevitável e não era obrigatoriamente vista como 
algo de negativo. A prová-lo está o facto de, desde a independência de Portugal como 
reino, terem sido vários os casamentos entre príncipes das coroas ibéricas e não foi mais 
do que um casamento desses que levou à união, por morte do monarca português. 

Em segundo lugar, que muitos aprovaram a união, já que ela foi feita com 
algum cuidado, uma vez que uma parte do governo ficou nas mãos da aristocracia 
portuguesa. Em terceiro lugar, que as coisas começaram a correr mal quando a distância 
entre Lisboa e o Escurial se mostrou demasiadamente grande para um governo eficaz. 
Em quarto lugar, que as coisas começaram mesmo a correr muito mal quando subiu a 
colecta de impostos em Portugal para o financiamento das guerras dos Habsburgos na 
Europa. E depois? Como foi conseguida a independência? Segundo me lembro, 
defende-se no livro que o sucesso do golpe palaciano teve algo de extraordinário e foi 
de facto um gesto arrojado. Finalmente, escreve-se que as guerras da Restauração foram 
das mais violentas que Portugal conheceu, até ao século XIX. Em suma, um acto 
heróico contra o mau governo e a saída dos impostos, com sérias consequências na vida 
das pessoas. Algo que nunca mais se repetiu. 

E consequências? Esta é da minha lavra, mas ainda não foi suficientemente 
explorada. 1640 deu inicio ao vício de o Estado se meter com a economia. A capacidade 
de produzir cereais e algumas manufacturas, de guardar o ouro no território nacional 
(isto é, de proteger a balança de pagamentos), e de chegar a todo o território tornou-se 
sinónimo de independência. Esta passou a ser justificação para muita coisa, então e nos 
anos vindouros. Mais consequências? Diria que quase todas boas, passe-se a ironia, mas 
só até um certo ponto, já passado, na história. Mas agora queremos menos Estado, 

http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3498616.html
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menos impostos, menos proteccionismo e ...mais dependência de outra união (que muito 
ainda tem de ser metida no ordem, todavia). 

01 Dezmebro 2009 
Ainda os juízes 

Há uma outra ideia interessante no livro de Paulo Rangel que segue um pouco, 
embora numa outra vertente, aquilo que Manuel Lucena há muito disse. A corporação 
dos juízes é tão tradicional, tão atávica que, inclusivamente, passou largamente 
incólume pelo período do Estado Novo. O Estado reinava nas coisas dele e, se quis 
prender e torturar, teve de arranjar um sistema paralelo (os tribunais plenários). Os 
juízes, esses, continuaram a fazer o trabalho deles. 

Isso foi bom, por um lado e, note-se que é algo que não acontece em todas as 
ditaduras, longe disso. Não fez do Estado Novo menos ditadura, mas teve seguramente 
lados bons. Mas revela, como se conclui da leitura de Rangel, o lado atávico da 
corporação. Veja-se por exemplo o que se passa nos tribunais de família. A sociedade 
vai mudando, as relações dentro das famílias vão mudando, mas todos nós tememos ser 
um dia julgados por um juiz de batina reluzente, cabelos apanhados por cima da careca, 
óculos de professora primária dos anos 1980, ou pelos seus jovens colegas arrivistas, a 
quererem comportar-se como os ídolos mais velhos sendo por isso ainda mais 
atávicos. Imagino que o mesmo desfasamento entre os juízes e a sociedade se passe nos 
tribumais do trabalho, comerciais, etc. É disso que se fala quando se fala de ncessidade 
de reformas. No fundo, é pôr os juízes na ordem. A seguir, que venham os professores 
universitários, talvez os médicos (por acaso esses acho que não), os advogados, os 
arquitectos, e tudo o mais. Uf! o que há sempre para fazer em países atrasados: é por 
isso que o atraso é tão difícil de vencer... 

05 Dezembro 2009 
Conundrum 

Sobre a economia portuguesa, há economistas que gosto de ouvir falar pois, 
apesar de não serem teóricos do crescimento, conhecem bem como isto se passa. Depois 
há aqueles a que eu acho que devo prestar atenção, pois de lá podem vir coisas novas, 
sabendo todavia que na maior parte das vezes isso não acontece. Há ainda alguns que 
gosto também de ler e de ouvir, com os quais não concordo, mas que sim, têm as suas 
razões. Finalmente, há os outros que não consigo perceber, que misturam efeitos de 
causalidade recorrentemente e que não têm uma ideia clara sobre o que faz as 
economias crescer. Tudo isto com o devido respeito sendo, como é, uma opinião pessoal 
que pode estar errada se eu estiver errado. No segundo grupo acima referido está 
Eduardo Catroga. É daqueles que tem sempre um bocado de razão. Li com toda a 
atenção a entevista que deu ao "Público", há uns dias, para ver o que ele dizia. 

Recorde-se que este homem conhece os meandros orçamentais, sabe o que está 
do lado de lá das mesas em que os governos se sentam e tem uma intuição económica 
de respeito (para além de ser um dos mais bem sucedidos gestores do nosso país, desde 
há largos anos). Se há um caminho novo a seguir (como se alguma vez isto de economia 
se tratasse de "caminhos a seguir"), seria dele que tomaríamos conhecimento. Pois bem, 
o que diz ele na entrevista? Abaixo reproduzo o que acho ser o centro da mesma. A 
minha conclusão é que Catroga diz, fundamentalmente, que é preciso aumentar a taxa 
potencial de crescimento da economia portuguesa. Fiquei contente? Ficou contente? 
Então também ficará contente se eu lhe disser que temos um problema de 
competitividade e que temos de combater esse problema com todo o vigor. Ou que 
temos um problema de custos de contexto que têm de ser combatidos. Ou que... Já se 
percebeu onde quero chegar? 
Como se faz isso em termos práticos? 
... 
Mas o que sugere em termos práticos, porque esse é um diagnóstico já feito há 
muito tempo? 

http://jornal.publico.clix.pt/noticia/01-12-2009/nasce-hoje-uma-uniao-diferente-com-a-assinatura-dos-vinte-e-sete-18327094.htm
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/11/os-ju%C3%ADzes-deste-pa%C3%ADs.html
http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1412754
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... 
As medidas restritivas que o FMI defende e algumas das quais também defende, 
não vão afundar mais a economia no curto prazo? 
É sempre difícil a compatibilização do curto prazo e do médio e longo prazo. Quando o 
FMI admite uma subida do IVA, por exemplo, não há dúvida que isso poderá ter 
implicações no consumo e logo tem implicações no crescimento económico no curto 
prazo. Mas temos de raciocinar num horizonte largo. Há sempre tendência para que no 
curto prazo alguns destes remédios poderem representar alguma contracção da 
actividade económica. A questão é de saber se temos medo de aplicar remédios de curto 
prazo e deixar o cancro a germinar no médio e longo prazo. Dou mais prioridade ao 
ataque ao cancro. O problema central da nossa economia é o crescimento potencial. Na 
década de 90 estávamos com um PIB potencial na casa dos três por cento e agora, 
mesmo antes da crise, esse crescimento era inferior a um por cento. Esta é que é a 
questão central. Se houvesse um discurso de verdade, realista, se houvesse a retoma da 
confiança, poder-se-ia explicar que estamos a fazer sacrifícios de curto prazo no sentido 
de criar melhores condições para o médio e longo prazo.  
Nesse ataque ao cancro fazia sentido aumentar impostos? 
Não faz sentido nenhum aumentar impostos. Devíamos era fixar um tecto para a carga 
fiscal e contributiva.  (...) 
Se congelar a despesa e reduzir a actual carga fiscal aumenta o défice... 
Não me preocupa tanto o défice para 2010. Mas admito que seja possível manter o 
défice para 2010 à volta do de 2009 que não sabemos bem qual será. 

06 Dezembro 2009 
Pequenos e bons (e o PSD) 

Há uma coisa que ainda não está suficientemente explorada neste país: a 
dimensão. Se há coisa que herdámos a muito custo do passado é a pequena dimensão, 
como país. Talvez se possam dividir os países pequenos em dois tipos, os dois na 
Europa, o escandinavo e o belga. Portugal pode ter mais a ver com o primeiro. O tipo 
escandinavo é aquele em que há alguma unidade de princípios que permite tomar 
medidas em que há quem perca e quem ganhe mas em que isso não é muito importante 
porque se espera que quem ganhe compense quem perca (deve haver maneiras mais 
sofisticadas de dizer isto...). Sendo assim, as medidas podem ser tomadas sem grandes 
percalços. Em Portugal, o recente mini-debate sobre o salário mínimo é um bom 
exemplo de consenso escandinavo. 

O PS fez o que fez, Cadilhe não disse que não, o BE acha claro que sim e a 
Igreja católica apoiou. O PSD oficialmente não disse nada (que eu saiba, mas nunca se 
sabe) mas também não tinha de o fazer, uma vez que é da oposição e a oposição só tem 
que dizer nada, quando está de acordo. Mas foi (se foi) uma atitude excepcional. 

O PSD ainda não aprendeu a ser oposição de um país pequeno. Está sempre a 
responder ao epíteto popular em que "eles", os políticos, são sempre o mesmo e só 
querem "uma coisa" e nada distingue este daquele. E qual é o mal disso? A democracia 
pode servir acima de tudo para mudar quem está no poder e não necessariamente para 
mudar de políticas. O PSD ainda vive com o espírito de confronto de Sá Carneiro, que 
foi seguramente necessário na "ala liberal" do marcelisno e no PREC mas se calhar 
agora já não tanto. Acalmem-se rapazes e raparigas. É que, ainda por cima, se fazem 
muito barulho podem vir a ser confundidos com a crise e lá se vai mais uma vez a 
alternativa. Aguiar Branco rejubila com o poder que a minoria relativa do governo 
lhe dá. Mas seria melhor se verificasse se o verdadeiro poder está nas conferências de 
imprensa com câmaras de televisão, ou se não estará algures em tranquilos gabinetes ou 
salas de estar. Apequenem-se agora para poderem reinar mais tarde. Sejam o menos 
belgas possível. 

08 Dezembro 2009 

http://arrastao.org/sem-categoria/da-decencia/
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2009/12/salario-minimo-e-combatividade-sindical.html
http://agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?tpl=&id=76520
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Queixinhas 
Confesso que estou farto do regime semipresidencial. Afinal, isto é uma 

democracia plena ou tem tutela superior? O regime foi herdado do PREC, quando não 
se podia de modo algum confiar num Parlamento e dos governos que de lá saíssem. 
Muito bem, teve a sua função. Curiosamente, foi também uma herança do Estado Novo, 
onde Salazar, como sabemos, era apenas Presidente do Conselho de tal forma que 
quando caiu da cadeira não caiu o regime, pois estava lá o Presidente. E, curiosamente, 
foi também uma herança da República que, por seu lado, herdou a ideia da Monarquia. 

Bem, isto deve ser mais ou menos assim, que eu não sou especialista em 
regimes políticos. Mas não interessa muito que esteja totalmente certo. E agora? 
Precisamos de um poder moderador? Então os partidos não se entendem no Parlamento 
e apela-se à intervenção do Presidente? Para quê? Para pôr os deputados na ordem? 
Acabe-se com este regime e aprenda-se a governar sem maioria absoluta. Como? Não 
faço ideia, mas estou farto de ter um presidente que faça mais do que cortar fitas. Olhe-
se para a Europa, em que a regra é presidentes sem poderes. E, se for necessário, tire-
se o D. Duarte de Sintra. 

09 Dezembro 2009 
Bottom line 

"Se os salários não subirem em 2010, quase meio milhão de trabalhadores 
receberá o novo salário mínimo nacional de 475 euros, refere o estudo de impacte do 
Ministério do Trabalho entregue aos parceiros sociais. Apesar disso, o aumento do 
salário mínimo terá pouco efeito nas empresas, estimado entre 0,22 e 0,69 por cento da 
massa salarial global." 

Falta claro explicar que isto acontece porque muitos dos que já ganhavam 475€ 
por mês não recebiam o salário mínimo e agora, por definição, passam a receber. Seria 
bom perguntar 
à Sra. Ministra quantos é que foram de facto afectados. Há coisas que se anunciam e 
outras que não, como se o povo não percebesse. Conseguiram anunciar uma medida 
com um impacto positivo máximo e um impacto negativo mínimo. Genial! 

O impacto nas empresas, como a intuição deste vosso criado previa, é pequeno. 
Os patrões é que não sabiam e por isso foram pedir mais à mesa do Orçamento. Acho 
tudo normal, sem problemas, cada um faz por si. Só me incomoda é que tal seja feito em 
torno de um assunto que joga com rendimentos tão baixos. 

10 Dezembro 2009 
Pratos limpos 

Os governos e os bancos centrais (convém falar dos dois pois há uns que se 
dizem independentes e o BCE até de certo modo é) injectaram dinheiro na economia 
para controlar a crise financeira. Certo? Certo. E o que é que isso de facto significou? 
Que os bancos tiveram acesso a créditos baratos - isso mesmo, baratos - até montantes 
quase ilimitados, e que com isso puderam emprestar a preços convenientes. Certo? Sim. 
E quem beneficiou com isso? Fácil, as famílias, nos seus créditos à habitação, as que os 
têm, que não são todas (e algumas nos créditos ao consumo), e as empresas. Estas ainda 
levaram mais uns pacotes de ajuda a pmes e coisas do género. Certo? Certíssimo. Então, 
por favor, acabem de uma vez por todas com o choradinho do salário mínimo que a 
esses ainda não chegou estímulo nenhum (pelo menos directamente). Se há empresas 
pequenas mais afectadas, que se vá aos fundos que já andam por aí e se lhos entreguem. 
Mas se o problema é a Sonae e a Jerónimo Martins... 

De facto este país não é a Alemanha onde os contratos sociais são para cumprir, 
permitindo a criação de almofadas para ajudar a combater crises, do género: hoje 
recebemos (trabalhadores) menos para amanhã sermos compensados e vocês (patrões) 
não vêm depois com desculpas para e tal... 

17 Dezembro 2009 

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/cavaco-silva-nao-comenta-pedido-de-intervencao-dos-socialistas_1413203
http://31daarmada.blogs.sapo.pt/2923148.html
http://31daarmada.blogs.sapo.pt/2923148.html
http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1413242
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/12/pratos-limpos.html
http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1414293
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Casper 

Outra opção deve ser seguida, pois é preciso fazer alguns 
ajustes para pelo menos inverter a tendência de degradação das contas. 
Mas cortar aqui e ali para endireitar as contas num ano ou assim é 
obviamente um erro. As coisas são tão complicadas, que quaisquer 
comparações internacionais, se forem feitas apenas com um ou dois 
países, se tornam rapidamente falaciosas. A Irlanda está a resolver as 
coisas como está, porque está acabadinha de sair de um banquete, de 
um spending spree (ou não, diga o leitor); a Grécia continuará a jogar 
com a sua posição regional; dos países bálticos já ninguém fala, pois 
claro, foram salvos pela Suécia, pelo contribuinte sueco, jogando também com a 
posição internacional; da Espanha já muito poucos falam porque se tornou entretanto 
numa potência média, aceite no clube dos grandes; falar da Itália e do Reino Unido é o 
mesmo que ter pena dos ricos sem prendas de Natal. E por aí fora. Calma meninos, que 
é só o Casper. A comparação com a crise portuguesa de 1891 traz interessantes 
ensinamentos. Vou pensar um pouco mais nisso. 

20 Dezembro 2009 
  

http://pedrolains.typepad.com/.a/6a00e5519683fa88330120a76cdbf3970b-pi
http://pedrolains.typepad.com/Lains%202008a.pdf
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2010 

 
É a vida 

É a vida, meus amigos. Interessante que venha de um país europeu e não da 
América Latina. Estas coisas acontecem mais do que se espera nas finanças 
internacionais. Mas é mesmo assim. Aguardemos os próximos episódios. Racionalidade 
económica? Sim, até há e o mais interessante é que todos podem sair ganhadores com 
soluções mais equilibradas. Lembram-se da história das reparações de guerra a seguir à 
primeira Guerra Mundial ou da segunda? Foram pagas na primeira e o Sr. Keynes não 
queria porque seria pior para todos. E foi. Não foram pagas a seguir à segunda, apesar 
de de Gaulle (ou o governo francês) querer, pois os Estados Unidos não deixaram (a 
troco da ajuda Marshall) e foi melhor para todos. Não sabemos se será este o caso aqui. 
O que sabemos é que as finanças internacionais não são como as de lá de casa. São bem 
mais complexas. E quando é o povo a mandar, às vezes não se paga logo mesmo. 

06 Janeiro 2010 
Que viva a União 

Quem avisa amigo é. Mas quem explica ainda mais. Este homem é um génio*. 
Agora vejam, onde está a culpa nacional? Onde está o mau governo? (Não quer dizer 
que ele não seja mau, mas não aqui) A culpa é do mordomo e o mordomo é o euro. Se 
querem curar tudo de vez, então não se apele a "sacrifícios", não se anuncie o fim do 
regime, não se clame o desastre. Seja-se em vez disso coerente e peça-se a saída do 
euro. As coisas corrigem-se pelo mercado, não por directrizes morais, por apelos. Eu cá 
prefiro estar em recessão e no euro, francamente. Porquê? Porque no longo prazo será 
sempre melhor - quando a economia portuguesa ganhar tudo o que tem a ganhar com a 
abertura. Mas não se faz isso a sós. A história da integração europeia, numa casca de 
noz, é assim: integremo-nos e ajudemos os perdedores. Ou, aliás, tem sido assim até ao 
euro (e ao alargamento a leste). É preciso voltar à sua pureza. Como? Não sei, mas 
seguramente muita gente sabe. E basta quererem para fazerem alguma coisa. Ou 
melhor, basta o povo obirga-los a querer. A auto-flagelação dos menores e mais fracos 
não ajuda a nada. Compreender a raiz do problema, lendo Maritn Woolf, ajuda e muito. 

*Génio | s. m. Alguém que diz exactamente o que pensamos mas de forma 
imaculada e irrepreensível. 

06 Janeiro 2010 
Para que serviu o discurso? 

Afinal vão entender-se, parece. Ainda bem, que isto não estão tempos de 
governar à esquerda. Se o Presidente não tivesse falado, agora o povo podia ver que 
afinal "eles" até mostram sinais de alguma responsabilidade, que não estão lá só para o 
tacho (não que alguns não estejam, claro). Afinal, é possível governar em minoria 
relativa, com entendimentos entre partidos. Como o Presidente falou, fica o povo sem 
saber o que saber. Sr. Presidente, não avise a partir de agora, por favor, não fale ex-ante, 
fale só ex-post. Seria um favor que faria à democracia portuguesa, isto é, à consolidação 
da democracia pátria. Ceteris paribus, claro. E, claro, estou aqui a presumir que as 
coisas foram feitas sem ajuda do presidente. Espero francamente não estar enganado. 
Afinal, "eles" já não são miúdos. 

07 Janeiro 2010 
O meu modelo 

Argumenta simpaticamente João Rodrigues que aqui abaixo não se deixou uma 
forma clara de alternativa ao que se está a passar. Pois, isso é de propósito, por várias 
razões. A primeira é que penso que qualquer alternativa tem de ser pensada com um 
mínimo, digamos, de 12 pessoas (mais um Cristo ajudava), cada uma delas assessorada 
por outras 12, e com talvez 2 500 páginas de documentos e estudos, sobre a mesa ou nos 
computadores. As coisas são demasiadamente complexas para modelos. A segunda é 
que há muito que não gosto de modelos macro-económicos quantitativos. Quando era 
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estudante deeconomia, gostava muito deles e de os seguir e queimava as pestanas, com 
os meus colegas (éramos 5+1), até conseguirmos compreender todas as equações e 
todas as implicações. Depois cansei-me. E também não gosto muito de modelos moles, 
de palavras, de isto vai para ali, e depois aqui vai assim, para afectar acolá, etc. Do que 
gosto mesmo é da prática, ou, por outras palavras, de história económica. Gosto 
de  tentar perceber o que aconteceu aqui, o que aconteceu em situações parecidas aqui 
ou em outros países, contemporaneamente ou no passado. Talvez o melhor modelo 
histórico, para perceber a economia portuguesa agora e "prever " o futuro, seja o da 
Irlanda que vegetou, literalmente, durante 15 anos até que a economia se adaptasse, se 
ajustasse, à maior abertura trazida pela adesão à UE, em 1973. E fui ver, num estudo 
que já citei neste blogue amiúde. 

Mas há mais implicações destas vistas. Entre outros colegas, Kevin O'Rourke, 
hoje justamente famoso, dizia algures neste livro que a Irlanda era um caso perdido, por 
razões muito parecidas às apontadas pelos mais pessimistas que falam hoje sobre 
Portugal. Depois veio a surpresa, por ninguém (?) esperada, do salto da década de 1990. 
Ah, e já agora, cedo deixei de acreditar em milagres económicos. Desde que conheci os 
estudos de convergência e a ideia de capacidade mínima para convergir, ideia que viria 
a ser publicada talvez pela primeira vez aqui. 

Moral da história: o crescimento económico não é simples, as coisas levam 
tempo, e não há receitas fáceis. Implicações políticas? Sim, naveguem à vista e vão 
falando com os parceiros internacionais que interessam. Sem deixarem de pensar nos 
equilíbrios fundamentais (pagamentos?, inflação?) e nos que precisam de apoio. 

07 Janeiro 2010 
Seja Belmiro de Azevedo por 5 minutos 

Ninguém gosta do Estado. Todos achamos que o Estado funciona mal e que o 
país seria melhor com menos Estado. Assim pensa também Belmiro de Azevedo, como 
já o disse várias vezes, aliás. Todavia, o modelo que Azevedo usa para avaliar o Estado 
é incompleto e ver isso ajuda-nos - ou pelo menos ajuda-me - a perceber o que é que o 
dito Estado anda cá a fazer. 

Belmiro de Azevedo não gosta do Estado por causa de um raciocínio que é mais 
ou menos este: baixe o Governo os meus (dele) impostos, emagrecendo o Estado, que 
eu com esse dinheiro faço muito mais, produzo mais riqueza para o país. Sabem como? 
Vejam então o que seria parte do dinheiro que pago de impostos aplicado em mais 
hipermercados, em melhores comunicações móveis, ou mesmo num banco dirigido às 
empresas do Norte. Dito assim, é verdade. De facto, a produtividade dos sectores em 
que Belmiro de Azevedo se mexe é superior à produtividade dos serviços públicos e, 
por isso, uma quebra de impostos que se traduzisse num aumento do investimento do 
conglomerado traria melhorias globais na produtividade, na rentabilidade, no bem-estar, 
etc. Certo? - Sim, mas incompleto e por isso incorrecto. Porquê? (não sei se responda, 
se espere que as razões sejam evidentes, e por isso paro aqui). 

12 Janeiro 2010 
Bem visto 

Isto está bem visto. São normalmente previsões destas (embora esta seja a 
gozar) com que os historiadores económicos se defrontam nos arquivos dos jornais 
(sim, porque os da Internet se vão infelizmente perder). E depois as economias lá vão 
seguindos os seus ciclos determinados pelas coisas mesmo... determinantes como o K, o 
L, o A, o alfa, etc. 

13 Janeiro 2010 
Mal visto 

Isto está errado mas pelas razões erradas. A coisa não funcionaria, porque não 
seria possível dar cá dentro taxas de juro competitivas. Há dinheiro a mais no mundo 
(e.g., a China, que exporta mais do que importa, lembram-se?) e por isso ele é barato. 
No curto prazo, é economicamente racional o endividamento externo português. O 
mercado está a trabalhar bem. O pior é o futuro, mas o futuro é política e a política já 
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não depende só de nós (o euro, a política monetária, lembram-se?), mas sim da UE e 
do resto do baralho de cartas internacional (felizmente). 

PS: não sei se a primeira parte do que escrevi está 100% correcto, mas fica à 
mesma, como demonstração de que as coisas são mais complicadas do que parecem. 

13 Janeiro 2010 
"A economia portuguesa no contexto da... 
...integração económica, financeira e monetária". Sim, eu sei, o título é grande, assim 
como o livro. Mas acabei de ler a Introdução e, meus senhores, não há desculpa 
nenhuma para quem quiser saber mais sobre o que se passa com a economia portuguesa 
não a ler com toda a atenção. Pelo menos, o que seria já muito. Até porque está 

tudo aqui. O que lá está é fácil de ler, sem dúvida. O esforço de síntese é 
grande e conseguido. Se não perceber, então deixe de se pronunciar sobre 
o assunto. Mas se não perceber também é porque não está interessado e 
estará porventura apenas a querer usar argumentos económicos no debate 
político. 

Não vou ter manifestamente tempo para ler todo o livro, mas a 
Introdução serviu desde já para duas coisas (ou três): perceber o conteúdo 

e escolher algum capítulo que mais me interesse. Devia também servir para perceber 
alguma mensagem, mas nisso a produção do Banco de Portugal é sempre muito parca e 
talvez devamos ser compreensivos quanto a isso, não sei.  

Quanto ao conteúdo, desde já uma coisa importante. O que lá está é o resultado 
do cruzamento de análises baseadas em modelos tanto micro como macroeconómicos. 
Os primeiros procuram captar os comportamentos individuais, os que verdadeiramente 
interessam, como por exemplo, os comportamentos no mercado de trabalho. Os 
segundos procuram captar os equilíbrios macroeconómicos, as restrições 
macroeconómicas (se calhar isto não está muito bem dito). É pouco? - Não, é o máximo 
a que se consegue chegar. E, pela primeira vez (julgo eu), é divulgado (não sei se não 
será apenas parcialmente) o modelo macroeconómico com que o Banco de Portugal tem 
trabalhado nos últimos anos, um avanço civilizacional há muito aguardado.  

Eis um resumo do que li ou, melhor, do que percebi: tudo mudou com o euro, 
mas nem tudo mudou para melhor porque a dotação relativa de recursos em Portugal 
não era favorável. Gente a mais pouco qualificada dá para ter sectores menos 
competitivos. Ao princípio isso não se notou porque houve um tempo em que se deu o 
aproveitamento desse recurso (gente a mais não qualificada). Esse processo pode ser 
simbolizado pelo Cavaquismo e pela Auto-Europa, acrescento eu. Mas ele acabou e 
agora é preciso avançar. Só que avançar não é fácil. Porquê? Porque, entretanto, o euro 
provocou uma "verdadeira mudança do regime" económico do país, "com implicações 
nas decisões de todos os agentes económicos", em que a estrutura de incentivos não é 
favorável. O que é isso? Simples, o euro trouxe taxas de juro "demasiadamente baixas" 
(tradução minha) que implicaram "uma expansão das despesas de consumo e 
investimento das famílias e das empresas, uma diminuição das respectivas taxas de 
poupança, um aumento do endividamento e uma apreciação da taxa de câmbio real". 
Este último efeito, já agora, piorou o início disto tudo, pois reforçou a perda (o ganho) 
de competitividade das exportações (importações). Acresce a tudo isto um mercado de 
trabalho menos flexível do que o desejado; a falta de incentivos nos mercados 
financeiros nacionais e internacionais que levem a reequilíbrios automáticos; e mais 
uma ou duas coisas também difíceis de manejar.  

É preciso dizer mais? É preciso dizer mais para se perceber que estamos a 
passar um período extraordinário? - Isto para mim é história económica on the making e 
isto é que vai ficar. Tudo o resto serão pormenores. Ou não. A mudança de regime 
implicará alterações no comportamento do Governo, diz-se também na Introdução. Por 
outras palavras, o Orçamento (défice) tem de passar a ser contra-cíclico (baixar quando 
a economia cresce e vice-versa). Mas aí é que está o verdadeiro busílis, permito-me 
acrescentar, sendo um problema para um país como Portugal, que ainda está a construir 
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o Estado social, que precisa de infraestruturas, que, em suma, é atrasado. É por isso que 
a Europa tem de entrar na equação (mas não vai entrar tão cedo, claro). 

E quanto ao capítulo que me apetecerá ler, uma vez lida a Introdução? Talvez o 
Capítulo 2 onde precisamente se usa o agora revelado modelo macroeconómico do 
Banco de Portugal, curiosamente intitulado PESSOA. 

14 Janeiro 2010 
Salvos pela Moody's 

Pulido Valente tem razão: a situação dos nossos dias é parecida com a do 
fontismo. Agora, como então, há um acesso virtualmente ilimitado a capital 
internacional e sem risco cambial. Para além disso, nos dois momentos, as coisas foram 
ou estão a ir um pouco longe de mais. Então, para financiar o crescimento do Estado 
mínimo e algumas infra-estruturas (mais alguma corrupção e desperdício); agora, para 
financiar o Estado e o povo em geral. Mas não tem razão numa coisa muito importante. 
Então, não foi Salazar quem nos salvou. A história não está correcta contada assim. O 
que nos salvou foi a saída do padrão-ouro, em 1891, e a conversão forçada da dívida 
externa (e interna), no ano seguinte (conversão forçada é dizer aos credores, desculpem 
mas agora pagamos menos). É uma verdade muito esquecida: a seguir a 1892 (ou 3, não 
me lembro) os défices públicos em Portugal quase desapareceram. Em 1854-1891, o 
défice público foi em média -1,5% do PIB, passando para -0,3% em 1891-1914 (isso 
pode ser visto em muito lado, incluindo aqui, p. 127). A seguir veio a República e o 
Estado Novo curou mas foi isso. Mas, atenção, o maior disparate da República não foi a 
desorganização financeira mas sim a participação na Grande Guerra que foi a causa 
principal do estúpido aumento da despesa pública. E, atenção ainda, o Estado Novo 
(desde 1929) conseguiu reduzir o défice não só pela contenção da despesa, mas também 
pelo aumento de impostos, e aproveitando o crescimento económico que apareceu 
algures na transição das décadas de 1920 para 1930 (não, esse crescimento não veio de 
finanças melhores - se tudo fosse assim tão simples... -, mas sim da autarcia 
económica). 

A saída do padrão-ouro e a conversão forçada da dívida foram obra de radicais 
financeiros, que quiseram rasgar a herança fontista. E eles têm nome: Oliveira Martins e 
José Dias Ferreira. A alternativa de pagar tudo ou mais ou menos tudo estava em cima 
da mesa, mas não o clima social para o fazer, clima esse que ajudou ao radicalismo. 
Pode-se argumentar que então se foi longe de mais, ao contrário de agora. E foi-se longe 
de mais em parte porque não havia agências de rating (um tema tratado por Marc 
Flandreau que se dedicou a perceber porque é que estas agências surgiram a seguir à 
Grande Depressão - ver no Google). Agora, estamos finalmente a fazer o que é preciso. 
Mas, atenção, estamos a fazê-lo quando é preciso, não antes. Por isso, os avisos oficiais 
são importantes. E, note-se, agora há confluência de interesses. A descida do rating da 
República e os avisos negativos prejudicam o Estado em empréstimos futuros e 
os bancos, que já o estão a sentir nas suas acções, como aconteceu com o BCP. A 
seguir, esses custos acrescidos vão parar às nossas carteiras e teremos de ajustar o nosso 
comportamento financeiro em conformidade. Fazer as coisas quando elas são precisas, é 
economia de mercado, a melhor. Fazê-las a título de não se sabe bem o quê, é 
planificação. Eu prefiro o primeiro caminho. Mas, claro, sem exageros e por isso ainda 
bem que a Moody's anda em cima de nós. Cheers!, guys - mas vejam lá se tomam juízo 
com os bónus e se pagam sem batota os tais 50% de impostos, porque afinal parte da 
culpa do que está a acontecer é vossa.  

Tudo isto é normal, nada disto é fado. 
15 Janeiro 2010 

Grandes obras 
Por qualquer razão, os grandes debates económicos costumam falar sobretudo 

do futuro. Pena que não se fale mais do passado, nem que fosse apenas daquele que 
ainda está quente. Então, como é? O Alqueva vai ganhar para o custo ou não? Agora é 
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que é boa altura para se fazerem as verdadeiras contas, nelas se devendo incluir os 
benefícios inesperados - como o da subida do nível da auto-estima no Alentejo. 

16 Janeiro 2010 
Finanças 

Dei agora uma espreitadela nos blogues e jornais e vi que o debate sobre as 
finanças nacionais está aceso. Acho que desisto. Francamente, não consigo perceber 
tanta raiva, tanto desespero, tanto pessimismo. Se é por causa do Sócrates, as baterias 
estão mal apontadas pois, felizmente, não é ele quem está a governar as finanças. É 
Teixeira dos Santos, bem brifado em Bruxelas. E com tanto que há a dizer de mal sobre 
o Sócrates, tudo isto ajuda a desviar as atenções. Enfim. Entretanto, talvez prestar 
atenção novamente ao que diz Maritn Wolf, no FT de ontem, sobre a dívida islandesa: 
dis ele que a culpa é repartida, assim como os custos o devem ser. Lembre-se: estamos 
onde estamos por causa da crise internacional, que foi ela que fez aumentar o défice de 
3 para 7 ou 8 por cento. Podemos mesmo achar que, no futuro, quando todas as opiniões 
forem dissecadas, que elas não serão confrontadas com a realidade, com a realidade 
internacional? Não percebo. Não há nada pior, para a análise económica, do que 
misturar luta política com debates económicos. Casque-se no Sócrates, que seguramente 
bem precisa, mas com outras armas. Daqui a 6 meses tudo será mais claro. Mas há mais: 
este clima de confusão argumentativa só não é mais grave porque a democracia 
portuguesa está consolidada. No passado, não foram as finanças que fizeram a 
República e depois Salazar: foi o descalabro argumentativo, ou lá como lhe queiram 
chamar, mais poeticamente, que traduzia graves e profundos desentendimentos 
políticos. Ainda bem que o país conseguiu evoluir desde então. 

16 Janeiro 2010 
It takes 3 minutes 
Um dia, a análise económica em Portugal será menos nacionalista e mais europeia. 
Como esta. 

17 Janeiro 2010 
Ainda dizem... 
... que não temos Governo sombra. Ele na Europa também é assim, não é? 

20 Janeiro 2010 
Ok, está bem... 
...mas também o Jornal de Negócios não é o Financial Times (via Desmitos). E as 
diferenças no chaché, no acesso imediato a estatísticas e porventura a alguém que ajude 
nos gráficos, também deviam contar para o termos da comparação. Mas o que interessa 
é que a ideia é a mesma. E há mais pérolas destes perigosos 
internacionalistas, como esta (já mencionada alguns posts atrás) e esta (viaSedes). Meus 
amigos, o consenso sobre as causas está feito, o que é raro, muito raro. E é novidade, 
pois há uma década só do lado de lá do Atlântico se falava disto. Falta agora saber qual 
a medicina que vai ganhar e ser usada. Como o mal afecta quase 1/3 dos países do euro, 
aposto que… 

21 Janeiro 2010 

Thanks 
É o mínimo que posso dizer a esta recensão. Parece que o livro resultou mesmo. 

Espero que o seguinte também resulte. E tenho (temos) outra ideia na calha, 
sobre como é que os países pobres da Europa cresceram no perído 1830-1930 - sim, não 
é a pergunta habitual de saber as rasões do atraso. Da ideia ao livro vai ainda custar 
muito que isto das editoras não é pera doce. 

Permitam-me que acrescente duas notas: 
a) aos historiadores e historiadores económicos mais novos: percam-se nos 

arquivos mas não se percam nas perguntas e exportem-nas. Façam perguntas 
transaccionáveis (para usar uma expressão que ninguém sabe quantificar). Aqueles dois 
livros respondem a duas perguntas que nasceram de preocupações portuguesas. A 
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saber: mas então a agricultura ajudou ou não ao crescimento, na era da 
industrialização?;e, afinal como é que os Estados foram financiados no século em que 
nasceram nas suas vertentes actuais? Há por aí imensas perguntas portuguesas que 
podem ser feitas europeias e os de lá de fora só agradecem. Por exemplo, os Estados 
europeus periféricos caracterizam-se por "corrupção e militante estupidez" e por isso 
"fabricam a sua própria miséria", (VPV) ou é o contrário? Aquilo que parce irracional, 
não seguirá em vez disso uma determinada racionalidade que reflecte as condições em 
que os agentes actuam? Qual a origem do "bom governo"? A cultura, a economia, a 
abertura ao exterior? Tudo isto são perguntas feitas cá com um imenso mercado pelo 
mundo fora. Força. 

b) a uma parte dos políticos e fazedores de opinião: a experiência portuguesa 
também serve para dar ideias para as políticas europeias e a da crise que estamos a 
atravessar, cá e lá, é bom exemplo disso. Não importem tudo directamente dos manuais 
de economia. Vejam o que se está mesmo a passar cá e digam-no de forma que possa 
ser percebida lá fora. Neste caso, até se pode acrescentar: pensem mais em inglês, que é 
um óptimo exercício para se perceber a profundidade da análise. Este manifesto 
da SEDES teria de ser muito diferente para ser publicado no FT (bem, sempre posso 
estar enganado, claro - gostava de ser surpreendido!) 

26 Janeiro 2010 
Público 

O "Público" está nitidamente melhor. Hoje pelo menos na primeira página não 
houve algo que haveria há uns tempos atrás. Vamos ver amanhã. Código? Sim, peço 
desculpa. Amanhã veremos se se confirma que deixaram de querer governar o país. NB: 
isto não é em prol do Governo; é simplesmente em prol de um país normal, com uma 
imprensa melhor. Nesse cenário, os jornais não devem ter como objectivo influenciar a 
política, mas apenas noticiá-la com toda a severidade. Falta agora... Bem, vejamos 
amanhã. 

26 Janeiro 2010 
Concursos públicos 

No outro dia algum bom gabinete de comunicação anunciava que a RAVE 
(acho eu) ia poupar quase 2/5 do preço do TGV. Agora são os comboios da CP que 
saem mais baratos. Estas notícias são boas? Sim, são. Mas também revelam a fantástica 
flexibilidade (para não lhe chamar outra coisa) dos termos destes concursos. Se não 
houvesse tanto preocupação com o acessório (fazer ou não fazer, depois de todos terem 
decidido fazer), podia-se gastar mais energia com o controlo de como é feito. O 
Tribunal de Contas lá tem feito algum trabalho. Mas tem os recursos suficientes? E 
quem mais poderá contribuir para uma melhor vigilância destas matérias? Os jornais? 
Os partidos da oposição? Talvez. 

26 Janeiro 2010 
Orçamento 

Bem, o Orçamento Geral do Estado é importante. Mas também não é assim tão 
importante. Não esqueçamos: é apenas um orçamento. Na prática, a teoria será sempre 
outra. Mas é bom que seja bem feito, entregue a horas, num cartão em vez de ser numa 
pen (quem esperava este golpe, hem?), "aprovado" pelo Almunia (ainda é ele?) e pelo 
FMI, e com directivas que não nos tornem numa espécie de alien da Europa, como 
alguns quiseram. Agora, falta tudo o resto. Ao governo convém seguramente esta 
extrema mediatização do acto de entrega do Orçamento. Mas falta muito. Eu até gostava 
de saber o suficiente destas coisas para saber o que falta. Seguramente faltam as PPP 
(uma invenção genial da Sra. Thatcher, acho eu, que as terá inaugurado com o túnel da 
Mancha) ente outras coisas. Estejamos mais atentos e vigilantes relativamente ao que se 
segue, e talvez um pouco menos relativamente ao dito cujo. 

27 Janeiro 2010 
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Ratings, Bonuses, Greece, Globalization, Faith & etc. 
Levante-se quem não gosta de ratings. Eu gosto. Agora, o que se está a passar 

com as agências de rating da República e com o impacto que elas estão a ter na nossa 
imprensa é algo proecupante. Mas então vocês queriam que o Estado a-mandasse uma 
data de dinheiro para a economia, aumentasse o défice e a dívida e que ficasse tudo na 
mesma? Claro que o rating tinha de descer. A malta que trabalha nessas agências são 
iguais a muitos de nós - só que geralmente mais bem pagos. Dito isto, talvez se possa 
acrescentar que estão talvez a abusar da nossa compreensão. Afinal...? Pois, pois foram. 
Bonuses. Sim devem ser tributados. Diz Salgado que isso pode ter impactos negativos e 
que alguns dos seus melhores quadros podem-se ir embora. Mas para onde? Para a 
City? Para pagarem ainda mais? Para a terra do Sarkozy? Do Presidente Obama? Pode 
acontecer que saltem da frigideira para o fogo. Sim, esses prémios devem ser tributados, 
para ajudar a resolver a crise. 

Mais coisas. A economia é um assunto sempre difícil. A principal razão é a 
mesma das demais ciências (bem, a economia é uma, verdade?) e é que não é possível 
ver bem as coisas sem ver tudo. A crise grega é grave e tem de ser levada muito a sério, 
como está a ser. Mas tem dois efeitos, um seguramente positivo e outro talvez positivo. 
O primeiro é que está a fazer com que o euro baixe, uma boa notícia para as exportações 
extra-eurolândia (e Portugal apesar de tudo tem algumas); o segundo efeitos talvez 
positivo é que o risco de contágio aos outros PIGS pode levar a que Bruxelas tome 
algumas medidas de governo económico, há muito esperadas. 

Em suma, estamos num momento em que acreditar que a globalização é uma 
boa coisa é mesmo uma questão de fé. Levante-se quem não goste da globalização. Eu 
gosto. E estou a caminho da igreja mais próxima. 

28 Janeiro 2010 
O nosso Bernanke 

Esqueçam que ele é ministro e ouçam o homem. Não há muitos economistas 
nesta terra que conheçam tão bem a economia portuguesa como ele. Eu sei que não é 
politicamente correcto dizer bem de um ministro. Mas aqui tem de ser. Até porque 
muito do que ele faz é pensado na esfera internacional. Os louros nem são só dele. Será 
assim tão difícil perceber onde está a inteligência económica e reconhecê-la, mesmo que 
saia da boca de um ministro?  Será que isto que escrevo consegue ser bem interpretado? 
Bem, confesso que não sou totalmente imparcial nisto. Não por causa da política, mas 
sim por uma outra razão, bem melhor. 

28 Janeiro 2010 
Caro Sócrates 

Nós, o povo, pedimos-te que não brinques com o valor do défice. Não há nada 
pior para quem anda a pedir dinheiro por aí (Portugal) do que não ter a confiança da 
malta do dinheiro. Uma coisa é não querer ser o bom aluno, como Cavaco quis e lá 
conseguiu. E até é sensato não o querer, quando os dotes não estão à altura. Mas fazer 
batota com o défice, copiar dos outros, como os mesmo maus alunos (Grécia) fazem, é 
uma coisa bastante grave. Endivida-te, deficita-nos, mas não brinques com os valores do 
défice, mesmo que seja para exagerar e depois melhorar. O povo espera mesmo 
que isto (ou isto) não seja verdade. 

31 Janeiro 2010 
Obviamente... 

...nem uma coisa nem outra. Ramos e Rosas, quando falam aos media ou 
quando escrevem introduções polémicas, estão nos postes opostos da baliza da verdade 
e (eu sei que) eles sabem isso. Seriam um grande favor não politizar o centenário. 
Mostrem como se faz um debate académico, em que ninguém tem a verdade, já que ela 
não existe, e que o importante é estabelecer perguntas, porventura sem resposta, mas 
cada vez mais informadas e inteligentes. Bem, também não é assim tão importante que o 
façam, pois é muito provável que esse trabalho seja feito pela geração que vem aí (de 
preferência com 22,7% de textos em inglês, já que o que aconteceu por cá não foi assim 
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tão especial - lembram-se, França, Espanha, Grande Guerra, Itália, Alemanha?. Pois 
é, parece que por aí também houve algumas confusões...). 

31 Janeiro 2010 
Dois erros e a realidade nova que eu não via 

Antes de avançar para mais coisas, gostava de deixar aqui dois erros que cometi 
nas análises da conjuntura que tenho por aí feito. O primeiro é de ter dito que não era 
preciso mais regulação. Sim, é preciso algo mais, embora sem exagero, e, com o que se 
está a passar com esta quase segunda crise de quase subprime (em que agora os maus 
títulos são os do países periféricos do euro que não podem desvalorizar), as mudanças 
de regulalção parecem mais justificadas; o segundo ero é que não havia risco de 
contágio entre a Grécia e o resto. Não esperava de facto que isto viesse a acontecer, pois 
pensava que o comportamento dos investidores em títulos soberanos, dos Estados, era 
diferente. Uma ideia que já foi correcta mas que pelos vistos já não é. Agora parece que 
é de facto tudo a mesma coisa. Está tudo ou quase tudo em fundos, em títulos indexados 
a x ou a y. Globalização, calma aí que ele há limites. (É bom sermos nós falar dos 
nossos erros, porque assim até pode parecer que só cometemos esses de que falamos…) 

10 Fevereiro 2010 
Revolução industrial 

Talvez a pergunta mais importante de todos os debates sobre crescimento 
económico ou, melhor, sobre as causas do crescimento económico, seja a seguinte: Por 
que é que a Revolução Industrial se deu em Inglaterra? 

Há basicamente duas respostas: 1) Porque lá os homens eram mais inteligentes 
e as instituições por eles feitas melhores; ou 2) Porque lá a economia o pedia e as 
circunstâncias económicas o permitiram. Se achar que a primeira resposta é a correcta, 
concordará com isto. Se achar que a resposta correcta é a segunda, concordará com 
grande parte das coisas que se vão dizendo neste blogue. 

Será que assim dá para perceber a "mensagem" deste blogue? 
08 Fevereiro 2010 

Finalmente, uma boa notícia 
Esta. Porquê? Porque o custo do dinheiro tem de subir para que se peça menos 

emprestado, quer o Estado, quer as famílias. Espera-se é que os juros passivos também 
subam, para que a poupança suba (os reguladores são para aqui chamados? - dúvida 
genuína). Os mercados farão o que a política não fez. Muito provavelmente melhor. 
Subam, subam, juros, enquanto ainda estão baixos. 

08 Fevereiro 2010 
Adivinhe quem escreveu isto 

"Quem, como eu, criticou as contratações de Jorge Coelho para a Mota-Engil ou 
de Pina Moura para a Iberdrola estava errado. Porque esses são casos claros e 
cristalinos, sujeitos à opinião pública. Já todos os Rui Pedro Soares que medram nas 
empresas são emissários do Governo. A PT já tinha polémica nos chamados "interesses 
de partes relacionadas": contratos com os seus accionistas. Mas esses, ao menos, são 
publicados. Agora sabemos também que nela há interesses ocultos.  
A PT tem de libertar-se de Rui Pedro Soares e do que ele representa. Defendo-o como já 
defendi a saída de outro administrador, Soares Carneiro, a propósito do caso Ongoing. 
São dois dos sete membros da Comissão Executiva. São os dois membros apontados 
pelo Estado no exercício da sua "golden share"." 

* * * 
Dica para responder: retire uma frase importante e ponha-a entre aspas no 

Google. 
- Só podia ser, não é? É que não há muita gente com esta frontalidade por aí. 

Mas agora ou é assim ou então não vale a pena. 
12 Fevereiro 2010 
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Despachem-se 
Os socialistas preferem perder as eleições a perder o líder que têm. Por mim, 

tudo bem, mas despachem-se lá com isso. Assim como está é que não dá. Qualquer um 
pode ver isso, mesmo sem ler jornais alemães. 

14 Fevereiro 2010 
O euro e nós 
Quando li "O impacto do euro na economia portuguesa", de 1999, só acreditei em 
três quartos, apesar do livro ser muito bom. Em 2005, estive num lançamento de um 
livro em que alguém disse que a economia portuguesa estava então mal em parte por 
causa do euro, ideia que foi reportada por um jornalista, que acrescentou que na sala 
muitos economistas acenaram que não com a cabeça. Agora temos um pouco mais a 
certeza, embora pelos vistos ainda não seja uma ideia popular, pois as pessoas preferem 
sempre que as culpas sejam de um governo perto de si. Foram estas coisas que 
motivaram este artigo. 

17 Fevereiro 2010 
Reformas estruturais e reforma agrária 

O que têm em comum? Só você for de esquerda pensará ou pelo menos já 
pensou, quando isso era importante, que o atraso dos países atrasados vinha da 
agricultura que não tinha tido uma revolução verde. As razões do atraso da agricultura 
vinham por sua vez da ausência de uma reforma agrária que tornaria os camponeses 
proprietários e virados para o mercado e as terras deixariam de ser mal cuidadas por 
grandes e absentistas proprietários. Mais ou menos assim. Nesta equação não há lugar 
para coisas como excesso de gente na terra, fraca instrução dos trabalhadores, falta de 
bois ou, muito mais tarde, tractores, ou falta de investigação sobre as qualidades da terra 
e das sementes, etc. Não, a culpa era dos maus que não deixavam que se fizessem 
reformas agrárias. 

Pois bem, substitua reforma agrária por reformas estruturais e esquerda por 
direita e verá as semelhanças. 

Dizer isto não é dizer que as reformas não são importantes. É dizer algo de 
diferente: que elas não são o mais importante; ou que elas são mais uma consequência 
do que uma causa. 

Alguns exemplos da história económica: se os agricultores franceses tivessem 
sido espertos como os britânicos, a França teria tido uma reforma agrária como a 
inglesa, a agricultura a sua revolução, e a terra teria libertado gente e a indústria teria 
prosperado. Tudo coisas não só não provadas como erradas: os agricultores franceses do 
século XVIII respondiam a estímulos diferentes dos agricultores ingleses; as enclosures 
(a tal reforma agrária inglesa) implicaram elevados investimentos em capital na 
reordenação da terra; as diferenças sectoriais de produtividade eram pequenas, as 
estrturas das economias é que eram diferentes (com mais carvão, a Inglaterra...).  

É quando passamos por este tipo de revisões históricas sobre o papel das 
"reformas" que nos tornamos cépticos sobre o que elas veradeiramente valem. 

Claro que nos países já ricos é fácil reformar, mas aí elas já aparecem como 
efeito e não causa. 

Espero que isto ajude a perceber o que eu queria dizer no artigo mencionado no 
post anterior. 

19 Fevereiro 2010 
Crónica de bom senso 

Aqui. Há uma contradição enorme no discurso daqueles que acham que há 
estado a mais e depois acham também que ele deve definir "estratégias". Aqueles que 
não vêm o Estado como a origem de todos os males, como eu e, pelos, vistos o Miguel 
Lebre de Freitas, parece que percebem melhor os limites da intervenção do estado. 
Francamente, a ideia de que o estado deve indicar o caminho do "nosso destino" é 
mesmo peregrina. 

02 Março 2010 
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Porque penso como penso 
Não é que isto interesse muito pois a regra é mesmo cada um descobrir aquilo 

de que mais gosta. Mas vem de certo modo a propósito. O primeiro foi Patrick O'Brien, 
que me ensinou a desconfiar da brilhante historiografia inglesa: cuidado que há por aí 
muita "Whig History"; depois foi Alan Milward, que me ensinou que não vale a pena 
grandes teorias antes de se saber o que "eles" - os governantes, os empresários, etc. - 
andam mesmo a fazer; a seguir foi Nick Crafts, que me pôs na mente a convicção 
de que não vale a pena ter grandes ideias sobre como as economias crescem sem 
verdadeiramente saber do que elas são feitas, qual é e como caminha a sua estrutura. 
Bem, isto só pode ser coincidência, mas a verdade é que todos passaram pela LSE onde, 
aliás, passei meses perdido na biblioteca. Mas não os conheci lá: um em Oxford, outro 
no Instituto Universitário Europeu e outro por aí em conferências. E não é de admirar 
que todos se admirem entre si. E, finalmente, este que pôs senso nas minhas ideias sobre 
o enquadramento financeiro de tudo o resto, ensinando que as finanças só interessam 
para se ter a certeza de que não chateiam o andamento do que verdadeiramente 
interessa, o resto da economia (bem, com a ressalva de que os serviços financeiros 
fazem parte da economia e podem chegar a 10% do PIB em alguns sítios). 

03 Março 2010 
The Stability & Growth Programme 2010-2013 

English version here; and great analysis in a few posts here. 
11 Março 2010 

Directas 
Já vi que uma parte mais política da blogosfera anda muito activa por causa da 

escolha do próximo "líder" do PSD. Parece-me bem e, embora nao tenha nada a ver 
com isso, acho que há uma escolha clara, se se seguirem dois critérios fundamentais, 
isto é, que se escolha aquele que é claramente mais culto e inteligente, e menos ligado 
aos negócios. Claro que isso com directas não é fácil. Mas a democracia não é 
necessariamente um exercício feito de impossibilidades. 

14 Março 2010 
Como diria... 

...a malta da esquerda, finalmente a razão chegou ao jornalismo 
do "mainstream". Bem, não que eu seja propriamente um marginal, aqui ou em outros 
lugares. Mas a mim a "razão" chegou por via da história económica e da não utilização 
da premissa de que a culpa é sempre do governo, o que, como sabemos, em matéria de 
crescimento e de economia, na Europa dos tempos que correm, se calhar poucas vezes é 
verdade. Por muito mau que ele seja, politicamente. 

18 Março 2010 
Rating 

Confesso que as agências de rating agora me estão a irritar. Elas não são 
directamente culpadas de nada. Afinal, aquilo é negócio e estão apenas a fazer o 
trabalho que os outros não fazem. Todos já perceberam que a globalização está com 
governo económico (como agora se diz) a menos, só que ninguém ainda sabe como 
resolver esse problema. No entretanto, o business, isto é, as agências de rating, fazem as 
vezes dos governos e aí estão. Mas aí estão com obviamente poder a mais. Nos países 
civilizados isso já está a ser tido em conta e já há notícias sobre que alguns governos 
estão a pensar em pensar sobre o assunto. Estão a levar tempo demais, mas algo vai sair. 
Por cá, só o BE ataca as ditas, e quase todo o resto da malta acha que atacar as ditas é 
uma coisa de arruaceiro vermelho. A Fitch foi agora longe demais. Anunciar a redução 
do rating de Portugal - mas esperava-se o quê? - nas vésperas da discussão do PEC no 
Parlamento é um passo demasiadamente longo. Se eu fosse o PSD, reagia e dizia 
mesmo que se lixem as agências e votamos contra. 

Note-se que esta coisa do rating também interessa à banca nacional que se o 
País ficar menos bem também paga mais pelo crédito (embora possa passar o custo para 
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o consumidor, o negócio sofre sempre, nem que seja em volume e risco). E o 
anunciozinho da Fitch caíu seguramente que nem mel ao PM. Há aqui vários interesses 
em jogo e é preciso falar deles. 

Mas, pensando bem, não era isto que queríamos? Pressão de fora para nos 
portamos bem? Não foi por isso que aderimos ao euro? Sim. Mas que esses canais de 
pressão não venham destas agências, de gajos porreiros mas que no fundo estão ali para 
ganhar uma data de massa e ajudar outros a ganhar uma data de massa. A economia de 
mercado do século XXI não é isto. 

25 Março 2010 
Bullying 

Nós cá percebemos de aeroportos, TGVs, auto-estradas e agora também 
deenergias. Que pena não estarmos no Governo, pois então aí é que o país avançava 
mesmo. Quase todos já lá estivemos, claro, mas na altura não deu. Pedimos, por isso, 
desculpa mas pensamos que nos podemos redimir com manifestos. Manifestos 
manifestamente manifestos, que nada têm que ver com oposição ao governo ou grupos 
de interesse (todos eles legítimos, acrescente-se - sem ironia). 

Ai, ai, quando é que esta moda dos manifestos acaba e o país é definitivamente 
governado por um governo que governa e uma oposição partidária que se opõe? Passos, 
por muito respeito que mereçam, não lhes dês ouvidos, coisa que deve ser fácil para ti 
pois é precisamente o contrário do que a Dra. Ferreira Leite fez. 

PS: Escrevi este post antes de ler Pedro Santos Guerreiro. As minhas 
desconfianças ficaram mais perto de certezas. 

08 Abril 2010 
E o Banco de Portugal? 

Não se pode dizer que a coisa não esteja a ser bem gerida, como deve ser 
quando se trata de coisas verdadeiramente sérias. Quem está sempre a dizer que o país é 
isto ou aquilo, esquece-se seguramente de observar como ele funciona em assuntos 
grandes, como o da nomeação do governador do Banco de Portugal. Mas o Governo 
deve andar um bocado aflito, pois não deve estar a vislumbrar um bom candidato da 
área do PS. Está quase tudo no PSD que, claro, tem gente que pode ser cooptada, 
pessoas que estão ao centro e são acima de tudo bons técnicos. 

Esse capital social do PSD tem sido um pouco desaproveitado pelo partido, o 
que se calhar até é bom, pois não se queimou junto da opinião pública. Talvez no 
próximo governo ele seja utilizado. Sim, porque as fantasias económicas da malta do 
Compromisso Portugal não servem para governar este pequeno canto da UE (e da 
eurolândia).  

08 Abril 2010 
É isto que vai acontecer? 

Enquanto discutimos as finanças públicas, o PEC, o estado do Estado - e 
enquanto não discutimos a Europa -, a economia vai trabalhando discretamente e 
mudando de figura. Qual o parágrafo mais relevante desta notícia sobre o processo de 
reestruturação em (lento) curso? É este: 

"Há ainda outra razão que ajuda a explicar o diferente grau de 
internacionalização destes dois sectores de actividade e que se prende com a 
liberalização do comércio mundial. É que, ao contrário dos têxteis, cuja liberalização 
total só chegou em 2005, o sector do calçado começou muito cedo a ter de competir 
com os grandes produtores asiáticos, uma vez que não havia quotas de exportação para 
a Europa. Esta concorrência levou o sector a optar definitivamente pelos produtos de 
gama mais alta, procedendo a uma forte modernização tecnológica e a uma aposta na 
componente de moda e design." 

Sei que é menos sexy falar de calçado e textêis (-lar?) do que de grandes opções 
de plano, mas a vida é assim mesmo e a economia sempre foi uma coisa sobre o chato. 
Moral da história, abra-se, ajude-se à mudança, mude-se e prospere-se. O governo que 
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abra, ajude a mudar e faça pouco mais, nesse campo. Se há problemas de contas, que os 
resolva, mas sem afectar demasiadamente o processo em curso. 

11 Abril 2010 
IVA, o terrível? 

Não faço ideia se é preciso aumentar os impostos. Espero sinceramente que não, 
pelas duas razões. Mas não se demonize o IVA. Dizem que é um imposto cego pois a 
garrafa de azeite é comprada pelo rico e pelo pobre. Mas isso não é o que interessa 
mais. O que interessa mais é a forma como as receitas dos impostos são depois gastas. 
Elas podem ser - como, aliás, são - gastas de forma a beneficiar o tal pobre que pagou o 
IVA do azeite. 

13 Abril 2010 
Europa 

Vai ser interessante ver como é que o plano de ajuda à Grécia vai ficar nos 
arquivos e como os historiadores o vão ler. Quanto a mim, será lido como mais do 
mesmo, mais um passo da construção europeia. E o que se segue? Esperemos pelos 
próximos capítulos da novela. 

14 Abril 2010 
Governos-sombra 

Ninguém vence o Governo nessa matéria. Bem que Passos pode anunciar o seu, 
que não vai lá, quase de certeza, pois não tem nada de semelhante para dar. Neste 
momento, pelo menos. 

14 Abril 2010 
Viriato XXI 

Acho que não é a primeira vez que escrevo isto e seguramente não será a 
última: dizer bem de um governante não quer dizer que se tenha votado nele ou no seu 
chefe ou sequer que se venha a votar no partido do governo a que ele pertence ou de que 
está próximo. Ora bem, Teixiera dos Santos tem uma grande vantagem relativamente a 
muitos de nós e a muitos comentadores: trata por tu os mercados financeiros 
internacionais. O homem podia estar a fazer uma data de massa e em vez disso é apenas 
ministro. Mais uma vez ao contrário de muitos de nós e de muitos 
comentadores. Aquilo que por aí se anda a dizer sobre Portugal e sobre Portugal e a 
Grécia, e sobre Portugal, a Grécia e a insolvência, são opiniões, formas de ver as coisas, 
discursos, por assim dizer. E há razões diferentes. Uns querem dizer que é preciso 
esquecer o crescimento para pagar a dívida. São a malta da finança, da banca, do FMI 
(e, atenção, eu gosto do FMI, ao contrário do que alguém "importante" já me disse num 
email). Outros dizem que é preciso mais governo para que o euro sobreviva, "veja-se o 
que está a acontecer com Portugal, etc.". Estas diferenças são importantes, mas mais 
importantes do que elas é o facto de haver por aí guerra e de Portugal estar no meio 
dela. Mas com armas. Não precisa de fugir de medo. Embora também não deva 
enveredar por atoardas nacionalistas. Se há coisa "too big to fail" é um país. Calma, 
portanto. Mas que eles estão aí à espreita estão. Valha-nos Teixeira dos Santos para lhes 
fazer frente? Não. Valha-nos Teixeira dos Santos para lembrar que o euro é um 
problema europeu. 

PS: até o ministro que não queria a ajuda à Grécia ou, melhor, que dizia que não 
queria a ajuda à Grécia, veio falar. 

20 Abril 2010 
A direita golpista 

Desde Napoleão, Portugal, juntamente com Espanha, é o país mais golpista de 
toda a Europa ocidental. Só lá para Leste tem havido tantos golpes e aí por razões 
porventura mais ponderosas. Somos um país de golpistas, à direita e à esquerda. A 
esquerda começou logo em 1820, mas seguiu por aí fora, em 1836, depois, 1891 talvez 
também conte, e, finalmente, em 1910 e em 1974. A direita perde um pouco neste 
campeonato, mas conta pelo menos com 1823, 1842, 1851 (talvez o golpe mais 
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inteligente até hoje feito) e, finalmente, 1926. Bem, em número de golpes perde mas 
não na sua eficácia, pois o Estado Novo vence tudo o resto. Por enquanto. 

Acontece, todavia, que a última a dar golpe foi a esquerda, e a direita, a direita 
herdeira desta tradição golpista, não está nada contente com isso. Precisa de se entreter e 
acabar com a herança esquerdista, rasgar o passado para novos futuros se alevantarem. 
Daí a ideia de mexer na Constituição. Para um punhado de pessoas consciente do que 
vai ficar na História futura, isso é muito importante, pois nessa história irá ficar um país 
democrático fundado por um golpe esquerdista e eles queriam um país democrático 
fundado por um golpe direitista. Azar. Para nós, para o comum dos cidadãos, isso é 
porventura indiferente, pois até podemos achar piada ter um país quase igual aos outros 
do Ocidente, mas com os pés assentes em resquícios de marxismo. Por que não? 

Passos Coelho, mais uma vez, ouviu as pessoas erradas e comprou uma guerra 
que de pouco lhe servirá, se não o contrário. Que golpeie ele o Compromisso Portugal e 
os seus herdeiros, e que com o país seja um reformsita e não um golpista. Ou então 
estou muito enganado. 

21 Abril 2010 
Uff! 

Onde se prova que com coisas sérias não se brinca. Teixeira 1 - Sócrates 0 ? E 
parabéns ao JN por ter adivinhado. 

22 Abril 2010 
Inédito? 

Diz-se que havia uma lei não-escrita que estipulava que, 
contemporaneamente, o Governador do Banco de Portugal e o Presidente da Caixa 
Geral de Depósitos deveriam ser próximos de partidos diferentes, entre o PS e o PSD. 
Essa lei já foi rompida uma ou duas vezes. Todavia, acho que nunca aconteceu como 
agora, uma situação em que o governo é do PS e os dois responsáveis pelas principais 
instituições do sistema financeiro nacional, Faria de Oliveira e agora Carlos Costa, são 
próximos do PSD. Cabe fazer algumas perguntas out of curiosity: 

- É a prova de que no PS não há gente para aqueles cargos? 
- É a malta das finanças a dizer que estas é que são as boas escolhas? 
- É o PM a vingar-se do PS? 
- É uma demonstração da força de Teixeira dos Santos no governo? 
- É a prenda de despedida? 

23 Abril 2010 
Diferenças 

Notem as diferenças, entre os que percebem para onde isto vai e os que não 
sabem senão defender coisas que já não existem nos países "maduros" (como agora se 
diz). 

24 Abril 2010 
A esquerda golpista 

Não sabia, fui enganado durante décadas pelos meus professores de 
escola (curiosamente, em pleno Estado Novo) e pelos livros, e fiquei agora de boca 
aberta. É por estas e por outras que se deve deixar tudo como está. Experimentem mexer 
agora na Constituição, para verem como a vingança será um dia servida em prato frio. 
Dou um palpite para essa putativa vingança da esquerda golpista: um novo hino 
nacional com louvores à ecologia e à preservação dos mares (nada de extraordinário, 
pois 4 em cada 5 eventos para crianças neste país já são assim). 

24 Abril 2010 
Brain drain 

O ministro não leu isto. Bem, devo acrescentar que para que esta questão me 
preocupe, precisaria de saber mais sobre três coisas: qual o saldo líquido destes 
movimentos de cérebros; qual o impacto imediato na produtividade; e, finalmente, quais 
os efeitos de longo prazo na trasnferência de conhecimentos, tecnologias, etc. 

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/psd-rejeita-criticas-dos-socialistas-e-insiste-numa-constituicao-mais-moderna_1433067
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/04/uff.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=421075
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=410179
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/04/in%C3%A9dito.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/04/diferen%C3%A7as.html
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=421613
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=421625
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=421625
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/04/a-esquerda-golpista.html
http://www.centenariodarepublica.org/centenario/2010/04/15/a-bandeira-de-portugal/
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/04/a-direita-golpista.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/04/brain-drain.html
http://jornal.publico.pt/noticia/25-04-2010/portugal-tem-novas-armas-para-travar-fuga-de-cerebros-19254939.htm
http://theportugueseeconomy.blogspot.com/2010/03/portuguese-brain-drain.html


 
86 

 

PS: é espantosa a forma como, segundo a notícia, o ministro e os seus serviços 
"provam" que não há brain drain. Espantosa, sobretudo porque vem de uma "área 
exemplar do país", a da ciência. 

25 Abril 2010 
O Reino da estupidez 

Em Portugal, às vezes parece comum uma ideia que diz que a democracia foi 
inventada para escolher as pessoas mais inaptas, mais estúpidas e mais interesseiras para 
nos governar, enquanto que os lúcidos, os inteligentes, os impecáveis ficam de fora, só 
lhes restando apontar os erros que vão sendo feitos (ver por exemplo, e cito blogues 
preferidos, aqui, aqui e aqui). 

Como antítese dessa ideia, surge muitas vezes, presumo, embora apneas em 
pano de fundo, o argumento de que "isto" foi ao sítio com Salazar, precisamente porque 
ele não teve que enfrentar esse estúpido sistema de escolha de governantes que é o voto. 

Se Salazar fosse vivo e estivesse aí a curar esta nossa crise e fizesse o mesmo 
que fez em 1928, faria o seguinte: fechava as fronteiras, tirava a massa que está em 
Angola (sim ele fez isso), aumentava drasticamente os impostos (idem), cortava a eito 
nas despesas, e montava uma excelsa máquina de propaganda para dizer que era o 
melhor. Salazar não teve problemas em fazer isso porque, ao contrário do que se passa 
agora, a economia por trás dele estava bem e em breve voltaram as receitas ligadas ao 
crescimento. Estava bem, como no resto da periferia europeia onde, por uma espécie de 
milagre que ainda não foi suficientemente estudado, a industrialização ganhou força 
vendendo coisas feitas em fábricas grandes para os respectivos mercados internos. 

A bolsa portuguesa desceu 10 por cento nos últimos dois dias, os juros pagos 
pelo Estado nas novas emissões subiram e os ratings desceram. Certo. Mas isso não 
aconteceu porque o nosso governo é estúpido e não quer ouvir as vozes do bom senso. 
Sempre que a culpa é do mordomo, do governo, da crise, da cultura, da mentalidade, 
tenha a certeza de que a sua análise é pobre. Tudo isso está a acontecer porque o 
governo teve de pedir uma data de dinheiro para se substituir aos bancos, que entretanto 
tinham entrado em crise, no financiamento da economia. 

28 Abril 2010 
E o corolário... 

... do que atrás se disse, está no The Portuguese Economy. É duro ter de falar 
assim da globalização, mas às vezes os filhos pródigos também precisam de ser postos 
na ordem. E logo vou estar aqui a ouvir o que mais se pode dizer sobre o assunto. 

28 Abril 2010 
Guerra de estrelas 

O governo internacional que não existe está entregue às notícias e aos anúncios. 
Agora, às 11:48, os que acham que a culpa não é do mordomo estão a ganhar na 
primeira página do Jornal de Negócios (e quem manda não é o jornal, mas sim os 
telexes - enfim... - que lhe chegam). 

"Bank of America diz que S&P está a 'atirar gasolina para a fogueira'" 
Jüergen Stark, "Não há relação entre Portugal e Grécia"  
OCDE, "Ajuda à Grécia tem de ser rápida senão vai sair mais cara" 
Entrevista, "Um pacote de ajuda à Grécia iria conter o contágio a Portugal" 
Philippe Maystadt, presidente do BEI, "É preciso ajudar a Grécia senão outros 

ficarão vulneráveis a ataques" 
BCE, FMI e Governo alemão preparam declaração conjunta sobre a Grécia 
Axel Weber, “Plano de ajuda grego é para ajudar o euro e não a Grécia” 
Destoando com o que defende PSG que de certo modo reflecte um aparente 

consenso nacional português. 
28 Abril 2010 

Orgulhosamente sós 
É chato estar sempre a falar da história, mas a verdade é que há coisas que 

demoram a ser sacudidas. Uma delas é seguramente a ideia de que somos um povo 
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diferente, uma outra coisa que não há na Europa. E, de facto, somos, mas todos eles 
também são. A entrada nas Comunidades Europeias em 1986 e depois no Euro em 1999 
mudou de facto (e de jure) o contexto da nossa política. Mas ainda não mudou bem as 
ideias. 

Uma das consequências da abertura à Europa é que o governo nacional tem 
menos espaço para fazer disparates, pois está sob maior vigilância. Uma parte dessa 
vigilância é menos agradável e nem é totalmente equilibrada, como acontece com as 
agências de rating, que são um grupo de gajos porreiros com poder a mais (por 
enquanto - até os alemães se cansarem). Mas é melhor tê-las por aí do que não ter nada. 
A outra vigilância é da Comissão Europeia e Bruxelas, em geral, para além das outras 
capitais. Sendo assim então veja-se: 

1) Alguém pensa que isto foi decidido sem se ter o pleno aval de Bruxelas? Ou, 
melhor dizendo, pondo em hipótese de investigação arquivística futura: se não houver 
clamor do lado de lá, porventura tal acontece porque a decisão foi tomada com o aval 
implícito de Bruxelas. Essa hipótese até tem um bom fundamento pois, afinal, parte da 
massa vem do Banco Europeu de Investimento, uma instituição comunitária. 

2) Ao contrário do que os analistas monetaristas-mesmo-sem-o-saberem 
poderiam pensar, as agências de rating não reagiram ao anúncio. Porquê? Será que elas 
sabem que as obras dão algum crescimento (embora não o mais saudável, mas pelo 
menos o que há por aí, ou então ajudará ao mais saudável) e que isto sem crescimento é 
que não vai lá, e não haverá mesmo dinheiro para pagar a dívida? Mais uma hipótese. 

Hipótese a hipótese, vamos vendo se nos conseguimos lentamente libertar da 
herança passada e assumir finalmente que este país é tão europeu como os outros. Só 
que um pouco mais longe. 

Ah, e era bom que mais forças políticas cavalgassem nesta onda, para que não 
pareça que se está a elogiar o mordomo, sempre que se fala bem deste tipo de decisões. 
É que se a culpa quase sempre não é dele, também os louros quase sempre o não são. 

Finalmente: o que se diz neste post é algo arriscado pois ainda é possível um 
puxão de orelhas de Bruxelas (é por isso que é bom fazer História, pois aí sabe-se logo 
o que vem a seguir). Aguardemos serenamente. 

30 Abril 2010 
Isto... 

... não mudou. Ou mudou? Pena que este governo e este MOP, como, aliás, o 
anterior, não inspirem confiança. Mas a economia não pode ficar refém da qualidade 
dos governantes. Um MOP com conhecimentos financeiros e que tratasse a malta das 
mota-engis et allia por tu é que era. A oposição devia era concentrar-se na forma como 
as coisas são feitas - para o que era preciso saber sobre o assunto - e não apenas em 
rasgar o que quer que seja. Enfim. 

01 Maio 2010 
Coerências 

Não quero ser moralista, mas...isto mais isto (2º parágrafo) dá o quê? País 
pequeno? Vejamos o segundo caso mais de perto. No fundo, um administrador vai 
assinar uma coisa sabendo que o seu futuro cliente está a fazer mal. Mais, ele sabe que o 
futuro cliente entrará em dificuldades para pagar. Ou ainda, de outra forma, vai ganhar 
dinheiro para a sua empresa, sabendo que o povo depois vai ter de pagar um preço alto, 
pois o negócio no fundo não é rentável. Para melhor perceber, deixem-me ver um 
equivalente na minha profissão. Seria assim: "Caro editor, este manuscrito que tem aqui 
está cheio de erros e omissões, mas se você o quiser publicar, é consigo. Ainda por cima 
acho que o livro não vai vender nada." (bem, este exemplo é mau pois a reputação do 
autor também conta) A safa disto tudo é que acho que no fundo Nogueira Leite está a 
fazer a coisa correcta. Não está é todavia a retirar as devidas implicações políticas, a 
saber: se privados se juntam ao Estado para fazer algo, se o negócio é equilibrado e feito 
em regime de concorrência, se a supervisão e o controle do mesmo por entidades 
independentes são bem feitas, então há grandes probabilidades de esse negócio ser bom 
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para todos. Nem ele está a tirar essa ilação, nem quem ele aconselha. Ou será que aquela 
resma de pressupostos está toda errada? É nessa questão que nós, o povo, deveríamos 
estar concentrados. Finezas. 

02 Maio 2010 
Uma boa ocasião... 

...para pensar em finanças para além do burgo. Claro que eu não "sabia" 
que isto ia acontecer. Mas posso dizer que acho que sei que o modo de pensar nestas 
coisas é agora diferente. Esqueçam grande parte do que aprenderam na lógica das 
economias nacionais. 

02 Maio 2010 
A revolução dos não-transaccionáveis 

Muito se fala deles e ei-los finalmente. A azul escuro e claro, é a estrutura de 
emprego, em Portugal, em 1979 e 2002, e a castanho e amarelo, o mesmo para a 
Irlanda. Nesses anos, o emprego na agricultura em Portugal caiu de 23% para 11% (2 
primeiras colunas). Excelente! Isso deu um impacto positivo grande na produtividade, já 
que essa gente foi para outros 
sectores mais produtivos. Afinal é 
isso a industrialização, certo? 
Errado. No tempo da revolução 
agrícola portuguesa, a gente que saiu 
da agricultura foi parar aos serviços 
(bem, não foram ncessariamente os 
mesmos...). E vejam como eles 
cresceram, os non-market services 
(hospitais, escolas, e outras 
minudências - ver 2 últimas colunas 
a azul): de 12% para 20%, no 
mesmo período. Foi este o impacto 
dos não-transaccionáveis na economia portuguesa. Já agora veja-se como o mesmo 
fenómeno foi menos importante na Irlanda... Para quem quiser, há dados mais recentes 
no GGDC. 

04 Maio 2010 
In the inks 

Todos temos os nossos heróis no trabalho. Hoje, por coincidência, reli um deles 
a escrever sobre um outro. Tratou-se da introdução de Alexander Gerschenkron à 
tradução americana da História Económica da Suécia de Heli Heckscher (estou 
buscando inspiração para uma história económica ainda não sei do quê). Um das coisas 
que Gerschenkron diz sobre Heckscher, elogiando-o, é que, apesar dele ter vivido 
tempos conturbados e de se preocupar em escrever nos jornais, nunca se envolveu 
directamente na política, no governo, e isso é visto como positivo pois a academia e a 
política activa podem entrar em contradição. É um exemplo para mim. Dito isto, quem 
me segue aqui sabe que me estou nas tintas para o Governo, para a Oposição, para o 
TGV, para as PMES, para a conclusão X ou Y, para tudo o que seja pre-qualquer coisa, 
como qualquer académico deve estar. 

A única coisa que não me é indiferente são os argumentos de autoridade, algo 
que, como todos sabemos, é proíbido na academia. Porque não funciona. Quantos 
economistas que foram isto ou aquilo temos estado a ouvir? E quantos dados temos 
estado a ver? Quase nenhuns. Please. Estive a ver na Internet o Prós e Contras de ontem. 
De facto, meus senhores, têm de trazer mais números para a mesa, mesmo aqueles feitos 
nas costas do envelope. E, no entretanto, ouçam pelo menos o de la Dehesa. O 
contrafactual que está na mesa é este: se não se fizer o TGV e o aeroporto, os problemas 
resolvem-se. Mostrem-no. Mas com números. Adorava mudar de ideias. Mas é que 
gostava mesmo. 
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PS: Silva Lopes (outros dos meus heróis mas não posso dizê-lo porque está 
próximo e, bem, há excepções que confirmam as regras e a Suécia nunca teve um 25A) 
disse no programa acima mencionado que tinha sido convidado mas não ia à visita ao 
Presidente, porque ter sido ministro das Finanças não lhe dava nenhuma autoridade 
especial (as palavras são outras). Convenhamos: a ideia da visita é mesmo infeliz. 

04 Maio 2010 
Seguramente... 

...um dos melhores economistas que temos, e de quem é um prazer discordar. 
Mas, Passos, não o sigas, que as preocupações dele não são as melhores para o "novo" 
"Portugal". A malta quer é ser da Europa, mesmo que isso nos faça mais alentejanos. 
(Btw, que mal tem isso? - também eu tenho raízes aí e estou aqui feliz e contente...). 
Leiam com todo cuidado, que está lá quase tudo. 

05 Maio 2010 
Vacinas 

Há uns tempos fui dar um seminário à FCSH sobre as consequências 
económicas da perda do Brasil. No fim, nas perguntas e comentários, simpaticamente, 
alguém dizia que "as teorias neo-liberais" que eu expunha, etc. etc. Mas tudo num 
ambiente simpático, saliente-se, pois os historiadores estão cada vez mais abertos a 
pensar em termos de custos e benefícios económicos, e da respectiva medição. 

Agora, algures lá para baixo neste blogue, recebi este comentário: "Mais um 
direitista exercendo sua sagrada função de semeador de falácias. Pra quem acreditou nas 
afirmações descritas no texto, procurem PROVAS e FATOS concretos sobre a 
depressão de 1873, época que precedia as políticas imperialistas que mantém nosso 
mundo na mesma oligarquia usurpadora até hoje. 'Fatos são teimosos.' -provérbio 
chinês." 

Por contraste, nos debates sobre a economia actual, às vezes penso que me 
devem considerar um economista esquerdista inveterado. Todavia, o meu "modelo" é 
sempre o mesno (hélas!) - gosto deste jogo do gato e do rato entre estas duas disciplinas 
importantes. 

06 Maio 2010 
Rica vida 

Veja aqui (linha verde) como foi fácil a vida de Cavaco Silva no Governo. 
(Embora se possa achar que vá ficar na História como o segundo melhor governo em 
democracia. O primeiro? - Não sei.) 

06 Maio 2010 
O segundo grande susto 

Hoje o dia foi mesmo mau nos mercados financeiros. Parece que em reacção, 
imagine-se, à conferência de imprensa do BCE. E das manifestações na Grécia. O 
primeiro grande susto foi em Outubro de 2008 e deu nisto, a meu ver, claro. Parece que 
a história financeira internacional desde finais de 2007 foi a seguinte: crise do sub-
prime nos EUA --> susto --> crise na banca europeia --> grande susto --> intervenções 
coordenadas dos governos e autoridades monetárias --> acalmia --> crise na periferia do 
euro (do sub-prime "soberano") --> susto --> intervenção coordenada dos governos 
europeus e apenas dos governos --> BCE sai do jogo pois pode ajudar bancos mas não 
países --> segundo grande susto. O que se segue que adivinhe quem saiba. Nestas 
circusntâncias, não se vão negociar empréstimos, pois não? Pare-se então mas por causa 
disso que lá fora poucos estão interessados nas minudências do custo dessas obras que 
se medem em décimas do PIB. Ou não? Não interessa. Agora é esperar para ver. 
Recomenda-se pouca polémica, portanto. Quando T Santos e V Constâncio falam, nem 
que seja em surdina... 

Estou a ficar um bocado cansado de tanta globalização à solta... 
06 Maio 2010 
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Como a UE mexe (segue) 
A publicidade oficial dizia que a fundação da CEE (ou da CECA) decorreu 

sobretudo da acção de um punhado de "grandes homens", como Monnet, um homem de 
negócios que gostava de planos económicos, Schuman, MNE francês, Adenauer, 
chanceler alemão e de Gasperi, primeiro-ministro italiano. Depos, veio alguém que 
disse que não, que foi o resultado sobretudo da acção dos governos a velarem 
pelos interesses nacionais (os "sobretudos" aqui são chave, claro). Pois bem, essa teoria 
da integração foi novamente confirmada. O combate à segunda crise financeira está 
a ganhar corpo, este fim-de-semana. Não foi tarde nem cedo. Foi quando os governos 
conseguiram finalmente mostrar aos seus cidadãos que ou era isso ou o cataclismo 
(enfim, o grande incómodo) financeiro. O que interessa verdadeiramente ver agora é se 
o que vem aí é mais forte do que os mercados. Essa é que é a prova, e é para coisas 
como essa que pagamos impostos. 

09 Maio 2010 
Como a UE mexe (conclusão) 

Não embandeirar em arco. Isto não foi o resultado do constante, como 
chamar?, desassossego institucional, mas sim do facto de que já há coisas sobre 
as quais o Governo praticamente não decide ou que decide mas com a UE a 
espreitar sobre o ombro. E também a verdade é que as coisas vão mesmo ser 
feitas (espero), só que mais tarde e com todo o juízo financeiro que for possível. 
É interessante notar que há uma corrente de pensamento igualmente 
contestatária (no bom sentido) que acha isso mesmo, que as obras vão ser feitas. 
Em que ficamos? De qualquer forma, pode-se ver que apesar de tudo a teimosia 
não o foi, nem a irracionalidade. Por muito mau que se seja, já não é possível 
governar assim na UE. É para isso também que ela serve. 

09 Maio 2010 
Os vizinhos que se lixem 

Já está. O impossível já começou a acontecer. A partir daqui é a alegre 
caminhada até aos próximos 10 anos de desintegração europeia. Se o euro é isto, então a 
nossa entrada já não vai ficar na história como ficou até aqui. Miguel Beleza, o seu 
lugar na história está em perigo. Para a história da UE, talvez seja o início de um 
período parecido com aquele que se seguiu à crise de 1973, e que durou até às vésperas 
do consulado de Jacques Delors, quando se resolveu a "Bloody British Question"(*), e 
que permitu relançar o alargamento e o caminho para o euro... Ou melhor, talvez seja a 
confirmação de que em 2007 começou um período semelhante ao de 1973-1984. Vítor 
Bento tinha razão. Mas agora se calhar é fazer mais do que um corte pequeno. É cortar 
mesmo a fundo e estudar medidas de compensar os que mais perdem, os que ficariam 
mais perto do limiar da pobreza (e, claro, não mexer nos rendimentos dos mesmo pobres 
- a não ser para cortar nas ineficiências). O corte a fundo corresponde a uma medida de 
protecção ao contrário, de estímulo às exportações. Uma forma moderna de políticas de 
beggar-thy-neighbour. Mas é isso que "eles" estão a pedir: proteccionismo na periferia. 
Vamos então e em força. 

(*) Ou melhor, a "British Budgetary Question". Em 1984, Margaret Thatcher 
conseguiu de volta o dinheiro que pagava a mais pela PAC (pagava a mais porque tinha 
de contribuir para os cofres da PAC, não recebendo subsídios de volta, pois a 
agricultura britânica ou não existia ou competia bem nos mercados internacionais). 

12 Maio 2010 
Guesswork 

Ou então não (o post anterior a este, isto é). Lá em Bruxelas foi decidido, entre 
todos, que o ajustamento espanhol das contas públicas tinha de ser maior e que a 
Portugal bastava reduzir o défice em 1pp adicional. Será que Sócrates vai informar 
Passos do que se passou lá e do que nos foi pedido? E será que Teixeira dos Santos tem 
interlocutor à altura no PSD? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos (benditos os 
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historiadores que no futuro poderão ir espiolhar os arquivos). Entretanto, Sr. Presidente, 
não fale por favor - por enquanto, pelo menos - e deixe-os trabalhar, ao governo e à 
oposição. 

PS: se calhar acertei. 
12 Maio 2010 

Krugmania 
Ainda no outro dia disse isto a uma aluna de doutoramento: vê-se no seu texto 

que você adora o modo de pensar do seu orientador. Parabéns, porque foi bem 
escolhido. Mas agora tem de encontrar pontos de discordância ou então não avança. 
Enfim, não me ocorreu, nesta manhã, melhor forma de fazer ligação a isto. 

18 Maio 2010 
Silêncios 

Está tudo um bocado calado com o que se passou recentemente: afinal, Sócrates 
sempre impôs medidas restritivas? Ele consegue? Cá para mim a explicação é sempre a 
mesma: ele continua a fazer o que fazia antes, isto é, escolher políticas em coordenação 
com Bruxelas. Mas antes de seguir com o que isso pode significar, queria fazer três 
desabafos que não interessam a ninguém. 

O primeiro é que gostei da ida de Passos Coelho a S. Bento. Se isto fosse um 
blogue de tauromaquia, usava uma expressão bem popular. Mas como é um blogue 
politicamente correcto digo apenas que achei um gesto de pessoacorajosa. Que o 
critiquem que ele um dia pode dizer: vejam que até ajudei em tempos o sr. PM, mas na 
verdade acho que ele não serve mesmo. 

O segundo é que mostra bem o carácter do PM ter ido ao Parlamento no dia 
seguinte ao encontro de S. Bento exibir o livro de Passos Coelho para "demonstrar" que 
este estava em contradição pois no livro defende as obras públicas. 

E agora repete uma dose parecida com a "piada" do tango num espanhol (afinal 
o blogue não é politicamente correcto...) de vergonha em frente da uma plateia de 
pessoas algo incomodadas com o espectáculo. 

Quarto (afinal havia mais): este PM tem de sair. Se o PS vier com ele outra vez 
para eleições, meus amigos, temos todos de votar nas restantes siglas. 

Quinto: se Passos quer ganhar as próximas eleições, tem de largar o ticket 
Compromisso Portugal. E será por aqui que se calhar ainda terei alguma coisa 
relacionada para escrever, mesmo que não tenha razão. Afinal, também de vez em 
quando se podem dar aqui opiniões não fundamentadas. 

Sexto: não tenho nada a ver com Passos Coelho. Aliás, gostava mais do Rangel, 
quando foi a campanha. Mas estou de facto a gostar desta nova maneira de fazer 
política, sem grandes complexos. Bons conselheiros, hem!. Se percebessem um pouco 
mais das especificidades keynesianas da economia portuguesa... e se fossem menos 
proteccionistas... 

18 Maio 2010 
Ulrich? 

O que move Fernando Ulrich? Gostava de saber, mas só ele poderá dizer. 
Entretanto, preside ao mais simpático dos bancos privados portugueses. Mas os 
banqueiros andam nervosos. Afinal, foram eles os responsáveis - para quem gosta de 
encontrar culpados, eu não - por quase metade do endividamento português no exterior. 
Isso foi feito com algum risco, pois houve uma grande concorrência por clientes. Nos 
empréstimos à habitação (que não sei quanto é do negócio bancário), a concorrência 
levou a spreads muito baixos. Até 0,3%, lembram-se? Para toda a vida. Ora os spreads 
passivos dos bancos nos mercados estão a subir e alguém vai ter de pagar os prejuízos. 
Nunca os banqueiros terão sido tão favoráveis a novas famílias, a famílias maiores e a 
divórcios (casas novas, novos spreads). Mas o que move Ulrich? Eu gosto desta gente 
que põe a boca no trombone. Mas o que se passa? Apesar da sua "juventude" e óbvia 
rebeldia, não se chega onde ele chegou a dar pontos sem nó. E custa acreditar que saia 
do TGV por causa do PSD. Ou não? Por essa Europa fora, há banqueiros que se 
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transformaram em políticos? Pelo século XIX português (e europeu) dentro, 
seguramente que sim (Ulrich saderá disso mais do que eu...) E nos States há mesmo 
dessas transferências, como foi o caso do grande Paulson. Seria interessante ver isso por 
cá, no ministério das Obras Públicas, por exemplo. Já viram o que seria o Jorge Coelho 
ter de negociar com Ulrich? Haveria seguramente menos farinha para o lado de lá. 
Divagações... 

19 Maio 2010 
Volta Armando Castro, estás perdoado 

Pulido Valente e Rui Ramos, ao fim de todos estes anos, concordam contigo. 
Assim como todos aqueles que querem ver para sempre honrada a memória de Nuno 
Álvares, Camões e demais, contra a ignomínia perpetrada por homens como Mário 
Soares, Ernâni Lopes, Cavaco Silva, Sousa Franco e... (bem, fiquei sem nomes a 
acrescentar...Paulo Sande?), que entregaram a nossa pátria aos saxões. 

* * * 
PS1: Para quem não saiba, Armando Castro foi um historiador económico 

marxista, até ao fim dos seus dias, que escreveu um livro pioneiro chamado a Revolução 
Industrial em Portugal no Século XIX, publicado pela primeira vez em 1947, e que 
igualava facilmente aquilo que em outros países era publicado na altura. Pertencia 
àquele grupo de historiadores de esquerda que pensavam que Portugal se mantivera 
pobre no século XIX porque a "burguesia" tinha vendido a economia nacional à Grã-
Bretanha, a troco de um prato de lentilhas. 

PS2: A lista de nomes acima não é aleatória: Soares foi quem em 1977 pediu a 
adesão à CEE, contra o conselho dos "economistas", como ele gostava de dizer; Lopes 
foi um dos principais negociadores dos tratados de adesão; Cavaco abraçou de corpo e 
alma aquilo que veio da CEE, desde o primeiro dia do seu governo (aliás só desfez o 
Bloco Central depois da assinatura dos tratados, num gesto que ficou na história); e 
Sousa Franco soube fazer a transição da herança cavaquista, para que Portugal pudesse 
entrar no euro, enquanto Guterres chorava pela educação, sua grande "paixão". Um 
outro nome que talvez se deva acrescentar, é o de Medeiros Ferreira, MNE de Soares 
em 1977. Quem mais? Porventura aqueles, um pouco menos conhecidos, que 
trabalhavam na representação de Portugal em Bruxelas. 

19 Maio 2010 
Um bom PowerPoint... 

...vale um milhão de soundbites. A ler com atenção e a esquecer o facto de que é 
assinado à cabeça por Miguel Frasquilho. 

20 Maio 2010 
10 de Maio 

Estou chocado com o que se anda aí a dizer sobre um tal 10 de Maio. Chocado 
mesmo. É inacreditável que o debate político leve a argumentação tão, digamos, 
irresponsável. Irresponsável é a palvra certa. E com tanto de verdadeiramente 
importante por onde pegar. 

20 Maio 2010 
Good Old Theories 

A velha teoria de que os extremos se tocam, exposta em post anterior, está viva 
da Silva. Só falta falar o Manuel Monteiro. Dito de outro modo, repetindo também post 
anterior, choca-me como este país ainda tem tantos laivos de proteccionismo, da 
esquerda à direita. Mas têm medo de quê? Não sabem que se pode ir longe, longe e que 
se se quiser voltar para trás, basta fazer um decreto-lei ou, no máximo, uma lei no 
Parlamento? No "nosso" parlamento, isto é. Para além de que ir longe, dentro da 
Europa, para um país como este, costuma ter mais vantagens do que desvantagens. 

21 Maio 2010 
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PMEs 
E se as PMEs fossem parte do problema e não da solução? Parece que os 

serviços em Portugal (também) se caracterizam por terem importantes economias de 
escala. 

"The positive relationships between size and profitability and between growth 
and profitability allow us to conclude that possible agency problems between managers 
and owners of Portuguese service industries are not sufficiently relevant to significantly 
harm profitability. On the contrary, the results obtained suggest the possible effect of 
diversification and motivation, as a consequence of increased scale, means increased 
profitability in Portuguese service industries." Nunes et all. (2009).  

21 Maio 2010 
Dr. Smith, Prof. Silva, Mr. Cameron & Dr. Passos Coelho 

Se você é um professor universitário britânico - ou alemão, ou francês - não 
precisa de viajar muito para fora. Basta que visite regularmente as universidades do seu 
país. Não é o ideal, mas não é muito grave. Pode ser um bom historiador limitando-se a 
ir de vez em quando às universidades vizinhas da sua e, também de vez em quando, as 
algumas das 4 ou 5 principais e, claro, se estiver numa destas até pode não ter de largar 
a bicicleta ou o metro. A razão é que a vida académica doméstica britânica é 
razoavelmente dinâmica e, igualmente importante, por lá recebem muitas visitas 
estrangeiras e têm muitos alunos estrangeiros. 

Se você é um académico português - ou grego, ou dinamarquês - as coisas são 
um bocado mais complicadas e tem mesmo de viajar e conhecer "estrangeiros". Claro 
que muita gente não o faz e o resultado está à vista, nas limitações dos temas escolhidos 
para o estudo, etc... 

Saltando alguns degraus e encurtando razões, David Cameron não precisa de 
viajar nem de se encontrar no seu país com estrangeiros vindos de fora, mas Passos 
Coelho precisa. 

Confesso que o assunto Passos Coelho me interessa por uma razão que será 
porventura importante. Ao que tudo indica, será preciso a curto termo mudar de 
governo. Como o partido do governo já lá está há algum tempo, e como o interregno 
que houve é para esquecer, seria bom que agora houvesse uma alternativa que mudasse 
um pouco o quadro da governação nacional e a tornasse menos provinciana. Afinal, se 
facilmente concordamos que os universitários se têm de "internacionalizar", assim como 
os empresários, os "agentes" culturais e tudo o resto, o que falta para pedir mais 
internacionalização aos políticos? Esta é uma questão crucial e descurada. 

Passos Coelho mostra ter capacidade (não o conheço, claro, mas tem boas 
referências...) para saber ouvir, traduzir e verbalizar. Seguramente terá também para 
decidir. Essas qualidades são as apropriadas para a internacionalização. Se ele não se 
limitasse a ser visitado pelos economistas portugueses educados no Quelhas há 40 anos 
(cuja opinião conta mas não é a única), por políticos que acham que compreendem o 
atraso português ficando chocados em ver como "Eça de Queirós é actual na sua crítica 
à sociedade...", por empresários que nunca visitaram uma feira internacional, e se se 
desse um pouco mais com políticos e outros profissionais estrangeiros, seguramente 
seria mais eficaz. "Lá fora" não é o Shangri-La e cá o lodaçal. Não, há de tudo um 
pouco por todo o lado e até há gente que também acha que isto está mal porque somos 
(os portugueses, isto é) preguiçosos. Mas o cruzamento de ideias é muito mais intenso. 

E veja-se como ele é positivo, com dois exemplos. Quer se goste quer não, 
Mário Soares sabe mais do que muitos porque teve o contacto com o exterior; Durão 
Barroso passou do simplista "discurso da tanga" (e errado, mas ainda vivo cá no burgo) 
para alguém que bate umas bolas em política europeia. Continua a ser de centro-direita, 
mas até parece que virou à esquerda, visto do periscópio da Torre de Belém. 

Que mais? Talvez isto: se ou quando Passos Coelho for para o Governo, ele será 
obrigado a ver as coisas do lado de lá também. É essa uma das vantagens da integração 
na UE. Se não fizer nada até lá, vai seguramente entrar rapidamente em contradição 
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com o que diz agora. Se até lá se "internacionalizar" um bocadinho, verá que pode 
manter as mesmas opiniões e as mesmas convicções, mas um pouco menos radicais e 
um pouco mais subtis. 

Ou mais isto: Gordon Brown nunca disse se entraria ou não no euro. Fez algo 
de muito mais inteligente, a saber, estabeleceu 5 critérios que, a serem cumpridos, 
levariam à adesão à moeda única. Os critérios não foram cumpridos e a GB não entrou – 
para bem dos seus pecados, aliás. Ora aí está uma boa ideia para ser importada. Passos 
Coelho não tem de dizer que é contra o TGV. Pode dizer que acha uma coisa óptima e 
muito “europeia”, mas que o seu governo só avançaria se fosse cumprida uma 
determinada lista de critérios. E pode até fazer isso sem truques. Acabava com a 
discussão e seguia em frente. A inteligência deste povo seguramente que agradeceria. 

Esta foi longa...mas a "luta" pela internacionalização da vida política portuguesa 
merece todo o nosso esforço... 

PS: O Parlamento Europeu é um bom veículo de internacionalização, para os 
deputados e, por tabela, para os partidos. Será usado suficientemente? 

22 Maio 2010 
PPP 

Finalmente alguém se preocupa com isto. Porque é que a oposição nunca fala 
destas coisas, que são as que verdadeiramente interessam? O discurso podia ser este: 
"quando formos governo, vamos rever a forma como as obras públicas são 
adjudicadas". Ponto. É interessante notar que quase ninguém fala nisto, isto é, fala nisto 
sem ser em abstracto. 

24 Maio 2010 
Seca? Percebe-se? Tem substracto que chegue? 

Acho que é a primeira vez que me vejo numa conferência, numa iniciativa a 
todos os títulos louvável, da Comissão de Economia da Assembleia da República. 
Espero francamente que o meu papel tenha sido de algum proveito. A minha palestra, 
intitulada "A economia portuguesa e o futuro", começa mais ou menos ao minuto 7 da 
Sessão de Abertura, e antes há uma explicação de António José Seguro sobre os moldes 
da conferência. A sessão de encerramento poderá ter também algum interesse. Haverá 
relatórios redigidos pelos moderadores, que foram jornalistas económicos, e que serão 
debatidos no Parlamento e, penso, também com alguns membros do Governo. Participei 
com todo o gosto nesta iniciaiva, escusado será dizer.  

Conferência da Primavera, Assembleia da República, 10 de Maio de 
2010: Sessão de Abertura; Sessão de Encerramento (ver mais aqui). 

25 Maio 2010 
As duas Europas 

Às vezes leva-se algum tempo a perceber, mas agora é claro. As duas Europas 
estão aí outra vez. Entre 1979 e 1986, isto é, entre a eleição de Thatcher e o Acto Único 
Europeu que meteu a Grã-Bretanha definitivamente nas Comunidades, elas eram 
representadas, respectivamente, pela Albion e pelo eixo Paris-Bona. Agora, elas são 
representadas pelos defensores à outrance do euro, e pela Alemanha. Mas há uma coisa 
que se mantém, as duas continuam a reflectir o mesmo tipo de opções políticas. 
Thatcher não queria ajudar os pobrezinhos ("metam-se numa bicicleta e procurem 
trabalho", como um dia disse o seu não tão hábil sucessor Major), quer fossem pessoas, 
quer fossem países. Mas como lhe deram a promessa do Mercado Único, permitiu que 
os pobrezinhos fossem ajudados por Delors, o famoso Presidente-comissário. 
Presentemente é Merkel que não quer ajudar os pobrezinhos, mas ainda não veio o novo 
Delors. Ou melhor, já que isto não é de "grandes homens" que se trata, ainda não vieram 
as condições para o novo Delors - embora Barroso, esse ex-Thatcherite convertido em 
social-democrata de gema, esteja atento ao papel. É interessante notar como Merkel tem 
audiência junto de muitos neste país que, quais escorpiões rodeados por fogo, não vêm 
que isso é prejudicial a este canto pobre do continente. Défice zero? Disciplina? Toda a 
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verdade? Contracção-cum-recessão? Não, isto precisa é da Europa, da segunda Europa, 
isto é. 

27 Maio 2010 
História aos quadradinhos  

                          
A prova de que a UE é governada por democracias: De Gaulle não quis mais 

Europa e a Grã-Bretanha na CEE, porque os seus eleitores agricultores não o queriam; 
Thatcher não quis as Comunidades, porque foi eleita para combater os sindicatos e não 
para ser amiga de franceses; Merkel não quer mais Alemanha na UE, porque os 
reformados dela têm medo da inflação. Interessantemente, os dois primeiros não 
acabaram muito bem, vencidos pelos avanços à sua volta. O que acontecerá a Merkel?  

 

                          
E estes não foram os "bons", também velavam pelos seus interesses, isto é, 

pelos interesses de quem os elegeu: Miterrand vendeu com sucesso a ideia de que a 
Europa dava mais à França de que os seus eleitores gostavam; Kohl não deixou 
esquecer que a Alemanha precisava da Europa como pão para a boca, e que a manteiga 
dos franceses saia mais barata que os canhões dos americanos; e Delors só está na 
fotografia porque os outros dois deixaram, sabendo ele, todavia, caminhar por cima da 
água. 

04 Junho 2010 
Caro PSD 

Já que estás na Oposição, podias ver o que é mesmo isto?  É que tenho dúvidas 
que a gente (o povo) queira mesmo ficar com as reformas dos bancários. Depois do 
escândalo dos Certificados de Aforro, que foram destruídos (diz-se nos corredores da 
finança, que eu cá ouvi) para que a massa fosse mais para os bancos, não é outro mau 
negócio para o nosso querido Tesouro? Se o PSD ficar calado, Salgueiro, Catroga, 
vocês que destas coisas é que sabem mesmo, esclareçam-nos por favor (e não é preciso 
ir a Belém). Sim, porque muito poucos mais o poderão fazer, com tanta gente a 
trabalhar, no activo, para a pizzeria. 

07 Junho 2010 
Os povos dos incapazes 

Existe um grande número de pessoas que acha que Portugal não é mais rico 
porque não soube aproveitar as oportunidades que tinha. Volta e meia essa opinião é 
expressa em colunas de imprensa e, por vezes, quando tenho estima pelos autores, 
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apetece-me apontar que isso pode não ser bem assim. Por outras palavras, está tão 
provado que "somos" um povo de incapazes, como está provado que soubemos 
aproveitar o que nos deram e que apenas o que nos deram foi menos do que o que deram 
a outros países, nações, povos, ou o que se queira. E também nos deram mais do que a 
outros, mais a Sul. O crescimento não é uma coisa de capacidade de aproveitar 
oportunidades: é uma coisa de capacidade de aproveitar oportunidades e de 
oportunidades. Um dia isto entrará nas "mentalidades". Só que isso só acontecerá 
quando finalmente chegarmos à média europeia, daqui a talvez 50 anos.Tal como 
aconteceu com a França, Itália, e agora Espanha, povos com histórias de incapazes, até 
ao dia em que atingiram a média e se percebeu que, afinal, tinham era seguido outros 
caminhos, que não o da Grã-Bretanha e da Revolução Industrial, para a prosperidade. 
Em 1900, o Ancien Régime era a pior coisa do Mundo, prova da incapacidade francesa; 
em 1960, quando a França acordou tão rica quanto a Grã-Bretanha, essa ideia começou 
a mudar... 

16 Junho 2010 
Os nossos queridos bancos e a nossa cultura financeira 

No outro dia tive uma conversa muito interessante sobre bancos. Dizia o meu 
interlocutor que as pessoas andam preocupadas com o seu dinheiro, sem saber onde ele 
ainda irá parar até que a crise chegue ao fim. Pois é, isto da banca era até hoje uma coisa 
segura, mas agora isso parece que está a mudar. Será? Será que a percepção de medo 
pode estar correcta, no sentido em que hoje o risco de insolvência é maior do que no 
passado? Talvez não. Todavia, os nossos bancos precisam de algumas mexidas. 

A banca portuguesa caracteriza-se por algumas coisas positivas. Em primeiro 
lugar, os bancos são herdeiros de conhecimentos enraizados no país. E não há muitas 
áreas assim. Talvez as pontes e estradas e pouco mais. Do resto, desde as empresas 
agrícolas às telecomunicações, é maior porventura o saber importado (no problem) do 
que o doméstico. Mas os bancos têm uma história antiga, a começar pela mãe deles 
todos, o Banco de Portugal, que já leva mais de 150 anos (recorde-se que até 1974 foi 
um banco privado, e que até 1925 também foi comercial, para além de emissor). Claro 
que dos velhos bancos apenas restam a Caixa, o BES e o Totta (no Santander), mas os 
saberes antigos seguramente entraram no BPI e (menos) no BCP. 

Outra coisa positiva é a boa imagem. As pessoas têm tido confiança nos bancos, 
acho, e, para além disso, o sucesso do Multibanco deu ao sistema bancário português 
uma imagem de modernidade. Afinal, poucos sítios no mundo têm um sistema assim, 
dizem, e muitos já notaram isso em viagens. Um outro factor que contribui para essa 
imagem positiva é o de os bancos se terem paulatinamente modernizado, nos 
atendimentos públicos, por exemplo, e de terem sobrevivido bem ao impacto do 
Mercado Único e do euro. 

Mas falta muito. Falta o lado da informação que dão aos clientes, falta a 
diversidade dos produtos oferecidos, e falta uma menor ligação ao poder. Destas três 
faltas (e haverá mais), a primeira é a mais fácil, a segunda a mais difícil, e a terceira fica 
porventura no meio. Comecemos então pela primeira. Ou melhor, comece o novo 
Governador do Banco de Portugal pela primeira. Sim, porque nestas matérias alguém 
tem de mandar, senão ou não se faz nada ou o que se faz é feito em cartel. No outro dia 
recebi um email de um banco (*), que informava que uma directiva de 2007 sobre 
transparência tinha entrado no nosso sistema jurídico 2 anos depois e, agora, finalmente, 
quase 3 anos depois, era finalmente posta em prática. É caso para dizer que mais vale 
nunca do que tarde, para que os responsáveis por estas coisas - i.e. o Banco de Portgual 
- não adormeçam. Ou estarei a ver mal a coisa? 

Muitos ainda sofreram perdas  por terem comprado títulos ou fundos de "capital 
garantido" que afinal o não eram e não sabiam. Mais uma falta de informação. Afinal, 
sempre haverá razões para temer pelo dinheirinho nos bancos? Sim, mas mais por 
desinformação do que por risco de mercado. 
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*(de 17 de Junho de 2010) "No passado dia 1 de Novembro entrou em vigor o 
Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro, que veio transpor para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2007/64/CE, relativa à prestação de serviços de pagamento. Esta 
nova legislação impõe às instituições de crédito novas regras para o exercício dessa 
actividade, envolvendo designadamente uma maior transparência e um reforço dos 
deveres de informação aos clientes em matéria de serviços de pagamento. Em 
cumprimento desses novos deveres, o (...) procedeu a uma ampla revisão das condições 
gerais que regem a relação com os seus clientes que passam, assim, a designar-se por 
Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços." 

24 Junho 2010 
5% já lá vão 

A razão por que governar é uma arte imperfeita e que por isso é melhor fazer 
pouco do que muito e deixar os grandes planos para os marxistas, os jornais e os 
blogues, é que depois a economia vai seguindo o seu caminho sem prestar lá grande 
atenção. Reduzir os salários nominais em 20%? Com uma lei ou coisa parecida? Boa, 
embora lá, que parece mesmo que aquelas curvas no gráfico estão a pedir e assim elas 
descem e a gente ganha todos. Pois é, mas entretatanto... No último mês (mais coisa 
menos coisa), o euro desceu 10%. Ora como este país exporta, digamos, metade para 
fora do euro, isso quer dizer que teve um ganho de competitividade externa de 5%. 
Parem as rotativas da Imprensa Nacional, que afinal a lei deve ser só para reduzir os 
salários em 15%. 

24 Junho 2010 
Devo estar preocupado... 

...comigo? Quando Cavaco aconselha os portugueses a passar férias cá dentro 
porque, diz ele, isso é bom para as exportações (sic), acho que é proteccionismo. 
Quando Sócrates usa a "golden share" para vetar a venda da participação da PT na Vivo, 
não acho. Porque será? Talvez porque no segundo caso vejo acima de tudo um governo 
a tratar o big business por igual. Imagine que você era rico, e que era rico há algum 
tempo, digamos, há 150 anos, e que tinha herdado uma empresa de sapatos, quase 
grande, em vias de se tornar uma multinacional. Entretanto, para crescer a sua famíla e 
você pôs a empresa na bolsa e vendeu uma parte considerável do capital, mas guardou 
uma golden share. Agora alguém quer comprar tudo e você não deixa vender. Porquê? 
Porque é o único que sabe até onde o seu negócio tal como está pode ir, e que se vender 
não tem melhor sítio para aplicar o capital. No caso da PT a golden share é pública. So 
what? Business é business e o business tem de se habituar a ter o Estado como parceiro 
igual. Não se pode pedir ao Estado que seja cada vez mais eficiente e mais pró-mercado 
(coisa que eu peço à parede aqui à minha frente) e que, depois, quando é a valer, 
faça figura de papalvo. Sim, e não sou comunista. Bruxelas vai implicar como lhe 
compete e bem. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. 

01 Julho 2010 
Gostei de ver... 

...Ricardo Salgado chateado. Foi uma conferência de imprensa que não ajudou à 
imagem do banqueiro. Braços apoiadas nas costas da cadeira, inclinado, cansado, 
aborrecido, a acabar as respostas com "tá bem?", não era propriamente a figura de um 
banqueiro amigo do povo. Ninguém lhe pede isso, mas, enfim... Gostei porque achava 
que ele tinha o Governo na mão. Dito isto, gosto dos bancos portugueses, incluindo do 
BES (embora prefira o BPI - sim isto de bancos também pode ser como o futebol, já que 
não são todos iguais - e com a grande vantagem de, ao contrário do futebol, se poder 
mudar). 

01 Julho 2010 
Ontem... 

...estiveram aqui no meu gabinete dois analistas de dívida soberana de uma 
empresa de rating americana. Acho que não é curial dizer o nome da empresa, mas 
não é das três maiores. Gostei. Jovens, com boas perguntas e atentos. Puxaram-me pela 
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língua naquelas ocasiões em que uma pessoa diz o pouco que sabe e acrescenta o que 
vai fazendo sentido, muitas vezes coisas em que não pensou antes (é por essas e por 
outras que gosto sempre de responder - ou tentar responder - a perguntas). Mas estavam 
nitidamente a aprender. De mim levaram a imagem de um país normal, com boas 
instituições, incluindo a do governo e da oposição, mas com problemas estrturais de 
longo prazo que tornavam mais difícil a solução da actual crise. Acho que consegui 
dizer que a parte do longo prazo dos problemas era importante. No fim, falou-se de 
reestruturação da dívida como saída - e notei que é uma hipótese cada vez mais falada 
por aí, e pela gente séria. E, às tantas, depois do que eu disse, compararam Portugal ao 
Chile, como dois casos de países que gostam de pagar as suas dívidas. Uma boa 
comparação, que só alguém que sabe muito do muito e pouco do pouco consegue 
fazer. Enfim, mais uma boa experiência. Como vieram ter a mim? perguntei. Por causa 
do blogue"The Portuguese Economy". Essa foi a parte de que mais gostei. 

01 Julho 2010 
Leitura de almoço 

Pois e o que diz o FT? Claro que ficaram zangados, como qualquer economista 
de jeito ficaria. Mas lembram nas entrelinhas que isto não é tudo economia, que ainda 
há muita política. Lembram por exemplo que o grupo da Telefónica foi "salvo" de 
compra também por uma golden share, há 5 anos. Entretanto ela foi removida, claro, 
agora que já não é necessária. Depois lembram que o Tribunal Europeu de Justiça vai 
provavelmente chatear o governo português e que muitas golden shares, como as que há 
na VW ou na Iberia, acabaram por causa da lei. Mas lembram também que o governo da 
Baixa Saxónia conseguiu substituir a golden share por legislação que mantém sob seu 
controlo a VW. Finalmente, lembram um estudo que sugere que cerca de metade das 
grandes companhias na Europa tem algum sistema de votação que diminui a capacidade 
de controlo dos pequenos investidores, dando como exemplos a FIAT e a Scania (as tais 
fábricas de sapatos). Enfim... 

01 Julho 2010 
Patriotismo bacoco 

Não é bem assim que lhe chama, mas não faz mal. Num artigo como sempre 
inlikável (Sr. Eng. Belmiro de Azevedo, quando olha para isso?), Vasco Pulido Valente 
parece ser dos poucos que se escandaliza com a reacção do PS (sim do PS porque 
ninguém se opôs) às declarações de Passos Coelho em Madrid sobre o uso da "golden 
share" no negócio da Vivo. Pode-se não concordar com a posição defendida (coisa com 
que eu não concordo), mas criticar a opinião do líder do PSD porque ela foi dita em 
Espanha e o assunto envolve uma empresa espanhola é uma posição inqualificável. 
Parece mesmo que os políticos deste país, quando estão já perto da porta de saída, 
gostam de usar argumentos básicos, apelando aos "sentimentos" menos inteligentes dos 
eleitorados. Não é só o PS, claro. Recordem-se as declarações de Ferreira Leite sobre o 
TGV e os espanhóis. Por incrível que pareça, ninguém no PS se insurgiu contra o que 
Sócrates e o seu amigo de que não me lembro agora o nome disseram. Caro António 
José Seguro, está de férias? Entretanto, Passos Coelho não respondeu, como não devia 
responder. Aliás, devia responder com uma outra viagem a esse temido estrangeiro e 
desta vez a um país em que o seu companheiro político esteja no governo. Que tal uma 
visitinha a Cameron a queixar-se de que a consolidação orçamental portuguesa é mais 
lenta do que devia ser e que a Grã-Bretanha é que está a dar o bom exemplo? Não 
concordo com isso, claro - aliás como nem o "Economist" concorda - mas o que 
interessa aqui é que tudo é bem-vindo para que este país seja menos bacoco. Bem, ele já 
é menos (espero) mas alguns na política é que ainda não são. A Europa da União é uma 
coisa em que cada um diz o que quer onde quer e o onde é mesmo onde, e não só o 
quintalzinho. 

12 Julho 2010 
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Boas práticas 
Há uns dias falou-me um jornalista de uma boa agência de notícias estrangeira 

(não sei o que está a acontecer, mas sei que estas coisas são passageiras). Lá falámos 
durante uns minutos, numa conversa como sempre simpática em que lá vou dizendo 
umas coisas, mais por aqui, mais por ali. No fim, disse-me que ia compor as citações 
que queria fazer da conversa e que depois as mandava para eu ver. Eu retorqui que não 
valia a pena, mas ele insistiu e lá mandou. Claro que tive de fazer algumas emendas 
ou correcções e a coisa ficou obviamente melhor. A verdade, é que estou habituado a 
falar com jornalistas e depois logo ver se o que sai é o que penso ou não, sem me 
importar muito. Aliás, é esse o método usado na academia: a gente escreve e é citada 
(quando é, claro) e, se nos percebem, muito bem, se não, azar. Não vamos estar a 
escrever cartas ou contra-artigos a dizer que fomos mal percebidos - para a próxima, 
explica-te melhor. Mas, no jornalismo, o processo da confirmação se calhar faz 
sentido. Para mim, nesta experiência, fez. 

14 Julho 2010 
Regresso ao futuro 

 

 
"Obviamente demito-o". Por que será que o PSD tem destes gostos 

presidencialistas? É histórico? São salazaristas? (sim, porque esse também criou um 
regime desses) São anti-salazaristas, como Delgado? Republicanos de gema? Não têm 
mais com que se preocupar? Monárquicos? Será que Passos Coelho quer o D. Carlos de 
volta, o tal que pôs lá o nosso Franco, com resultados espectaculares? Há muito que 
gostava de conseguir responder a esta pergunta: até que ponto os ímpetos 
presidencialistas deste país estão relacionados com o facto de a República ter nascido há 
100 anos, quando todos os outros países tinham um rei? Estranho, este PSD de sempre - 
consegue tão facilmente estragar o pano da festa. 

20 Julho 2010 
E em 1983 tudo foi dito 

“Em abstracto, tudo é possível —porque não?—, de acordo com os desejos de 
quase toda a gente, da extrema-direita à extrema-esquerda: sonhar não custa. Mas uma 
análise da situação concreta, interna e internacional, que aqui não cabe, convenceu-me 
de que nenhuma solução extrema conseguirá impor-se nos próximos anos. Se não erro, 
quedam portanto excluídos do naipe das soluções duradoiras os dois «cenários», de 
resgate para uns, de pesadelo para outros, tão frequentemente evocados à boca da cena 
política. A saber: quer o da restauração verdadeira e própria do sistema económico e 
social anterior ao 25 de Abril, com reconstituição ipsis verbis, e em análoga posição 
dominante, dos antigos grupos económicos privados e dos «latifúndios» dessa mão, 
vinda nos braços de um novo despotismo direitista; quer o impetuoso desenvolvimento 
— em ditadura de esquerda— de um colectivismo assumido, «original» ou copiando 
modelos estrangeiros. 

 De modo que só sobram os «cenários» à primeira vista moderados. Que, 
excluído o do empate — por parecer essencialmente instável e configurar uma hipótese-
limite —, são dois. De acordo com um deles, a iniciativa privada ir-se-á refazendo e 
alcançando predomínio estratégico, mas sem destruir nem apoucar excessivamente o 
sector público; submetida, apesar de tudo, a certo controlo do Estado, de cujo apoio não 
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deixará de precisar; avançado em clima de «liberalização», mas não de puro laissez-
faire, temperada por reformas de cariz demo-cristão ou social-democrata, conforme o 
que derem sucessivas eleições e como estiverem as relações de força políticas. De 
acordo com o outro, o sector público consolidar-se-á e aumentará sob formas várias 
(nacionalizações, participações, intervenções...), não só na economia, mas também na 
previdência e na assistência, na saúde, na educação e na cultura, na comunicação social, 
etc; mas sem contudo alastrar desconfinadamente, e sem que o seu desenvolvimento 
corresponda à actuação de um desígnio totalitário preconcebido: produzindo um 
capitalismo essencialmente de Estado, de provável fachada socializante, mas sempre 
mais ou menos limitado em homenagem à nossa posição geestratégica e a pensar nos 
países de onde nos vêm créditos, investimentos e divisas; pois a inversão das nossas 
alianças externas se não antolha nada fácil. Mas um certo despontar do neutralismo não 
seria aqui de excluir em absoluto...” 

Manuel de Lucena, “Transformações do Estado português nas suas relações 
com a sociedade civil”, Análise Social, vol. XVIII (72-73-74), 1982-3, pp. 897-926 (p. 
905). 

12 Agosto 2010 
Os "chineses" 

Lembram-se dos "chineses" que, com os seus salários de miséria e iguais 
condições de vida, destronariam tudo e todos se não "nos adaptarmos"? Pois, parece que 
estão a passar ao lado. Pelo menos é o que se pode depreender das 
notícias que de lá vêm, com greves, salários mínimos, e fecho de 
fábricas poluentes e gastadoras de energia a mais. Um conselho: leia-se 
história económica, pois ela mostra os outros "chineses" que já houve e 
que também dominariam o mundo, a saber, os alemães (1870-1890), os 
americanos (1890-1950), ou os japoneses (1950-1980). 

Outro conselho, se me é permitido: em economia, as análises de estática 
comparada, isto é, em que tudo fica igual menos uma coisa e só uma, só servem para dar 
aulas, não servem para analisar a vida. Tudo do que aqui se fala se passou, mas tudo não 
foi mais do que crescimento e globalização, isto é, crescimento com novos países a 
entrarem no jogo da economia mundial. E isso costuma poder ser chamado de bom. 

12 Agosto 2010 
Legislar 

Em vez da lei do pão (com a qual concordo aliás), o Governo devia legislar para 
tornar obrigatória a leitura de Manuel de Lucena, pelo menos de 2 artigos. Podia 
começar por este. Não há ninguém assim, de facto. É uma espécie de Alan Milward, 
mas com mais humor. Às tantas diz coisas destas: "Pois é, não me obriguem a ir para 
além do estudo das instituições e fingir que percebo dos seus efeitos na economia e na 
sociedade. Não sou nem economista, nem sociólogo encartado e não estou para comprar 
cartilhas baratas dessas profissões para fingir que sou." (algures aqui - as palavras são 
minhas, claro).  Com esse método de análise, acaba por só dizer coisas que fazem 
sentido, pelo menos na área que me gasta mais o tempo, a economia. É que a visão dele 
do que foi o salazarismo, nas suas instituições, por exemplo, é tão perfeita que acaba por 
ser uma visão do que é a economia (e a sociedade, imagino) portuguesa. Dos autores 
que conheço, só Milward (e, talvez, Eichengreen) consegue isso. Um dia tenho de ler 
melhor o Schmitter, que também deve ser boa pêra. 

12 Agosto 2010 
Ascendi 

Vamos todos fazer um peditório para se poder pagar à Ascendi, concessionária 
das CCUTs. São só 263 mil euros, mas fazem-lhes falta. - Não lhes chega os contratos 
milionários negociados pelos socialistas do tempo do Guterres (ou estou enganado?), e 
ainda vêm pedir estes trocos. Espero que o Estado (i.e., este Governo) se tenha 
resguardado para não ter de lhos dar. Terá? Duvido, tal foi a trapalhada de todo este 
episódio das portagens. 
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17 Agosto 2010 
Irlanda 

Quem achava que tinha razão e agora vê que não tem, vai reconhecê-lo? 
Duvido. É fácil estar do lado da "razão" - basta saber que não há receitas milagrosas, 
pois a economia tem voltas de tamanhos imprevisíveis. 

05 Setembro 2010 
À atenção da malta do dinheiro 

Uma das coisas que caracteriza o debate económico nacional, é que há muita 
intervenção de gente com cargos altos no mundo dos negócios. Desses não interessa 
aqueles que lá foram postos por terem estado em governos, do PS ou do PSD, mas sim 
aqueles que lá chegaram pelas vias do mercado ou da família (temos de fazer essa 
concessão à vida real), incluindo, por exemplo, Belmiro, Bento, Carrapatoso, Mexia, 
Salgado, Soares dos Santos, Ulrich. Pois é, é tempo de começarem a pensar no exemplo 
do Chairman do HSBC, quem sabe se já para o próximo governo. Podia dar jeito ao país 
e assim davam azo à vontade de o transformar. Só falo aqui de pessoas conhecidas, mas 
haverá muitos mais excelentes candidatos, seguramente. Estou a ser sincero. Ah, e não 
vale a pena falar dos maus salários dos políticos: Stephen Green foi em pro bono. 

12 Setembro 2010 
O Salazar da esquina 

Dizer que Salazar era um "democrata-cristão", ainda por cirma "convicto", é um 
absurdo tão grande que só pode ser lapso. Chame-se-lhe social-cristão ou coisa assim. 
Democrata, não era. Democrata-cristão? De quais? Daqueles da Rua da Imprensa à 
Estrela, o clube de 1 sócio? 

Dizer que Salazar não era fascista já não tem nada de especial. É uma velha 
polémica e não tem nada que ver com esquerda ou direita. António Costa Pinto é de 
esquerda e diz que ele não era; Manuel de Lucena é de direita e diz que ele era. O 
argumento deste segundo é melhor: o regime era "fascista sem movimento fascista" e 
só. O regime era diferente do italiano? Era. Mas também a democracia portuguesa 
actual é diferente da italiana e mais ainda da polaca ou da britânica. Fascismo é uma 
forma de regime político. 

Já classificar Salazar simultaneamente como democrata-cristão e não fascista 
representa uma contraditória dualidade de critérios, pois tem como implícita uma lata 
definição de democracia-cristã e uma estreita definição de fascismo. Uma coisa é certa: 
a análise política do salazarismo tem de ser feita no espelho europeu. 

Quanto ao Salazar e a Europa, há muito que dizer. Ele "queria aproximar-se" 
e "não se percebe o que lhe estava a passar pela cabeça". Não, as coisas são um pouco 
diferentes e percebem-se. A CEE era um mercado comum, não era a União Europeia. 
Quem tratava do assunto era lá o secretário de Estado do Comércio, o famoso mas ainda 
sem nome de rua (?) Correia de Oliveira. Era preciso ser democracia? Não, em 1972, 
nas vésperas da entrada do RU na CEE, foi dado a Portugal o estatuto pedido em 1962 
(e o mesmo a Espanha, em 1970). Há um autor espanhol, Fernando Girao, que prova 
nos arquivos que a democracia não era um problema para Bruxelas - era, isso sim, para 
os governos nacionais, por causa das opiniões públicas. Mas isso não os impedia de 
assinar tratados de comércio - que era, repita-se, o que a CEE fazia, em 1962 (e em 
1972, mais ou menos...). 

E era Salazar um ruralista? Não, não era, pelo menos não sempre. A agricultura 
portuguesa foi virtualmente abandonada pelo governo na década de 1960. 

No meio disto tudo ainda não li o livro porque estou indeciso se o hei-de ler em 
inglês ou em português. Não por causa da qualidade da tradução, que já me disseram 
que era boa. Mas sim porque não sei se ponha a cabeça a pensar em inglês ou em 
português quando o ler. 

A blogosfera já está a aquecer com tudo isto. Não politizem, please! 
E, finalmente, parabéns ao autor. 

13 Setembro 2010 
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Finalmente... 
...alguém com responsabilidades reconhece que a culpa não é só do Estado. Ora 

aqui estaria um bom Stephen Green luso. E que é preciso fazer alguma coisa, é. Mas 
sem dramas e golpes bruscos. 

15 Setembro 2010 
A economia portuguesa - já leu o seu Amaral? 

Interessante a discussão entre, entre outros, Pedro Pita Barros, Vítor Bento e 
João Henriques - dê-se particular atenção a este último(1). Está no blogue da Sedes 
(onde já não ia há algum tempo) e este é o post com a discussão mais interessante, 
havendo outros 3, por agora, sendo preciso procurá-los. 

 (1) Que diz: "Relativamente à situação em que nos encontramos a minha leitura 
é a seguinte: com a entrada no euro tivemos uma redução substancial das taxas de juro, 
o que leva a um incentivo ao investimento e um desencentivo à poupança, o resultado é 
um inflow de capitais que obviamente se tinha que equilibrar com déficits comerciais. 
Como a taxa de cambio nominal não pode mudar, o ajuste foi feito por maior inflação 
relativamente ao core da zona Euro o que nos manda completamente para fora de pé em 
termos da capacidade de equilibrar a balança pelo lado das exportações. Ou seja, a 
saída, infelizmente, vai ter que ser uma “desvalorização” em termos reais, ou seja, 
deflação. 

O que poderia ter sido feito: o Estado poderia ter tentado contrariar a baixa 
poupança do sector privado com poupança pública (mais impostos ou menos despesa, 
não vou entrar na discussão ideológica) 

O que pode ser feito para a frente: educação, justiça e mercado de trabalho por 
ordem decrescente de importância e ordem crescente de imediatismo do impacto. Uma 
maior flexibilidade do mercado de trabalho teria dois impactos potencialmente 
positivos: acelerar o processo de deflação e trazer mais recursos de trabalho para a 
economia (pelo menos em termos médios ao longo do ciclo), no entanto há efeitos 
negativos do lado da distribuição de riqueza e nas condições actuais de contracção da 
procura poderia ter um efeito contrário." 

16 Setembro 2010 
Medo de existir 

Ainda não é tempo de nos atirarmos da janela. Falta um bocado. Mas não é 
popular não estar alarmado. O país não vai acabar. Se o FMI vier, so what? Querem 
fazer o quê? Despedir professores universitários e pôr velhinhos na rua dos hospitais. 
Fui ver o que a imprensa internacional dizia, para não estar acorrentado sempre ao 
mesmo e veja-se isto: 'Ireland and Portugal "have seen the biggest pressure lately, as 
illustrated by their rising bond spreads versus Germany," said Jan von Gerich, senior 
analyst at Nordea AB in Helsinki. "Nevertheless, the auction volumes are quite small, 
and the auctions should thus not cause problems. A good reception at the auctions, in 
turn, could easily again lead to a correction lower in spreads," he added.' (1)  

Entretanto, o "Público" voltou aos títulos tablóides (julgo que isso não será da 
responsabilidade dos jornalistas económicos...), com aquela coisa do endividamento a 
crescer 2,5 milhões de euros / hora, prontamente reproduzido por muitos. Sabiam que os 
portugueses produzem 19,3 milhões de euros /hora? Pois é, é esse o nosso PIB e é 
contra ele que se deve medir a necessidade de financiamento externo que corresponde, 
nestas contas, a 12,9% do PIB. É um rácio preocupante e a aumentar, e o juro está alto e 
é preciso ter cuidado, claro. Mas o juro de 6% é para os empréstimos adicionais. Não 
sabemos ainda o que se segue.  

O país sofre de um problema crónico que tem de ser resolvido, a saber, a 
excessiva dependência do financiamento externo. Como resolvê-lo? Eu sei quem saiba e 
passará pela ajuda dos bancos. O medo é que não ajuda. E não ter medo não é ser pro-
governo. Oh, que raio, porque não estamos num governo PSD? Talvez o medo fosse 
diferente, sendo que tudo o resto seria igual. Ou julga-se que o PSD põe os velhinhos 
dos asilos no meio da rua, ou lhes corta uma refeição por dia? 
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PS: fui enganado pels 2,5m/hora e, numa versão anterior, fiz aqui umas contas 
com erros básicos, prontamente notados por JPSantos, a quem agradeço. 

18 Setembro 
A minha sapataria 

A minha sapataria precisa de ser remodelada. Já não dá ter este balcão, pois 
agora os clientes gostam de andar às voltas e pegar nos sapatos. Só que não tenho o 
dinheiro todo. Há uns tempos o banco disse que não havia problema, que emprestava, 
pois achava a coisa promissora. Mas agora ninguém tem cacau. Os bancos ficaram sem 
ele e as pessoas deixaram de comprar sapatos. Não dá. É preciso esperar. Não é desta 
que vou conseguir ganhar mais uns cobres. Talvez para o ano, pois a ideia vale mesmo a 
pena. Percebe-se?  

18 Setembro 2010 
Globalização: o lado B 

1) Todos hoje em dia sabemos pôr a globalização na equação da análise 
económica. É um avanço. Há 30 anos, nem todos o sabiam. Falta agora pôr a 
globalização na equação da análise política. Sócrates deve ter contribuído com 12% pra 
a decisão do adiamento das "grandes obras". O resto foi decidido lá fora e nos mercados 
(que são também "lá fora"). O mesmo se passou com a decisão de as fazer. A equação 
tem pelo menos 6 variáveis, talvez por esta ordem de importância: Bruxelas, Frankfurt, 
Berlim, Lisboa, Madrid, Paris. Fica mais claro? 

2) É a segunda vez que VPV fala de "culpados". Não consigo linkar aqui, como 
sempre. Já pensaram que se aqui há vilões, quer dizer que na Suíça e na Suécia há 
heróis? E que cá também houve desses últimos, por maioria de razão, na década de 
1960, por exemplo. Então, quem foram? O contributo dos políticos para o crescimento 
económico é das coisas mais inflacionadas à face da Terra. Não lhes dêem tanto crédito 
- ou débito. A economia, as economias, são coisas que depdendem de muitas coisas 
mais, infinitas coisas mais. A começar, dependem de cada um de nós. Adam Smith é 
que sabia. 

10 Setembro 2010 
Estes franceses... 

...estão em todas. Só cá é que ainda não perceberam que o FMI é dirigido por 
um socialista francês a quem, como diria Mário Soares, podemos chamar notre ami 
Strauss-Kahn. Ora aqui está um bocado de bom jornalismo: na dúvida, pergunta-se. 
Espera-se que, no próximo dia 22, os juros descam... A propósito, onde é que estas 
coisas se podem comprar? 

20 Setembro 2010 
O fim da recessão 

Mas não o fim da hisória. O NBER decretou o fim da recessão nos EUA. Ouvi 
agora um de lá dizer que o que foi feito teve um grande sucesso. Isto com um défice 
público próximo dos 10% por terras de lá. Fez-se história. E já que se fez história, 
também se podem fazer contrafactuais. Do género, se não se tivessem feito os pacotes 
de estímulo, a economia podia ter ido pelo caminho da Grande Depressão. Simples. Por 
cá é que não há muito esse sentido da história. Todos estão preocupados com o défice e 
a dívida - e bem. Mas poucos se lembram do contrafactual, a saber, que se não se tivesse 
feito nada teríamos tido uma economia a minguar severamente. É bom viver a história e 
melhor ainda reconhecê-lo. Mau é que se recuperou 70% do produto perdido mas 
apenas 9% dos empregos. E falta ainda resolver os défices que foi preciso acumular. A 
história continua. 

20 Setembro 2010 
Aligeirou... 

...embora pouco, muito pouco. Aguardemos por amanhã. Entretanto a Irlanda, 
esse grande modelo cá do burgo, está em tão maus ou piores lençóis do que nós. Apesar 
dos cortes maiores, o défice público é maior e o juro é mais ou menos o mesmo. Ao que 
parece, a principal razão é que os bancos lá tiveram pior comportamento. Porque os 
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gestores eram piores? Talvez não. Talvez porque são bancos mais globalizados (que náo 
se mate a globalização por isso e que se conclua apenas que ela precisa de ser melhor 
gerida). Amanhã haverá mais episódios nos mercados para Portugal. São eles que têm 
de dar os sinais sobre o que se deve fazer. E não as meras opiniões, os vivos debates, ou 
as velhas ou novas ideologias. 

21 Setembro 2010 
A lição de Ferreira Leite 

Reparei que muita gente está agora a dizer que o tempo deu razão a Manuela 
Ferreira Leite, por causa das "grandes obras". Isso não é bem assim: se alguém disser, 
com o céu  carregado de nuvens pretas, que vai chover, terá facilmente razão. Adiante. 
Mas Ferreira Leite está a dar uma lição de comportamento democrático que tem de ser 
elogiada: não presta declarações, não diz "eu não disse?". É assim que um ex-líder se 
deve comportar, para não fazer a vida negra ao novo líder. Se os barões do PSD 
seguissem o exemplo, era óptimo para o país, que ainda precisa de melhorar uma 
instituição fundamental, a saber, a da Oposição. Leite pode ser criticada pelas suas 
declarações sobre como a economia portuguesa funciona. Mas deve ser elogiada pelo 
seu comportamento recente. Bem, espero não estar a falar cedo demais. 

23 Setembro 2010 
33% 

Desprezo é um sentimento que acho que não tenho, mas se o tivesse podia 
talvez aplicá-lo a um blogue anónimo, também conhecido pelo blogue dos assessores do 
governo (bem, parece que muita gente sabe quem são e bem). Todavia, a verdade é que 
tive de lá ir (não interessa porquê) e descobri uma coisa importante e a minha profissão 
não me deixa deixar de falar de coisas importantes, mesmo quando descobertas em 
lugares obscuros e também não me deixa deixar de citar os lugares onde as descobri. E a 
coisa é este artigo de Jão Ferreira do Amaral. Curiosamente, o mesmo argumento foi há 
uns anos feito para relativizar a importância dos preços baixos do carvão na divulgação 
da industrialização do século XIX. Quando olhamos para alguma coisa e queremos 
saber a sua importância, temos de a medir - isto não é macroeconomia: é o propedêutico 
da economia básica. Por isso, foi preciso medir o peso do carvão na produção têxtil do 
século XIX (acho que era 10%, em valor), assim como é preciso medir o peso dos 
salários nas exportações portuguesas, que é de 33%. O corolário desta última conta é 
que uma melhoria de 20% da competitividade externa das exportações nacionais, por 
via da redução salarial, implicaria uma redução dos salários de 60%. Isto é um assunto 
um bocado datado, porque entretanto o bom senso prevaleceu e já quase ninguém fala 
dessa medida brilhante. Mas aqui fica o assunto recordado, para a futura história 
económica. 

23 Setembro 2010 
Do que eu gostaria 

1) Que Sócrates tivesse o seu Orçamento 
2) Que Cavaco ganhasse as eleições 
3) Que houvesse eleições legislativas antecipadas 
4) Que Passos Coelho ganhasse as eleições (com maioria relativa ou absoluta) 
5) Que Teixeira dos Santos continuasse ministro das Finanças (não seria 

inédito: D. Maria I fez o mesmo, guardou vários ministros de D. José; ou foi D. José 
que guardou os D. João V? - não me lembro); ou então que fosse ministro alguém como 
Carlos Tavares. Nunca um dos "radicais" da nossa actual praça 

6) Que Passos Coelho fizesse um governo decente 
7) Que o PS escolhesse outro líder (decente) 
8) Que se desse mais um golpe no semi-presidencialismo (que, por exemplo, 

agora não nos deixa ter eleições legislativas por 6 meses) 
9) Que a Alemanha crescesse a 4% em 2011 
10) Que a União Europeia acordasse. 
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Isto está mesmo difícil, pois nada disto vai acontecer. Ou melhor, só vai 
acontecer o que menos interessa: o que está nos dois primeiros pontos. Mas há 
esperanças quanto aos últimos dois. 

26 Setembro 2010 
A voz da Oposição 

Era assim que a Oposição deveria falar. Primeiro, fazer contas, as quais estão ao 
alcance de todos ou deveriam estar porque isto é um Estado de direito. Depois, 
vermesmo onde se pode cortar e onde se pode ganhar. Ponto. Em vez disso, temos tido 
uma baralhada ideológica, confusa, sem sentido, sem rumo. Porquê? Porque é preciso 
dizer mal do Governo. Porque não se pode mexer contra os espíritos que falam do 
próprio partido. Será que um dia vamos conseguir ter uma Oposição firme e com 
algumas certezas? 

Há muito que se sabe que Portugal tem deduções fiscais a mais. Mas o PSD 
nunca gostou de o admitir, porque algumas são da sua responsabilidade e porque acabar 
com elas vai contra o seu eleitorado, pensa-se, presumo. "Lá fora" ninguém percebe esta 
confusão das deduções lusas e já testemunhei isso várias vezes - até já vi um ex-
ministro (do PSD) indignado com um economista "estrangeiro" que numa conferência 
dizia isso mesmo. 

É preciso dizer mal do Governo? Mas para quê? Se se é partido da Oposição, é 
óbvio que se é contra o Governo. Mais vale dizer o que se quer fazer. Em concreto. 
Ainda por cima agora que não há risco de haver eleições. É preciso pedir as contas ao 
Governo (do PECII)? Não, não é, elas estão aí para quem as quiser ver e se não 
estiverem então queixem-se nos tribunais por falta de transparência da administração 
pública. Dá trabalho? Pois dá - e ainda por cima o PS, na futura oposição, podia 
lembrar-se de fazer o mesmo. 

Subir os impostos é mau? Claro que é. Mas até para aqueles que sabem que a 
recessão vem aí, de qualquer forma, a subida de impostos é o melhor de todos os males. 
Porquê? Porque agora a prioridade é baixar os juros da dívida colocada nos mercados. E 
ainda por cima o aumento dos impostos pode - pode, frise-se, mas não é obrigatório... - 
aumentar a taxa de poupança do País, coisa imprescindível. 

Congelar os salários da função pública é mau? Claro que é. Mas não porque 
"reduz a procura" (uma falácia), mas sim porque reduz o nível de vida, sobretudo dos 
menos abastados. Mas se tem de ser que seja. Para além de que alguns salários da 
função pública estão acima da média de profissões correspondentes. 

Qual o problema de se falar assim? Por que se fala só em coisas que todos 
depois sabemos que "se lá estivessem fariam o mesmo"? Mas acham mesmo que o povo 
não perceberia um discurso mais mãos-na-massa (salvo seja)? Se calhar até têm razão e 
é por isso que são políticos. Todavia... 

Moral da história, caros PSDs: sejam menos ideológicos e mais pragmáticos. 
27 Setembro 2010 

Catch 22 
1. A conferência onde a história sobre deduções fiscais narrada no post anterior 

aconteceu foi a que deu lugar ao livro organizado por Francesco Franco (2008). O 
"estrangeiro" é Richard Eckaus, que tem lá um capítulo que fala disso. O ex-ministro 
não digo quem é, obviamente, por cortesia, mas posso dizer que é uma das 
individualidades com que Passos Coelho se vai reunir sobre a "situação política, 
económica e social do país". 

2. Na nossa praça académica ainda há quem defenda, com todo o direito, claro, 
que "as nossas revistas são tão boas ou melhores que as de lá de fora", que isso da 
internacionalização é uma coisa sobrevalorizada, para dizer o menos (não vendo, claro, 
que a "internacionalização" não diz que lá fora são melhores do que cá: diz apenas que é 
uma forma de alargar horizontes e assim a discussão, e assim as conclusões, e o 
interesse). 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/09/a-voz-da-oposi%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=445445
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/09/catch-22.html
http://www.ics.ul.pt/imprensa/det.asp?pesq=franco&pesq_escolha=autor&id_publica=223
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/passos-coelho-ouve-economistas-na-vespera-de-audicao-com-cavaco_1458270
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/passos-coelho-ouve-economistas-na-vespera-de-audicao-com-cavaco_1458270
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3. Se Passos Coelho fosse académico, de que lado estaria? Gostaria ou não de 
ouvir sempre as mesmas coisas, ou gostaria de conhecer novos ângulos? 

Corolário: quando é que estas reuniões com "economistas" lusos acabam e dão 
lugar a reuniões sobre Potugal e a Europa, por exemplo, com gente de mais de um 
quanto do mundo? 

28 Setembro 2010 
Ao que chegámos 

Inacreditável! Com toda a estima pessoal que tenho por António Nogueira 
Leite, acho que está a prestar um péssimo serviço ao debate. Péssimo. Apetece dar 
aqueles prémios que o Sousa Tavares (filho) dava numa revista há uns anos: "Prémio Eu 
É Que Sei Que Sou Português E Vocês Estrangeiros Nem Pensem Em Meter o Nariz 
Onde Não São Chamados". Com a menção honrosa "Vocês No Fundo No Fundo São 
Mas É Todos Uns Socialistas de Trazer Por Casa". 

28 Setembro 2010 
E estes? 

Vão ficar sem resposta? Não pode ser. Força, que eles andam aí e ainda nos 
levam o paísinho, nessa conspiração socialista internacional. André Sapir e Tommaso 
Padoa-Schioppa? Quem é essa gente? Estão ao serviço de quem? Malandros! Vamos lá 
à nossa reunião, onde nenhum desses socialistas entra, que nós é que sabemos. Delors! 
É preciso ter lata. Para além de socialista é francês. 

(Infelizmente, segundo o FT também, parece é que esse fundo europeu tem 
jurosde facto altos) 

28 Setembro 2010 
Serviço público 

Ou onde se reagiu a quente ao relatório da OCDE, antes de se perceber que 
também ele iria servir de arma de arremesso num debate que muitos teimam em que se 
mantenha pobre. É longo mas está quase tudo nos primeiros 10 minutos. 

28 Setembro 2010 
Tudo tem uma solução 

Mas dá trabalho. Primeiro, leia-se isto: talvez o comentador actual mais dentro 
de todas estas matérias. Depois, pense-se. Eles (e elas, que são socialistas e é preciso 
não esquecer o género, coisa em que os "outros" também deviam começar a pensar...) 
não foram capazes de baixar a despesa (eu acho que os "outros" também não teriam sido 
capazes). É grave. Mas agora é preciso aumentar os impostos? Se é, tem de ser. Mesmo 
com um eventual recurso ao resgate da UE e do FMI, difícil será não o fazer, ao que 
parece. Façam isso, então, caros governantes. Entretanto, nós (ous outros), a oposição 
responsável e que acha que consegue governar melhor (e eu espero que sim), vamo-nos 
preparando para tomar o poder, nas eleições antecipadas, em 2011, que desejamos. Mas, 
para isso, é preciso começar a trabalhar já. Custa dinheiro? Pois custa, porque cada hora 
que não estão nos vossos gabinetes a ganhar dinheiro, perdem-no (quem disse que La 
Palisse não era útil?). Não se pode é fazer oposição com reuniões de esquina e bocas 
para a geral a olhar de canto para as televisões. Simples. Aliás, todos nós aprendemos 
isso em miúdos: tudo o que é bem feito dá trabalho. Vão-se a ele (no singular) que isto 
assim não dá para continuar. Mas trabalhem. Mas, mas, mas, e se depois não ganhamos 
as eleições? - Pois, isso é um problema, de facto. Então afastem-se e deixem passar os 
verdadeiros políticos que estão lá para a luta. Afastem-se, quer dizer, dêem os vossos 
conselhos em privado. E leiam outra vez o relatório da OCDE, que está cheio de coisas 
em que podem pensar para dar conselhos aos que irão à luta. Moral da história: o 
governo-sombra sempre foi uma boa invenção. Enfim, também tenho direito a dar 
bocas... de política. 

29 Setembro 2010 
Deixa para amanhã o que podes fazer hoje? 

O meu joelho está livre por uns minutos e nele vou fazer uma conta que se me 
ocorreu ao ler o jornal, feita sem rede, ao vivo e sem saber o resultado. Entre 1 de 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/09/ao-que-cheg%C3%A1mos.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=445689
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/09/e-estes.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=445671
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/09/servi%C3%A7o-p%C3%BAblico.html
http://www.pt.cision.com/O4KPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=835c5727-69ba-4b44-b38b-72f5a8041376&userId=d921cbcb-5cd1-4ec5-9e0e-1867b7ac9c8c
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/09/tudo-tem-uma-solu%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=445849
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Março de 2010 e 29 de Setembro de 2010, o juro das obrigações (é isso?) a 10 anos do 
Estado português subiu de cerca de 4,0 para cerca de 6,5%.(1) Se os cortes tivessem 
sido em Março, pode admitir-se que o juro se manteria a 4% ou que desceria para, por 
exemplo, 3%. Vamos usar este último valor, mais optimista. Ora, o juro a 3% 
significaria um ganho de juro de 3,5 pp (6,5% - 3%). Quanto é que isso representa do 
PIB, mantendo-se tudo o resto constante? É uma aproximação ao custo de não se terem 
feito os cortes há 7 meses, algo que está em cima da mesa. Mas alarguemos para 1 ano, 
pois o corte tardio ainda vai ter efeitos no futuro próximo. Ora se a necessidade de 
financiamento externo da economia portuguesa é de cerca de 10%, um ano de um 
diferencial de juros de 3,5% representa um custo adicional de 0,35% do PIB, durante 10 
anos. Por causa do adiamento, em 2020, o PIB português será 3,5% mais baixo do que 
seria sem o adiamento (não é preciso capitalizar). É um custo alto, a todos os títulos, 
mas não gritantemente alto. E é um valor estimado por cima, pois nem tudo é a 10 anos 
e pode ser excessivamente optimista o juro contrafactual de 3%. 

A esse custo é preciso contrapor os ganhos. E quais são eles? É difícil medi-los 
mas pode argumentar-se que um dos ganhos seja o de se ter protelado uma recessão 
mais acentudada. A estimativa do Banco de Portugal para o crescimento do PIB 
português em 2010 é de 0,9, enquanto haverá uma contracção correspondente de 0,4% 
em Espanha, de 0,9%, na Irlanda, e de 4% na Grécia.(2)É verdade que se pode pensar 
que a contracção nos outros países do Sul será seguida de uma mais rápida recuperação, 
uma vez que o esforço de adaptação foi mais recudado no tempo e eventualmente até 
mais forte. Mas pode também pensar-se algo de diferente. Que o facto de Portugal ter 
adiado a contracção, ao adiar o ajustamento do Orçamento, fará com que o efeito 
negativo venha a ser sentido sobretudo em 2011, e não em 2010, ocorrendo 
eventualmente num momento em que a economia internacional que importa, 
nomeadamente a da UE, esteja em maior recuperação, o que servirá de contrapeso. E se 
a União Europeia saísse politicamente da letargia e se recordasse da sua periferia, como 
o fez na saída da longa depressão de 1973-1985, isso ainda ajudaria mais... 

Enfim, há aqui muitos "ses". Mas tudo somado, o "erro" visto sob a luz detas 
contas singelas fica mais claro. Conclusões adicionais? Fico-me por aqui. 

01 Outubro 2010 
Continuação do post anterior 

Aguardo com expectativa as contas do meu amigo Álvaro Pereira. Já tive um 
lamiré e sei que, como ele já nos habituou, será uma coisa bem feita.(1) São essas 
contas, assim como as à la post anterior a este, que nos dão os ganhos efectivos de 
políticas alternativas. Para falar bom latim, o meu a priori é que essas políticas 
alternativas não mostram caminhos contrafactuais de maior crescimento. É preciso notar 
que tudo o que se diz por aí (e por aqui) carece de medição. A discussão em que 
estamos envolvidos é sobretudo uma discussão de quem anda a tactear. É difícl que seja 
de outra maneira. 

A maior parte da política económica (e financeira) seguida na História acaba 
por ser aquela que deveria ter sido seguida. Há uma espécie de inteligência das 
populações, com ou sem voto, que em geral é apanhada pelos decisores, que decidem, 
regra geral, conforme as necessidades. É a vida. É sempre possível desenhar caminhos 
alterntaivos que levam à prosperidade rápida e veloz. Mas, infelizmente, regra geral eles 
não são seguidos não por estupidez das populações ou do seus líderes, mas sim porque 
não são realizáveis. Em geral temos aquilo que mercemos, em matéria de crescimento. 
Caso contrário, como já alguém disse, não haveria países pobres e ricos, mas sim países 
estúpidos e inteligentes. Aliás, é por se haver a percepção dos limites da política 
económica, porventura, que, nos países mais avançados, a discussão política não é 
dominada pelo crescimento, mas sim por outras coisas como a ética, a responsabilidade, 
o conforto, a desigualdade, e outras coisas mais alevantadas. Há imenso desperdíco, 
imensa ineficiência, coisas que são mal feitas e podiam ser bem feiras. Mas a repartição 
desses defeitos é mais igual, entre nações, do que às vezes pode parecer. Basta viver uns 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/Government-Bond-Yield.aspx?Symbol=PTE
http://www.bloomberg.com/news/2010-09-29/portugal-yields-hit-13-year-high-to-spain-as-deficits-diverge-euro-credit.html
http://desmitos.blogspot.com/2010/09/o-preco-da-irresponsabilidade.html
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meses num país qualquer mais desenvolvido para ver que também aí o rol de críticas à 
eficiência da coisa pública não tem limites [act.: eis um exemplo](coisa que aliás se 
pode ver com comparações de produtividade das administrações públicas a nível 
internacional). 

Vejam de outro modo: o governo é mau. Porquê? Porque o PS é um partido de 
gajos incompetentes. Ah, sim? Mas os PSDs ainda são piores. Andam todos ao mesmo. 
E porque é que temos políticos tão maus? Porque as nossas elites não têm capacidade. E 
porquê? Porque foram mal habituadas, mal instruídas, egocêntricas. E porquê? Porque 
sempre foram assim. Mas porquê, porquê? - É nisto que se cai, quando se seggue essa 
forma de pensamento. É preciso ir mais longe na interepretação da realidade. Muito 
mais longe e perceber os fundamentos económicos (e sociais e políticos) das decisões 
tomadas. Caso contrário, acabamos por recorrer a explicações rácicas, climáticas, 
mentais. 

(1) Isto não chega. Precisamos de valores. 
01 Outubro 2010 

Continuação da continuação do post anterior 
Há institutos públicos a mais? Ok, acabe-se com eles. Mas não se venha dizer 

que isso vai trazer mais crescimento. Acabe-se com eles porque são despesas 
injustificadas ou mesmo imorais. O crescimento discute-se na sala ao lado, onde se fala 
de coisas verdadeiramente importantes, como a globalização, o euro, os custos da 
distância, o défice de capital humano, a regulação dos mercados internacionais, etc. 

02 Outubro 2010 
Portugal, 1910 

Como a confusão entre política e economia não é só dos dias de hoje, e como já 
vi muita gente a fazer argumentos políticos com má informação económica, aqui deixo 
dois quadros. Quando se falar de República, nos próximos dias, façam-se as divagações 
que se quiser quanto a questões políticas. Quanto à economia, deve ter-se mais cuidado. 
Claro que vai ser preciso ter imaginação pois os dois grandes momentos da época - a 
saber, a saída do padrão-ouro em 1891 e a primeira Guerra Mundial (não a nossa 
entrada, mas a guerra) - nada tiveram que ver com a dita República. 

Para ser mais explícito: 
Quadro 1: em 1910, as contas do Estado e as externas estavam melhor do que 

alguma vez foram no século XIX. O golpe deu-se por razões políticas, não económicas 
(é engraçado ver como as interpretações marxistas, i.e. as revoluções são causadas pela 
falta de pão, ainda têm tanta audiência); 

Quadro 2: entre 1913 e 1929, o crescimento económico em Portugal foi 
mais rápido do que em qualquer período antes de 1913, e semelhante ao que se viria a 
verificar em todo o resto do período até 1950. Não por causa da República (ou do 
Estado Novo), mas por razões bem mas profundas (i.e. económicas) que tento 
compreender e explicar aqui. 

 

    

GDP 
Deflator 
(annual 
change 
%) 

Exchange 
Rate 
(annual 
change 
%) 

Money 
Supply 
(annual 
change %) 

Total Public 
Debt 
(annual 
change %) 

Budget 
Deficit (-) / 
Surplus (+) 
% of GDP 

1854-1891   0.39 0.00 (2) 3.23 5.12 -1.5 

1891-1914   0.92 0.69 0.68 0.46 -0.3 

1914-1918   58.81 8.68 21.37 11.29 -6.8 

1918-1924   30.84 60.28 37.68 41.70 -8.7 

1924-1929   -3.33 -4.17 5.20 3.48 -3.3 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=446721
http://desmitos.blogspot.com/2010/10/cortes-da-despesa.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/10/continua%C3%A7%C3%A3o-da-continua%C3%A7%C3%A3o-do-post-anterior.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/10/table-1-monetary-and-fiscal-indicators-for-portugal-1854-1945-gdp-deflator-annual-change.html
http://pedrolains.typepad.com/Lains%202007%20%28proofs%29.pdf
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Table 1 - Monetary and fiscal indicators for Portugal, 1854-1945  

(1) 1851-1891. (2) Portugal was on the gold standard from 1854 to 1891. Sources: 
GDP deflator and terms of trade: Appendix Table A.2; Money supply (M1),total public 
debt, and exchange rate: Valério (Ed.) (2001, pp. 568-71, 707-10 and 737); Budget 
deficit: Mata and Valério (1996, p. 205). 

  

Table 4 – Growth of real income per capita in the European periphery and Core, 
1870-1950       (Maddison’s phases of development; annual growth rates between 3-
years averages; percent)  

  Portugal Spain Greece Ireland 
European 
Core 

1870-1890 0.66 1.48 - 1.21 1.07 

1890-1913 0.40 0.76 - 0.84 1.32 

1913-1929 1.35 1.65 2.45 0.33 1.39 

1929-1938 1.28 -3.53 1.50 0.87 1.16 

1938-1950 1.56 1.48 -2.72 0.94 1.00 

Notes: European core is based on an unweighted average index for the 
following countries: Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, 
Sweden and UK. Three year averages, except for 1870/71, for Spain (1870 and 1890) 
and Ireland (1870, 1890 and 1913). Sources: Maddison (1995 and 2001); Lains (2002), 
for Greece in 1870-1913 and Appendix Table A. 1 for Portugal. 

04 Outubro 2010 
E se? 

O debate em Portugal está pobre, é pobre. Neste momento, quem tem razão é 
Manuela Ferreira Leite. E os únicos que acham que ela não tem razão é o Bloco de 
Esquerda (e o PCP e a CGTP). Durante os próximos meses (2? 3?), a regra será dizer 
que eles avisaram e que estavam certos. E se não estiverem de facto certos? 

Aquilo que se está a passar não dá razão a MFL e seguidores. Pode ser visto de 
outra maneira: há pressão nos mercados sobre os países da periferia e não há capacidade 
europeia - do euro, sobretudo - para responder. Por isso, a resposta tem de ser dos fracos 
governos nacionais dos países periféricos, como Portugal. Perante a situação do 
mercado, não havia outra coisa a fazer. Ponto. Mas, perante outras circunstâncias - que 
espero que venham aí - a política seria outra. Veja-seisto, onde se conclui: 

"we argue that the very low inflation levels in Spain and the Eurozone would 
make it possible for the European Central Bank to finance counter-cyclical policy in 
Spain through the purchase of new debt, as has been done recently in the United States 
and for many years in Japan. This would allow for a rapid recovery without any 
additional net debt burden."(1) 

É que quem pensa à la Quelhas, vintage 1970s, ainda não integrou nos seus 
raciocínios que o que se está a passar pouco tem que ver com que vinha nos manuais. 
Prova? - Há défice, e dos grandes, mas a inflação é muito baixa. 

04 Outubro 2010 
Querido Orçamento 

Ontem cheguei à lusa pátria e a primeira coisa que vi na televisão sem som foi a 
imagem de 4 PSDs presumivelmente a dizerem que Passos Coelho tinha de assinar o 
Orçamento. Eram eles Ferreira Leite (afinal falou...), Pacheco Pereira, Rebelo de Sousa 

1929-1939   -0.10 1.85 6.21 -2.84 +0.9 

1939-1945   15.22 -1.58 27.77 5.54 -0.9 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/10/e-se.html
http://e.conomia.info/artigos/1638/alternativas-a-austeridade-orcamental-em-espanha
http://www.cepr.net/documents/publications/spain-2010-07.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/10/querido-or%C3%A7amento.html
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e Paulo Rangel. Não sei porquê mas estou a gostar de luta que Passos Coelho está a dar. 
Bem, tenho cá as minhas razões que não serão seguramente as dele - embora também 
possam ser. Para registo, aqui fica por que estou a gostar da fita: 

1) É bom ver alguém a persistir mais do que uma semana numa ideia diferente, 
contra a corrente. No caso, não é necessariamente teimosia; 

2) É bom ver alguém que não seja da esquerda radical a não ter medo do FMI. 
Nós cá temos de ter a nossa política, pensará, e as finanças vêm em em segundo lugar. 
Isto é que é política a sério. O resto é andar a brincar às escondidas. (A talhe de foice, 
Passos com o Orçamento não está a fazer mais do que Sócrates fez com o TGV, a 
saber, primeiro estabelecem-se objectivos de política e depois se vê como e quando 
fazer, ou até se fazer - e isso é bom) 

Será que Passos Coelho tem mesmo um projecto alternativo, de uma ecoomia 
com menos Estado, de um Estado social mais eficiente? Fiquei mesmo com a dúvida. 
Dúvida que não teria se ele não estivesse a ser tão "determinado". 

Entretanto, deve dizer-se que a coisa do IVA não lhe deveria custar nada. O seu 
amigo Osborne, fiel amigo direi eu, vai subir o IVA de 17,5 para 20%. 

12 Outubro 2010 
Querido Orçamento 2 

Se Passos Coelho não assinar o Orçamento, o que acontece? Vem o FMI? Os 
juros externos disparam para 12%? Eu não sei, mas sei que alguém sabe e espero que 
ele tenha conselheiros que lho digam. Francamente. A Irlanda injectou massa lá num 
banco, o défice subiu para 33% do PIB e o que aconteceu? Caiu o Carmo ou a Trindade, 
que lá eles também têm disso? 

Francamente não sei se acho se ele deve ou não assinar: não sou político. 
Também não sei, de verdade, como se viu pelas perguntas, quais seriam as 
consequências de não assinar: não ando pelos corredores da finança. 

O que sei é que a posição dele fez saltar algumas lebres e que isso é 
interessante. Então a "Banca" vai-se reunir com ele para lhe pedir que deixe passar o 
Orçamento? Aqui vejo um desplante e uma inevitabilidade. O desplante é a Banca pedir 
essa reunião, com essa agenda. Então, se ele deixar passar, pode concluir-se que está ao 
sabor do vento da banca. A banca não se importa, claro. Os seus interesses são outros 
(em parte nossos também, mas só em parte, só em parte...). Mas está a cometer um erro: 
está a dizer que não se importa com a economia, com o IVA, que se importa é com os 
seus spreads. A inevitabilidade é que Passos, se dissesse, como lhe deveria apetecer (?), 
que não se reunia com a banca, caíam-lhe os barões do PSD em cima, aqueles que 
fazem a ponte com a banca (o PS também tem os seus). Não, não é teoria da 
conspiração. Isso são coisas que se vêm sem ser preciso andar pelos corredores. A banca 
tem poder e esse poder é legítimo e até tem um lado bom. Mas há limites. 

Compare-se. Barroso vai ao Funchal a uma reunião do PPE pedir o mesmo. 
Cem por cento legítimo. Barroso é um político, está à frente de um órgão político e tem 
um objectivo político, o da Comissão. Passos podia aproveitar o facto de Barroso ser 
também seu colega no PPE (sim, o Presidente da Comissão é de um Partido e pode ir a 
reuniões partidárias, como se vê), e dar uma conferência de imprensa com ele e mostrar 
que vai assinar porque, etc, etc. Agora, com a "Banca"? 

Ou o disparate é tão grande que foi Passos (porventura ouvido alguém da sua 
tropa) que pediu à banca que lhe pedisse uma reunião? 

13 Outubro 2010 
E o Totta não foi 

A pergunta que faltou fazer - e a que faltou responder - foi saber porque é que o 
Santander-Totta não foi à visita à S. Caetano. Nenhum jornalista, que eu saiba, se 
lembrou de a fazer. Aliás, a cobertura do evento foi a que a "banca" estava à espera, sem 
surpresas. 

Mas, então, porque é que o Totta não foi? Por não estar cá, estar em Madrid ou 
em Londres, a trabalhar? Porque não estão preocupados com o rating deste país, uma 
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vez que eles lá regem-se por outros ratings. Ou será porque têm sede num país mais 
civilizado, onde estas visitas são (não sei se são, de facto, mas presumo) impensáveis? 
Foi uma baixa de peso, de 20%, na visita e não devia passar despercebida. Bendito 
capital estrangeiro. 

Entretanto, lá fora, no lá fora onde se inclui a sede do Totta, discutem-se 
impostos extraordinários à banca. E não é o Left Bloc que os discute, é a malta à séria. 
E cá? Será que na S. Caetano também falaram disso? 

14 Outubro 
Faz sentido 

Faz sentido irem falar com o PM e o ministro das Finanças. Mas sem as 
televisões atrás. Será coincidência ou não, mas o Totta desta vez foi. Também faz 
sentido falarem sobre o novo imposto, pois ele tem implicações económicas 
importantes. 

E o que Passos diz aqui também faz sentido. Vai sair-se bem, auguro. O que me 
causa algum espanto, depois de ter lido o tom de coisas escritas por conselheiros seus. 

Quem diz que isto é governado por irresponsáveis? Que não há política? Cresce 
pouco? Pois cresce, mas isso não depende dos políticos só. Depende de muitas outras 
coisas. 

E faz sentido pensar que nos próximos 10 anos o Estado tem de ser diferente do 
que foi nos passados 10 anos. Porquê? Porque estava desenhado para um crescimento 
acima de 2% e agora tem de ser redesenhado para um crescimento abaixo disso, por 
algum tempo. 

O que ainda não sabemos é se haverá inteligência para fazer as mudanças 
necessárias sem radicalismos, sem ideologias, sem mau discurso económico. Sem 
traumas, portanto. O que é difícil num país de golpistas, à direita e à esquerda. Talvez 
Passos consiga passar por cima dos golpistas, já que é de outra geração. Divagações... 

14 Outubro 2010 
As minhas certezas são melhores do que as tuas 

O debate político em Portugal, porventura como em muitos outros sítios, está 
muitas vezes sob o mote em epígrafe. E pouco mais. Banqueiros, colunistas, bloggers, 
economistas, "economistas", comentadores, políticos, etc., têm certezas, e pouco mais. 
E as certezas são para o serem para sempre, mesmo quando afinal acabam por não dar 
certo. Alguém consegue explicar porque é que os juros da dívida lusa baixaram hoje? 
Afinal, não foram os banqueiros avisar o PSD de que eles subiriam com a incerteza? 
Afinal, não diz hoje Vasco Pulido Valente - que muito admiro mas não nas suas análises 
de crescimento económico - que não aprovar o Orçamento é pura estupidez? Afinal não 
andam todos os PSDs que perderam - ou nao ganharam - as eleições internas a apelar ao 
"bom senso"? 

Portugal é um país normal. Um dia as pessoas vão notar isso. Num país normal 
só há orçamento quando os partidos querem. Inclusivamente, só há governo quando os 
partidos querem: veja-se o caso da Bélgica. E da Holanda. O debate entre Passos e 
Sócrates é normal. A luta é normal. Pôr tudo sob a batuta do FMI ou do monstro dos 
mercados é infantil. Tal como é a nossa democracia, aliás. Posso enganar-me, mas os 
outros também estão enganados. Ponto. 

Há uma certeza, todavia, que eu tenho e que poucos a têm e que aqueles poucos 
que a têm não a usam: este debate não é novo também neste país. Eu tenho essa certeza 
porque, como poucos, li com vontade de perceber os debates parlamentates em torno da 
crise de 1890 (ultimatum) a 1892 (declaração da bancarrota parcial). Tudo o que se diz 
hoje sobre o que se deve fazer porque senão o país vai para o abismo se dizia na altura. 
Mas, na altura, felizmente, houve dois homens, um meio socialista e outro menos - 
portanto, contra a corrente dominante da altura que era a do "fontismo" e da ortodoxia 
financeira -, a saber, Oliveira Martins e Dias Ferreira, que acharam que deviam fazer o 
que deviam e a mais não eram obrigados. Tiveram coragem, coragem política, isto é. E 
não se deixaram atemorizar por certezas alheias. 
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Moral da história. Passos só tem de aprovar o Orçamento se achar que ele é 
bom, que não tem melhor alternativa. Não tem de o aprovar por medo dos mercados 
internacionais. Assim não se governa, nem se faz oposição. 

Bem, mas tenho uma dúvida, claro. Que é que não sei mesmo se Passos tem 
melhor alternativa. Francamente até acho que não. Gostava de ser surpreendido. Mas 
duvido que isso aconteça, até porque não me parece que ele tenha a entourage 
necessária para poder surpreender bem com uma coisa que dá muito trabalho. 

15 Outubro 2010 
Opiniões e factos 

Nota da Direção do "Expresso" - "O OE para 2011 é uma terrível notícia para 
os cidadãos e para as empresas. É a consequência lógica de anos de políticas erradas e 
impõe medidas duríssimas que decorrem de um estranho período de negação em que 
este Governo se enredou. Não obstante, chumbá-lo é dar um passo na direção do 
abismo, tanto no plano financeiro como no plano social. Haveria melhores alternativas 
ao OE, mas o tempo está infelizmente esgotado. Agora, trata-se de salvar um doente, 
não de fazer um simpósio. Todos os esforços para aprovar o Orçamento não são, por 
isso mesmo, a favor ou contra o Governo, mas algo que se impõe a quem coloca o país 
em primeiro lugar. Como o Expresso defendeu desde a primeira hora." 
Este tipo de jornalismo engajado é legítimo e até bem-vindo. É o género de coisas que o 
"Economist" faz. Mas tem uma implicação exigente: requer coerência ao longo do 
tempo. Isso não será fácil, todavia, neste caso, pois a nota contém mais opiniões do que 
factos (7 contra 4, para ser preciso). 

16 Outubro 2010 
O TGV dos pobres 
A vinda da Easyjet para Lisboa é melhor do que nada. Claro que não é a mesma coisa, 
pois tanto pode estar quanto pode-se ir embora. Poucos arriscarão muito em novos 
negócios ou em novas ligações com base em voos low cost. Mas talvez seja o meio de 
que muitos esperavam para se criarem alguns hábitos ou consolidarem ligações em 
desenvolvimento, quem sabe. A verdade é que a Easyjet não dorme em serviço e viu 
que havia potencial de mercado. E já que com a crise o governo não se chega à frente, 
então avançaram. Simples. Se houvesse alguma expectativa razoável de que o TGV um 
dia será feito, ou sobre quando será feito, nem que seja lá para 2020, quando as coisas 
estiverem bem outra vez (vai ser antes), isso podia melhorar as perspectivas para 
ligações mais duradouras. Se o PSD deixasse de ouvir os economistas da praça, da 
geração de 70, e passasse a ouvir alguns espanhóis, dos bons, que viram o que por lá 
aconteceu - e se a minha vizinha tivesse rodas... Uma ideia seria dizer quais seriam as 
condições macroeconómicas óptimas para que o projecto avançasse a passos rápidos - 
mas isso daria muito trabalho. Entretanto, como com este governo nada é de confiança, 
quem é que vai pagar as taxas de carbono, a partir de 2012? É que, precisamente, este é 
o TGV dos pobres, porque é pior, é mais lento, é menos fiável, e é mais poluente. 

19 Outubro 2010 
Isto... 

...pode correr bem. Subir o IVA só 1 pp, mantendo o défice, seria bom. Menos 
investimento público e menos PPP, também. É preciso estimular o motor do C, com 
efeitos a curto prazo, mesmo que em detrimento do I, que tem efeitos a mais longo 
prazo. Se a acrescer a isso o X melhorar (e não for contrabalançado com mais M), o 
efeito negativo do G terá menor impacto. Tudo isto na linguagem de Carlos Costa(1). 

E isto faz todo o sentido. Boa PSD e Passos Coelho. 
(1) Quando se pensa em economia deve-se pensar na procura e na oferta. 

Quando se pensa na procura, uma boa muleta é pensar na a igualdade PIB = Consumo 
privado (C) + Gastos do Estado (G) + Investimento, público e privado (I) + Exportações 
(X) - Importações (M). Quando se pensa na oferta, deve-se pensar numa função de 
produção e nas suas componentes, trabalho (L), capital (K), capital humana (KH) e 
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tecnologia (A): PIB = f (L, K, KH, A). Estas lições de base nem sempre são seguidas 
nas análises que por aí andam. 

19 Outubro 2010 
Eu sabia... 

... que este era diferente. Mas este passo não esperava mesmo. É de mestre. 
Mata dois coelhos de uma cajadada - o mau orçamento e mostra bondade na sua posição 
- e na volta ainda faz uma coisa que faz todo o sentido do ponto de vista económico. 
Muito bem. Muito bem, mesmo. Assim ainda vai lá. Só não consigo é perceber quem é 
que lhe dá estes conselhos, estas ideias. 

PS: Nogueira Leite está a fazer um péssimo papel na blogosfera. Não pode, pois 
pode subir ao governo e a imagem não dá. Ataca tudo e todos, incluindo pessoas, como 
Durão Barroso e o Secrtário-Geral da OCDE, de que um dia poderia ser interlocutor. Ou 
será que nunca lá vai chegar? Mas, no entretanto, também mancha a imagem de Passos 
Coelho. Digo isto sem que eu esteja metido nesses barulhos. 

20 Outubro 2010 
Coisas de direita    

Comprei, trouxe para ler, li e logo fiquei um bocado arrependido de ter 
comprado, mas depois desarrependi-me. É um livro que tem uma teoria antes da 
investigação, depois faz uma descrição das coisas e conclui pela teoria que já tinha. 
Assim, logo ao princípio: "Este livro foi escrito para compreender (...) o essencial (...): 
quem domina e como veio a dominar a economia, quem 
beneficia do trabalho de um país inteiro." Enfim. Mas depois 
melhora. 

E, acima de tudo, o livro tem uma grande vantagem, e é 
pena que só autores de esquerda se debrucem sobre estas coisas. 
É ela que, a páginas 320-327, dá um elenco exaustivo das 
relações entre a política e os negócios, dos homens (praticamente 
são só homens) que passaram de um lado para o outro. Agora, 
que estamos em vias de mudar de governo, e de partido do 
governo, é bom estarmos todos, todos mesmo, atentos a isso. 
Sabem porquê? Por muitas coisas. Por exemplo, para termos 
melhores PPP, melhores contratos de concessão, e menos pressão mediática sobre as 
decisões do governo. Em suma, para termos mais sociedade civil. 

21 Outubro 2010 
A reunião 

A reunião entre Santos e Catroga é bem-vinda e espera-se que resulte. Há várias 
coisas a comentar mas só me apetece comentar uma. Não tem mulheres? O espectro do 
regresso do bloco central de 1983, ou do FMI, ainda por  cima coisas não 
necessariamente más, não é nada quando comparado com esse pequeno sinal deste 
nosso atraso. 

23 Outubro 2010 
Oliveira Martins, hoje 

Oliveira Martins era um nome de mesa-de-cabeceira no século XIX (bem, nem 
toda a gente tinha esse luxo então) e era-o porque as suas críticas à forma de 
funcionamento do país eram muito populares. Ele era, por assim dizer, a voz do povo. A 
tradição de Oliveira Martins nunca morreu. Talvez o melhor nome que o seguiu foi o de 
António Sérgio. Estes dois críticos eram de esquerda porque a realidade que eles 
confrontavam era um pouco mais à direita, quer fosse o fontismo, quer depois o 
salazarismo. Mas, adiante. O que interessa é que o povo gostava deles. A tradição destes 
homens não acabou e hoje temos aí os seus seguidores. São quase todos um bocado 
mais à direita, porque o mundo hoje é mais para o Estado social e a crítica teve de 
mudar de direcção. Ainda bem. 

Mas há um pequeno problema. É que Oliveira Martins e António Sérgio 
estavam profundamente errados nas suas análises. Martins achava por exemplo que 
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Portugal era um país agrícola e que importava coisas a mais porque não se fazia uma 
reforma agrária que levasse ao aumento da produção agrícola. E achava também que o 
fontismo abrira demais a economia ao exterior, às importações industriais e aos capitais, 
sendo que estes iam parar às mãos de governos ineptos. Sérgio achava que Portugal 
"investia" demais na "política dos transportes" em vez de "investir" na "política da 
fixação" das populações à terra. O que eles no fundo queriam dizer - o famoso 
contrafactual - é que, se "Portugal" tivesse fechado as fronteiras aos capitais, aos 
produtos industriais importados, se não tivesse feito caminhos-de-ferro, se tivesse feito 
uma reforma agrária e estabelecido uma política de migrações internas (do Minho para 
o Alentejo - era disso que eles falavam), teria sido um País mais rico. 

Estas críticas andam por aí sobre outras formas. Quando se fala que o "país" 
investe demais em bens não transaccionáveis, por exemplo. Ou quando se diz que a 
culpa é da falta de reformas do mercado laboral (coisa em que aliás há razão mas não a 
suficiente). Ou que recorreu demais à dívida externa para alimentar o crescimento 
económico e o Estado social. O contrafactual de hoje é este: se Portugal tivesse tido 
orçamentos equilibrados até 2008, se não tivesse seguido políticas de estímulo em 2008 
e 2009, se tivesse investido menos em infraestrturas ou em bens transaccionáveis (o que 
é isso? - ainda niniguém explicou), se tivesse feito reformas laborais (sim, mas), se 
tivesse isto, se aquilo, se, se, então seria hoje uma espécie de Alemanha à beira-mar 
plantada, de carvalhos e sapins. 

Será assim tão difícil perceber os limites dessas análises? Será que os 
comentadores, os analistas actuais não se preocupam com a forma como os seus 
comentários vão ser lidos no futuro? 

Estas perguntas ainda são mais actuais hoje: perante as aflições a que a 
economia chegou, agora os novos Oliveira Martins acham que ainda têm mais razão. 
Acham que tudo o que aconteceu foi erro da política, da insanidade. 

Há um truque que ajuda a perceber melhor o que se está a passar com a 
economia portuguesa, um truque que a história económica utilizou para analisar os 
Oliveiras Martins do passado: basta olhar para o resto do Mundo. Mas olhar sempre. 
Não basta olhar para  Irlanda e a Espanha quando elas parecem bons exemplos e depois 
desviar o olhar, quando se vê que afinal... 

24 Outubro 2010 
O lugar de José Sócrates na História 

Notas 
(107)  Primeiro-minstro do Partido Socialista entre 2005 e 2011. Ganhou as 

eleições por maioria absoluta a Pedro Santana Lopes,  o primeiro-ministro menos apto 
da democracia portuguesa, do Partido Social Democrata. Sócrates tentou implantar 
definitivamente o Estado social no país, não o tendo conseguido plenamente por causa 
da crise financeira nacional e internacional de 2008-2010. Foi candidato à presidência 
da República em 2016. 

24 Outubro 2010 
Boa! 

Parece boa, pelo menos: Eu (Passos) tentei, tenho um plano melhor, trouxe do 
melhor que há para o negociar (Catroga), que quase conseguiu convencer o ministro 
(Santos), mas o primeiro (Sócrates) não quis. Mesmo assim, deixo passar o Orçamento, 
por causa do interesse nacional. Daqui a 6 meses, quando este regime semi-
presidencialista, que já não serve, deixar, vamos deitar-te (Governo) abaixo e mostrar ao 
povo o nosso plano e ganhar as eleições. Entretanto, até tenho sorte, porque posso 
aprender com 6 meses de resultados da execução do plano parecido do meu amigo 
(Cameron). 

27 Outubro 2010 
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Um belo debate 
Não segui ainda tudo nem sei se vou conseguir seguir. Reis é menos ideológico 

do que o seu contendor, mas é preciso ter cuidado e não afirmar coisas que antes de o 
serem já o foram mas agora já não o são, como esta: 

(ii) Eu disse, sim, que o aumento na progressividade dos impostos pode ter um 
efeito pernicioso que é diminuir a poupança nacional, porque são os ricos quem mais 
poupam. 

Será de acrescentar que será uma grande surpresa se um Orçamento restritivo 
para 2011 vier a ter efeitos positivos no crescimento. Muito mesmo. Pensava que 
o  argumento vinha sempre pelas "reformas estruturais". Também este um argumento 
difícil, mas nada quando comparado com o argumento dos efeitos expansionistas do 
contraccionismo. Lembremo-nos do ano em que estamos: 2010 e não 1973. 

27 Outubro 2010 
Ainda... 

...há gente com juízo que sabe que no longo prazo estamos todos vivos, felizes e 
endividados. 

27 Outubro 2010 
O que mudou - e o que não mudou 

Se chamarmos as coisas pelos nomes, ficamos seguramente mais descansados. 
Portugal está a sofrer uma crise de pagamentos sobre o exterior. É assim que a actual 
crise vai ficar na história económica e, porventura, também na política. Depois, todos 
vão coçar a cabeça para se lembrarem quem era o primeiro-ministro à data ou o ministro 
das finanças. Crises de pagamentos são regulares nos países que estão fora do centro 
económico internacional e importadores de capitais (normalmente os exportadores de 
capitais não têm disso, pois podem deixar de exportá-los). Note-se a raiz do 
problema: os países menos avançados têm um desfasamento a percorrer e para o 
fazerem precisam de investir acima do que poupam. Está nos manuais. Os que não o 
fazem ficam para trás. Portugal fez recorrentemente isso, investir mais do que poupar, 
mesmo no tempo do Dr. Oliveira Salazar (depois de meados da década de 1950 e não 
antes), ou do Dr. Cavaco Silva. Só que, naqueles tempos, teve facilidades nos 
pagamentos  internacionais, por causa, por exemplo, das remessas de emigrantes e dos 
fundos da CEE. Agora não há fontes desse tipo e a economia tem de caminhar num 
afiado fio de navalha. Felizmente, os governos seguem os mercados, que lhes dão um 
ponto para se equilibrarem ou, pelo menos, para não perderem totalmente o equilíbrio. 
Tudo o resto é palha. Isto é o que não mudou. E o que mudou? 

Mudou uma coisa muito importante que é o comportamento dos políticos. A 
forma como os políticos estão a lidar com esta crise está muito, muito mesmo, acima da 
forma como se estão a comportar comentadores, bloggers, "economistas", políticos na 
reforma, etc. É a minha modesta opinião. E não estou a elogiar pessoas, mas sim 
instituições. As atitudes do PSD, do PS , do PCP e do BE (talvez o PP seja a excepção 
porque tem mostrado uma certa ambiguidade oportunista) têm sido bastante saudáveis. 
Bem, o Presidente, desta vez, depois de ter despedido o assessor polémico, também se 
está a portar bem (afinal, é também preciso elogiar pessoas). O PSD quer negociar mas 
não quer que as pessoas pensem que deixou de haver alternativa; o PS, ou o Governo, lá 
vai fazendo o que pode; e os da esquerda têm convocada uma greve geral, como lhes 
compete. Não se entende o que quero dizer? Então vejam-se os noticiários sobre a 
Grécia e a França. 

Foi isso que mudou. Como sabemos, as crises de pagamentos - o tal nome que 
se lhes deve dar - deram grandes confusões na Monarquia e na primeira República. 
Grandes mesmo. Pelos parâmetros dessas épocas, teríamos agora um governo liderado 
pelo presidente da República (e, veja-se, não há ninguém que verdadeiramente peça esse 
disparate. Bem, por enquanto...) e sucessivas quedas de governo. Dito isto, srs. 
políticos, também não abusem. 

28 Outubro 2010 
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Boa... 
...Passos. Parece que o povo está a perceber. Mas, por favor, diz-nos quem vai 

ser o teu ministro das Finanças e, por favor, escolhe bem. E se não for um europeu de 
gema, pede-lhe que vá passar uns tempos a Bruxelas (ou a Londres). Mesmo que não 
ganhes, ao menos fazes o governo portar-se melhor. As eleições - e o medo delas - 
sempre foram uma grande invenção. 

29 Outubro 2010 
Como fazer passar a mensagem? 

É difícil. É difícil porque há muita mistura política. Talvez se possa passar 
assim: esqueça que há esquerda e direita, esqueça que há o BE e o PSD, não pense se 
Krugman é de esquerda ou de direita. Esqueça tudo, a origem da informação, quem diz 
o quê e quando. Não se importe se o mensageiro tem gravata ou não, se fala ou não 
oxbridge, esqueça o tamanho das patilhas. Veja só se consegue perceber que isto é tudo, 
mas mesmo tudo, certo. Aqui não há falhas. É economia da boa. Um dia será modelada 
e entrará nos cânones. Entretanto, entretenha-se. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=go2bVGi0ReE 
Já agora (e esquecendo tudo o que disse acima): O Watson Institute for 

International Affairs é da Universidade de Brown, uma Ivy League (mas da "Boston 
area", claro, esse antro de comunistas) 

Já agora II: achar que isto está certo não implica achar que não é preciso 
"consolidar". 

29 Outubro 2010 
A queda do Muro de Berlim, a crise de 2008 e a teoria económica 

Para quem é economista por acaso (e gosto) e faz economia 
um pouco como o Sr. Jourdain de Molière, sem o saber, apresentar 
o livro Economia sem Muros, organizado por Vítor Neves e 
José  Castro Caldas, só pode ser um grande desafio. Apesar se ser 
um terreno que não costumo pisar, o da epistemologia da teoria 
económica, tudo farei para que haja um bom debate.  Motiva-me o 
facto de o livro ser baseado em trabalho, bom trabalho, de autores 
obviamente capazes. Mas é para mim um livro militante, não sendo 
porventura isso o que os organizadores quiseram fazer. Ou foi? 
Pano para debate não faltará. É na próxima terça-feira, às 18h30, 
no Picoas Plaza. 

31 Outubro 2010 
Isto... 

...só pode ser tirado de contexto: "O FMI não é uma instituição em que acredite, 
embora a OCDE ainda seja pior." Campos e Cunha. Ou agora a moda é dizer que estas 
instituições não servem para nada? Que são más? O Bloco de Esquerda convenceu os 
outros? Ou estamos de volta aos tempos da recusa do Plano Marshall, "que a gente é 
que sabe"? (e, como se sabe também, ele, o Plano, depois foi aceite, embora às 
escondidas). Acho que se devia ter mais cuidado, francamente. O FMI é, ao contrário, 
cada vez mais importante. Aliás, o seu papel, pois o actual FMI precisa de ser reforçado. 
E ter um primo europeu. As instituições internacionais reforçam as nações - não as 
enfraquecem. Se é que é esse o problema. 

03 Novembro 2010 
Mais um 

O que Passos fez com Ferreira Leite ontem no Parlamento foi mais um gesto de 
sanidade política. E a resposta de Ferreira Leite foi de grande senhora. Leite tem junto 
da opinião pública - erradamente ou não, não importa - boa reputação de boa financeira 
e boa economista. Passos usou-a no Parlamento em seu favor, contra o Governo. Em 
seu favor? Não, em favor do partido a que pertencem. Em guerra durante eleições 
internas, e amigos como antes depois disso. É assim nos países civilizados e cá ainda 
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faltava ser assim no PSD. Vamo lá ver se conseguem, pois aquilo também é um instituto 
pago por todos nós e a gente só quer que funcione bem. Recorde-se, Leite não fez o 
mesmo quando teve o queijo na mão. Mais sobre o mesmo aqui e, já agora, aqui. No 
meio disto tudo, apetece começar a perguntar quem será o candidato do PSD a ministro 
das Finanças. 

04 Novembro 2010 
O FMI e nós (Volta, Teresa, estás perdoada!) 

Há pessoas que têm sempre um bocadinho de razão e uma delas foi Campos e 
Cunha, quando disse que não acreditava no FMI. Não está só, pois antes dele Nogueira 
Leite também resolveu atacar a OCDE. Fiquei a pensar, confesso. Essa ideia de que há 
sempre um bocado de razão nas opiniões das pessoas inteligentes é óptima para 
estimular o pensamento. 

Curioso, foi a brilhante primeira conclusão a que cheguei, agora o FMI não 
agrada àqueles que têm os equilíbrios financeiros como principal preocupação 
macroeconómica. O que se passa? É simples. Dantes, o FMI interessava a quem põe as 
finanças no topo das preocupações porque a sua intervenção obrigava os países a 
reequilibrarem o mais rapidamente possível os défices, públicos ou externos. A 
intervenção do Fundo era fundamental para isso. Recorde-se que o Fundo depois nem 
emprestava muito dinheiro, porque nem o tinha, mas dava o sinal e os mercados 
voltavam a emprestar. 

Nada disso se passa agora na Europa. Ou, melhor, nada disso se passa agora em 
Portugal. Não é demais repetir que o governo português (enquanto instituição) é 
substancialmente diferente em 2010 do que era em 1982 (sendo o principal responsável 
por isso, perante a História, o Dr. Cavaco, nos seus 10 anos de executivo, quer se 
queira, quer não). Para além disso, quem está no euro tem implicitamente aceite a 
"receita" do FMI. E o governo de Lisboa (desde que não seja conduzido por um 
louco...) tem capacidade para endireitar as contas - e até pode agradecer a uma 
população que mostra coesão nacional e que sabe responder (bem, desde que haja 
alguma justiça no endireitamento o que, como se está a  ver, também não é impossível). 
Logo, o FMI não tem de vir a Portugal para endireitar as contas. Como aliás se viu, pelo 
menos quem conseguiu ver no meio do exacerbado debate político que acompanhou o 
que se fez. 

Mas, então, o que é que o FMI viria cá fazer? Simples, viria apenas emprestar 
dinheiro e, desta vez, emprestar dinheiro à séria, em concorrência com os mercados, 
para os pôr um pouco na ordem. Recorde-se que o FMI para Portugal não é o FMI, é um 
"fundo de estabilização", criado por ele e pela União Europeia. É por isso que quem vê 
finanças e não vê economia acha agora mal. E é por isso que estou a comçar a pensar 
que devíamos começar a pensar em mudar o racional relativamente a uma eventual 
"vinda" do FMI a Portugal. 

Quando vemos o que se está a passar na bolsa, quando vemos as diferenças que 
se estão a verificar entre descidas de lucros e de impostos, os chorudosdividendos em 
carteira, o pouco com que os investidores internacionais estão a contribuir para o 
saneamento das finanças internacionais, e, na lusa pátria, os discursos negativos sobre o 
FMI (e a OCDE), só podemos concluir que não se está a aprender muito com a crise que 
ainda por aí anda. Se calhar já era tempo, até porque o capitalismo, o puro, aquele que 
sabe que há economia para além das finanças, agradeceria. 

PS: é consensual (basta pensar um minuto) que a recente subida dos juros para a 
perifeira foi uma consequência da notícia de que a UE está a preparar um mecanismo 
em que os credores pagam uma parte dos custos de eventuais insolvências dos Estados. 
Declaração prontamente criticada por Trichet, pois ele sabe que essas coisas não se 
anunciam, fazem-se. 

05 Novembro 2010 
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Descompromissos 
Eu não sei, não estive, não conheço, não  vejo. Mas dá que pensar e isso eu 

tento: parece mesmo que a ideia de criminalizar os governantes por não acertarem no 
alvo das contas vem do mesmo sítio que as brilhantes ideias sobre a revisão 
constitucional, entretanto abandonadas, pelo menos por agora. Se é verdade, Passos 
Coelho devia deixar de ouvir tanto essa gente. O país não precisa de um PSD à la 
Compromisso Portugal. Precisa de um PSD à la Europa, que consiga dar alguma 
satisfação aos mais liberais, mas não os palcos. 

A ideia nem é má, retoricamente, e, embora isso não interesse para 
aqui,  lembro-me de ter falado nela num debate há uns tempos. Mas posta assim, como 
ele a pôs, mostra uma certa propensão para o exagero, típica do "Compromisso", e 
alguma incompreensão sobre o que se passou com as contas públicas (ver filme no post 
anterior). 

Dito isto, a reacção do PS também foi interessante: até parece que ficaram com 
medo. 

07 Novembro 2010 
19 ou 32? 

1. Talvez a verdadeira notícia seja esta: "No último estudo que fizeram, a 
reputação de Portugal estava em 19º lugar em 39 países. Mas, olhando para a 
autopercepção dos próprios portugueses, a reputação descia para 32º lugar entre 35 
nações. O que contribui para isto?" 

2. As opiniões de pessoas como o Dr. Medina Carreira têm público porque o 
público gosta delas e isso é uma pesacda de rabo na boca. A SIC, que está cá para fazer 
dinheiro e bem e ainda bem, caso contrário teríamos uma informação monolítica, dá-lhe 
espaço, assim como a muitos outros. E assim deve continuar até ser o contrário. O que 
poderíamos esperar, acho, é que as pessoas como o Dr. Medina Carreira se 
apercebessem ou, pelo menos, explorassem a hipótese, de que estão desfasadas da 
realidade. Como? Olhando por exemplo para os números acima citados. Não lhes diz 
nada haver esta ideia de que Portugal visto de fora vale 19/39 e visto de dentro 32/35? 
Pense-se. Isto vai mudar mais tarde ou mais cedo. O génio das gerações mais velhas 
nota-se quando elas conseguem antecipar as mudanaças e agir em conformidade. Seria 
interessante ver um volte-face desses numa pessoa inteligente como o Dr. Medina 
Carreira. Isso sim seria um contributo que ele daria para o crescimento económico do 
país. É que o crescimento tem também coisas intangíveis 

08 Novembro 2010 
Ramos e a "Época contemporânea" 

1807-1926: Passei as últimas quatro horas a ler 200 páginas sobre 110 anos da 
História de Portugal e, realmente, não há nada assim. Há talvez sete datas mais 
importantes no período lido: 1807, 1834, 1851, 1890, 1910, 1917 e 1926. Todas elas são 
descritas, percebidas e depois explicadas ao leitor com uma subtileza argumentativa 
inexcedível (como se vê, fiquei sem palavras). Parabéns ao Rui Ramos e à sua primeira 
parte da "Épcoa contemporânea", in Ramos, Sousa e Monteiro, História de Portugal, 
Esfera dos Livros, 2009 (sobre o período anterior, escrevi mais atrás neste mesmo 
blogue). 

1926-1974: Rui Ramos faz para este período um resumo de 70 páginas que não 
está totalmente consolidado. Não consegui ver uma "tese". Faz uma narrativa 
interessante com muita informação e é impressionante como leu tudo.  Mas não 
consegue conviver com o "incómodo" de estar a lidar com uma ditadura. Por um lado, 
não quer cair na banalidade de dizer que aquilo era tudo um disparate mas, por outro, 
não dá uma perspectiva consistente (o que quer que isso seja) alternativa. Será que a 
História já não chega e que é preciso alguma Ciência Política para explicar o período? 
Sobre este assunto "disciplinar" será preciso talvez pensar um pouco mais. Mas o 
grande enigma da duração do Estado Novo não ficou ainda resolvido: foram os 
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governantes, foi a oposição, foi o povo, foi a repressão, foi a Guerra Fria, foi a 
economia, foi a Espanha? 

1974-2008: Esta parte volta, no seu início, ao melhor do ritmo da narrativa de 
Ramos. Ele gosta de explicar revoluções e consegue fazê-lo novamente, de uma forma 
inédita. Depois, o texto entre numa certa rotina, de fim de livro. A parte da revolução e 
do PREC e a descrição das principais tendências de evolução da economia e da 
sociedade portuguesas (curiosamente a parte políitca aparece em menor detalhe) tornam 
importante a leitura desta síntese. 

Chegado ao fim, o livro, como é evidente recomenda-se  e muito. É o melhor 
voo de pássaro sobre a História deste país. Tem alguns defeitos, como sempre existem, 
que resultam seguramente das contigências da feitura do livro e não da inabilidade dos 
seus autores. Entre o que falta contam-se uma boa conclusão e uma boa introdução que 
nos dissessem de onde viemos e onde chegámos. E o enquadramento, quase sempre 
inexistente, da História pátria na História europeia ou universal. Talvez seja esta a falta 
mais importante e aquela que daria verdadeira força à ideia de que existe uma História 
de Portugal com 800 anos. 

09 Novembro 2010 
Pois... 

...agora são péssimas. Mas há alguns meses quando foi para a Nação, a coisa era 
diferente. 

Era disto que os bancos estavam com medo e foi por isso que falaram tanto nos 
últimos tempos. O interessante é ver como isto pode ser bom para os depositantes e, por 
essa via, para a poupança interna e, por essa via, para o equilíbrio externo da economia 
portuguesa. 

Um dia todos perceberemos melhor que os desequilíbrios externos da economia 
portuguesa têm vários responsáveis - e vários beneficiários. Um dia, quando se olhar 
para o Mundo em vez do Umbigo. 

PS: parabéns ao BPI, que não reclama e está em cima da coisa; e a Vítor Bento, 
por concluir que afinal o problema é geral. 

09 Novembro 2010 
7% 

Mas então o anúncio dos 7% por parte de Teixeira dos Santos não foi para 
lembrar aos "mercados" que há um limite? Não percebo. Ou eu ou os outros. E, lembre-
se: recorrer ao FMI não é recorrer ao FMI, é recorrer ao fundo de estabilização. Já 
agora, não me lembro porquê, mas os 5% desse tal Fundo é quase igual aos 7% (pois há 
lá penalizações ou coisa parecida). Todos estes números são conhecidos dos 
"mercados". Aliás, vendo bem a coisa, o anúncio dos 7% foi mas foi para nos recordar a 
nós. Que não haja medo do FMI. Esta crise é internacional e interna. A parte interna tem 
grandes críticas, como se recorda num comentário a um post anterior a este, mas a 
penitência já foi feita. A parte internacional precisa de mecanismos internacionais. Não 
estamos "orgulhosamente sós". 

PS:  Encontrei aquilo que faltava. É que o Fundo precisa de constituir um "cash 
buffer" de 20% a mais do dinheiro emprestado, cujo custo é pago pelo país devedor, etc, 
etc. Ver aqui. 

09 Novembro 2010 
Same thing but different 

A vinda do FMI em 2010 não é o mesmo que a vinda do FMI em 1982.  
09 Novembro 2010 

Ou talvez 6, ou talvez 8 
Acho que acertei, isto é, mais ou menos. Para a Irlanda, estima-se que a taxa de 

juro de um eventual empréstimo do European Financial Stability Facility (o tal "FMI" 
de 2010) seja entre 5 vírgula qualquer coisa e um máximo (implausível) de 8%. O "cash 
buffer" custa, só ele, cerca de 1%. Estas taxas são a 3 anos, enquanto que os 7% são a 
10 e, logo, mais alta (maior inerteza, a 10 anos = taxa mais alta). 
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Entretanto, está na mesa uma proposta para um "orderly default mechanism" da 
zona euro. Tudo coisas de que não se pode falar ao povo, mas que quem quiser mesmo 
pode saber também. Pelo meio da proposta podemos encontrar o nome de André Sapir, 
o homem que todos amavam (mesmo aqueles que hoje escondem a "verdade" ao povo), 
à data da criação do euro.(*) 

Mas é sempre melhor que o FMI não venha -- e J. M. Ricciardi, do BES, e um 
optimista como já há poucos, tem aqui, talvez surpreendentemente, uma ou duas boas 
ideias 

(*) Sapir pertence a uma estirpe que anda nestas coisas há três ou quatro 
gerações. Muitos são keynesianos, mas só nas coisas dos desequilíbrios financeiros 
internacionais, os que levaram a pensar no problema das reparações de guerra (1919), 
em Bretton Woods e FMI (1944), ou na criação (ainda incompleta) do euro (1979-1999-
2011?). 

10 Novembro 2010 
Poupanças domésticas 

Os "portugueses" têm agora 35% da dívida pública nacional, contra 15% há 
menos de um ano. São estas voltas da macroeconomia que os historiadores económicos 
(perdoe-se a imodesta menção) conhecem bem, e que não são detectadas por quem só 
olha para balanços. Força nisso, aforradores nacionais! Pode ser que esta crise ponha 
num novo patamar a taxa de poupança interna -- é que se não, lá vem o crowding-
out (que, como todos sabem e ninguém diz, não tem existido nos últimos anos). Bem, 
tudo isto está posto só num mais-ou-menos, que as coisas devem ser bem mais 
complicadas que o que aqui se escreve. Ou será que o dinheiro continua a vir de fora 
mas agora passa pelos "nossos" bancos? 

10 Novembro 2010 
Efeito ricochete 

A crise veio da banca, foi para os governos, para a dívida, e agora voltou para a 
banca. Mais uma vez lixou-se o mexilhão. Os bancos portugueses até se tinham portado 
bem com o excesso de crédito nos mercados, não fizerem sub-prime por aí além, mas 
agora estão a levar com as descidas de rating como os outros, ou mesmo mais do que os 
outros. Na periferia, seja Estado, seja indústria, seja banca, seja tudo, quando há crise, 
dizem, há crise mais grave (e quando há recuperação, há recuperação mais lenta...). 

Ora, agora os bancos portugueses estão pior e qual foi o primeiro resultado 
disso? Os banqueiros começaram a falar de outras coisas e, mais importante, alguns 
economistas e alguns jornalistas também. Desde que Salgado, Ricciardi e Ulrich 
falaram sobre a Alemanha, todos agora já perceberam que a Alemanha afinal...; desde 
que começaram a falar das agências de rating, todos agora também, etc. e tal. 

Se estivéssemos num regime comunista (de banqueiros), agora os culpados 
seriam esses e pronto. Não se avançava mais e esquecia-se tudo o resto. Mas não é isso 
que queremos, pois não? O que queremos, talvez, é que as análises comecem a ser mais 
complexas, como a realidade, e que tomem em pano de fundo tudo em consideração, 
Sócrates, "mentalidades", não-transaccionáveis, BCE, TGV, Alemanha, pacotes de 
estímulo, Passos Coelho, semi-presidencialismo, Espanha, G20, UE. Claro que depois é 
preciso isolar coisas para serem observadas, mas sem esquecer o pano. 

Obrigado srs. banqueiros. Nunca tanto contribuíram para a literacia financeira 
internacional deste país. 

11 Novembro 2010 
Bem feita! 

Merkel queixa-se agora dos EUA que, com o QE2, o novo mega pacote de 
estímulo, vão fazer baixar o dólar (ao meter mais notas no mercado). E não se queixou 
antes da GB (ou da Suécia), não com medo de Churchill, mas porque a ilha tem pouco 
impacto nas suas contas. Pois é, é bem feita! Mas há aqui algo mais importante: Merkel 
recorda-se assim que precisa da UE e do euro. E que até ao nosso amigo Miterrand ter 
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metido o socialismo na gaveta, em 1982, a França, ali mesmo ao lado, fazia o mesmo. 
Foi por isso que os seus colegas inventaram o euro. 

Explico melhor: a crise de 1973 foi sendo resolvida pelos governos franceses 
com inflação e concomitantes desvalorizações. Não foram os únicos, mas eles eram 
então metade do coração da CEE. Em 1979, inventou-se a Serpente (o primeiro passo 
para o euro, que tinha sido anunciado no tempo das vacas gordas, dez anos antes), para 
conter a sucessão de desvalorizações, mas era preciso mais. E Miterrand foi obrigado a 
acabar com as desvalorizações competitivas, porque também precisava da CEE. A partir 
daí foi o resto do caminho para o euro que ainda teve de passar pela conquista da bolsa 
de Thatcher, que o trocou por um cheque e pela promessa do mercado único. Bons 
tempos da integração, que mais tarde ou mais cedo... voltarão? 

Claro que a "culpada" não é Merkel, mas sim o seu eleitorado, que está no seu 
direito. Mas se o QE2 lhe for aos bolsos, talvez vá mudando de ideas. Tal como o povo 
de Miterrand mudou, em 1982. 

11 Novembro 2010 
E a crise continua... 

As coisas tinham acalmado depois do resgate da Grécia, há uns meses atrás, 
porque entretanto a UE fez com o FMI o tal fundo de resgate das dívidas soberanas 
europeias. O fundo dura até 2013 e por aí estava tudo bem. Até Merkel ter falado e bem. 
Acontece que os políticos têm de falar de vez em quando, pois eles não são eleitos pelos 
mercados. Hoje, inclusivamente, Merkel lembrou que "pode haver conflitos de interesse 
entre o mundo político e o mundo financeiro" e que precisa de explicar "aos eleitores e 
aos cidadãos" porque se devem (ou não) usar dinheiros públicos para resgatar países em 
dificuldades. Política no seu melhor. A tal odiada por aqueles que só viram o absurdo na 
discussão entre o Governo e o PSD, sobre o Orçamento de 2011. Enfim, felizmente o 
mundo político europeu não morreu. Note-se, entretanto, que também na Irlanda as 
coisas não estão de feição para o Governo de lá, que só tem uma maioria de 3 no 
parlamento. Parece que o Orçamento de 2011 também vai passar, mas já se desenham 
eleições para depois. É a vida. 

Mas o que Merkel - e depois a ministra francesa Christine Lagarde - disse tem 
toda a razão de ser. O que ela disse e agora foi esclarecido é que o próximo fundo vai ter 
mecanismos que imponham aos credores parte dos custos de eventuais insolvências. 
Ora, como se sabe, isso não quer dizer necessariamente que os futuros credores vão 
ganhar menos ou que vão ser chicoteados na praça pública. Quer apenas dizer que os 
futuros créditos para os países mais débeis vão ser marginalmente mais caros, para 
cobrir o risco acrescido. Só que esse acréscimo veio já agora, antes de tempo, porque a 
malta da finança anda a dormir mal. 

Há já algum tempo que se sabe que um dos males actuais da economia 
portuguesa foi importado e foi o facto de termos tido durante anos, desde 1997, mais ou 
menos, juros "demasiadamente" baixos (as aspas é porque em economia não há esse 
termo). O povo (i.e., nós) fartou-se de gastar e passou a poupar menos, não porque é 
burro e imoral, como às vezes se depreende dos comentários mais vulgares, mas porque 
responde aos preços. Ora, precisamente, o mecanismo merkeliano teria feito os juros 
lusos um pouco mais altos. Pais (e mães) do euro, nacionais e nacionais, onde estavam 
quando se falou em diferenças de risco, lá por Bruxelas, nos idos anos 1990? A tomar 
café? Ah, pois, a discutir política. 

12 Novembro 2010 
Perceber a Europa 

A Europa percebe-se aos bocados. Como ela não existe numa forma fixa e se 
vai fazendo, é a única maneira. E o que se percebe dos últimos dias é que Merkel quer o 
euro, algo que já se sabia, mas falatava confirmar. E foi isto o que ela disse, para dentro 
e para fora: pôr em causa o euro é por em causa a construção europeia. Tudo bem, joga 
com o que se sabia. Depois, ficámos a saber que a malta da finança na Europa, v.g., o 
BCE, Merkel e outros, querem que a Irlanda recorra à facilidade financeira da 
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estabilidade europeia (alguém tem melhor tradução...) mas o governo irlandês não quer, 
pelo menos não quer de barato. E porquê? Porque os primeiros querem salvar o euro e o 
segundo quer não perder eleições. Recorde-se que lá pela Irlanda as bases nacionalistas 
são ainda mais sérias do que cá, pois a independência é de 1922 e não de 1640. 

E o que se estará a passar nos bastidores? Provavelmente, o governo irlandês 
está a negociar contrapartidas. Entretanto, Portugal, quer queira quer não, vai no barco, 
pois politicamente vende-se melhor o resgate de dois do que de um país, interna e 
externamente. Claro que por cá tudo isso ainda passa à margem. Afinal, eles por lá têm 
mais 13 anos a lidar com a CEE. E não se pode dizer que se tenham saído mal, até hoje. 

O caso irlandês está a ajudar ainda como comparação - com a grande vantagem 
de se poder ler a imprensa e pelo menos um blogue, locais, que andam bem menos 
assustados do que os seus colegas lusos.  Em Portugal a crise ainda cheira a novidade. 
Ao contrário, no resto da Europa - incluindo, ao que parece, a Irlanda - são águas em 
que já navegaram. 

Afinal, Bretton Woods só começou em 1944, só durou 28 anos, e já acabou há 
38 anos. 

16 Novembro 2010 
Europe is in great shape 

The needed fiscal adjustment in Europe as a whole is smaller than in the rest of 
the advanced world. So, why are markets so nervous? - Because the burden for fiscal 
adjustment will have to be carried out to a greater extent by the weaker European 
economies. Ok. But do markets fear that governments there won't be able to implement 
the adjustments? Yes, maybe so. However, recent developments have proven them 
slightly wrong (with the possible exception of Greece). I would however add a different 
angle: maybe markets are nervous because they don't trust the governments in the 
PIIGS and because they fear the effects of fiscal adjustment in their future pace of 
growth. It's a conundrum - and an excellent opportunity for reform in Europe. If the 
Irish and the Portuguese governments end up taking loans from the Financial Stability 
Facility (EFSF), they should ask in return for "structural reforms" in the Eurozone. 

 
Taken from  here. 

16 Novembro 2010 
O nosso querido euro 

Às vezes parece que há quem ache que a culpa é toda do euro e que se ele não 
existisse ou, pelo menos, se tivesse sido adoptado apenas por 4 ou 5 países do centro, 
que a Europa estaria agora numa maravilha. Errado. Não é o euro que está na raíz dos 
actuais desequilíbrios financeiros internacionais: é a crise financeira do subprime (ou 
melhor, a exportação de poupanças a partir de algumas economias emergentes, v.g. a 
China). Os desequilíbrios estariam aí à mesma e sem o euro estariam a ser resolvidos 
com desvalorizações competitivas, no interior da UE, e com o regresso de formas de 
protecção nacional. Recordemos o pós-1973. Assim, estamos com problemas, temos um 
défice de desenvolvimento institucional, mas anda-se à procura de uma solução que 
resolva tudo. Até à próxima crise. E estamos a avançar. Hoje ao ler o FT já dava para 
perceber que Merkel está um pouco mais soft (note-se que a culpada tabém não é 
Merkel...). 

17 Novembro 2010 
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A pesada herança 
Ok, chega, rapazes. Sejam homens e vamos lá a isso. Já lá vão mais de 30 anos 

do fim das guerras coloniais e vocês ainda estão a pesar demais. E é uma boa 
oportunidade, agora que a cimeira da NATO nos lembra que não estamos sós. Ah e que 
a nossa vizinha, a nossa grande inimiga histórica, já é membra e tem um rácio de apenas 
1,3%. Ok, há economias de escala, etc. Então visem os 1,5, que sempre são menos 0,5% 
do PIB. A malta que gosta de escrever números com zeros pode dizer quanto é que isso 
é, e qual a parte dos TGVs que paga. E nunca mais dêm a pasta da Defesa a um ministro 
do CDS e especialmente não a Paulo Portas. 

Despesas militares em % do PIB (2009) 
Albania 2,0;  Bélgica 1,1;  GB 2,7;  Bulgária 2,3;  Canadá 1,4;  Croácia 
1,8;  Rep. Checa 1,5;  Dinamarca 1,4;  Estónia 2,3;  França 2,4;  Alemanha 
1,4;  Grécia 4,0;  Hungria 1,3;  Islândia 0,1;  Itália 1,7;  Látvia 2,6;  Lituânia 
1,7;  Luxemburgo 0,7;  Países Baixos 1,5;  Noruega 1,5;  Portugal 
2,0;  Roménia 1,4;  Eslováquia 1,5;  Eslovénia 1,8;  Espanha 1,3;  Turquia 
2,8;  Estados Unidos 4,7. 
Fonte: último "Economist". 

18 Novembro 2010 
Well done 

Yes, the Portuguese government has to reduce public expenditure as percent of 
GDP. No doubt. And that is even more true if we take into account the possibility that 
growth will slow down in the next decade or so. But do bare in mind that poverty and 
inequality will increase, if nothing is done in the tax regime which (as far as I guess 
from what I hear) is still less redistributive than elsewhere in western Europe. 

18 Novembro 2010 
Remodelação 

Era capaz de apostar 100 euros em como Teixeira dos Santos está cansado, farto 
e a querer sair o mais depressa possível dali, para esta nossa rica vida da Universidade. 
Ele foi bom ministro, há quem não saiba, mas aí aposto outros 100 euros (até com o 
FT...). Mas chega. Precisamos de um ministro novo, ainda do PS (bem, se calhar não 
têm, então, um "independente") que trate dos próximos 6 meses, pelo menos, que 
prepare os dossiers para o FMI/Europa, mesmo que depois não sejam necessários, e que 
esteja pronto para falar, falar, explicar e, já agora, pôr em ordem a máquina por trás do 
ministério das Finanças que já deu mais erros do que era permitido. Mas remodelar 
nesta jovem democracia ainda é tabu. No "estrangeiro", remodela-se como quem muda 
de casaco. Aqui, remodela-se como quem muda de casa. Claro que era bom que os 
jornalistas ajudassem e baixassem um pouco a ânsia da pesca de declarações. Com essa 
ânsia, não deve haver nada que atemorize mais um primeiro-ministro do que uma 
fornada fresquinha de ex-ministros prontos para prestar declarações à imprensa, e para 
dizer como se deveria fazer... o que não fizeram quando lá estiveram. 

Entretanto, cabe perguntar: alguém sabe quem é Luís Amado? É que eu não 
faço ideia. 

22 Novembro 2010 
Loan shark 

Portugal may soon resort to the IMF/EU stabilization fund. Will that make a big 
difference on the conditions for sovereign debt? Maybe yes, maybe not. We may guess 
that an eventual loan won't lead to policy measures that are drastically different from 
those that have already been implemented. Marginally so, yes, but not drastically. 
Moreover, if the fund charges 6% - or even 7% -, that's also not quite different from 
what markets have been doing lately. So, if this is correct, what is the point of the fund 
as it is? I know, but I won't tell, as M. Wolf does it better. In any case, the bottom line is 
that, for the sake of European integration, we need better, much better institutional 
arrangements. 

24 Novembro 2010 
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Strike we can 
The government and the trade unions will certainly dispute the true number of 

stirkers. But numbers, although relevant, won't provide the full picture. I read 
somewhere that, according to a poll, the number of people that support the strike is 
larger than the number of those that say that they will in fact strike. Why? Many factors 
may help explaining that, but maybe the fact that trade unions don't have the funds to 
compensate for the lost wages (because unionization is low in this country), and 
that many cannot afford to loose of a day's wage, are amongst the most relevant. Many 
also won't strike out of fear. These arguments shouldn't be pushed too far, though. 

On another note, it should be pointed out that today's strike provides a good 
escape valve for the dissatisfactoin with the current state of affairs. Most probably, 
Lisbon won't see demonstrations of the kind that occurred in Athens or Paris. 

24 Novembro 2010 
Deep into your pockets 

People in Portugal - and elsewhere - are under the impression that the 
government here was too slow in reacting and cuting the deficit. If one looks at what the 
Irish government did in the last 2.5 years, that certainly is correct (see Table 1.1 below). 
Yet, even that was not enough. The adjustment linked to the IMF/EU loan to Ireland 
totals a further €15 billion reduction in expenditure, over the next four years. It's simply 
mad. Is this a vision of what we should expect for Portugal? I guess not, as Ireland went 
into a huge spending spree, between 2000 and 2008 (Table 3.2), fueled by revenues 
from property-related taxes that have droped sharply since 2007 (from €6.7bn to €1.6bn, 
in 2010). 

Table 1.1 Budgetary Adjustments since mid-2008 – planned 
budgetary impact upon 2010 (€ billion) 
July 2008 Expenditure Adjustments        1.0 
Budget 2009 (October 2008) Revenue raising measures        2.0 
February 2009* Expenditure Adjustments        2.1 
Supplementary Budget (April 2009) Revenue-raising & 
expenditure-reducing measures        5.4 
Budget 2010 (December 2009) Expenditure-reducing & 
minor revenue-raising measures        4.1 
Total      €14.6bn 

  

  
 
 
   

Source: The National Recovery Plan, 2011-2014, pp. 7, 16 and 55. 
25 Novembro 2010 

As cortes 
A coisa de as empresas públicas não seguirem as reduções salariais da função 

pública é de rir, se não fosse triste. Fuga de quadros, mas para onde? Não sabia que os 
bancos andavam a contratar. Pensava que andavam a conter despesas, com as 
dificuldades de financiamento que estão a passar. Há de facto um argumento de que, 
eficiência e tal, concorrência, pode ser sério, há mesmo isso, sim. Mas também há moral 

Table 3.2 Increases in Public Service Allocations 2000-2008 

Public Expenditure  área 2000€ bn 2008€ bn 
% change 
2000-2008 

Social Welfare     6,829     17,741     +160% 
Education     3,716      8,465     +128% 
Health     5,362     15,356     +186% 
Capital investment     3,930      9,011     +129% 
Total expenditure    25,925     62,395     +141% 
Consumer Price Index         -           -    + 34.8% 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/11/strike-we-can.html
http://www.irishtimes.com/focus/2010/fouryearplan/index.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/11/as-cortes.html


 
125 

 

e neste momento ela é só uma. Depois, quando as coisas voltarem a subir, compensem 
quem for de compensar. Mas agora não dá mesmo. E depois a coisa também dos 
dividendos da PT... E Passos Coelho ainda vai nessas conversas. 

26 Novembro 2010 
Weekends 

Because of the present state of the bond marktets, governments across Europe 
have to work on weekends, behind closed doors, and the public is informed about what 
they have decided on Mondays. The so-called democratic deficit of the EU is an heaven, 
as compared to this. The other day a guy working on a German financial firm even 
asked governments to talk less and act more - I wonder what that means, in fact. This all 
matter is of course going a bit too far. But how to change it? We may hope that, when 
things settle down, politicians won't forget quickly to take some action. But then who is 
going to speak to the governments about reforms? - Ah, that's what all the quests for 
silence are about? 

27 Novembro 2010 
Passos Who? 

The Portuguese state budget passed on Parliament yesterday. The domestic 
press seems a bit surprised that interests on Portuguese bonds haven't declined since - 
they may do so on Monday, let's wait and see. But I wonder what would be the causal 
link if that happens. My guess is that the link is, to say the least, very thin. Bond 
markets don't follow politics in this small country that closely, even if it has been under 
deeper scrutiny lately. In any case, it was good news that the budget passed. But a lot of 
political discussion is still due to come, after Christmas. Meanwhile, maybe the 
impression that politics have to be interrupted because of the "markets", which was very 
popular in this country in the last two weeks or so, can be set aside. 

27 Novembro 2010 
IMF vs. ESM 

It took a Great Depression and a World War for the International Monetary 
Fund to be created. But it took only a Great Recession for the European Stabilzation 
Mechanism to be created. Not bad for Europe. 

29 Novembro 2010 
The European Rescue of the North-South Devide 

Ok, it may look like a fit. But the fact of the matter is that Ireland has been the 
spoiled child of the European Union, which invented the structural funds when she 
joined in, in 1973, allowed Ireland to keep low corporate taxes after joining the club, 
and just now invented the European Stabilization Mechanism to deal with its debt. Ok, 
Portugal can take advantage of such inventions. Nevertheless... 

There are of course reasons for that. Ireland is a northern country with northern 
neighbours (UK, Sweden and Denmark), and northern institutions and northern GDP 
per capita levels for many more decades than it is commonly recognized. 

29 Novembro 2010 
Suspeitas confirmadas e outras lides bancárias 

1. A vantagem da História (e da História Económica) é que com ela a verdade 
vem sempre ao de cima, pois há sempre alguém que não descansa enquanto não 
encontrar explicações não baseadas em histórias de índios e cowboys. Mas é sempre 
melhor quando a verdade é lançada pelos responsáveis, pois é para isso que eles são 
normalmente pagos. Desde que, claro, não se quebrem regras da boa gestão da coisa 
pública ou privada. Carlos Costa fala mais do que Vítor Constâncio e às vezes até 
parece que fala demais. Mas desta vez falou o que devia ter falado e disse - ou os 
relatórios por ele aprovados disserem - que a "banca portuguesa depende do corte no 
défice". Com isso percebe-se agora o alarmismo de muitos. O Banco de Portugal tem 
uma tradição que não pode perder, que é a de velar pela economia portuguesa ("no 
espaço europeu", como eles dizem). Ora isso implica velar também pela banca, mas na 
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proporção em que ela contribui para economia, que deve rondar os 5-7%. Mais do que 
isso, só em casos excepcionias, de "risco sistémico". 

2. Há muito que um economista veterano e muito conhecer me tinha dito, em 
conversa casual, que aquela coisa dos juros dos certificados do Tesouro terem baixado a 
níveis insignificantes era para ajudar a banca e os depósitos de nacionais nela feitos. 
Ora, entretanto, os juros dos certificados subiram. Qual foi o resultado? Este. 

3. Claro. São coisas destas que fazem com que a Caixa Geral de Depósitos seja 
uma "marca de confianaça". O BPI costuma trilhar esses caminhos, também. É disto que 
o país precisa, de banqueiros responsáveis. 

4. Falta agora fazer com que os nacionais depositem mais na banca nacional e, 
como se sabe, isso é feito com subidas de juro (e não com apelos de moral, como ainda 
muitos economistas julgam que se gere a economia) - para melhor perceber isso, basta 
uma viagem à nossa vizinha Espanha. 

30 Novembro 2010 
Mas... 

... caro Vítor Bento, esses grandes investimentos não foram feitos e tivemos à 
mesma a crise. Não seria necessário lidar primeiro com esse paradoxo, que tem 
merecido tão pouca atenção? E se tivessem sido feitos... A propósito, onde está o custo 
do Alqueva, esse belo e vilipendiado grande investimento herdado do Prof. Cavaco 
Silva? Ou da "segunda" travessia do Tejo. Alguém os consegue encontrar, nos dados 
das contas nacionais? 

01 Dezembro 2010 
As leis do trabalho 

Quando a Comissão Europeia fala, o burro baixa as orelhas. Eu, pelo menos, 
baixo. A razão é que eles de lá vêem as coisas em perspectiva, comparam com o resto 
do espaço europeu, e não têm interesses na distribuição do rendimento dentro de cada 
terra. Para além disso, baixar as orelhas ajuda a pensar. As leis de trabalho portuguesas 
não são uma aberração. Ou não eram. Elas eram mais dramáticas do que em outros 
sítios porque a situação do trabalho em Portugal também o era, uma vez que eram 
poucas as almofadas para o desemprego. Todavia, o tal "Estado social" de que alguma 
malta tanto diz mal, fez, nos últimos anos, algumas das almofadas que não existiam, 
incluindo o rendimento mínimo, e as "Novas Oportunidades". Destas já ninguém bem 
pensante consegue ouvir falar,  mas averdade é que dão ocupação - e qualificação, à 
dinamarquesa - a algumas dezenas de milhares de pessoas. Se Sócrates não falasse 
tanto, as pessoas até conseguiam ver melhor esses progressos. Mas como os progressos 
são anunciados pela mesma pessoa que quis governamentalizar a TVI e agora quer fazê-
lo com a Lusa, a gente nem liga. Mas isso aconteceu e, com essas almofadas, podemos 
ter leis do trabalho um pouco menos rígidas. Ou não? 

01 Dezembro 2010 
Subam o salário mínimo! 

Toda a gente já sabe que, para as empresas, o custo decorrente da subida do 
salário mínimo para 500€ é relativamente pequeno. Já ninguém vai na conversa do 
contrário. É, portanto, uma medida de princípio. E uma medida de inteligência. Os 
patrões ficam com mais um argumento para que se mude 
(marginalmente) as leis laborais. 

A economia portuguesa tem de sair difetente desta crise, na 
sua estrutura. Uma das diferenças podia ser a diminuição do leque 
salarial, com menos gente a trabalhar no fundo da escala - e com a 
escala menos funda. Aquilo que o Governo fez na função pública, ao manter os salários 
abaixo dos 1.500€, ajuda nesse caminho (e, btw, ajudou na menor adesão à greve geral) 
. Sejam modernos, senhores patrões. E económicos. 

02 Dezembro 2010 
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Cotadas? 

Se calhar sou uma raridade porque nunca fui marxista e sempre fui um supply-
sider (há boa e má economia, de facto, e a discussão sobre "ideologia" é para esconder a 
má): é que às vezes parece que sou o único assim que diz coisas que só o PC também 
diz. Deve ser do país. Se calhar é porque nunca pensei em trabalhar numa empresa e não 
circulo nos meios empresariais (a não ser de alguns amigos). Isto vem a propósito de 
quê? Vi ontem durante 1,5 minutos o debate no Parlamento sobre a taxação dos 
dividendos antecipados. Foi uma vergonha. Assis devia estar já de saída. Um deputado 
do PSD disse coisas que parecia que lhe estavam a ir ao bolso do pai. Tributar esses 

dividendos em 2010 dá desconfiança aos 
mercados? Mas estamos onde? E isto não é 
uma crise com cortes do rendimento 
disponível que deverão chegar, em média, 
talvez a uns 4-5% do mesmo? Vivemos em 
que época? Claro que o PS e o governo 
estão reféns de quem estão. Assim como o 

PSD. Quando se vão libertar? Precisam das empresas para financiar as campanhas? 
Não, felizmente estamos na Europa. Então precisam delas para quê? Respeitinho a mais 
é negativo, mostra coisas menos positivas. Ao mesmo tempo não vão aumentar o salário 
mínimo? Isto não é um debate sobre economia, é sobre decência. 

Do lado das empresas, não há muito a fazer. Não lhes podemos pedir que vão 
levar um pacote cheio de notas (ou de dividendos) ao Terreiro de Paço, na véspera do 
Natal(1). Mas ao menos que declarem que vão dar contribuições substanciais às suas 
fundações ou a "obras de caridade". Ao menos mostrem-se um bocado envergonhadas. 

O governo governou mal ao querer taxar os dividendos e ao não ter sabido 
antever que eles seriam antecipados? Ou terá feito de propósito? Terá havido 
"telegramas"? WikiLeaks, could you please... 

(1) Upss... afinal, até fazem isso, mas é mais na véspera do Ano Novo. 
03 Dezembro 2010 

Rica saúde 
"Como saídas, o estudo aponta três: uma primeira - que condena - passa por 

manter a subida dos custos para convergir com outros países, o que atiraria a despesa 
em saúde em percentagem da despesa total de 15 por cento em 2008 para quase 24 em 
2020. O segundo caminho - que rejeita - centra-se no congelamento em prejuízo dos 
cuidados prestados e permitiria que em 2020 o valor baixasse para pouco mais de 12 por 
cento. O terceiro e último caminho - que considera ser a porta - passa por um aumento 
moderado, mudando-se práticas e apostando-se em resultados de relevo, o que faria a 
despesa praticamente manter-se." 

Perceberam alguma coisa? Eu não. 
04 Dezembro 2010 

Eleições em 2011? - Confere. 
1. Velando pelo interesse nacional - e pela imagem do país nos "mercados" - 

Pedro Soares e Rangel desfazem as dúvidas e confirmam que as próximas eleições 
legislativas serão em 2011. Mais um contributo para a previsibilidade do país. Mas 
custando seguramente muito menos do que os 200 milhões de euros que Zeinal Bava 
cobrou, em nome dos seus accionistas (ver notícia, e vídeo da... Lusa, aqui). 

2. Bava até, para usar uma frase feita, "dá muito ao país", ao ser um bom gestor 
de uma empresa nacional importante: o "lapso" dos dividendos foi culpa do Governo 
(i.e. de Sócrates, segundo o "Expresso") e não da PT. Mas as coisas podiam ter sido 
geridas de outra maneira, até porque previsível, previsível é o país em que a vida das 
empresas - ou dos seus accionistas - não depende de "favores" do governo da altura. 

07 Dezembro 2010 
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Teorias de crescimento económico crescimento de teorias 
Ora o país está mal porque cresce pouco e cresce pouco porque tem baixo nível 

de rentabildade do capital e portanto cresce pouco e por isso tem baixa rentabildiade do 
capital e assim cresce pouco. Eu não disse? E sabem com sair disso? É óbvio, como 
comprova o que acima se expôs, fazer aumentar a rentabildiade de capital para assim 
crescer mais e com mais crescimento a rentabiliade do capital sobre e o país cresce 
portanto mais. Não se percebe é como é que os políticos não percebem ou não querem 
perceber estas coisas tão simples e não mudam as leis para que o país possa ter maior 
rentabilidade de capital e assim crescer mais e, como acabei de demonstrar, com essa 
maior rentabilidade, desculpem, rendibilidade... (Uff, estas teorias são um bocado 
cansativas....) 

PS (a sério): O quadro em causa deve estar errado. Portugal tem menor 
rendibilidade do capital (e menor produtividade do trabalho: as duas ponderadamente 
somadas vão dar a menor PIB per capita, obviamente), mas as diferenças não podem ser 
as indicadas no quadro, de 1:10 ou mais. Agora, não se explica o fraco crescimento 
olhando para a decomposição do fraco crescimento. Isso ajuda a explicar, pois ajuda a 
focar a atenção, mas não explica. 

07 Dezembro 2010 
Não percebi... 

...qual é o erro. Tudo o que lá está, está correcto, quanto a mim. É aliás 
tautológico, é um discurso mais pedagógico do que outra coisa. Mas Nogueira Leite diz 
que está errado. Gostava de saber o quê. Francamente. E, afinal, já não ha balança de 
transacções correntes, ao que parece agora classificada de "a então chamada"? Parece-
me que há aqui confusões. De facto, o euro fez com que a balança de pagamentos 
passasse a ser ajustada automáticamente. Não fez com que desaparecessem os 
desequilíbrios externos (mas também não é isso que Constâncio diz): apenas fez com 
que eles não fossem visíveis nos cofres do banco central e daí não ser necessário tomar 
"medidas restritivas por causa da balança de pagamentos". O que não quer dizer que 
não fosse necessário tomar medidas restritivas por causa do endividamento externo. O 
problema foi exactamente esse: o euro retirou o principal fiel da balança que os govenos 
tinham - e, como estamos em democracia, foi o fartar vilanagem. No mesmo Ecofin, 
devia era ter-se perguntado como é que os mercados iriam avaliar as diferenças de risco 
entre países, para que houvesse diferencial nos juros pedidos externamente. Esse é que 
teria sido um fiel de balança útil para conter a festa, pública, privada e PPP. Avalição 
que só agora Merkel, inteligentemente e finalmente aclamadamente, está a pedir. Mas, 
enfim, devo ter uma meia dúzia de erros no que aqui escrevo, que eu é mais 
crescimento. 

08 Dezembro 2010 
Revoluções de veludo 

Não sou sociólogo nem antropólogo senão via mais. Mas assim, a olho nu, 
ainda consigo ver pelo menos quatro, que estão a fazer o país diferente: 

1) os 500 milhões de euros da Fundação Champalimaud e a investigação em 
doenças cancerígenas; 

2) os menos milhões de euros da Fundação Francisco Manuel dos Santos que 
estão a espalhar livros de qualidade por tudo o que é sítio, incluindo supermercados, e 
que puseram as estatísitcas do PORDATA ao lado da torradeira; 

3) os resultados do PISA; 
4) os resultados das exportações. 
Nada disto tem que ver com o governo, ou tem apenas marginalmente. Se os 

nossos media não dependessem tanto da press release e do comentário espectacular, 
todas estas coisas seriam mais evidentes e haveria outras tantas a serem postas a nu. 

Há uma outra potencial revolução de veludo, mas essa já depende da 
organização do país, do governo, da opinião pública, da opinião publicada e por isso ou 
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não será feita ou será feita com muito barulho antes de se verem os resultados: é a do 
TGV. 

10 Dezembro 2010 
Então? 

Os "mercados" acalmaram? Já não se passa nada? A UE venceu? Deve haver 
coisa nas mangas. É que o prognóstico era que a política europeia tinha morrido. Bem 
sei, bem sei, a acalmia é temporária. Aliás, ela é favorável aos mercados, pois com a 
acalmia a política deixa de ter motivos para mudar as coisas. Pois, é isso, os mercados 
estão a fazer uma pasua para que a UE adormeça novamente. Eles, no fundo, no fundo, 
ganham sempre. Ou não? Entretanto, a leitura matinal dos jornais perde interesse. A não 
ser que se queira prestar atenção a coisas mais chãs. 

14 Dezembro 2010 
500 euros 

1. O presidente da CIP disse que não se podia "cumprir o acordo" e que era 
melhor fazer outro "acordo". Mas ele não sabe o que é um acordo? 

2. Presidente da CIP? Mas a CIP ainda existe? Sim, existe, mas agora é o 
acrónimo para a Confederação Empresarial de Portugal. Handy. 

3. A OCDE pede mais flexibilidade e a isso seremos obrigados. Temos de todos 
ser mais alemães. OK. Só que lá os acordos são mesmo acordos. Com estes presidentes 
patronais, não parece haver garantias de que a flexibilidade para baixo dos tempos 
magros seja depois compensada com flexibilidade para cima, nos tempos gordos. 

4. Até que ponto a posição dos patrões não está a ser dominada por quem mais 
paga salários mínimos, nomeadamente (como se deve dizer), a malta dos 
hipermercados. Soares dos Santos e Belmiro de Azevedo, queremos a vossa voz sobre o 
assunto, por favor. 

5. Entretanto, há quem no BE chame aos 500 euros uma esmola ou salário de 
miséria. Deviam ter mais respeito, acho eu (também o meu salário é uma esmola na 
Wall Street ou no eixo Picoas-Marquês e eu tenho de viver com ele). 500 euros de 
salário mínimo é o país que temos. Não 475, que faz diferença. 

14 Dezembro 2010 
Os "alemães" 

Disse-o várias vezes mas isso não interessa. É um dos defeitos de algumas 
discussões em Relações Internacionais que por vezes é trazido para as discussões 
europeias. Quem fez o que fez e continua a fazer, relativamente à posição da Alemanha, 
foi Merkel e o seu partido. Hoje foi, finalmente, criticada no Parlamento... alemão, pela 
oposição... alemã. Quem se lembra da história da integração europeia, sabe isso: De 
Gaulle não era a França, Thatcher não era aGrã-Bretanha, e por aí fora... É aquilo das 
democracias, uma mania europeia. 

16 Dezembro 2010 
O Conselho Europeu 

A Europa está forte. Então não é que estão a fazer um Conselho Europeu 
durante dois dias de semana? Com eles, ao que parece, os mercados não se metem. 

16 Dezembro 2010 
Corporações 

Mariano Gago, o ministro do Ensino Superior e portanto o meu ministro, já fez 
coisas boas, a começar por tempos remotos, quando esteve na JNICT, que veio dar na 
Fundação Para a Ciência e Tecnologia. Que não haja dúvidas sobre isso. Mas a situação 
do ensino superior em Portugal mudou menos do que devia ter mudado porque ele 
verdadeiramente nunca fez frente a uma das mais poderosas corporações deste país, a 
dos professores (e investigadores) universitários, à qual ele indirectamente preside. É 
tão poderosa que nem tem uma corporação formal, porque não precisa. O que Mariano 
Gago fez afectou sobretudo - e bem - as pessoas novas, nos níveis de entrada na 
carreira, estabelecendo competitividade (e credibilidade) na atribuição de bolsas de 
doutoramento e pós-doutoramento. E também conseguiu avaliar os centros de 
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investigação - mas não as faculdades. Tudo isto é num processo com mais de 20 anos 
que chegou a uma espécie de impasse. 

Aqui ao lado, na terra do AVE, os professores universitários estão mais metidos 
na ordem. E não é necessariamente com penalizações. É com incentivos. Uma das 
coisas que por lá se fez foi a instituição dos "Sexenios", que são avaliações dos 
professores que podem resultar num pequeno acréscimo do vencimento. É muito fácil 
ter uma avaliação positiva, que chega a talvez 50% dos professores, e a compensação é 
baixa. Mas isso chega pois todos querem passar. Por cá, nada. Deve dizer-se que estes 
prémios não implicam mais gastos do Estado, pois eles apenas põem barreiras a 
aumentos que de outra forma são automáticos. Neste momento, quem chega a 
catedrático (ou investigador coordenador) pode à vontade arrumar as botas e não fazer 
nada que ninguém lhe diz nada. 

Esta é uma. A outra é que não há incentivos (ainda - passados tantos anos!) para 
quem publica em revistas internacionais(*). Claro que nem toda a gente anda desatenta 
e, mais uma vez, a Fundação Calouste Gulbenkian, cumprindo com uma tradição que 
vem dos tempos em que era o ministério da Cultura (e da investigação) deste país, 
instituiu o Prémio para a Internacionalização das Ciências Sociais - Incentivo à 
Publicação em Revistas Internacionais. Este ano, esse prémio  foi ganho, em co-autoria, 
por dois politólogos meus colegas no Instituto de Ciências Sociais, Nina Wiesehomeier 
e Pedro Magalhães, a quem aqui deixo os meus parabéns. 

(*) Não confundir com "estrangeiras". 
19 Dezembro 2010 

Beneméritos 
A PT e as outras companhias ainda não anunciaram a que associações de luta 

contra a pobreza vão dar o bolo de 25 milhões de euros que entre elas combinaram 
secretamente para limpar a alma por irem fazer, autorizadas pelo amigo Sórates e com o 
consentimento do amigo Passos Coelho, tamanha batota. 

21 Dezembro 2010 
Sócrates... 

...não percebe, Passos Coelho não tem tempo, Teixeira dos Santos está a ver 
séries na televisão, os economistas da praxe não falam sobre coisas feias e com os donos 
e os gestores preferem criticar a despesa pública. Valha-nos Pedro Santos Guerreiro, o 
nosso Martinho Lobo. Aguardam-se mais ordens de Bruxelas, Frankfurt e Basileia. 

22 Dezembro 2010 
McCloskey 

Este "prémio" levou-me à página de Deirdre McCloskey. Há muito a dizer 
sobre ela, incluindo que, enquanto ainda homem, foi uma vez algemada pela polícia de 
Chicago por estar em processo de mudança de sexo. Ela é uma autêntica subversiva, 
desde sempre, desde que foi uma das iniciadoras da revoluçãocliométrica, que fez em 
2010 50 anos. Nos anos 1960, todos eram marxistas e odiavam os patrões. Isso 
repercutia-se na forma de fazer história económica e ela tentou (e conseguiu) mostrar 
como estavam errados, estudando, por exemplo, o "British climateric" ou o declínio 
relativo - relativo, frise-se - da Grã-Bretanha depois de 1890. Formas que continuam a 
ser usadas por aí, onde apenas se substituíram os "patrões" pelo Estado, conforme as 
ideologias. 

Ainda bem que voltei a ela, pois acabei de ler esta breve síntese do seu último 
livro. É uma coisa fenomenal, uma espécie de toda a história económica dos últimos 
300 anos, e de toda a historiografia económica dos últimos 50, em 1.000 
palavras. Leiam-se apenas os parágrafos abaixo (que estão no fim do texto citado) se 
não se quiser ler tudo: 

"The Glorious Revolution of 1689, which North and Weingast have cast in a 
central role, merely made the British state effective. It did not change property rights (as 
economists such as Darin Acemoglou have supposed, on the basis of North’s tale). 
North praises patents and incorporation laws, neither of which had much impact in the 
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Industrial Revolution. The 18th century, in other words, was not a century of 
“institutional change.” Nor is the entire absence of property relevant to the place or 
period. Richard Pipes argued it was relevant, on the basis of the Russian case. Yet only 
in society’s dominated by Steppe nomads was property weak. In Europe in the 16th and 
17th centuries, as in China then, it had been strong for centuries past. The Stuarts were 
not princes of Muscovy. And indeed private property characterizes all settled human 
societies." 

"Why did the North-Sea folk suddenly get so rich, then, get so much cargo? The 
answers seems not to be that supply was brought into equilibrium with demand — on 
the contrary, the curves were moving out at breakneck pace. Reallocation is not the key. 
Language is, with its inherent creativity. The Bourgeois Revaluation of the 17th and 
18th centuries brought on the modern world. It was the Greatest Externality, and the 
substance of a real liberalism. Left and right have long detested it(....)." 

A história económica não cabe em caixas ideológicas e a vida e o trabalho de 
McCloskey - quase Nobel, se não tivesse sido Robert Fogel, mais velho (North seria 
porventura sempre a outra metade) - é a melhor demonstração disso. 

23 Dezembro 2010 
A Grande Crise do Crédito de 2008-2012 

Nada vai passar depressa, sem dúvida. Mas o que vai seguramente levar mais 
tempo é uma explicação cabal para a crise por que passamos. Se calhar ainda vai levar 
meio século. Lembremo-nos que ainda nos anos 1980 Ben Bernanke escreveu um 
artigo "seminal" (post-Friedmaniano) sobre a Grande Depressão. Mas, então, fora do 
euro, a Hungria, com um crescimento saudável, tem os títulos soberanos convertidos em 
quase lixo? Como é? Então a culpa não era estar no euro? Enfim, temos todos de pensar 
mais. 

Há uma coisa interessante que a história e a história económica podem ensinar, 
que é mais ou menos isto (é simplista mas tem alguma verdade): 

Portugal: independência às vezes em risco: tudo faz (e fez), à esquerda e à 
direita, para manter os pagamentos externos; 

Grécia: independência com as costas quentes por causa do apoio ocidental que 
quer ali um país pró-ocidente: um pouco mais nas tintas para os equilíbrios financeiros; 

Hungria: costas quentes por causa da Áustria e dos capitais austríacos: idem, 
aspas; 

Polónia: independência às vezes em risco: também gosta de manter as contas 
externas bem comportadas. 

Se as agências de rating lessem história, talvez fossem menos pro-cíclicas 
(como já alguém eufemísticamente chamou aos seus erros). 

23 Dezembro 2010 
Férias no Magrebe 

Mais uma vez, vale a pena. Não é indigência, é ficar chocado por estarmos num 
país em que ideias radicais da gaveta da história dos anos 1970 passeiam por aí com se 
fossem normais, social-democratas. Só falta Rangel e Passos Coelho virem dizer que o 
salário mínimo é péssimo porque dá desemprego. Ainda ontem Vítor Bento repetiu esse 
mantra. Os economistas sabem que o salário mínimo sobe aquela curva e causa 
desemprego naquele triângulo. Mas a ideia é precisamente essa. Também a idade 
mínima de trabalho e o dia das 8 horas faz isso. Vamos então voltar à gaveta da história 
dos anos 1910? 

Queremos uma sociedade com galegos a carregar as compras das "senhoras" até 
aos 4º andares sem elevador? Eu  prefiro sociedades em que se carrega no botão - ou 
que deixam aqueles andares para os jovens. 

Pois não têm. Claro, têm sistemas de protecção social anteriores à invenção do 
salário mínimo, que depois evoluíram. O Estado garante um rendimento mínimo, de tal 
forma que as pessoas não aceitam salários abaixo de um determinado valor. E é essa a 
ideia, Portugal não precisar de salário mínimo daqui a 30 ou 40 anos. Embora haja 
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alternativa a convergir para a Europa, que é convergir para o Magrebe. Região que aliás 
muito se recomenda nesta altura do ano. 

Bom Natal! 
24 Dezembro 2010 

Já todos perceberam que... 
1. Com o devido respeito, há melhores formas de discutir questões económicas 

do que ter uma ideia, mostrar duas curvas - ou mesmo às vezes só uma - e concluir que 
a ideia é boa porque a curva mostra... a ideia - ou mesmo só parte dela. 

2. Aqui, por exemplo, discute-se melhor, já que estamos nas mãos de 
umespecialista. E tenho inveja, que isto de ir buscar dados onde eles devem ser 
buscados não é para todos. Mas a conclusão ainda não é boa. Se calhar até se podia 
chegar a outra conclusão, a saber, que ao fim de um período não muito longo (1 ano?) 
metade de quem ganha salário mínimo como salário de entrada, é aumentado. E os 
mesmos dados também não dizem que as empresas não teriam sido criadas se o salário 
mínimo fosse...2% mais alto - ou se não existisse. 

3. Mas aqui é que as coisas estão mesmo bem feitas, pois não se trata de olhar 
para curvas, nem de minerar  dados: trata-se de análise económica com base num 
modelo econométrico. Economia no seu melhor. E notem que a economia no seu 
melhor raramente tem conclusões taxativas. As incrementais sabem sempre melhor. 
Veja-se o que lá se diz: "After controlling for the contemporaneous impact of the 
[youth] minimum wage, its long-run impact translates into: an overall wage premium, 
consistent with an upgrading in the quality of jobs offered; a flatter tenure-earnings 
profile, consistent with lower initial investment in firm-specific training." 

30 Dezembro 2010 
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http://cachimbodemagritte.blogspot.com/2010/12/um-bocadinho-de-historia.html
http://economiadaspessoas.blogspot.com/
http://www.blogger.com/profile/00862169990597091955
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2009/12/sal%C3%A1rio-m%C3%ADnimo-m%C3%A1ximo.html
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2011 

 
Basileia 3 

Que não haja dúvidas. O futuro do euro, como muitos gostam de chamar, e que 
significa o futuro da integração europeia, depende de coisas que estão a ser feitas sem 
jornalistas à porta. Ou bloggers. Eis para que serve a Caixa Geral de Depósitos. Aposto 
que tiveram de suar as estopinhas para conseguir esse desiderato do primeiro-ministro, 
que já só deve pensar em como vai ser com a presidência do seu querido banco público. 
Já só falta verem-se livres dos seguros. Alguém os quer? Podiam continuar públicos. Se 
o governo se despachar, sempre era mais uma presidência, antes de largarem o barco. O 
que era bom, pois com o Banco de Portugal governado por um "simpatizante" do PSD, 
a regra do jogo implicaria a saída de Faria de Oliveira, o que seria talvez cedo e óbvio 
demais. 

02 Janeiro 2011 
Pois 

A RTP está a passar um programa que faz uma história económica de Portugal 
desde 1986. Quando não se consegue explicar, diz-se que a culpa é dos políticos. 
Sempre foi assim, e pelo menos duas gerações de historiadores económicos 
quantitativos ainda não conseguiram alterar isso. No fundo, no fundo, é um tributo ao 
marxismo, pois ele é que ensinou que a culpa da economia é da política (ou é o 
contrário?). Ou a Max Weber, aquele que disse que há povos inteligentes e povos 
estúpidos. As pessoas, no seu íntimo, não acreditam nos mercados, não acreditam que 
uma parte muito muito importante (é favor quantificar) do que se passa à nossa volta é 
feito pelos mercados e não pelos políticos. Veja-se esta ideia (que apesar de tudo ainda 
foi aflorada no programa): Portugal está assim porque se abriu como nunca ao exterior. 
Teve de o fazer e fê-lo, mas isso teve custos. Pensar assim dá esperança, mas a malta 
também não gosta muito disso: os políticos vão continuar iguais a si mesmos, mas a 
economia não. 

De todos os entrevistados, parece que só Miguel Beleza sabe o que se passou 
(foi aluno brilhante do MIT, a terra de Robert Solow...) e cito uma sua conclusão: "é 
sempre fácil acertar no euromilhões à segunda-feira". A RTP acha que não. Assim como 
o resto da malta. Eu cá vou continuar a insistir. Talvez daqui a 50 anos os leitores de 
história económica prestem atenção. Como agora já se consegue olhar para 1950-1973 
não como obra de Salazar (e de Caetano), mas como obra da integração europeia, isto é, 
dos mercados. Claro que tem de haver política, mas a história pode mostrar a quem 
quiser ver que a boa política segue a boa economia e não o contrário. Enfim. 

Fora isso, parabéns pelo programa, que teve ritmo e interesse. Pena que 
estivesse, como dizer?, menos certo. Às vezes o verdadeiro serviço público é descrever - 
não é preciso estar sempre a tentar explicar. Sobretudo quando se trata de crescimento 
económico, assunto sobre que se sabe muito menos do que muito se julga. 

02 Janeiro 2011 
Por um país mais flexível 

Melhores bancos  Os bancos portugueses ainda não sabem bem qual o lugar 
deles no país. Desde as nacionalizações, desde as privatizações. Ulrich e Cavaco 
seguramente que têm razão quanto ao BPN. Mas a verdade é que Sócrates e Teixeira 
dos Santos têm medo dos bancos. E porque é que Ulrich e Cavaco não estiveram tão 
atentos ao BPN antes de Novembro de 2008? Um país mais flexível precisa de bancos 
mais longe da política e a ceitarem melhor os olhares de fora. Ricardo Salgado devia 
sair de tão perto do governo. O país precisa de um governo que tenha alguém lá dentro 
que saiba de banca, independente, sem fato às riscas. O Banco de Portugal não pode ir 
aos cocktails oferecidos pelos bancos. Cada um no seu lugar. 

Melhor INE  O Instituto Nacional de Estatística às vezes parece que faz favores 
ao Governo. Outras parece que não quer ser lido. Os atrasos na produção de dados e na 

http://economia.publico.pt/Noticia/cgd-aumenta-capital-em-550-milhoes-e-vende-posicao-na-edp_1473199
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/pois.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/por-um-pa%C3%ADs-mais-flex%C3%ADvel-1.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/page/3/Ricardo%20Salgado%20devia%20sair%20de%20t%C3%A3o%20perto%20do%20governo.
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sua publicação são enormes. Devia ser feito numa fundação ou ter um estatuto 
independente. Não sei como se faz alhures, mas este modelo não serve. E muitas vezes 
nem respeita a memória futura, como acontece agora com as estatístcas do desemprego. 
A sua página na internet é uma desgraça. O que nos vale de vez em quando é o Eurostat. 
Um país mais flexível precisa de saber melhor a quanta andas, para tomar melhores 
decisões e obrigar o governo a tomar melhores decisões. 

 05 Janeiro 2011 
Os políticos e o seu (deles) poder 

"Ora, o que a gente pergunta, muito ingenuamente, é se a dita da integração 
europeia não foi também obra de políticos?" 

Sim, foi feita por políticos. Mas porquê na Europa? Porquê naquela altura? 
Porque é que começou só com seis? E porque ainda não aconteceu na América Latina? 
Ou na África do Norte? Etc..., etc... Experimente responder só com "política". O 
cientista social faz listas de causas (salvo seja), mas depois tem de se comprometer em 
estabelecer ordens para a importância relativa das mesmas. 

07 Janeiro 2011 
3.000.000.000 € 

Lembrei-me, ocorreu-se-me. E tinha saudades de ver títulos destes. É o custo do 
BPN mais os submarinos. Pelo menos. Como é que não há por aí ainda manifestos 
contra isso? Ou grandes teorias económicas sobre quanto isso vai empobrecer o país, 
competitividade, eficiência, custos marginais, convergências, flexibilidades, bens não 
transaccionáveis... 

11 Janeiro 2011 
Há 40 anos 

Anda por aí um estudo encomendado pelo “Farol” em que 40% das pessoas 
responderam que Portugal está pior hoje do que há 40 anos, mais ou menos quando 
Portugal tinha o PIB per capita da Tunisia. Alguém tirará consequências disso? Pois, 
ouço agora Proença de Carvalho a falar com Mário Crespo, e este teve de fazer uma 
pausa depois do que ouviu. Não há notícias positivas, notícias com sinais de esperança, 
diz Proença. As pessoas que falam são pessimistas, acrescenta ele. Será que desta se 
começará a entender? É que o “povo” pode ser ignorante (nunca é), mas quem tem 
resposnabilidades não pode ser. Não vale só o que vemos: vale também on contrafactual 
– ouça lá, amigo, você queria que isto estivesse onde? Jornalistas (ou melhor ou e 
também, patrões de jornalistas), analistas, e etc., pensem neste resultado. E, se 
pensarem, verão que o resto sobre os “políticos”, etc., também, enfim… já se percebeu 
onde queria chegar. Parabéns ao estudo, e à forma como Proença de Carvalho está a 
falar dele. 

18 Janeiro 2011 
É só fazer as contas  

Se a "grande maioria" (não há números aqui?) dos inquiridos acha que Portugal 
está pior hoje do que há "25 ou 40 anos" (na verdade, 40% acham que Portugal está pior 
do que há 40 anos - ver post anterior a este), então é porque alguma coisa estava errada 
na pergunta. Objectivamente, pois o povo não é estúpido. São "percepções"? Então as 
conclusões devem ser sobre as percepções e não sobre o objecto das percepções. Sendo 
assim, os tais 6% que deram título de primeira página não merecem ser título de 
primeira página. Chega, temos de ir todos à guerra e pôr em prática o que se aprende 
nos cursos universitários, de comunicação social ou outros. E têm de fazer melhor, no 
Projecto Farol. 

19 Janeiro 2011 
Sopa de letras 

Hoje a AIP, a Associação Industrial Portuguesa, entregou um documento à CIP, 
Confederação Impresarial de Portugal. Não sabia que isso ainda se fazia, pensava que 
eram a mesma coisa. Se nem eles se conseguem reformar e juntar esforços, como é que 
podem pedir que os outros o façam? E eles pedem: “Chegou o momento de aprofundar 

http://economia.publico.pt/Noticia/estatisticas-do-emprego-deixam-de-ser-comparaveis-com-dados-existentes_1473504
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=461333
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/os-pol%C3%ADticos-e-o-seu-deles-poder.html
http://viasfacto.blogspot.com/2011/01/como-transformar-politica-de-uns-em.html
http://viasfacto.blogspot.com/2011/01/como-transformar-politica-de-uns-em.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/3000000000-.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/h%C3%A1-40-anos.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/%C3%A9-s%C3%B3-fazer-as-contas-ou-manifesto-anti-precerelise.html
http://jornal.publico.pt/noticia/19-01-2011/so-6-dos-portugueses-confiam-na-classe-politica-21052044.htm
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/sopa-de-letras.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=465735
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uma visão integrada do desenvolvimento do nosso País, que confira sentido económico 
e coerência às iniciativas do Estado e das empresa, de modo a que o interesse nacional 
seja compreensível para os cidadãos e não seja subjugado pelos interesses individuais 
ou de grupos, que só são legítimos se não puserem em causa o interesse nacional” 
(sublinhados meus). Qual a razão para ainda se manterem estruturas paralelas, alguém 
sabe? 

28 Janeiro 2011 
Catroga, Bento & Duque 

O "Expresso" põe na primeira página: "Catroga, Bento e Duque disputados para 
Finanças". Às vezes gostava de ter umas aulas de jornalismo para saber se estas coisas 
se fazem assim ou não. Talvez alguém me possa ensinar um dia. Intuitivamente, pelo 
que isso vale, acho que não. Será preciso voltar a este tema, mas por agora pode-se dizer 
que são escolhas muito diferentes. Se o Ministério das Finanças funcionasse bem, à 
inglesa, com gabinetes de estudos e técnicos próprios responsáveis, previsões 
independentes, qualquer ministro serve. Como não é esse o caso, e dificilmente será o 
caso no próximo governo, o ministro das Finanças tem de ter um modelo da economia 
portuguesa na cabeça dele. Como tivereram, que eu saiba, que de outros, como por 
exemplo de Ernâni Lopes, francamente, não sei, Silva Lopes, Miguel Beleza, Cavaco 
(esse como primeiro-ministro também), Sousa Franco e... Teixeira dos Santos. E como 
não tiveram Miguel Cadilhe, Ferreira Leite ou Bagão Félix. Dos três nomes de que o 
"Expresso" quis falar, apenas Catroga tem esse modelo e, pelo que tenho ouvido dele, 
bem elaborado. Bento, com o devido respeito, está demasiado centrado numa 
dicotomia abstracta (bens transaccionáveis vs. não transaccionáveis); e Duque é um 
especialista em bancos e finanças não-públicas. Sim, Catroga era uma boa aposta. Até 
era capaz de votar em Passos Coelho (não vai acontecer porque não voto), se ele 
prometesse que o punha lá. Quanto à ideia de haver apenas 10 ministérios, nem vale a 
pena comentar. 

29 Janeiro 2011 
Ora, estamos finalmente de acordo: não podia ter sido diferente 

http://videos.sapo.pt/Izc64ygoc2nFZ8KBvLV2#share 
Só que, ao "não poder ter sido diferente" outras conclusões se devem tirar sobre 

a "nossa" "culpa" e a culpa da "nossa política". E mesmo da europeia, pois aí também o 
povo só deixa avançar depois de vistos os erros. É a vida quando quem manda são os 
mercados, que é como deve ser. Podemos talvez pensar que precisamos de um pouco de 
menos volatilidade e aí há coisas a fazer, mas que nenhum país já pode fazer sozinho. 

10 Fevereiro 
Uma Má Notícia e o Robin dos Bosques 

Não li a notícia mas contaram-me. Parece que a malta do Compromisso 
Portugal está a fazer o programa do governo (sic) de Passos Coelho. E porque é que isso 
é má notícia? Simples, porque ali vive-se um clima irrealista. Veja-se a página que 
ainda sobrevive na Internet dessa agremiação. Consegue-se perceber o "modelo" que 
eles têm para Portugal? Claro que não, pois não há "modelos" nestas coisas e eles 
acham que há. Com o devido respeito, por uns e pelos outros, são uma espécie de Bloco 
de Esquerda à direita. Veja-se naquela mesma página, uma entrada intitulada 
"Revolucionários", com ponto de exclamação e tudo. E, claro, também tenho problemas 
em perceber o que a malta do BE quer para Portugal. No fundo, o que está em 
(legítimo) debate nestes dois extremos do espectro político é, como sempre, a 
distribuição do bolo, dos rendimentos. É uma visão simplista, mas é a mais próxima 
daquilo que penso. 

É uma má notícia também porque pelas bandas do Compromisso Portugal não 
se vislumbra alguém que perceba como a economia portuguesa funciona. Por ali vive-se 
o mito que um bom gestor - e eles têm obviamente óptimos gestores - pode dar num 
bom economista para conduzir a coisa pública. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/01/catroga-bento-duque.html
http://downloadsexpresso.aeiou.pt/expressoonline/PDF/CAPA_EXP_29012011.pdf
http://downloadsexpresso.aeiou.pt/expressoonline/PDF/CAPA_EXP_29012011.pdf
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/02/ora-estamos-finalmente-de-acordo-n%C3%A3o-podia-ter-sido-diferente.html
http://videos.sapo.pt/Izc64ygoc2nFZ8KBvLV2#share
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/02/uma-m%C3%A1-not%C3%ADcia-e-o-robin-dos-bosques.html
http://www.compromissoportugal.pt/
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Mas há mais. O Compromisso Portugal vive nos tempos de Margareth Thatcher, 
essa grande revolucionária que mudou a Grã-Bretanha e por essa via as Comunidades 
Europeias (e a UE). Mas a Europa de 2011 - e Portugal - não é a Grã-Bretanha de 1979. 
Nem de perto, nem de longe. Aliás, pleonasmo à parte, por causa da mesma Thatcher. 

E outro mais. A visão da história que o Compromisso Portugal tem também não 
é acertada (e não ponho nomes aqui mas o nome é, claro, Rui Ramos, que, não me 
canso de repetir, é um excelente historiador, mas que traduz, quanto a mim, mal a 
história para a política). É a visão de que o país "só vai lá" com golpes, com abanões, à 
Oliveira Martins ou à João Franco - que, como sabemos, não tiveram lá grande sucesso. 

Entretanto, na própria da Grã-Bretanha, onde estas ideias são mais sólidas, 
David Cameron está aflito para conseguir implementar a sua "Big Society". Pois, a 
coisa não lhe está a correr bem. O primeiro prémio que teve foi uma diminução do 
produto no último trimestre de 2010 (não é prova de nada, mas é um teste). O segundo 
foi-lhe dado pelo espírito do Robin dos Bosques, que não lhe deixouprivatizar os ditos 
bosques. 

Voltando a Portugal, e fazendo uma ponte lógica, mas que se percebe com dois 
segundos (é que cá a malta não tem Robins dos Bosques a defendê-la do Estado), a 
opção não é entre um Estado grande e dominador e uma sociedade livre e dinâmica. É 
entre um Estado grande e dominador limitado pela assunção dos seus papéis; e 
um Estado grande e dominador disfarçado por um manto de falso liberalismo. Passos 
Coelho should know better. 

18 Fevereiro 2011 
O problema ministerial financeiro português 

Já se percebeu que o futuro depende da condução financeira do país. Financeira 
e bancária. O sistema financeiro português, como quase todos os demais, tem quatro 
pilares, a saber, o Banco de Portugal, o conjunto dos bancos privados, a Caixa Geral de 
Depósitos, e o Tesouro e o ministério das Finanças. Destes quatro pilares, o último é o 
mais frágil e o que menos se modernizou. 

Não vale a pena discorrer muito sobre o assunto, mas não deve haver dúvidas de 
que o Banco de Portugal funciona mais ou menos bem como instituição. Tem que 
regular um bocado melhor e ser mais independente, não do Governo, que isso já é 
quanto baste, mas sim dos outros bancos. A história não é fácil de ultrapassar: nos anos 
1950, conta Jacinto Nunes nas suas memórias, Salazar pediu-lhe que na lei que estava a 
preparar impedisse os administradores dos bancos privados de serem simultaneamente 
administradores do banco central (com a excepção de alguém que o era e continuou até 
à sua reforma). 

A banca privada ainda está distante, em muitos indicadores, da banca europeia 
(ao contrário do que o sucesso do Multibanco faz as pessoas acreditar). Mas está ainda 
mais distante da banca nacional de 1986 ou 1992. A Caixa Geral de Depósitos (de que o 
autor destas linhas, juntamente com uma equipa, acabou um terceiro volume, sobre o 
período de 1974 a 2010), idem aspas. E até o pequeno Montepio Geral, que sobreviveu 
às nacionalizações porque, como Silva Lopes conta numa entrevista, muitos militares de 
Abril tinham lá as pensões (tenho de ver isto melhor) e que, por isso, teve um percurso 
diferente, está a dar cartas. 

Falta o Tesouro e o ministério das Finanças. O Tesouro está a mudar. A 
experiência de Teixeira dos Santos junto dos mercados, ganha quando esteve na 
CMVM, foi útil. As mudanças são visíveis, por exemplo, na equipa do IGCP, já 
elogiada por alguém com conhecimentos, há umas semanas, no Jornal de Negócios. E o 
Ministério? Há muito que a boa condução das finanças públicas depende 
demasiadamente da qualidade do minsitro das Finanças. E, se já tivemos alguns bons, 
também tivemos alguns maus ou muito maus. Isso não devia ser assim. Portugal precisa 
de ter um ministério das Finanças que aguente ter à sua frente um ministro que pouco 
perceba de finanças públicas. 

http://www.libdemvoice.org/opinion-an-historical-comparison-the-big-society-vs-the-great-society-23060.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jan/16/forests
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/02/o-problema-ministerial-financeiro-portugu%C3%AAs.html
http://www.igcp.pt/gca/?id=76
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Acresce que, com um bom ministério, a probabilidade de o minisitro ser mau é 
menor, pois a própria máquina condiciona a escolha do chefe ou ajuda a ultrapassar 
eventuais deficiências. Como acontece com os bancos, a Caixa ou o Banco de Portugal. 
Ninguém nasce ensinado, mas alguém tem de ensinar e o melhor mestre é quase sempre 
a cultura institucional. 

Seria bom que o próximo governo preservasse o que vai ficar de bom do actual 
ministério, e lhe acrescentasse valor. Por outras palavras, que fosse reformista e não 
"revolucionário". 

20 Fevereiro 2011 
Pata choca 

Silenciosamente, a PT vai fazendo o seu percurso. Não pagou o imposto dos tais 
dividendos e agora teve uns lucros estratosféricos. Isto faz pensar. Quanto de tudo isto é 
privado e quanto é público? Esta pergunta é importantíssima para quem acha que a 
economia de mercado é a única que vale a pena. É que a resposta contém os genes da 
prosperidade das economias dinâmicas. Afinal, a PT fez um óptimo negócio no Brasil, 
mas porquê? Porque tem óptimos gestores? Sim, certo. Mas há outras empresas por aí 
que também têm óptimos gestores e que não chegam ao Brasil como  a PT chegou. Pois, 
é que esta chegada ao Brasil faz parte de uma herança que a PT recebeu e de que ela é 
apenas fiel depositária. A PT devia pagar mais impostos, e sobretudo pagar mais 
impostos desses lucros. É uma questão de justiça nacional, de devolver uma parte 
daquilo que ela – ou os seus accionistas, incluindo os maiores, que ajudaram a fazer o 
que o governo do PS fez – ganhou, em resultado da herança que recebeu dos seus 
concidadãos. Como isso não vai acontecer, era tempo de fazerem uma gigantesca 
fundação, uma fundação à séria. 

26 Fevereiro 2011 
Ontem estive... 

...no CES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Viajamos 
pouco neste país, o que é pena, pois a Universidade ganha com estas trocas. Foi um 
debate simpático e vivo, embora dos menos participados de uma iniciativa que aquele 
Centro tem levado a cabo. Menos participada, por ser sobre economia, disseram-me. 
Pois, é isso mesmo. O debate foi sobre quem deve fazer economia, se os economistas ou 
se toda a gente. A pergunta tem várias respostas, como é óbvio, mas é no exercício das 
respotas que está o interesse. Houve um consenso, no meio das diferenças: as pessoas 
sabem pouco de economia, e isso a todos os níveis, incluindo pessoas menos habilitadas 
(formalmente, claro), historiadores, jornalistas, geográfos ou sociólogos. Como mudar 
isso? 

Não seguramente pela televisão. Mas é importante haver mais informação a 
circular. Talvez os media ajudem, mas não chegará. O tempo alterará muita coisa, pois a 
gente está mais culta e a economia fará parte dessa maior cultura. 

No entretanto, não valerá a pena misturar questões. O facto de as pessoas 
saberem menos de eocnomia do que seria ideal (e quem sabe?) não significa queestejam 
a ser enganadas. Não consigo concordar com a ideia de que há gente a mexer 
cordelinhos para que os que defendem medidas de austeridade tenham mais tempo de 
antena ou mais páginas de jornal do que aqueles que acham que tudo se resolve de outra 
maneira (qual?). Claro que há jogos de poder e também que um banqueiro chega mais 
depressa à televisão do que um sindicalista (chegará?). Mas a falta de cultura económica 
formal não implica que haja falta de cultura económica que interessa para o governo do 
dia-a-dia e para as escolhas políticas. É que a economia está em tudo o que fazemos e 
continuamos a fazer mesmo sem saber que aquilo é uma ciência (social). 

Ideias que me ficaram do debate de ontem, destes debates que contam. 
04 Março 2011 

Uma teoria sobre a Europa                        
A teoria não está toda neste mapa. Mas se pensarmos que ele reflecte pelo 

menos 200 anos de História, então começa-se a adivinhar a tal teoria. Que serve. Claro 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/02/pata-choca.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/03/ontem-estive.html
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=3390&id_lingua=1
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2011/03/o-credo-da-economia-da-oferta.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2011/03/o-credo-da-economia-da-oferta.html
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que em 1811 ninguém podia prever que em 2011 a crise financeira de 2008-2012 estaria 
a provocar mais problemas em Portugal ou 
em Espanha (e mais no primeiro do que no 
segundo) do que na Alemanha. Mas agora 
que temos o resultado final já podemos. No 
meio disto tudo o resto tem muito de 
conversa ou, melhor, de gestão do dia-a-dia. 
Incluindo a política. E é preciso passar a ter 
mais cuidado com a gestão da coisa 
financeira em partes da periferia. Potugal (e 
a Grécia, a Bulgária a Roménia) é das poucas 
regiões pobres da Europa que são independentes, o que quer dizer, entre outras coisas, 
que não tem um centro que vele pelas suas contas, como tem a Andaluzia, a Itália do sul 
ou a Alemanha de Leste. É a vida. 

05 Março 2011 
Trabalho silencioso 

Esqueçamos os 15-24 anos, que aí as diferenças não são grandes, e 
concentremo-nos nos 25-49 anos: em Portugal, 23,2% dos trabalhadores dessa faixa 
etária têm vínculo de trabalho a termo certo; em Espanha são 25,7%. É muito? Sim, é 
muito, a média da UE-27 é de 12,3%, metade. Em França, por exemplo, são apenas 
12,1%. Há qualquer coisa aqui que, obviamente, não tem só a ver com as leis laborais. 
Se é que tem alguma coisa. Como? Sim, o indicador de rigidez do mercado de trabalho 
da OCDE dá um valor perto de 3 para a França (com pouco precário), um pouco acima 
de 3 para a Espanha e mais um pouco para Portugal. A Polónia tem uma rigidez do 
mercado de trabalho de menos de 2, uma das baixas, e uma proporção de trabalhadores 
a termo certo de 25,4%. A ideia de que a economia - ou parte dela - funciona mal por 
causa das leis é uma ideia tão peregrina como a sua contrária. Claro que as leis têm de 
ser boas. Mas por muitas outras razões. Por outras palavras, não se pense que mudar as 
leis laborais vai mudar um problema crónico. Ele tem raízes bem mais profundas, que 
será preciso descobrir. 

Espanha e Portugal aparecem iguais em muitos aspectos e diferentes em muitos 
outros. Este da rigidez do mercado de trabalho e do excesso de trabalho precário é um 
dos primeiros. Os problemas comuns deviam levar a mais coordenação entre estes 
países, num passo que falta para mais integração. Pena que essa maior integração seja 
mais necessária deste lado da fronteira que eles por lá olham mais para leste. E ainda 
por cima a gente assobia-lhes pouco. (E se essa maior integração extravasasse para as 
universidades...). 

Onde vi todas aquelas estatísticas? Pois em trabalhos tão silenciosos quanto 
importantes, a saber, o Observatório das Desigualdades (que tem uma newsletter), já 
aqui várias vezes elogiado, e o último livro (ainda em manuscrito) de Álvaro Santos 
Pereira, idem, ibidem. Ainda dizem que este país não avança.. 

09 Março 2011 
O discurso do Presidente ou o futuro do Presidente 

Experimente esta experiência: se não ouviu o discurso do Presidente nem leu 
nada sobre ele (discurso), não o faça agora. Se já o fez, tente esquecer tudo. Daqui a um 
mês veja que diferença fará, bastanto para tal comparar as suas ideias com as do seu 
vizinho que seguiu a rigor tudo o que havia para seguir. 

Admiro o Presidente. Pelo seu percurso pessoal (não, não é nada disso de ter 
chegado onde chegou, mas sim pelo percurso pessoal) e profissional. Para além disso, é 
um homem que viveu metade da sua vida em ditadura, mas que é um verdadeiro 
democrata. Não há muitos como ele que acreditam em eleições. Ao contrário, muitas 
das "elites" nacionais, verdadeiramente, não acreditam em resultados eleitorais, como se 
vê nas lutas e nas manobras em que estão amiúde metidas. 
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Por ser um democrata, este Presidente pode ainda deixar um importantíssimo 
legado à democracia portuguesa. Bastaria para tal "desaparecer", deixar as coisas andar 
interferindo em quase nada, excepto questões fundamentais de soberania, de 
representação externa e pouco mais. Tudo o que viesse do Governo passava: nada de 
mensagens; receber sociedade civil com queixas, sim, mas sem trocas; discursos de 
circunstância, também; críticas a torto e a direito ou o contrário, conforme as suas 
vontades; nada de "soluções" ou "apelos"; nada de apoios implícitos ou não a 
"manifestos", de apoios implícitos ou não às facções no PSD, etc, etc. Isso seria o 
melhor legado que Cavaco Silva podia deixar à democracia portuguesa. 

É que, já se viu algum país da Europa ocidental, pelo menos, com um 
Presidente cujos discursos marquem a agenda como por cá? Eu sei que isto por cá é 
semi-presidencial, mas isso é um resquício da República, do Estado Novo e do PREC. 
Agora que a Tunísia vai para a transição para a democracia, talvez seja tempo de nós 
irmos para a democracia plena. 

Claro que depois aqueles que se julgam "poderosos" - e que no fundo, no fundo, 
não o são e por isso é que falam tanto - ficariam sem um muro de lamentações, sem uma 
cortina parda. Precisamente. Teríamos um democracia melhor, pois essa gente teria de ir 
bater à porta dos partidos, sossegadamente (e não o contrário?). 

PS: Imagine que Manuel Alegre tinha ganho as eleições. Pois... gostava de ver 
um concerto dos Deolinda nos jardins de Belém? 

10 Março 2011 
O mexilhoeiro 

O Eng. José Sócrates tem de sair. Não só do governo como do PS. Aquilo que 
ele fez passou das marcas. É a melhor opinião (ou única) que consigo ter sobre o que se 
passou. Se o PEC IV é necessário, então devia ter sido convenientemente negociado e 
conversado. Se não é necessário, anda a brincar com o povo. Política no seu pior. Aliás, 
para quem acha que a política é coisa boa, total ausência de política no seu pior.  Como 
é que ele vai sair? Que responda quem sabe dessas coisas. Ah, e já agora, Sócrates é 
mau acima de tudo politicamente, que o que ele tem feito do ponto de vista económico e 
financeiro teria sido feito pelo PSD - com a simples diferença de que este acusaria 
Sócrates por ter de fazer o que faria (coisa que vale até este último gesto, claro). 

18 Março 2011 
E se Ferreira Leite tivesse ganho as eleições? 

Agora que se aproximam eleições (?) convém pensar nisso, nas alternativas. 
Para que Passos Coelho - ainda por cima com o CDS ao lado, como se pode prever - 
não faça muitos disparates. Pois, olhemos então para a Irlanda, só um facto, sem muitos 
comentários: por lá o rendimento per capita em 2010 perdeu os ganhos dos últimos 12 
anos. 

18 Março 2011 
Sem dúvida 

E a entrevista não foi tão longe quanto devia porque as perguntas mostram 
como se sabe pouco do que se passa na universidade portuguesa. Isto é, não que se 
passe alguma coisa de escondido, mas a verdade é que a opinião pública não tem acesso 
a muita informação que ajudaria a espelhar melhor o sistema. Em suma, as 
universidades estão em plena auto-gestão, com "interferências" burocráticas por parte 
das Finanças, como diz Nóvoa, mas sem que lhes seja pedido rigor na parte científica. A 
Universidade de Badajoz vive num quadro mais avançado do que a de Lisboa e isso é 
culpa de quem manda - e dá dinheiro sem saber pedir o que deve ser pedido em troca. 
Há coisas boas, mas elas são alcançadas através da boa-vontade de alguns e facilmente 
reversíveis. E sei bem do que falo. 

20 Março 2011 
Vamos lá testar o que de facto sabemos 

É fácil dizer: eu teria feito melhor. Mais fácil ainda é dizer isso no plural. Claro. 
A realidade está aí e pode ser avaliada e é obviamente negativa. A alternativa, o 
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caminho alternativo, não está aí e não pode ser facilmente avaliado. Mas será positiva 
ou menos negativa? Embora, na verdade, não o saibamos, até parece que todos sabem a 
resposta. Sobretudo os do actual partido da oposição ou os que estão descontentes com 
o actual governo. Pois. Quem escreve estas palavras acha que é bom ir para eleições e 
que outro partido que não o do governo deve ganhar - é um desejo a que não 
corresponderá um voto, numa contradição que não valerá a pena justificar aqui. 

Mas quem escreve estas linhas também acha que foi feito aquilo que devia ter 
sido feito e que um governo do maior partido da oposição não teria feito muito melhor. 

Como é que se pode chegar a uma conclusão tão díspar do senso comum? 
Talvez olhando para outras crises e, seguramente, olhando para as raízes das 
dificuldades da economia portuguesa, mesmo que sejam exercícios difíceis e porventura 
inconclusivos. Como atalho, podemos pensar em questões que nos levem a pensar 
naquilo em que verdadeiramente se pensa quando, ligeiramente, se pensa que há uma 
alternativa melhor. E podem ser estas as questões: 

1) Quais foram os responsáveis da crise de 1981-1983? 
2) Onde, em concreto, podia o governo ideal ter cortado mais, desde 2008 ou 

2007? 
3) Quanto se ganharia em cortar o mesmo mas mais cedo? 
4) Quem seria o ministro das Finanças ideal para levar adiante a alternativa? 
5) Porque é que Manuela Ferreira Leite não ganhou as últimas eleições? 
6) Se a receita alternativa é tão evidente, porque é que ela não foi ainda 

implementada? 
Estas perguntas não têm nada de especial. Todavia, e por isso mesmo, elas 

ajudam a pensar. Todas têm também respostas vindas do senso comum. O que faz 
igualmente pensar. Mas, se virmos bem, mesmo bem, não podemos senão chegar à 
conclusão de que as respostas que a gente tem aí à mão de semear não são muito 
satisfatórias. Veja-se: 

1) Ninguém se lembrou dos nomes dos minstros das Finanças de 1981-1983? 
Pois bem, foram eles, Morais Leitão, João Salgueiro e Ernâni Lopes, seguramente entre 
os melhores economistas ou financeiros portugueses, sobretudo na óptica de quem agora 
mais critica. 

2) Sim, onde, alguém já disse, e em quanto? 
3) Sim, quanto, alguém já mediu? 
4) Vide resposta 1) 
5) Alguém sabe? 
6) Idem, ibidem. 
Este exercício, aparentemente fútil, devia levar-nos a olhar para outros lados, 

para ver se não haverá conjuntos de perguntas e de respostas mais entusiasmantes. 
Olhemos para a economia, por exemplo, já que a pergunta é sobre o estado da 
economia. Pois, todos sabemos, isso é mais difícil. Mas, garanto, vale muito a pena. O 
resultado desse exercício alternativo será este: sim, é tempo de mudar porque este 
governo está cansado e desacreditado junto da opinião pública nacional; venha outro; 
mas não se esperem milagres que os problemas económicos ultrapassam a capacidade 
da boa governação governar bem; etc... 

Moral da história: tudo tem de ser mostrado, demonstrado, medido, provado. 
Esse tudo inclui a realidade que se vive (passe-se o pleonasmo) e, também, a alternativa 
que não se vive. O debate em Portugal tem gasto pouco tempo com essa segunda parte. 

Ah, e convém repetir para que não haja confusões: quem escreve estas linhas 
quer já outro governo - por razões políticas, não económicas. E não está é à espera de 
milagres. 

21 Março 2011 
Eleições 

Já passou. Um governo do PS ao CDS não faz de facto muito sentido. 
Entretanto, por circunstâncias várias, não tenho acompanhado bem as notícias. Mas 
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pareceu-me que os socialistas andam atrás do Presidente para que ele não convoque 
eleições. Pois, seria muito bom que este presidente deixasse marcas e lutasse pela parte 
parlamentar do regime. Nada pior agora do que um governo presidencial de "salvação" 
nacional, como se isso fosse necessário e producente. Aliás, seria interessante ver como 
isso seria visto no exterior, nesse mundo a que pertencemos há pouco mais de 30 anos 
e onde as eleições são o pão nossso de cada dia. Sr. Presidente, o seu poder agora está 
em não fazer nada a não ser simplesmente convocar eleições. Caso o governo se demita, 
claro, que a procissão ainda vai no adro. 

22 Março 2011 
Figo maduro 

Gosto, confesso, do que se está a passar. O governo não tem maioria absoluta e 
não pediu apoio. O principal partido da oposição não gostou. Disse-o. Ponto. Se o 
Presidente nada fizer, porque o "normal funcionamento das instituições democráticas" 
não está, de facto, em questão, e se deixar que os partidos decidam e que haja eleições, 
então estamos no bom caminho. A crise é grave mas tudo é relativo e, perante a 
democracia, tudo perde valor. Por outras palavras, no Portugal europeu não fazem 
sentido governos de iniciativa presidencial. E a crise? No curto prazo, poderá haver 
dificuldades. Mas o curto prazo é o ritmo dos mercados, não o da política. Um governo 
português de gestão, em Bruxelas ou em Berlim, é mais um governo europeu de gestão. 
Eles por lá não se importam: estão habituados, são políticos. Depois das eleições haverá 
outro governo, de preferência de maioria absoluta, com ou sem coligação (embora seja 
preocupante o facto de o actual CDS ainda não ter conseguido mostrar que sabe ser 
governo). A receita depois será a mesma, sob a égide do desígnio nacional. A diferença 
será que haverá novos bodes expiatórios e Sócrates juntar-se-á a Brown, Cowen e 
Karamanlis. Tudo regular. Restará depois avaliar as culpas. A quente, até parece que a 
culpa é dos políticos. Mais tarde, daqui a umas décadas, a frio, veremos se as coisas 
afinal não eram bem mais complicadas do que isso. 

No i 
24 Março 2011 

Não há bela sem senão 
O Banco de Portugal previu uma contracção do PIB para 2011 de 1,4%. É isso, 

não é? Espero que agora finalmente as pessoas na rua percebam - e que os 
comentadores conhecedores digam - que a alternativa não era entre défice, dívida e 
juros altos e não défice, não dívida e juros simpáticos; mas sim entre défice, dívida, 
juros altos e recessão fraca e não défice, não dívida, juros simpáticos e recessão 
forte. Convém talvez acrescentar que eleições, mudança de partidos, novas lideranças, 
por muito bem-vindas que sejam, não costumam alterar as condições estruturais das 
economias. É que as economias reagem a outro tipo de coisas, mais... económicas. 

30 Março 2011 
IVA, CGD, QREN 

Subir o IVA, privatizar a Caixa, desviar verbas do QREN? Mas no PSD o 
programa eleitoral foi entregue a crianças? Não há lá ninguém que saiba o que é 
governar? Ainda não chegaram? Despachem-se. 

31 Março 2011 
2013 

O espírito é cataclítico. Como se o amanhã fosse acabar. Pois, que não se 
desespere. Em 2013 a Alemanha pode mudar de rumo político e com ela a Europa. 
Merkel vai ficar bem na História, mas em 2013 vai sair e ainda bem. Não sairá antes, 
que lá na Alemanha os mandatos são para levar até ao fim, e por isso vamos ter de 
continuar a contrair. Entretanto, até nem é mau que haja esta sucessão de ajustamentos 
forçados, pois a integração financeira estava a ir longe demais para as sensibilidades 
políticas nacionais, através da Europa. A integração é boa mas é mau que os mercados 
sejam levados a dar sinais errados. Juros para Portugal iguais aos da Alemanha? Isso era 
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mau. Teve de acabar. E alguém podia esperar mais globalização com a mesma 
volatilidade, isto é, com os altos e baixos dos tempos de Bretton Woods? 

Em 1983, Portugal estava em crise. Mas também não estava só. É desse ano a 
famosa capa do "Economist" que dava as Comunidades Europeias como mortas. 
Alguém então podia imaginar o Acto Único Europeu e o alargamento a sul, três anos 
depois?  

Moral da história: é altura de nos preocuparmos, mas não de fazer disparates ou 
de nos precipitarmos sobre o abismo. Não nos esqueçamos de 1983 e, sobretudo, de 
1986. 

01 Abril 2011 
Chega: venha o bail-out ou um seu primo 

Agora até todos conseguimos ver que é preciso um bail-out já. Portugal, em 
risco, esteve sempre por baixo da Irlanda, que é um caso extremo nesta crise. Extremo 
porque os problemas vieram dos bancos. Se Portugal já a passou, é porque se tornou tão 
ou mais grave por cá. Faça-se sem dramatismos e usandoas técnicas que houver para o 
fazer em governo de gestão. Sócrates e Passos não se aproveitem que o Neves percebe 
tudo. É assim, não fazer até não ser necessário e fazer quando é necessário. Deve ser 
essa a arte de bem governar em globalização.Claro que era melhor com uma 
restruturação, como aliás defende o "Economist" em editorial. Mas isso é anti-europeu, 
diz-se. Ou não? 

05 Abril 2011 
18/20 

“Vamos apresentar um Governo historicamente pequeno e sem paralelo na 
história em Portugal”, disse Passos Coelho esta segunda-feira à noite, em Gaia, 
acrescentando que haverá regras muito rígidas para as equipas ministeriais, que 
“poderão recrutar um ou dois adjuntos”, tendo que recorrer aos quadros da 
administração pública para compor o resto das suas equipas. (link) 

05 Abril 2011 
Os bancos falaram 

Antes de tempo? Não, falaram quando deviam. O país, como sempre, está a 
funcionar. Venha agora a ajuda. Aqueles que dizem "eu não disse?" não pemsem que 
têm razão. É que, verdadeiramente, se tiveram, então são almas pouco práticas, pouco 
venais ou pouco consequentes: é que podiam ser ricos, já que adivinham os andamentos 
dos mercados. A rota foi esta, dos mercados para o Estado, do Estado para os bancos. 
No meio disto tudo, as contas dos QE1 e QE2 nos Estados Unidos estão a sair bem a 
Bernanke. O que dá algum alento quanto ao futuro disto tudo, incluindo de Portugal. No 
entretanto, acalmem-se as almas e vamos para o bailout sem medo. 

06 Abril 2011 
Ontem, hoje, amanhã 

A propósito do papel dos 5 bancos (e da respectiva associação) no despoletar do 
pedido de ajuda. Bem, aquilo intuitivamente pareceu-me certo. Depois, hesitei. Há 
sempre a teoria da conspiração que diz que Sócrates e Salgado, etc. Mas agora acho que 
sim, se bem percebi o que me explicaram. Os bancos vivem com uma caixa, a LCH 
Clearnet, onde vão buscar massa e onde têm de deixar coleterais (passe-se o 
anglicismo), e estavam a ficar sem acesso a ela por causa da desvalorização das 
carteiras. Isto é que foi o importante pois no BCE podem deixar o que quiserem dos 
estados que eles lá avaliam tudo pelo mesmo (o que terá consequências também, mas 
passemos isso). E, seguramente ligado, os bancos estavam também com as acções a cair 
há já algum tempo. Tinha que acontecer alguma coisa e falaram. A questão é saber se o 
que foi para os bancos foi bom para o país. A resposta é sim, já que é neles que está o 
derradeiro sinal de alarme, que foi accionado. No meio ainda confirmei uma ideia que 
tinha segundo a qual o custo do adiamento da ajuda por, digamos dois meses, três 
meses, é, de facto, relativamente pequeno. Tudo isto vale alguma coisa. Às vezes vamos 
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a conferências onde não se aprende tanto (nesta fase, que no início da carreira em 
conferências só se aprende). 

07 Abril 2011 
Podem não acreditar... 

...mas a política é um assunto muito mais difícil do que a economia. Mesmo 
assim, lendo as notícias de hoje, talvez ainda possa aqui dizer que o corolário do 
argumento do "Um Compromisso Nacional", com o devido respeito pelos seus 
signatários, é: e já agora, podiam os partidos combinar entre eles qunatos lugares cada 
um vai ter na próxima Assembleia Nacional, perdão, da República. Ou não? Não faço 
ideia, preciso de férias... a política cansa (ao contrário da economia...). 

09 Abril 2011 
Mas porquê? 

Nenhuma das 47 personalidades que assinou a carta do "Expresso" aceitou? 
Afinal sempre é a segunda figura do Estado. Ou já ninguém acredita no convite? 
Ferreira Leite fez o mesmo e quem convidou ficou lá dois dias pois, depois, afinal, o 
lugar foi para o outro partido. Mas porque é que agora não se convida só para as listas, 
tem de ser para a cabeça de lista, e mesmo para a presidência da Assembleia? Ai, ai, 
ainda não é desta que vamos mudar de partido de governo. Depois, ao menos, não se 
queixem. 

11 Abril 2011 
Curiosidades domésticas 

1. O actual presidente da República corre o risco de voltar a fazer história, pela 
segunda vez (a primeira foi nos anos 1980/90). Se mantiver a posição que tem mantido 
nestas últimas semanas, desde o pedido de demissão do Governo, deixando que os 
partidos decidam o que se deve fazer, e como, contribuirá para que a democracia 
portuguesa seja de facto uma democracia de luta pelo governo, entre partidos. Qualquer 
intervenção seria uma menorização dos partidos, a favor da pressão de "personalidades" 
e isso não seria bom. Como - e isso já foi dito muitas vezes - o tipo de regime não está 
todo definido na Constituição mas depende também da prática, esta posição do 
Presidente pode fazer história. 

2. A ideia de se ir buscar Nobre é tão absurda (Passos não sabia quem ele era, o 
que representava? Até eu sabia...), que faz temer, mais uma vez, pela capacidade de 
Passos em se rodear de bons conselheiros. e de vir a escolher, se for caso disso, bons 
ministros. 

3. O comportamento de Sócrates nas últimas semanas superou todas as 
expectativas. Deve ser mesmo difícil fazer política com um cromo assim. Teixiera dos 
Santos também esteve mal, uma ou duas vezes, mas espera-se que emende a mão 
rapidamente. 

14 Abril 2011 
Curiosidades estrangeiras 

1. Segundo li num artigo de opinião do WSJ de ontem, a Grécia está a ferro e 
fogo. Há vilas com barricadas, há gente que destrói máquinas de pagamentos, que não 
paga portagens. A esquerda radical está ao rubro. E chega a haver mortes por causa dos 
distúrbios. O governo, ao que parece, não consegue impor as medidas necessárias para 
os cortes. 

2. Na Irlanda fala-se cada vez mais na restruturação da dívida. Está patente no 
"Irish Economy", num artigo do mesmo WSJ de ontem - o artigo é de Portes, um 
eichengreeniano, gente que por cá poucos conhecem, e é muito desconhecido lá pelas 
bandas do PSD (não são comunistas, revela-se já aqui) -, e em outros locaisimportantes. 

3. Fishman, um amigo que nos conhece bem e que passa temporadas no ICS 
onde tem interessantes conversas de almoço, escreveu um artigo muito interrssante no 
NYT, a falar de injustiças. Um pouco à esquerda demais para mim (ele sabe), mas a 
mostrar como as coisas podem ser vistas de maneira diferente. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/04/podem-n%C3%A3o-acredtitar-1.html
http://aeiou.expresso.pt/exclusivo-expresso-um-compromisso-nacional=f642722
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/04/mas-porqu%C3%AA.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/04/curiosidades.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/04/curiosidades-estrangeiras.html
http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Economics/Researchandteaching/Conferences/Programmeweb.pdf
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4. Perante a Comissão com medo da Alemanha e da Finlânida (com razão) e o 
BCE, o FMI está a representar o lado "pomba" da troika que por aí anda a ver as nossas 
contas (com o direrito). Ironias da história. 

14 Abril 2011 
Bailados 

Agora que o bail-out chegou e que Portugal está a ser alvo de várias análises 
nos media, a nível internacional, já ninguém tem a desculpa de seguir apenas as 
interpretações simples dos consensos de certezas absolutas. É mais complicado, não é? 
Mas também muito mais interessante. 

15 Abril 2011 
Integração europeia 

Uma das barreiras mais difíceis de passar na história - passada e futura - da 
integração europeia, é que não é possível percber nada sem se perceber o que se passa 
dentro de cada país. Um exemplo: não foi a França que impediu que a Grã-Bretanha 
entrasse na CEE, nos anos 1960; foi De Gaulle ou melhor, o eleitorado camponês de De 
Gaulle. Agora, não é a Alemanha que está a pedir sangue a Portugal, mas sim um 
governo alemão fraco e com medo do seu eleitorado, tão fraco que faz com que os seus 
ministros sejam mais papistas que o papa, isto é, que o próprio do FMI. Mas isto vai ter 
de dar uma volta, will take to give a volte, como diria o Herman. 

15 Abril 2011 
Ora, então, vejamos... 

...o acordo com o FMI, com a Troika, com o FEEF - ou lá o que é - é igual ao 
PEC4. Será? Cá para mim até acho (e esperava) que sim,  que ele não estava para 
surpresas e tudo já havia sido mais ou menos combinado. Por outras palavras, o PEC4 
foi acordado em Bruxelas, com a malta do FMI e do BCE a ver. Agora só faltou virem 
cá ver como eles, governo, trabalham, refazer as contas e pronto, já está. Espero que 
seja mesmo isso. Agora, Sr. Primeiro-ministro, pode sair. Ou, melhor dizendo, que isto 
é democracia, Sr. Passos Coelho veja lá se não faz muitos disparates, se se rodeia de 
gente que não ache que o país se está a afundar (como a casa editora de um excelente 
livro achou e com isso estragou a mensagem do livro), e que percebe como a Europa, o 
FMI e quejandos funcionam. 

PS: Genial! O anúncio do acordo foi cronometricamente combinado com o 
intervalo do Barcelona-RM. Mais uma prova de que este governo tem de sair. 

03 Maio 2011 
O futuro 

Uma coisa é garantida. Daqui a uns anos teremos uma explicação cabal do que 
aconteceu e ela não será baseada em fantasmas ou em conjecturas. Entretanto, há uma 
lição que podemos desde já seguir: se as respostas que encontramos para determinados 
problemas não são satisfatórias porque são generalistas, evasivas e formais, então temos 
de voltar atrás e rever os dados do problema. Neste momento, muitos concluem que 
"chegámos onde chegámos" porque isto é o reino da estupidez (há 400 anos...). Isso não 
pode nem deve chegar. Sendo assim, talvez seja aconselhável rever os dados do 
problema e experimentar, por exemplo, a ideia de que nós afinal não somos assim tão 
diferentes dos outros, mas tivemos, isso sim, condições diferentes. Bem sei que isto não 
está muito erudito, mas estou sem capacidade para recuperar 15 dias fora destes belos 
debates. Com tanto aí por comentar...Devo talvez acrescentar que estas notas foram 
estimuladas por esta conclusão de Vítor Bento: "Três factores conduziram o País à 
actual crise económica: uma propaganda muito eficaz, o medo da sociedade e 
cumplicidade de muita gente, nomeadamente das elites". É que isto a mim diz nada ou 
quase nada (link). 

04 Maio 2011 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/04/bailados.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/04/integra%C3%A7%C3%A3o-europeia.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/05/ora-ent%C3%A3o-vejamos.html
http://videos.sapo.pt/VTCt7mypPbe7AvZUJ71M
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Eficiência 
Passos Coelho tem ar de quem gosta de ser eficiente. Então, em vez de andar a 

ler sites algo confusos e difíceis de entender - porque no fundo no fundo falam por 
portas travessas do que verdadeiramnte querem falar -, devia ler isto: 

"(...) when comparing voters’ self-placement in a left-right scale with where 
they place the parties themselves, only the PS appears as a centrist party, closer to 
median voter preferences than any other, while the PSD is perceived (and increasingly 
so since 2005) as a rightist party, indistinguishable from the smaller CDS-PP. Given 
these circumstances, one would imagine that a party in PSD’s already precarious 
competitive situation would make all possible efforts to reposition itself in the center in 
the eyes of the electorate, emphasizing “valence issues” and allowing voters to perceive 
it as a viable alternative to PS’s gross mismanagement of the economy. In fact, some 
cross-national political learning might be helpful in this respect. In Spain, the Socialists 
preserved their electoral hegemony for nearly a decade and a half even under massive 
unemployment rates, and were only dislodged in 1996 when the Partido Popular 
managed to present itself as a centrist party. (...) However, it seems now clear that the 
PSD has made little headway in assuring its centrist repositioning. In fact, it may have 
done just the opposite." 

Às vezes há malta que nos faz mesmo perceber as coisas ou o Magalhães no seu 
melhor. 

O que ainda não me explicaram (claro, pois...) é porque é que os responsáveis 
do Compromisso Portugal ou Mais Sociedade (já agora, porque é que mudaram de 
nome, e de site? - por causa das referências passadas ao "modelo" irlandês?) apostou no 
PSD e não no CDS/PP, que lhes é ideologicamente mais próximo. 

05 Maio 2011 
Mais cedo? 

Uma questão importante, sobre a qual será necessário reflectir. Estou pronto 
para mudar de ideias (coisa de que gosto particularmente), mas ainda não vi a 
"evidência" (como se diz no estrangeiro). O que teria mudado, com um pedido há, 
digamos, um ano? Talvez haja alguém que o saiba - mas com números, por favor. 

05 Maio 2011 
Reestruturação? 

Ainda no outro dia este vosso criado disse o mesmo, aqui nos corredores. 
Confesso que gosto geralmente do que Ulrich diz, mesmo quando não consigo 
concordar. Ainda será banqueiro por muito tempo? Será que o trabalho já o aborrece e 
que, apesar do salário mais baixo, ele podia ajudar num governo, como outros 
banqueiros do mundo civilizado (eg states e ru) já fizeram? 

Mas, atenção, há reestruturação e reestruturação. Se ela for feita ao nível da 
zona euro, é outra coisa. 

05 Maio 2011 
Coisas em que tenho estado a pensar  

- Porque é que a troka não acabou com o TGV Lisboa-Madrid? 
- Porque é que não baixou o salário mínimo? 
- Se tivesse sido há um ano, teria sido melhor? 

Em relação à última pergunta, tenho estado a ler o que se passa na Grécia (o FT diz que 
devem levar mais dinheiro, mas que se lhes deve apontar uma pistola, e também que o 
acordo com a troika deles parece que está quase todo em águas de bacalhau, salvo seja). 
Mas aquilo lá é diferente pois o Estado deles está a milhas da severidade do Estado 
português. No mesmo pensamento, procuro as razões porque Salgado há um mês dizia 
que não era preciso a ajuda. Mas não ando lá muito contente com os meus pensamentos, 
confesso. Vamos vendo. Outros pensamentos, sobre o acordo, saem amanhã no JN, pelo 
que possam valer. 

10 Maio 2010 

http://www.maissociedade.com/
http://themonkeycage.org/2011/05/june-2011-portuguese-parliamentary-elections-pre-election-report/
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=482885
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=482881
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Notre ami Strauss-Kahn 
Em 1970, a CEE assinou um tratado de comércio com a Espanha e, em 1972, 

fez o mesmo com Portugal. Isso apesar de as opiniões públicas europeias serem contra 
acordos com ditaduras, e apesar dos protestos dos deputados do Parlamento Europeu, 
então ainda mais fracos do que hoje. Porquê? Simples, porque a França assim o quis. 
Em 1986, depois de longos anos de negociação que tudo tiveram que ver com a crise de 
crescimento em que as Comunidades grassavam desde 1973 e que só seria resolvida por 
volta de 1984, Espanha e Portugal entraram nas comunidades. E os fundos estruturais 
foram reforçados. Porquê? Simples, porque a França assim o quis. Mais tarde, ainda 
vieram mais reforços dos fundos, que ficaram conhecidos como os Pacotes Delors I e II. 
Tanto amor há tanto tempo da França pela Península Ibérica deve-se a quê? Aí a 
resposta é mais complexa, mas passa seguramente pela defesa do próprio interesse 
francês. Afinal, Espanha (e Portugal)  está mais perto deles - desde pelo menos 
Napoleão - do que as Polónias e outras terras bem mais longínquas. Tudo o que se 
passa, de bom ou de mau, na União Europeia, passa-se em defesa dos interesses 
nacionais dos Estados membros e o interesse francês pela Ibéria não é mais do que isso. 

Strauss-Kahn é francês e não sabemos, claro, quanto isso importa. Todavia, o 
facto de ser um socialista e de ter sido ministro das Finanças aponta para que siga uma 
escola não longe da de Delors (e de Jean Monnet, o planeador que esteve por trás, no 
lado europeu, do advento da integração europeia). Mas o que importa é que esteve à 
frente do FMI numa altura em que a instituição teve um papel muito importante no 
ataque à crise na zona euro. E há aqui uma certa ironia do destino. 

O FMI é filho, todos sabemos, de Bretton Woods, esse acordo para manter taxas 
mais ou menos fixas. Na altura já se sabia - e quem não o sabia tinha ainda Keynes para 
lho lembrar - que não pode haver câmbios fixos e alguma liberdade de capitais sem um 
mecanismo de compensasão de desequilíbrios de pagamentos externos. Em 1999, o euro 
foi criado sem um mecanismo semelhante, para evitar custos políticos impossíveis de 
ultrapassar. 

Entre 1944 e 1950, com Bretton Woods, o FMI, o plano Marshall, a OECE e o 
União Europeia de Pagamentos, os Estados Unidos, por interesse próprio, salvaram o 
mundo e, acima de tudo, obrigaram a Europa a entender-se e a não repetir os erros de 
Versailles. Agora, o FMI, com um europeu socialista francês à frente, está outra vez a 
socorrer a Europa, embora num plano diferente. Parece que a Europa precisa outra vez 
da América ou, pelo menos, das instituições que ela inventou, para se pôr de novo nos 
eixos, numa altura em que está sem força política. Para que este regresso à História 
continue, é bom que vá para o FMI alguém parecido com Strauss-Kahn. Lagarde seria 
uma boa escolha. Oremos. É que, no presente, os argumentos para convencer a 
Alemanha a ser mais europeia são bem menos fortes do que o foram em 1948 ou 1950. 

19 Maio 2011 
Eleições 

Estava aqui às voltas com uma apresentação que vou fazer esta semana num 
sítio difícil (lse) e precisando de mostrar que o desenvolvimento institucional no século 
XIX na periferia europeia não era muito distante do do resto da Europa. Nas infra-
estruturas as diferenças são muito maiores, e há muito tempo. E, num dos meus 
camalhaços preferidos (Woytinsky & Woytinsky, 1955, p. 596), lá vi a proporção das 
populações de vários países com direito a voto, c. 1909 (e.g. Bulgária, 24,4%; Suécia, 
20,4%) e pensei: agora vou ter um trabalhão a encontrar os valores para Portugal. Eis 
senão quando, Google, já não me lembro o quê e, zás. Ainda dizem que não se trabalha 
neste país. Um dia, quando tiver tempo, o link vai ali para o lado. 

23 Maio 2011 
Pode ser Vidago? 

Às vezes é melhor ir vendo do que ir escrevendo. E assim só reforcei uma 
conclusão de há muito sabida: o debate político e o debate académico são coisas muito 
diferentes. Na política, procura-se o culpado e defende-se a solução; na universidade, 

http://purl.pt/5854/2/resultados-eleitorais.html
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procura-se perceber, sabendo-se que não há respostas. Na política, quem tem certezas é 
melhor; na universidade, quem tem certezas é porque busca algo que não tem. Não 
conheço ninguém que consiga fazer as duas coisas. 

Mas isso não quer dizer que não se tenham opiniões, daquelas sem fundamento, 
que não custam nada. E a de agora, embora não vote, diz-me que prefiro que o outro 
ganhe e que consiga fazer um governo razoável, pelo menos um pouco acima do 
medíocre. Espera-se que consiga conter as ambições do putativo parceiro, dando-lhe um 
ministério em que haja pouco dinheiro, já que ele já mostrou que não o sabe gastar. 
Estrangeiros, por exemplo, que tem prestígio. Quem irá para as Finanças? E o que fará 
aos do aparelho que o seguiram e que não são lá grande coisa? Entretanto,o PS, com 
outro, obviamente, que se lembre que em democracia a Oposição é uma grande e 
fundamental coisa, sabendo que sabe fazê-la muito melhor que o PSD, que nestes 6 anos 
foi um desastre nesse lugar. À Esquerda, os 20% somados continuarão a dar jeito, que 
isto agora vai apertar ainda mais para esses lados. 

E é preciso que aperte também para os lados do carcanhol, os lados da tal malta 
dos indefinidos não-transaccionáveis (a que correctamente se devem chamar serviços, 
incluindo bancos) e das PPP, tradicional amiga do tradicional PSD, com a qual se espera 
que haja um pouco menos de intimidade. Também nisto, quanto mais cada um no seu 
lugar, melhor.  

Tudo precisa de um pouco de "rebalancing". Mas feito com juízo. Fazer o 
mesmo, mas um pouco melhor. Se for tudo diferente, virá tudo péssimo, como dizia o 
Leopardo. 

04 Junho 2011 
Portugal novo 

Há coisas novas por cá. A primeira é que ninguém sequer pensa em pensar em 
dizer que é mau não haver maioria absoluta. Pela primeira vez na democracia, vamos ter 
um governo de coligação como primeira escolha. Moderno. A segunda é o Presidente 
ter tido apenas um papel subsidiário e de não parecer estar a impor nada embora, e ainda 
bem, esteja a pedir governo de maioria absoluta. E a terceira? Ontem um jornal 
perguntava quem ia atravesar o deserto, lá do PS. Pois a pergunta pode ser daquelas que 
fazia mais sentido no passado. A terceira coisa boa será António Costa candidatar-se, 
ganhar (sim ele é o melhor), ficar na Câmara (sim nos países civilizados isso acontece) e 
fazer oposição de fundo. Irá acontecer? Quiçá, como diz o outro. Mas era bom que 
acontecesse, com ele ou com outro. E seria uma lição do PS ao PSD que nessa matéria 
tem de aprender muito, a saber, a de valorizar o lugar de líder de primeiro partido de 
oposição, durante 4 (quatro) anos. 

07 Junho 2011 
Valores 

É possível inverter a ordem de valores e ter sucesso? É possível inverter a 
ordem de valores, induzir os outros em erro, e ter sucesso? Perguntas ingénuas. Mas há 
senão: o sucesso depois não cola no tempo. É preciso ter cuidado com alianças, mesmo 
aquelas que se acham estatégicas e que se presumem bem-intencionadas. E cuidado em 
aceitar convites, sobretudo os que parecem honrosos. Com valores esses cuidados são 
mais fáceis de ter. E com eles há mesmo quem reverta o engano e volte atrás. Os valores 
são escassos, e ainda mais  a meio do caminho entre gerações, quando as velhas se 
reformam e as novas estão a trabalhar em outras ondas, silenciosas, como deve ser. O 
que vale é que os valores fazem as pontes. Servem para pouco, mas ligam. Deve notar-
se que não sei como falar de um filme a que tenho assistido nos últimos seis meses, 
numa sala bem perto de mim. Mas escrevo agora estas palavras para notar o grande 
número dos que se mantiveram firmes - e, como eu, boquiabertos. 

09 Junho 2011 
Espanha 

Portugal tem de olhar mais para Espanha. E é já neste ciclo que vem aí. Em 
duas áreas: infra-estrturas e ensino superior. É imprescindível.  

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/antonio-costa-podera-apresentar-candidatura-a-lideranca-do-ps_1497919
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Há tempos fui a Saragoça, o que se faz assim: pega-se num táxi que em Espanha 
estaria já ilegal, vai-se para o aeroporto, chega-se a Madrid, pega-se num outro táxi que 
tem todos os puxadores das portas e cumpre os limites de velocidade, e chega-se a uma 
estação de comboios em que uma parte tem uns vidros e lá em baixo há uma série de 
comboios que andam a 250 km/hora para quase todos os pontos cardeais da península. 
Chega-se a Saragoça a uma estação, etc. etc. No entretanto, somos lembrados quanto 
isso tudo custa. A mitologia diz que custa 800 milhões de euros por quilómetro, o que 
deve ser exagerado, mas é indicativo. Excepto um, o mais antigo, que vai para Sevilha, 
que já dá dinheiro há algum tempo... Mas, depois, vê-se a quantidade de gente nos cais a 
embarcar, sobretudo numa sexta-feira ao fim da tarde. De volta ao aeroporto, onde se 
vai apanhar o transporte dos anos 1970 (modernizado, mas o mesmo), vê-se uma data de 
jovens, jovens mesmo, portugueses, que vivem e trabalham em Madrid. Não muito 
felizes, digamos, que aquilo por lá não é fácil, mas que estão lá. Quantos seriam se 
houvesse outro tipo de transporte? Enfim, é caro, mas é necessário. E vai ser feito. 
Espera-se que o novo governo não demonize  demais o dito TGV, pois corre o risco de, 
daqui a dois anos, ou mais, algo mais, estar a defendê-lo. É que à saída da estação de 
Madrid já se vêm os cartazes da construção de uma das duas ou três radiais que faltam - 
e o troço em Portugal é só 1/3 do total, até à fronteira. 

E a universidade? Estão a milhas. Mas de uma forma impressionante. Por várias 
razões, claro. A mais importante será que aquilo já está a milhas há algum tempo. A 
Universidade de Saragoça, que conheço bem e já também há algum tempo, tem um 
edifício central de finais do século XIX do tamanho, de quê, do Camões, do Pedro 
Nunes? É como se um desses edifícios fosse universidade desde há cem anos. Mas são 
só liceus, pois em 1911 não havia, recorde-se, universidade em Lisboa. 

Mas há mais. Enquanto por cá não temos mudanças na universidade há um 
tempo longo, com um governo paralisado, por lá as mudanças têm sido enormes. Há 
problemas grandes, claro. No ensino, o processo de Bolonha tem dado mais dores de 
cabeça do que alegrias, mas, na investigação e no nível de publicações, na qualidade das 
revistas, as coisas têm andado a uma velocidade que simplesmente tem posto Espanha 
no quadro europeu. O que tem um interesse acrescido: há temas novos das ciências 
sociais - e de outras, seguramente -, que resultam da maior participação espanhola na 
discussão internacional. O estudo de Espanha, ou o estudo por espanhóis, é agora um 
bem exportável. 

Foi esta conferência (e a fundação por trás dela) que despoletou estas palavras 
(até porque estão lá 5 grandes historiadores económicos, internacionais...). 

É preciso mais, mas também melhores regras. 
09 Junho 2011 

O que se faz aqui ao lado 
Um dos elementos que tem levado ao crescimento da qualidade da investigação 

em Espanha, é o "sexénio", um sistema de avaliação dos professores. A última 
"convocatória" foi o ano passado. Devo dizer que não conheço todos os pormenores, 
mas sei o que isso mudou a vida dos colegas espanhóis. Uma avaliação positiva e, pelo 
que sei, cerca de 50% dos professores obtêm-na, dá mais uns 200-300 euros brutos por 
mês. Não é que por lá se ganhe muito mais do que por cá, mas é que parte do salário 
está indexado ao que se produz. 

Aqui está a página da avaliação (link). E aqui (p. 8) pode ver-se que tipo de 
requisitos são exigidos, por exemplo, para o "Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del 
Comportamiento y de la Educación" ( o que quer que isso signifique...): 

3. Entre las aportaciones se valorarán preferentemente: 
(a) Los libros y capítulos de libros, en cuya evaluación se tendrá en cuenta el 

número de citas recibidas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que 
se publica la obra, las reseñas en las revistas científicas especializadas y las traducciones 
de la propia obra a otras lenguas. (b) Los artículos en revistas de reconocida valía, 
aceptándose como tales las recogidas en los listados por ámbitos científicos en el 

http://www.fedea.net/s3f.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=489879
http://www.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai/convocatoria-sexenios.html
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/2010-texto-refundido-criterios-evaluacion-.pdf?documentId=0901e72b80724ad9
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«Subject Category Listing» del «Journal Citation Reports» del « Social Science Citation 
Index» y el Science Citation Index (Institute for Scientific Information -ISI-, 
Philadelphia, PA, USA). (c) Podrán considerarse también los artículos publicados en 
revistas listadas en otras bases de datos nacionales o internacionales, (por 
ejemplo, ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.) o aquellas 
revistas acreditadas por la FECYT, siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con 
una calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados y que satisfagan 
los criterios que se especifican en el apéndice I. Las revistas electrónicas estarán sujetas 
a los mismos criterios que las restantes. 

4. Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco 
aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir alguno de los criterios 
descritos en los puntos anteriores. 

5. Con carácter orientador, se considera que para obtener una evaluación 
positiva en las áreas de Sociología, de Ciencia Política y de la Administración, de 
Ciencias de la Educación, y de Comunicación y Periodismo, al menos una de las 
aportaciones debe ser un libro de difusión o referencia internacional que cumpla los 
criterios señalados anteriormente o bien que dos de las aportaciones sean artículos 
publicados en revistas que cumplan los criterios del apartado 3.b; o bien que tres de las 
aportaciones sean artículos publicados en revistas que cumplan los critérios del apartado 
3.c. 

Interessantemente, tanto o PP como o PSOE fizeram coisas neste campo. Já que 
o PS nada fez nos últimos anos (embora o ministro cessante até não tenha sido mau, 
quando era mais jovem), será que o PSD está preparado para dar o passo? Haverá por lá 
alguém que perceba e se preocupe com estas coisas? É que elas já se fazem em 
Badajoz... 

09 Junho 2011 
Portugal novo (II) 

Quantas mulhers haverá no próximo governo? Uma? Do PP? Pois, parece que 
Portas está a jogar essa cartada. Portugal está longe de tudo, e ainda mais disso, dessa 
coisa das mulheres na política. Aliás, será que Portas vai jogar a cartada do partido 
moderno? Ou seja, a cartada do partido de centro (CDS, lembram-se?) que tanto se pode 
aliar com o PSD como com o PS? Seria mais um sinal do Portugal novo, um país com 
várias soluções "fáceis" de governo. Por outras palavras, um país sem abaixo-assinados 
de notáveis a pedir isto ou aquilo (normalmente do Presidente) e com as coisas a serem 
resolvidas pelas urnas. Entretanto, esse Portugal novo é também um país em que o novo 
governo não passa os seus primeiros 100 (200? 300?) dias a dizer que a culpa era do 
governo anterior, ao contrário do que fizeram Durão (com o "discurso da tanga") ou 
Sócrates (com a sindicância do BP às contas do Estado). "Levantai hoje de novo", deve 
ser o mote, já que Passos gosta tanto do hino. 

17 Junho 2011 
Virar página 

Diz-se que Eduardo Catroga e Vítor Bento recusaram pastas nas finanças ou na 
economia. Eles nada disseram, como deve ser. Mas acreditemos. Então, fizeram bem. 
Eduardo Catroga é um valor grande do PSD, mas vale mais fora do governo do que 
dentro. Vale mais tê-lo à mão para conselhos do que tê-lo à mão dos patrões, dos 
sindicatos, ou da opinião pública. Um pouco como Silva Lopes, nos últimos anos. 
Espero sinceramente que continue a falar. Com Vítor Bento é um pouco o mesmo. Ou 
ainda mais, pois tem-se mantido mais distante do PSD. Mas Vítor Bento fez bem em 
não aceitar - e aqui não faço mais do que especular - porque o programa para a 
economia portuguesa que ele tem vindo a defender nos últimos anos, nos seus livros ou 
em aditamentos aos mesmos, é pura e simplesmente incumprível, se essa palavra existe. 
Recorde-se, por exemplo, que defende a redução dos salários nominais, redução que só 
tem um número, menos 20%. É bom para o país que estas vozes fiquem de fora, que 
continuem a falar e que não sejam postos "à prova". 

http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do
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Mas ainda é melhor para o país que Vítor Gaspar e Álvaro Santos Pereira 
entrem em cena. 

Só nao é muito bom é para mim, não só porque agora tenho ministros destas 
áreas mais importantes mais novos do que eu, como porque são mais próximos do que 
algumas vez foram, para não dizer amigos. Ainda não sei como irei lidar com isso neste 
blogue (que espero manter...), mas é um desafio que será seguramente superado. 

18 Junho 2011 
Inteligência, poder e a falcoaria 

Uma das coisas melhores da universidade (e não sei onde mais, pois não 
conheço) é que somos educados a admirar a inteligência. Se alguém está à nossa frente e 
diz alguma coisa inteligente, temos de reconhecer e admirar. Se alguém faz o mesmo 
por escrito, idem, aspas. Há excepções, claro, que são as das pessoas inteligentes que 
usam o dote para ter poder ou fazer estupidezes. Mas esses não contam. Como todos 
sabemos, a inteligência não ocupa sexo nem idade e por isso muitas vezes ficamos 
gratos ou dependemos de pessoas inteligentes mais novas ou mesmo muito mais novas 
(ou mais velhas, que funcionam em outros registos). 

Pois, ao olhar para o novo governo, pareceu-me que Passos Coelho seguiu 
ditames parecidos, o que se traduz no facto de ter feito um governo em que ele não é 
seguramente a pessoa mais inteligente. Pelo que se disse atrás, estas palavras não são 
uma ofensa sendo, ao contrário, um elogio. Eu não sei muito ou sei muito pouco, mas 
conto as seguintes cabeças brilhantes, ou mentes rápidas como dizem os anglo-
saxónicos, gente que a estas coisas se refere mais corriqueiramente: Gaspar, Santos 
Pereira, Paulo Macedo, Crato e, tanto quanto sei e acho que sim, Cristas. Há muito que 
não tínhamos uma coisa assim. Dos restantes nada sei. 

Resultará? Acho que sim. Por outras palavras, é um bom governo. 
Vejamos que coisas vão fazer. Mas não nos assustemos: não esquecer que o 

governo português já não tem muitas escolhas. E ao dizer isso não estou a pensar nos 
ditames da troika, que aquilo do memorando de entendimento tem muito de encenação. 
Mas sim a pensar na verdade insofismável de que fazemos parte de uma união cada vez 
mais federada, onde as políticas nacionais são cada vez mais decididas em Bruxelas. 
Vai uma aposta? 

Bruxelas é alíás um dos trunfos de Gaspar. Lá foi interlocutor privilegiado, não 
nos esqueçamos, desse grande socialista e "amigo de Portugal", Joaquín Almunia, 
antigo comissário dos assuntos económicos. Essa experiência deu seguramente a Gaspar 
a visão do "político europeu" e na política europeia não há lugar para muitos "falcões", 
sobretudo a Sul. Os que há estão no BCE (que Gaspar tão bem conhece), mas esses são 
agora "inimigos", uma vez que ele está no outro lado da barricada, o de quase todos os 
outros ministros das Finanças europeus. 

Claro que a um sulista convém mostrar, em Bruxelas, que se foi educado numa 
falcoaria, o que aconteceu a Gaspar (e, felizmente, já a muitos outros da sua geração de 
economistas), e o que será por lá seguramente reconhecido. De notar ainda que a boa 
formação em certos conceitos ou modelos leva também a posições menos radicais sobre 
os mesmos conceitos ou modelos. 

18 Junho 2011 
Achega 

Em 2009, organizei um livro, intitulado Sem Fronteiras. Os Novos Horizontes 
da Economia Portuguesa, que teve como grande objectivo publicar cá dentro o que lá 
fora os nossos melhores economistas publicam. Lá dentro há uma "achega" para melhor 
conhecer o pensamento - ou as conclusões - do novo ministro das Finanças, 
Vítor Gaspar, que, num artigo com Miguel St. Aubyn, intitulado "Política orçamental, 
ajustamento ao euro e crescimento em Portugal e Espanha", conclui (sublinhados 
meus): 

"Neste trabalho procurámos determinar a contribuição da política orçamental 
seguida nos dois países. De facto é evidente que a política orçamental em Espanha, ao 

https://www.imprensa.ics.ul.pt/index.php?main_page=product_book_info&cPath=3&products_id=251
https://www.imprensa.ics.ul.pt/index.php?main_page=product_book_info&cPath=3&products_id=251
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reduzir a despesa, especificamente a despesa com transferências, contribuiu para alisar o 
ajustamento da despesa agregada ao longo do tempo. Do mesmo modo, em Portugal, o 
aumento da despesa pública contribuiu para exacerbar o processo de ajustamento 
associado com a alteração do perfil temporal da despesa privada. Qualitativamente, 
portanto, a política orçamental terá alisado o processo de ajustamento em Espanha e terá 
exagerado esse mesmo ajustamento, em Portugal. No entanto, quantitativamente a 
contribuição da política orçamental para as diferenças verificadas foi relativamente 
pequena, nomeadamente de cerca de 20%. De facto o ajustamento intertemporal da 
despesa agregada terá sido dominado pelo ajustamento do sector privado." 

Por outras palavras, para os autores, o Estado não foi o mau da fita - pelo menos 
até 2008. Não quer dizer que agora não possa ser o bom. E também não quer dizer que 
as ideias não mudem, se outros o provarem ou se novos dados surgirem. Isso é que 
define um bom economista. 

20 Junho 2011 
Faltam dois ministros 

Pelo menos. Não percebo muito de governos, que isso é uma ciência para 
especialistas. Mas acho que já percebi que faltam dois ministros a este governo. Se 
assim for, isso só mostra como os princípios reformistas podem ser contraproducentes, 
quando só existem por existir. Passos disse que seriam só 10. Depois as negociações 
impuseram 11. Faltaria pelo menos 1, mas não se podiam sentar à mesa 13 e por isso 
seriam necessários mais 2. 13 seria o número mais próximo da realidade. Um deles, 
menos importante, é o da Cultura. Então a cultura não vai aumentar no PIB? É 5% e vai 
para 10%, não era o que dizia um "relatório"? Como é? Portugal é diferente? E vão para 
as reuniões dos ministros da Cultura com quem? Com o dos Negócios Estrangeiros, que 
é de Estado também? Com o da Defesa? Talvez possamos perguntar aos húngaros que 
são os únicos que, a 27, têm o mesmo problema. Depois, falta o das Obras Públicas. 
Como é que um ministro vai herdar três mega pastas? Antes de alguma coisa estar feita? 
Ainda por cima pastas onde tipicamente estão quase todos os grandes grupos de pressão. 
Com isto tudo, há ministérios estranhamente pequenos e que ainda deviam ser menores. 
O da Defesa, acima de tudo. Então não é que é um sector que gasta 2% do PIB, quando 
em Espanha se gasta 1,3% e, na Europa, em média, 1,5%?. 0,5 a 0,7% do PIB dava jeito 
para muita coisa, nas actuais circunstâncias. Claro que é algo de que ninguém do lado 
do PSD - e menos ainda do lado do PP - fala. Defesa é de direita e levou 
ministério; Cultura é de esquerda e não levou. É fraca  a ideia, para dizer o menos. Às 
vezes a vontade de reformar só pela reforma esconde coisas bem mais importantes. Não 
era o número 10 que ia fazer a diferença. E não é assim que se imita Downing St. 

22 Junho 2011 
Manifesto 

Aos que estão fartos de batalhas ideológicas, como eu, aqui deixo esta espécie 
de manifesto. 

22 Junho 2011 
Funny 

A primeira reunião do governo com os partidos da Oposição e os "parceiros 
sociais" foi no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Palácio das Necessidades. 

22 Junho 2011 
Enquanto que pela Europa sem governo... 

...os neo-liberais fazem das suas, por lá, onde há governo, os neo-liberais fazem 
das deles. 

22 Junho 2011 
Portugal novo (IV) 

Há uns tempos, descobriu-se que o ministro da Defesa alemão copiou partes da 
tese de doutoramento e, era uma promessa e tal, mas demitiu-se. Depois foi um 
deputado já não sei em que país que copiou e, ipso facto, também se demitiu. Agora, 
embora seguramente com alguma injustiça, pois não houve prevaricação directa, o 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/11/a-pesada-heran%C3%A7a.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=492033
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=492143
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=492143
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mesmo aconteceu, como deveria ter acontedido. A cópia é um vício que se aprende cedo 
e depois é, como a droga, difícil de parar, passando ao plágio e chegando a muito lado, 
como muitos de nós sabemos. É um mal que tem de ser cortado pela raíz. Qualquer que 
tenha sido a origem, a demissão da directora do CEJ foi um acto corajoso. E esperado. 

22 Junho 2011 
Enquanto que pela Europa sem governo...(take 2) 

...os neo-liberais fazem das suas, por lá, onde há governo, os neo-liberais fazem 
das deles. 

23 Junho 2011 
O primeiro banho 

Pedro Passos Coelho foi a Bruxelas, levar o seu primeiro banho europeu. Já 
deve estar diferente, com as coisas que terá ouvido, seguramente com grandes 
avanços relativamente ao que costumará ser dito nos "brainstormings" lisboetas. Até 
porque Bruxelas - ou Barroso -, inteligentemente, deu sinais de estar a acordar, com a 
coisa da antecipação dos fundos estruturais, que são uma data de massa, e que é preciso 
gastar, à social-democrata. É assim, outros valores se alevantam, a quem governa. 

Mas há mais. Bruxelas são 27 e Passos é só um. Certo. Mas às vezes um país 
pode fazer uma pequena diferença. Se eles por lá confirmarem que Portugal se sabe 
governar - como sabe, e soube, apesar do que se diz nos pátios lusos -, podem começar a 
perceber que está no momento de seguir os caminhos alternativos, que todos já 
conhecem, relativamente aos sulistas. 

Entretanto, um dado curioso. Li no "i" uma notícia sobre uma sondagem na 
Alemanha que diz que por lá 60% acham bem que se ajude a Grécia. Depois fui ver se 
havia resultados comparáveis, mais antigos. Só encontrei uma sondagem do FT, feita 
em Março deste ano, que dizia que não, nada de ajuda. Com fontes diferentes, pouco se 
pode concluir. Mas é indicativo. 

24 Junho 2011 
Os ministros-secretários 

Depois do primeiro banho europeu, vem agora o primeiro banho luso.35 
secretários de Estado, 6 dos quais na Economia et all.? Afinal, como é, o governo não 
era para ser pequeno? Pois, não deu, há muito a fazer e o Estado era maior do que 
esperávamos? É isso? É que acrescentaram um problema. Como vai ser? O ministro da 
Economia reúne com os seus secretários (e já vão sete pessoas) e depois leva resumos 
("briefings", em estrangeiro) para o conselho de ministros? Ou os secretários também 
vão lá? Ou Passos Coelho vai fazer como fazia Salazar que reunia com os ministros 
isoladamente, por sectores? Assim já podiam estar todos. Esta coisa de que dantes-a-
malta-fazia-tudo-mal-e-agora-vão-ver-como-quem-sabe-faz-bem tem mais reveses do 
que medalhas. Mas há uma boa notícia: reconheceu-se o problema e contratou-se mais 
gente. É um sinal de que isto vai ficar mais ou menos na mesma (espera-se), o que é um 
primeiro passo para se poder aumentar a eficiência da governação - afinal, quem reúne 
com quem não tem assim tanta importância (bem, não sei,  se um presidente novo 
entrasse numa empresa e fizesse uma coisa destas... - numa boa empresa nunca o teria 
conseguido fazer... mas, claro, o Estado para eles é mau e etc.). 

28 Junho 2011 
Se calhar até nem é má ideia 

O político Sócrates, que Deus tem e espera-se que por muitos e muitos anos, 
fechou as escolas com 10 estudantes e as maternidades com 6 nascimentos por ano. É 
assim o progresso. Será que Passos Coelho vai fechar os 800 quilómetros de caminhos-
de-ferro que ninguém usa? Será interessante ver. Se o fizer, talvez não seja afinal má 
ideia ter um super-minstro da Economia (e que me perdoe o meu amigo Álvaro por falar 
tanto dele, mas tenho a certeza que compreenderá, pois é da atenção que o país me faz 
ter), pois assim pode usar o dinheiro que não vai para a CP (ou para a Refer?) e usá-lo 
para criar emprego. Os sindicatos agradeceriam e suportariam melhor as outras coisas 
que têm de ser feitas e de que eles não gostam. Claro que isso não vai acontecer. É pena, 

http://www.publico.pt/Sociedade/directora-do-centro-de-estudos-judiciarios-demitiuse_1499876
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que são umas largas centenas de milhões de euros (no total, ao que parece, 1.000 
milhões por ano, metade em juros). Claro que esse dinheiro podia ir para o TGV de 
Madrid. Mas nada disto vai acontecer porque o PSD também tem câmaras (lembram-se? 
é um partido, como o PS, do tal Sócrates). A não ser que Bruxelas volte a "insistir", na 
sua recorrente ingerência em assuntos domésticos, onde ainda se pensa mais nas 
sardinhas do São João do que nas "infra-estruturas de interesse europeu". Até um dia.. 

28 Junho 2011 
E o PS? 

Ninguém liga às eleições no PS. Pois, não são lá muito sexy, comparadas com 
as novidades do governo. Ninguém, isto é, excepto Mário Soares e António Costa. O 
primeiro, que não dorme em serviço e é preciso sempre seguir, apoiou sem apoiar 
António José Seguro. Gostei. O segundo, que em serviço não dorme, apoiou quem mais 
ninguém apoia, Assis, para dizer, presumo, que está disponível para o próximo round. 
Eu cá gostava de ter um líder da oposição por quatro anos. Era sinal de modernidade...Já 
agora, há algum apoiado pela Maçonaria? Espero que não. Vou mandar um email a 
perguntar. 

28 Junho 2011 
Comecei... 

... a ler isto, interessado, e pensei (acontece...): este blogger é bom e dá-se ao 
trabalho. É que muitas vezes não faço ideia de quem está por trás dos blogues (ou 
esqueço-me). Depois, reparei que era de um blogue de dois membros, incluindo o 
Presidente, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Como é isto possível, 
que membros de uma reguladora, incluindo o Presidente, tenham um blogue e escrevam 
coisas destas? Nem interessa se têm razão ou não. Pura e simplesmente é mau. 

28 Junho 2011 
O Programa do Governo 

Eu tenho uma teoria que ninguém tem. Pagam-me para isso, se calhar. É ela 
que, desde Cavaco, Portugal sabe governar-se. Bem Durão escolheu mal a ministra das 
Finanças. É outra ideia que tenho, embora para ela ninguém tem de pagar. E Santana... 
bem, adiante. Pois, em geral, sabe governar-se. Ora agora respiro de alívio pois a minha 
teoria foi confirmada. Por que o digo? Simples, porque aquilo que vem aí não é mais do 
que pequenos avanços sobre coisas que já estavam aí. A minha teoria, na prática, é boa, 
porque contra ela só há outra coisa, que é um país cheio de revoluções, mudanças, 
transformações, e outras coisas acabadas em ões. Programa neo-liberal? Claro que não. 
Esta gente tem juízo. Parabéns e alívio. 

28 Junho 2011 
A cartada liberal 

OK, dizem os manuais que a gente tem de apertar agora para depois aligeirar. 
As eleições são daqui a quatro anos e não há tempo a perder. Quanto mais apertarmos 
agora, mais depois podemos alargar, e não há maneira melhor de ganhar votos. Como 
vou fazer isto? Bem, aquela coisa de culpar o governo anterior já está gasta. Não vou 
copiar Sócrates e Durão. Tenho de ser diferente, e até sou. Que tal jogar a cartada 
liberal? Afinal, disseram-me que foi isso que me deu mais votos em Junho - não que 
acredite muito nisso. Pois, parece uma boa ideia. Assim, digo que sou mais liberal que a 
troika, que quero libertar o país das peias do Estado, aperto o máximo que puder agora e 
daqui a uns anos já posso alargar os cordões à bolsa. Com sorte, ainda deito a primeira 
(ou é a segunda? a terceira?) pedra do TGV de Madrid, lá para finais de 2014. 

30 Junho 2011 
50% 

Quanto vai ser em % do PIB? Alguém já fez as contas? 
Resposta - É cerca de 0,5%. 
Ou seja, são menos 800 milhões de salários em 165.000 milhões de PIB. É 

grave mas não muito. A diferença para Sócrates é que Passos está a fazer antes que lho 
peçam. No big deal. Mas vai doer ao mexilhão. E mais desta vez, uma vez que o 

http://economia.publico.pt/Noticia/bruxelas-admite-alterar-regras-dos-fundos-estruturais-para-apoiar-paises-como-portugal_1500504
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limite mínimo já não é 1500€ mas sim 475€. Espera-se que alguns tubarões também 
paguem mais - e não no IRS apenas. Vejamos as cenas dos próximos capítulos, mas é 
melhor esperar sentado. 

PS: espero que estas contas estejam certas... 
30 Junho 2011 

A síndrome do país pequeno ou Santos e Gaspar: same difference 
A vitória conservadora no Reino Unido trouxe uma grande diferença de estilos, 

de avaliação de problemas e de ataque (ou tentativa de) aos mesmos. Pois, lá há os 
trabalhistas, com décadas de experiência enraizada; e os conservadores, idem aspas. Cá, 
nem por isso. O país é pequeno demais. Mas há diferenças, só que ainda não sabemos se 
são muito pequenas ou apenas pequenas. Ainda estou a tentar perceber, e neste 
momento o que julgo perceber é só isto. A diferença entre Gaspar e Santos é que o 
primeiro atira primeiro e pergunta depois; o segundo fazia o contrário. Por outras 
palavras, Gaspar quer antecipar-se ao descontrolo das contas, enquanto Santos não se 
importava de fazer os ajustes depois, uma vez os problemas chegados a Bruxelas. Por 
outras palvras ainda, Gaspar quer chegar ao Berlaymont com cortes no bolso, quer 
agradar. Santos nem por isso queria. A diferença não é, todavia, significativa. É a 
diferença entre um bom aluno que gosta de mostrar que estuda e um bom aluno que nem 
por isso. Veremos quem terá melhor nota no fim. Mas há algo mais, pode acontecer que 
a primeira estratégia tenha efeitos macroeconómicos mais negativos do que a segunda. 
E pode acontecer que tenha também efeitos piores na desigualdade (ver post anterior). 
Todavia, como as coisas já iam tão mal, não custa nada tentar. Mas, no fundo, estamos 
sintonizados. 

30 Junho 2011 
Meus caros 

Sub Natal Imposto Tx anual 
Var tx 
anual 

500 7,5 0,11   
1000 257,5 1,84 1,73 
2000 757,5 2,71 0,87 
3000 1257,5 2,99 0,29 
4000 1757,5 3,14 0,14 
5000 2257,5 3,23 0,09 
6000 2757,5 3,28 0,05 
Quem desenhou isto? O imposto mais regressivo da época. Bem sei que O IVA 

também é, e que conta muito como o dinheiro é (foi) gasto. Mas, mesmo assim. 
Explico: a primeira coluna é o subsídio; a segunda é o imposto em euros; a 

terceira é imposto em percentagem do salário anual (i.e. imposto a dividir por subsídio 
de natal - com n pequeno - x 14); a quarta é a variação dessa taxa, que se aproxima de 
zero à medida que o rendimento sobe... 

01 Julho 2011 
Adenda 

Às vezes escrevo à pressa e isso às vezes importa, quando há mais leitores (e 
igualmente bons comentadores). O "regressivo" no post anterior era irónico. Regressivo 
mesmo é quando os mais pagam proporcionalmente menos, à Antigo Regime. No caso 
abaixo, isso não acontece, claro, mas como estamos no século XXI, é quase como se 
acontecesse. Vejam que, acima de 3000 euros, todos pagam uma bela aproximação de 
3% e assim não deveria ser. Bem sei que isso acresce ao IRS que ele, sim, é 
progressivo. Todavia... Sobre o joelho, mais uma vez, deu-me isto: a taxa nova crescce 
10%, de 2,99 para 3,28, entre 3 mil e 6 mil euros; a taxa do IRS (singular, etc) cresce 
30%, no mesmo intervalo; e depois cresce ainda mais 25% (para a máxima de 38%), ao 
passo que a nova quase nada cresce. Espero não me enganar, que eu nos impostos não 
sou grande coisa (a Repartição que o diga, que me farto de perder dinheiro por lá...). 
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Mas a verdadeira questão é saber quem desenhou isto e se foi planeado ou apenas feito à 
pressa (como o post). 

01 Julho 2011 
Comentários 

Este blogue sempre teve poucos comentários, mas isso até é bom pois não é 
muito fácil conversar dentro das caixas  que habitualmente lhes são reservadas. Mas já 
tive aqui grandes contribuições, sobretudo correcções ou esclarecimentos a coisas que 
escrevi. Entretanto, tive de fazer um pequeno "ajuste técnico" (para usar a terminologia 
de político recém-eleito), o que significa que os comentários às vezes podem demorar 
algum tempo a aparecer, pelo que peço desculpas. 

03 Julho 2011 
Engenharia económica 

Um preâmbulo: A terceira coisa que se aprende na Universidade é que, em 
trabalho, não se deve elogiar, a não ser como introdução cortês a qualquer coisa. Por 
exemplo, pode começar-se, quando se faz um comentário num seminário, com um "este 
'paper' é muito interessante e tive muito gosto em lê-lo", para depois dizer tudo o que se 
pensa estar mal, sem poupar a nada. Só assim se avança e é uma praxe bem 
estabelecida.  

Uma consequência: Este governo tem coisas boas ou mesmo muito boas, a 
começar pela qualidade de alguns dos seus ministros, continuando pela qualidade de 
topo dos ministros das Finanças e da Economia, e acabando na dimensão e entusiasmo 
da equipa. Ponto. Está tudo dito. A partir daí, este blogue falará sobretudo das coisas 
más, mas sempre com aquele pano de fundo. 

Uma coisa má: O perigo de "engenharia económica" em que este governo está a 
incorrer desde o primeiro momento. 

Um exemplo: Não se pode dizer "o governo só vai investir em obras públicas 
que promovam as exportações"; o mais que se pode dizer é: "o governo investiu em 
obras públicas que (por acaso ou quase por acaso) promoveram as exportações." É que 
ninguém sabe como fazer a primeira coisa, e quem diz que sabe está a tentar fazer 
"engenharia económica" (para além de que não há infraestruturas que promovam as 
exportações e não façam o mesmo às importações). 

Um apontamento "humorístico": Ainda bem que o governo parece querer 
investir no TGV (que promove exportações). 

03 Julho 2011 
Estado superior 

Pois, no seguimento das confusões do anterior governo, este também já começa 
a fazer das suas. Depois de vários "jamais", de anunciar no Parlamento o que não vinha 
no papel, de desenhar um imposto torto, e de dizer que sim, sem dúvida, eis que os 
dividendos afinal, nada, não é preciso. É pouco, não vale a pena. Mostra que este 
Governo é forte e não vai em simbolismos. Só quando voa. Mas não faz mal, também 
Sócrates deixara de fora os dividendos da PT. E, se calhar, se agora tributassem os 
dividendos do Natal, haveria o milagre de em 2011 não haver nenhuns dividendos, e de 
passarem todos para o dia dos Reis em...2012. Pois. O actual ministro da Saúde fez o 
que fez nas Finanças e hoje ninguém (da ralé ao topo, convenhamos) escapa a nada, em 
"sede de IRS". O que ajuda o país a não ser a Grécia. Falta agora ajudar o país a ser a 
Dinamarca e não deixar a malta do dinheiro, mais acima, andar pelos pingos da chuva. 
É preciso uma reforma nessa matéria, mas isso é uma conversa pouco sexy. A não ser 
que Passos se lembre que é acima de tudo político, largando as suas afinidades no 
mundo da banca. Enfim, estou a ficar muito esquerdista. Não, dinamarquista. Mas isso, 
no fundo, todos somos. Pelo menos quando falamos no mercado de trabalho... 

04 Julho 2011 
Fora da caixa 

1. O corte da Moody's é o quê? Ninguém sabe porque as agências estäo ainda 
numa senda atávica. Mas uma coisa é certa: é preciso pensar fora da caixa e näo sei se 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=494411
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as velhas equaçöes ainda servem. Por outras palavras, o novo imposto, pensado ainda 
antes das eleiçöes e num clima de confrontaçäo ideológica e política, deveria ter sido 
mais estudado. Em duas semanas, o ministro das Finanças näo teve tempo para pensar 
nele - com o chapéu de ministro das Finanças, isto é. Mas vamos ver, que também já 
ninguém sabe o que fazer. Sozinho. E o acompanhado, em Bruxelas, está difícil. 

2. "Segundo o a Moody’s o país enfrenta 'desafios enormes para reduzir a 
despesa, aumentar os níveis de cobrança de impostos, alcançar crescimento económico 
e apoiar o sistema bancário.'", escreve o "Público". Pois aqui contam-se quatro coisas e 
o governo só fez uma e isolada. Um imbróglio que uma "simples" mudança de governo, 
mesmo que de centro-esquerda para centro-direita, de bestas para bestiais, näo consegue 
resolver. Näo sei porquê mas acho que já ouvi dizer isto algures... 

06 Julho 2011 
"Murro no estômago" 

Quem sabe primeiro quando e em quanto as agências alteram as notações? 
Simples, quem sabe primeiro são os clientes, incluindo o Governo português, e os 
bancos. Mas quando souberam? Foi por isso que o Governo fez o imposto 
extraordinário? É que se sim, o imposto (que podia ter sido melhor desenhado) tem 
menos que ver com ideias anteriores à "vitória" ou com ideologias. Foi então uma 
medida do Governo, em antecipação do pior? O desabafo do "murro no estômago" leva 
a essa forte hipótese. Tudo isto é importante porque se a medida foi tomada para conter 
o dano da descida da notação, então ela deve merecer mais apoio. Hoje penso assim, ao 
contrário de ontem. Mas há lições, que podem ser estas: Governo, sê um bocado mais 
modesto, reconhece que os problemas não tinham só que ver com os "sucias", faz o 
trabalho de casa apertando os nossos gasganetes, mas acorda para o facto de que não 
vamos lá sozinhos e vai dizendo isso ao povo, para ele se aperceber melhor da camisa 
de varas em que está metido e acreditar mais nos políticos e nos seus técnicos. Ah, e 
arquiva e guarda bem os documentos, para se poder contar bem a história... daqui a 30 
anos. 

07 Julho 2011 
Como é que eles fazem? 

Fico curioso. É pelos motoristas, pelas secretárias? No golfe? No squash? Há 
algum sinal escondido numa primeira página de algum jornal? Alguém que pisca um 
olho numa qualquer TV? Um sinal das meninas do Preço Certo? É pelo 
Bluetooth? Enfim, estou curioso. Mas a verdade é que resulta: "agora vamos todos dizer 
mal do TGV", no dia seguinte, "agora é a terceira auto-estrada do Porto"; há uns tempos 
era, "desta vez dizemos todos mal da Ota" ou "fora o Alqueva". Às vezes falha, como 
aquela de dizer mal da OCDE, mas erros de coordenação há sempre. Mas a útima está a 
ter o êxito de sempre: "agora é preciso cascar forte e feio nas agências de rating." Belo. 

E não é só cá. O Daily Show também mostra volta e meia coisas dessas. Se 
calhar é alguma agência internacional que se ocupa  da coordenação, alguma agência de 
coordinating. 

11 Julho 2011 
Embora em causa própria... 

...não há dúvida que o "The Portuguese Economy" tem estado muito 
interessante. Ja viu que afinal os salários em Portugal, entre 1995 e 2010, não 
evoluiram, em média, acima do crescimento da competitividade, como por aí se dizia, 
com a excepção de Campos e Cunha que mostrou, e agora Lebre de Freitas e Ricardo 
Cabral confirmam, que os custos do trabalho subiram por causa da subida dos preços 
dos "não-transaccionáveis"? Isto é importante, diz Freitas, pois o remédio não está, 
então, em eventuais baixas de salários, mas sim na reestruturação (sim, isso) da 
economia, dando mais peso à manufactura e menos aos serviços. Mas, diz o mesmo 
autor, essa mudança estrutural é dificultada por diferenças salariais a favor dos serviços, 
pois na indústria ganha-se menos do que na banca, no comércio ou na saúde. Muito 
interessante e nada promissor, digo eu, quanto a soluções, pois será difícil alterar a 

http://economia.publico.pt/Noticia/moodys-corta-rating-de-portugal-para-lixo_1501567
http://www.google.com/webhp?ie=UTF-8&oe=UTF-8&domains=pedrolains.typepad.com&sitesearch=pedrolains.typepad.com&btnG=+Google+Search+
http://theportugueseeconomy.blogspot.com/2011/07/wage-productivity-gap-where-is-it.html
http://theportugueseeconomy.blogspot.com/2011/07/more-on-wage-productivity-gap.html
http://theportugueseeconomy.blogspot.com/2011/07/more-on-wage-productivity-gap.html
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tendência natural de aumento dos serviços, dada a estrutura da procura interna... 
Percebe-se? Eu acho que percebi, mas nunca se sabe. 

11 Julho 2011 
A minha obra pública é melhor do que a tua 

As obras públicas têm muito que se lhes diga. Por exemplo, são uma 
transferência de meios entre gerações (tema pouco interessante), ou entre pessoas e 
regiões. Os ricos gostam menos delas do que os pobres, em geral, pois pagam-nas mais. 
Os do interior gostam mais, pois pagam-nas menos. São por isso, também, um bom 
óculo para a curiosidade sociológica. Andava eu aqui a ver umas coisas e redescobri 
uma de que já tinha ouvido falar e que é mesmo verdade e significativa. A Brisa foi 
criada em 1972 para fazer auto-estradas, possivelmente juntando a vontade de 
diversificar de um grupo empresarial à vontade do marcelismo em fazer algo onde sabia 
que havia uma grande falha. E a Brisa começou logo pelo prolongamento da A5 até 
Cascais e por troços algures da A1. Veio o "25" e nova vida. À Brisa foi "pedido" que 
interrompesse as obras da A5, apenas começadas, e desse prioridade à auto-estrada entre 
o Fogueteiro e Setúbal, a A2. Uma decisão política com o governo revolucionário a 
chamar o dinheiro para os seus pares do sul. Agora vem aí um novo governo. A medo, 
ainda não fala de obras públicas, pois o povo ainda tem na memória todos os disparates 
que o PSD sobre elas disse na oposição. Vamos tê-las de volta, mal haja dinheiro, tão 
certo como o Natal em Dezembro (bem, já há quem tenha dúvidas), mas resta saber o 
que vai ser mudado. O TGV para Madrid já se percebeu que não foi "rasgado" e 
que será apneas "reavaliado", Europe oblige. E o resto? O que vão fazer? Aguardemos e 
quem puder que interprete depois a sociologia da coisa. 

12 Julho 2011 
Um pequeno escândalo... 

...a que este governo pôs cobro. A Lusoponte recebia do governo, isto é, do 
taxpayer's money, mais pelas borlas de Agosto na 25 de Abril do que aquilo que 
conseguiria cobrar. Contas feitas, até ao fim do belo contrato assinado por Guterres?, 
Durão?, Cavaco?, são menos 12 milhões de euros. Força Camarada Vítor! 

12 Julho 2011 
Ministro do Estado ou das Finanças? 

Sobre uma introdução com algumas coisas menos correctas (comparar o 
crescimento dos últimos 10 anos com a idade de ouro, sem olhar à interrupção de 1974 
ou à década de crise de 1976-1985; dizer que a barreira malthusiana em Portugal foi 
apenas rompida em 2000!), e uma apresentação coerente das medidas, o Ministro fala 
sobretudo da "profunda transformação estrutural da economia e da sociedade 
portuguesa". Uma reforma a partir do Estado? Lenine? Era bom, mas os países não se 
"reformam" assim. Almejo toda a sorte e pode acontecer que seja o ministro da retoma. 
Mas não por ele, pelo menos em mais de, digamos, 5%. E algumas coisas que anunciou 
são boas, todas elas todavia já feitas de uma forma ou outra no passado. Eu preferia um 
discurso de continuidade, isto é, o país está aí, é sempre o mesmo, houve coisas mal 
feitas no passado, algumas correcções importantes terão de ser feitas, este é um 
momento de oportunidade que não se pode perder, etc. E falar um bocadinho da Europa, 
que não estamos sós. 

Mas isso foi o pano de fundo. Nos aspectos particulares, na atitude, no facto de 
ter tempo para responder às perguntas, de ter feito a conferência a uma hora decente, e 
na visão que mostra ter sobre o Orçamento, notas mais do que positivas. 

Do que ainda duvido é da bondade desta ideia de ir mais longe no corte antes de 
se ter a certeza de que é necessário. Vai levar a mais recessão agora e isso pode não 
ser bom. Para nós, que para o Governo isso tem as suas vantagens pois agora é mais 
longe das próximas eleições do que daqui a um ano.  

14 Julho 2011 

http://www.brisa.pt/PresentationLayer/conteudo.aspx?menuid=269&exmenuid=269&localid=83
http://economico.sapo.pt/noticias/lusoponte-deve-receber-menos-12-milhoes-com-fim-das-borlas-em-agosto_122436.html
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O erro de Durão? 
Ainda não consegui engolir o novo imposto. Já tentei, que eu parto do princípio 

de que as coisas são bem feitas e depois é que vejo se não o são - e não contrário. O 
conjunto da apesentação da medida, os seus fundamentos, a sua oportunidade, nada 
disso cola muito bem e há muitos pequenos alçapões. Aqui deixo algumas dúvidas, ao 
acaso:  

1) A ideia de que os juros não pagam para não afectar a poupança é falsa. Pois, 
como lembrou M Beleza e foi preciso que eu até estava a acreditar e era mesmo 
simples, se tributa os salários também tributa a poupança que eles lá têm.´ 

2) Os anúncios de que 50% não pagam isto ou 60% pagam aquilo servem só 
para esconder que aquilo é mesmo uma taxa constante a partir de um certo rendimento, 
ou seja, é um imposto injusto. 

3) Ainda pensei que era uma reacção a medo da descida do "rating" da 
República, mas nada, é feito mesmo com convicção. 

4) As projecções de crescimento implícitas são mesmo boas para o próximo 
calendário eleitoral, com as coisas a melhorarem depois de 2013. 

5) Nada, mesmo nada, nos diz que o défice não ia ser alcançado. 
6) Ou, ainda pior, que não teríamos algum desconto se houvesse algum desvio. 
7) O discurso de contexto cheio de problemas de interpretação (ver post anterior 

onde se apontam alguns, havendo mais, muitos mais, como a ideia de que Portugal era 
fechado ao capital estrangeiro e agora já não, ou que as privatizações de, o quê?, 1%? 
do PIB vão mudar o país...). 

8) Finalmente, porque há o antecedente de Durão Barroso que fez algo de 
parecido, isto é, apertou a economia, com o que teve resultados pouco brilhantes, 
como podemos facilmente recordar. 

Num momento destes, não se deveria errar por excesso contrando demais 
economia, e este imposto é muito arriscado nesse sentido. Enfim, está a ser cada vez 
mais difícil para mim dar o benefício da dúvida à "medida". 

Agora, uma coisa é certa: nem são as medidas positivas das Finanças que vão 
mudar o país para melhor, nem serão as negativas que o vão mudar para pior, pelo 
menos de forma significativa. O que muda mesmo é o que se passa lá fora. Coisa que 
aliás deveria ter sido lembrada quando a actual crise foi comparada com os anos de ouro 
de 1950-1973... 

15 Julho 2011 
Duas perguntas e uma consequência 

1) Será que o BCE vai acordar? 
2) O que faria Vítor Gaspar se lá mandasse? 
3) Se o primeiro acordar contradiz muito do que o segundo tem vindo a dizer 

sobre o burgo. Pensemos, esperemos que o BCE acorde, mas já há pouca esperança que 
por cá se mude de rumo pois o Governo é cada vez menos internacional, apesar de pedir 
ao povo que o seja cada vez mais. 

09 Agosto 2011 
TSU: vale a pena? 

O governo mais liberal da década é também o governo mais intervencionista da 
década. Quer mudar tudo, não sabendo o que sabe, nem o que não sabe. Por pouco 
regressam os Planos de Fomento. Agora é a mexida na Taxa Social Única. O cenário é 
assustador. Vai mexer-se aqui e não ali, uns pontos aqui, outros ali. Depois sofre o 
consumo. E os salários sobem? E os preços descem? Confusão. 

Tudo isso por isto: "For example, if the objective is a permanent increase in 
GDP of 0.48 p.p., a 7 p.p. reduction in the TSU would be necessary. If the objective 
is a permanent increase in employment of 1 p.p., a 10 p.p. reduction in the TSU would 
be required." 

Ou seja, vão mudar o mundo para obter um ganho de 0,48% do PIB, num ano. 
Não era melhor ficar quieto, por tão pouco, e deixar os mercados funcionar com o que 

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8689824/European-Central-Bank-must-go-nuclear-to-save-Europe.html
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está? Espera-se mais uma massiva redistribuição do rendimento, que é aquilo com que 
este governo parece querer ficar na história. 

Os valores acima são retirados deste estudo. 
09 Agosto 2011 

TSU: não percebo 
Há qualquer coisa que não percebo. De facto, o impacto da redução da TSU no 

crescimento do PIB é pequeno, como se diz no interessante relatório que o Governo em 
boa hora mandou fazer e publicar. A medida do impacto (0,5% do PIB, num ano) é 
parecida com a do estudo citado no post 
anterior a este. Também se diz no relatório do 
Governo que "a desvalorização fiscal nao 
tem, por si só, quaisquer impactos estruturais 
na economia." E que tem efeitos recessivos 
no curto prazo. Vale a pena? É caso para 
perguntar. 

Mas o que não percebo mesmo é que 
se vá reduzir uma contirbuição que em 
Portugal está abaixo da média da zona euro. 
Com efeito, as "contribuições sociais" (é isso, 
não é?) representavam, em 2009, 12,1% do 
PIB na zona euro, em média, e 9,0% em 
Portugal - ou, para o mesmo ano, 
respectivamente, 33,1 e 29,0% das receitas 
públicas. Vai-se baixar algo que já é baixo? 
Fazer desviar mais a estrtura fiscal 
portuguesa relativamente ao resto? Ou a TSU 
não tem nada a ver com as "contribuições sociais"? 
  Se é fazer alguma coisa só por fazer porque se pensa que o crescimento é feito 
pelo Governo (assim como o decrescimento), então mais vale ficar quieto e deixar os 
mercados trabalhar. Ou não? 

10 Agosto 2011 
E se o Governo... 

...em vez de privatizar a RTP, privatizasse o INE? É que não se percebe como 
um relatório "oficial", como o da TSU, feito em pleno mês 7 de 2011, não tenha dados 
de 2010. 

10 Agosto 2011 
TSU: será que já percebi? 

O FMI tem sempre um bocadinho de razão, sobretudo nesta sua nova fase de 
vida. E, ao que consta, Poul Thomson, na "troika", é um verdadeiro amigo de Portugal. 
O que não admira sendo ele colega de Olivier Blanchard, esse indefectível da lusa 
pátria, e que há muito anda a dizer que isto só vai lá com desvalorizações. A salarial era 
impossível restando, portanto, a fiscal. O alerta de que há por aqui alguma razão, é que 
Thomson defende uma desvalorização significativa e sem olhar a sectores. Aquele 
estudo do governo quer pouco, e olha a sectores e isso, como se sabe, é uma forma 
encapotada de socialismo, pois põe nas mãos do Estado dizer por onde a economia deve 
ir. O FMI não quer isso e bem. 

Um passo atrás: há uns anos atrás, numa conferência organizada pelo Banco de 
Portugal, alguém do MIT lembrava que Portugal tributava os rendimentos pessoais 
abaixo da média e alguém do PSD, um "barão", levantou-se, na audiência, chocado com 
essa afirmação pois por cá a "classe média" já é muito "sacrificada". 

Olhemos para o quadro da origem das receitas públicas em Portugal e o que 
vemos? Isso mesmo, isto é, o que o tipo do MIT já viu. Em Portugal, em 2009, os 
impostos directos sobre as pessoas era 5,7% do PIB, enquanto que na zona euro, em 
média, era 7,7%. Os impostos directos sobre as empresas têm taxas semelhantes (2,7-

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/08/on-economic-and-budgetary-impact-of
http://www.min-financas.pt/informacao-economica/informacao-economica-diversa/desvalorizacao-fiscal-relatorio
http://pedrolains.typepad.com/.a/6a00e5519683fa883301539091f380970b-popup
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2,8%), assim como o IVA (7,1-7,2%) (Ver quadro em post anterior). É nos impostos 
directos sobre as pessoas que estão as "temos propostas" do FMI, e é aí que o PSD ou o 
CDS querem arrepiar caminho? É que se for por essa via, e se o aumento da carga fiscal 
for nos rendimentos mais altos, a descida da TSU já ganha sentido - se o FMI o diz. 
Mas deixem o IVA em paz. 

Enfim, perdoe-se-me o esforço, mas é que gosto sempre de tentar perceber e 
não ando a perceber lá muito bem o que este governo anda a querer fazer - o que espero 
que revele mais falta de coerência do emissor do que falta de cabeça do receptor... Mas 
o FMI também pode andar às aranhas, que este país não é para qualquer um... 

12 Agosto 2011 
Os compradores do BPN 

"WHEN the man likely to become China’s next president meets an African oil 
executive, you would expect the dauphin to dominate the dealmaker. Not, though, with 
Manuel Vicente. On April 15th this year the chairman and chief executive ofSonangol, 
Angola’s state oil firm, strode into a room decorated with extravagant flowers in central 
Beijing and shook hands with Xi Jinping, the Chinese vice-president and probable next 
general secretary of the Communist Party. Mr Vicente holds no official rank in the 
Angolan government and yet, as if he were conferring with a head of state, Mr Xi 
reassured his guest that China wants to “strengthen mutual political trust”. 

Angola—along with Saudi Arabia—is China’s largest oil supplier and that 
alone makes Mr Vicente an important man in Beijing. But he is also a partner in a 
syndicate founded by well-connected Cantonese entrepreneurs who, with their African 
partners, have taken control of one of China’s most important trade channels. Operating 
out of offices in Hong Kong’s Queensway, the syndicate calls itself China International 
Fund or China Sonangol. Over the past seven years it has signed contracts worth 
billions of dollars for oil, minerals and diamonds from Africa. 

These deals are shrouded in secrecy. However, they appear to grant the 
Queensway syndicate remarkably profitable terms. If that is right, then they would be 
depriving some of the world’s poorest people of desperately needed wealth. Because the 
syndicate has done deals with the regimes in strife-torn places, such as Zimbabwe and 
Guinea, it may also have indirectly helped sustain violent conflicts. 

The Economist repeatedly put these accusations to the people who feature in this 
article, asking for their side of the story. But—with one exception, noted below—we 
heard nothing. In short, it looks as if the fortunes of entire African countries depend to a 
significant degree on the actions of a little-known, opaque and unaccountable business 
syndicate. “Buccaneers are cutting themselves a large slice of Africa’s resource cake,” 
says Gavin Hayman of Global Witness, a watchdog that mapped the syndicate’s deals." 

Segue 
E a nossa diplomacia. 

30 Agosto 2011 
Construção civil 

Eu tentei ver e não consegui. Depois, vi que Pulido Valente, no 
"Público", achava que o problema era de falta de comunicação, isto é, que o Governo 
sabe por onde vai mas que não sabe dizê-lo. A seguir, saiu a notícia de que Miguel 
Relvas ia tratar de tudo. Isto não está tudo ligado, mas foi o que vi. Resultado? Mau. E 
já houve uma primeira vítima, Álvaro Santos Pereira, o ministro de que temos de 
esperar muito. Na verdade o que aconteceu é que perdeu a sua aura espontânea e 
iniciativa própria, deixou de aparecer a falar quando lhe apetecia e como, de mangas de 
camisa, para aparecer espartilhado, a responder respostas demasiademente 
preparadas, com secretário de Estado (ou assessor) ao fundo a acenar que sim, tudo 
provavelmente debaixo do olho inteligente da sua assessora de imprensa. Assim não dá. 
Por este caminho, regressamos rapidamente ao socratismo. O Governo não pode ser 
refém das câmaras de televisão. 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=501301
http://www.economist.com/node/21525847
http://www.ionline.pt/conteudo/141764-paulo-portas-negociou-em-luanda-venda-do-bpn-aos-angolanos-do-bic
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=501849
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E isto tem consequências. Ou terá. Uma primeira será tudo aquilo que vai ser 
feito sem ser necessário para esconder o facto que o TGV não vai ser abandonado nesta 
legislatura - vão apenas arranjar um nome para o essencial adiamento da obra. E espera-
se que seja grátis, esse nome. 

Uma segunda é esta coisa do Passe Social Mais ou lá o que é. Sobem os preços 
dos transportes mas querem parecer bonzinhos. Como fazê-lo? É fácil. Subimos 15% 
em vez de 13% e damos de volta os 2% (as contas são inventadas mas não se deve andar 
lá longe) com um "programa" que podemos anunciar na TV. Não é bom. Primeiro, 
porque se criam cidadãos de segunda (também vão ter uma porta diferente, esses 
cidadãos, ou basta-lhes mostrar que ganham pouco?); segundo, porque em vez de 
lembrarem às pessoas que devem reagir a preços, lembram-lhes que o que é preciso é ter 
jeito (e tempo) para encontrar os esquemas que permitem poupanças. 

Menos TV e mais governo é do que precisamos. Há ministros que já agem 
assim e ASP estava a fazê-lo. Deve voltar a ser quem é. Os ganhos de médio e longo 
prazo são grandes. E os custos são pequenos, porque, no fundo, somos todos, cidadãos 
de primeira, de segunda e de terceira, inteligentes. 

30 Agosto 2011 
A metade 

É uma pena que não se aprenda mais economia no ciclo, como diria o Herman, 
pois ainda há quem pense que o Estado gasta metade do que os "portugueses" 
produzem. O Estado gasta menos de 10% e distribuiu o resto, assim, a talhe de foice. Os 
ricos pagam mais do que recebem e os pobres recebem mais do que pagam. Depois, já 
no 12º ano, podia-se aprender os fundamentos dessa história que são os de que o 
crescimento económico, a começar pela industrialização oito e novecentista, trouxe 
aumentos muito grandes nas diferenças de produtividade das pessoas e, por essa via, de 
rendimentos. Em 1800, todos fazíamos trigo, bolachas ou panos, com diferenças 
suportáveis de valor por pessoa; agora, todos fazemos trigo, carros ou cliques no 
computador, com valores muito diferentes por pessoa e reflexos nos rendimentos. 
Alguém inventou que o Estado devia tirar a uns para dar aos outros. Alguém? Sim, os 
povos, na Europa que, para quem se esqueceu, é uma região democrática onde os 
governos seguem os cidadãos. Ah, mas isto já é política que também não se deve ainda 
ensinar muito no ciclo. Ou ensina-se? 

31 Agosto 2011 
Por terras irlandesas 

Por lá, o primeiro-minstro ficou muito contente com a ideia de que a ideia dos 
eurobons estava com a ideia de ganhar contornos - por cá, o ministro das Finanças 
parece que disse que não gostava nada da ideia. Falta agora saber qual a poção mágica 
que vai salvar esta rebelde aldeia da Gália. 

04 Setembro 2011 
Há alturas... 

...em que agradeço mesmo ter este blogue, por nele poder expressar a minha 
raríssima indignação, em vez de o fazer com os botões, mesmo que o indignante seja 
alguém que conheço e considero, como é o caso. Houve um limite que foi ultrapassado, 
só que não o sei definir. Seguramente alguém o saberá, incluindo o HR. Talvez a partir 
daqui: se "uma pessoa" se quiser drogar é com ela, o "Estado" não tem que pagar o 
médico; se "uma pessoa" quiser andar a abrir e se espalhar é com ela, não tem nada que 
chamar (bem, na boa hipótese) o INEM e ir para um hospital do "Estado". Então, e se 
"uma pessoa" pagar os seus impostos, também não pode? Ou fazem-lhe a conta do deve 
e haver à porta? 

05 Setembro 2011 
Banho de oposição 

Goste-se ou não, a verdade é que o PS se está a portar bem. Estão cheios de pica 
e de unidade. Parabéns! O governo só tem Miguel Relvas para contrastar? É pouco, 
digamos. Entretanto, o tempo para o ministro das Finanças fazer a sua "revolução 

http://aeiou.expresso.pt/o-aborto-gratuito-e-ofensivo=f671762
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estrutral na sociedade e na economia" parece ter chegado ao fim. Como, aliás, alguns 
simpáticos membros do PSD - e do PP -, de fora, já lhe fizeram ver. É pena? Não, que a 
política não pode, de facto, ser só finanças. Agora, era bom que o PS não fosse muito 
para a esquerda e que se juntasse já a Espanha e defendesse o défice zero na 
Constituição. Não custa nada e os alemães querem-no. É de aproveitar, que Merkel está 
a mudar, depois de a última derrota eleitoral lhe ter mostrado que não tem conseguido 
agradar nem a troianos nem a gregos: não é que no outro dia falou, 
interessantemente, do Plano Marshall? 

10 Setembro 2011 
Grécia 

Parece que houve duas mudanças no topo do Bundesbank, Axel Weber e 
Juergen Stark. O primeiro já está na UBS (?), o segundo caminhará para algo de 
semelhante. Mas, dizem, isto ajuda Merkel a mudar de política. Por outras palavras, foi 
uma boa notícia, ao contrário do que parece - aliás, nem por isso pareceu, pois as 
pessoas inteligentes saem quando prevêem mudanças com as quais não concordam. 
Será? Os próximos dias (até ao próximo fim de semana?) vão ser cruciais, mais uma 
vez. As soluções técnicas são muitas e estão aí. As políticas é que não têm estado. Mas 
estamos também mais à frente pois com a Grécia a cair mais de 7% no último trimestre, 
tornou-se agora mesmo evidente de que a coisa tem de ser de outra maneira. O euro não 
deve acabar. Deve é acabar o euro tal como agora o conhecemos. Que era aquele de que 
Weber e Stark - e Vítor Gaspar - gostavam. Vejamos. 

12 Setembro 2011 
Quiz 

A insistência do FMI menos a recusa do Governo dá igual a quê? Eu acho que 
deve ser IRS. Caso contrário não se compreenderia a teimosia dos primeiros. Apesar de 
tudo, espero que eles não digam nada, pois quem governa é o Governo. Mas cheira-me 
que este anda a fugir de um aumento do IRS para os mais abonados que, ao contrário do 
que o povo acha, pagam menos do que deviam, pelos ajustes europeus. Acho eu - e um 
quadro que está no relatório da TSU, em boa hora encomendado pelo Governo. Aliás, 
esta outra instituição socialista, a OCDE, está a dar uma ajuda, falando de mais 
impostos. Moral da história: eles ainda vão aumentar - mas agora que aumentem para os 
cidadãos+ e não para os -. 

14 Setembro 2011 
Não chateies 

No fundo, no fundo todos sabíamos que a culpa não era do Sócrates. Só que era 
um bocado mal educado dizê-lo e muito mais contrariar os que diziam que era. 
Tínhamos de os deixar falar, era assim e pronto. Agora, todos também sabemos que isto 
assim não vai lá, mas também é mal educado dizê-lo e quem diz que o que deve ser 
feito é o que está a ser feito, e a mais ninguém é obrigado, deve ser ouvido sem 
pestanejos. São as regras, todos sabemos. 

Só que com estas regras há coisas que podem correr mesmo mal. Ainda está na 
moda dizer que o mercado de trabalho isto e aquilo, flexibilização, etc. Pois, até é 
necessário. E com isso vamos mesmo chegar lá. O pior é que numa economia inflexível 
como a nossa - sim, eu sei, falar de coisas chatas não se faz - o que vamos é criar uma 
economia de desemprego. 

Enfim, ao trabalho que se faz tarde. 
PS: Bem, não estava à espera de uma confirmação tão rápida. 

19 Setembro 2011 
Ok, 

Então, é assim. Se eu disser que a Grécia não vai sair do euro e ela não sair 
ninguém vai saber até porque se ela não sair não sai e ninguém nota. Se eu disser que a 
Grécia tem de sair do euro e que deve sair o mais depressa possível e se ela sair já toda a 
gente nota e se ela sair mais tarde notarão ainda mais pois serei visto como um visor 
(sic). Pois bem, então prefiro dizer que ela não vai sair e que não vai sair mesmo. 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=505903
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=506079
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=506093
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=506093
http://economico.sapo.pt/noticias/e-mais-barato-pagar-as-pessoas-para-ficarem-em-casa_126925.html
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Porquê? Porque já vi muitas mortes anunciadas na integração europeia, que não 
acontecerem, e o euro não é uma moeda de troca é uma moeda de troca política, tal 
como o marco alemão, entre 1990 e 2002, ou a lira italiana, entre mil-oitocentos-e-
troca-o-passo e 2002. E porque é melhor assim. E se eu disser que ela não sai e ela sair? 
É simples, estamos fritos e o que eu disser interessa ainda menos. 

20 Setembro 2011 
Sim, Sr. PM 

1. Está bem sim senhor. Parabéns. Menos radical, mais social-democrata. O país 
mostrou-se mais forte do que as ideias. Assim, sim. Sócrates não teria feito melhor. O 
mesmo, com uma cara nova, ou a confirmação de que estamos numa democracia 
consolidada numa pequena economia aberta, sem grandes opções políticas, sem 
alternativas radicalmente diferentes. Realismo no seu melhor. Foram-se as ideias 
radicais ("Portugal não é uma laboratório de ideias arriscadas" - na reacção à TSU), foi-
se a "revolução na estrutura do Estado, da economia e da sociedade". É apenas um 
governo reformista que quer fazer mais com menos. É só retórica, sabemos, mas a 
retórica conta nestas coisas. Os ministros podem continuar a trabalhar - incluindo o das 
Finanças, o da Economia - que ele dá o mote, que se mostra acima de tudo "normal", 
"reformista". Sócrates não teria feito melhor, só que o presente sujeito é claramente 
melhor. Como eles costumam dizer, ganha a democracia. 

2. Quanto ao TGV, já se viu, ao que parece, a solução inteligente: linha sem 
comboios. Será isso? É essa a solução ideal, como me foi um dia explicado por um 
"técnico"? Faça-se uma linha que aguente TGVs mas agora não se gaste dinheiro com 
as máquinas, só com a linha. Genial. E se com isso ainda se evita a outra linha da bitola 
ibérica, mais ou menos paralela, que as empresas públicas que andam à volta dos 
caminhos-de-ferro tanto queriam, ainda melhor. 

3. E quase convenceu, quanto à privatização da RTP, que "gasta mais do que 
tudo o que se dá à cultura e ao desporto". Não que a poupança vá depois para aí, mas é 
um bom argumento. 

4. Com tudo tão claro, tão bem definido, vai ter tempo para o que mais interessa 
agora, que não é que não haja gente a mais a sentar-se à mesa do Orçamento, mas sim 
gente a menos a apanhar as migalhas das privatizações e de outros negócios. Aqui a 
história não lhe tem corrido bem, e é preciso estarmos atentos e vigilantes. Entre ter 
poder pelo que dá grátis e ter poder pelo que não dá grátis, espera-se que opte pelo 
segundo. Mas, com o PSD, isso nem sempre é fácil, que eles depois falam, falam, falam 
e lá se vai a "base social de apoio". 

5. Só não gostei do enquadramento. Em tempos de crise, aquela sala não foi a 
melhor. Em vez do estilo Eliseu dos pequeninos, podiam ter escolhido um estilo mais 
"burguês", tipo Downing Street, ou mesmo o austero estilo dos Cabinet War Rooms. Só 
para lembrar que estamos mesmo em crise. 

20 Setembro 2011 
Madeira et all. 

Nesstes dias, não há tempo para nada, mas tenho visto algumas coisas sobre a 
Madeira. O engraçado é que ninguém ainda pôs a coisa em termos económicos. Não 
espanta, é quase sempre assim. Mas a Madeira não é só política. Acho, parece, que por 
lá também há economia. Quem já pensou nisso ainda não o escreveu. Aquilo é uma 
pequena economia aberta numa união monetária. Got the point? O que não quer dizer 
que o Alberto João não tenha metido a pata na poça. Mas aí a pergunta é, o que é que 
ele ganhou em esconder? Tinha medo de quê? Da contracção que teria de impor? 
Estranho. Ou foi só um disparate, típico de quem passa tempo de mais no poder? 

Como não há tempo para nada, também não há para responder a alguns 
comentários aqui e por isso aqui ficam as minhas desculpas. Nem para prestar mais 
atenção ao que se tem passado no The Portuguese Economy, que tem lá um ou dois 
debates importantes (as usual...). 

http://cwr.iwm.org.uk/server/show/ConWebDoc.5792
http://theportugueseeconomy.blogspot.com/
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Finalmente, às vezes pergunto-me se o cidadão que não tem contactos próximos 
com a vida académica sabe o que envolve escrever um livro. O que tenho em mãos, 
entretanto, está mesmo nos ajustes finais... 

22 Setembro 2011 
As leis do trabalho 

Portugal precisa de mudar a legislação do trabalho por duas razões, 
principalmente. A primeira, é para que finalmente se perceba que o problema não está 
aí: a Itália fez o mesmo há 10 anos ou assim e pouco ou nada mudou nos níveis de 
emprego. A segunda, é para que a legislação portuguesa se aproxime mais da norma 
europeia: é um passo mais para a europeização institucional do país. 

Todavia, essa mudança deve ser feita tendo em conta as características do país 
em coisas fundamentais que eu não sei bem quais são mas que os peritos seguramente 
sabem. Sobre isso posso apenas dar uns lamirés. Por exemplo, sabendo que em Portugal 
os tribunais funcionam mal, nada de leis complicadas que aumentem o potencial de 
litigância. Por exemplo, sabendo que a protecção ao desemprego é menor, nada de leis 
que não sejam acompanhadas por alguma atenção à forma como os subsídios são 
atribuídos e fiscalizados. Por exemplo, sabendo que as desigualdades salariais são 
maiores, nada de leis, etc. 

O que me pergunto é se o ministério ou, melhor, a secretaria, em que estas 
coisas são tratadas, está a olhar para as tais características lusas, como deve, ou se está 
mais atenta ao EconLit. 

22 Setembro 2011 
Geração lasca 

Aquilo que se passou na Madeira não devia ter-se passado. E aquilo que se está 
a passar também não. O Presidente, Ferreira Leite e os demais não sabiam? E agora não 
dizem nada ou defendem? Passos Coelho esteve bem... até ter sido travado por Miguel 
Relvas. Pelo menos é isso que se percebe, ao ler as notícias. Eu que não votei nele 
(como em nenhum), agora votava em que ele desse menos poder ao Relvas, porque este 
está a fazer favores aos velhos (não por idade, como se vê) e o que é preciso é que os 
novos lasquem. Passos, que é político, sempre foi e espera-se que sempre seja, só tem a 
ganhar. Digo eu, que não sei nada disto. 

A Troika veio e viu. Mas viu mais do que se dizia nos canais da TV cabo. Viu o 
mercado de trabalho, ok, já sabíamos, que não se falava de outra coisa. Viu os 
genéricos, mas disso ninguém falava e parabéns ao ministro Paulo Macedo que está a 
lascar: ao que parece, são menos 23 milhões de euros por ano, a favor dos 
consumidores. Devem também ter visto as comunicações mas, por enquanto, nada. 
Aguardemos. 

Mas a Troika viu também os bancos e disse de seu melhor. Cavaco Silva e 
António Borges vieram defender (acham eles) os bancos. Outra vez? Relvas desta vez 
ficou de fora, pois ainda não terá percebido o que fazer. Passos tem de se juntar a 
Carlos Costa para fazer o que a Troika diz que é preciso fazer. Baixam as 
rendibilidades? No problem, podemos viver com isso. Os bancos portugueses são bons 
e ultrapassaram a crise mais ou menos? Ok, estamos agradecidos, mas não cumpriram 
mais do que as suas obrigações (aliás, eu cá até acho que isso aconteceu porque as 
sereias não cantaram muito para eles, já que andavam entretidas por paragens mais 
dinâmicas). Agora, não se ponham por trás dos velhos (não por idade) do PSD, e façam 
lá o que é preciso fazer. 

Mercado, mercado, mercado, é a nossa salvação. Quanto mais melhor. Em todas 
as direcções. Será que o "velho" PSD não quer deixar que o "novo" vele por isso? É que 
a receita deles, velhos (não por idade), não tem sido lá grande coisa. Como dizia o 
outro, é tempo de mudar e para isso não há nada como políticos profissionais, 
independentes do business. Será Passos o primeiro do PSD a lascar? 

PS: ainda estou para perceber esta coisa do ministro da Presidência, que se 
repete relativamente ao consulado de Sócrates. O PM não tem tempo? 

http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=509081
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=509081
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03 Outubro 2011 
E agora? 

A História dá, sem dúvida, um certo conforto. Sabemos bem que o passado não 
se repete, nem o futuro. Mas dá. Há uns dias, no "Público", Pedro Lomba, jurista, e Rui 
Tavares, historiador, foram levados a imaginar o que seria a UE daqui a uma década ou 
assim, e o segundo bateu o primeiro, não por ter mais massa cinzenta, mas por ter 
olhado para a História, ao passo que Lomba ficou sem âncoras para a sua imaginação 
(não consigo encontrar no site os textos). 

Olhemos para a Grécia e para o que se passou ontem. Parece um filme em 
câmara lenta e é. Estamos a caminhar para o abismo e os "políticos" de Bruxelas não 
fazem nada? Ou será que é desta que vão fazer? - Serão estas as perguntas correctas? 
Talvez, mas há uma que também tem de ser feita. O que nos ensina o passado? 

Em 1973, o mundo entrou em crise. Uma das respostas à crise, na Europa, foi o 
regresso ao proteccionismo de que uma das caras foi o recurso a desvalorizações 
cambiais, por parte dos países do sul das Comunidades. A resposta a isso tudo foi a 
criação da UEM, em 1992. Muito bem, isso já todos sabíamos, qual a novidade? 
Simples, é que falta fazer as contas: entre 1973 e 1992 decorreram 19 anos; em 1992 
ainda houve crises com a lira e a libra; e o euro veio em 1999. Ora, isso faz.... pois. 
Talvez essas contas sejam exageradas já que  em 1986, com o Acto Único Europeu (e o 
alargamento), quase tudo ficou feito. Portanto, 13 anos, para sermos simpáticos. Mas há 
ainda quem lembre que o projecto da moeda única nasceu na Haia, em 1969. 

A crise de 2007 foi há quatro anos e chegou à Europa um ano depois; por isso, 
ainda vamos bem no adro. Com a História ficamos mais calmos. A caminhar para o 
abismo? 

04 Outubro 2011 
...think alike 

"Para aumentar a competitividade do País, o economista sugere que se aumente 
o número de horas de trabalho e se reduza o número de feriados e férias. 'É mais eficaz 
do que a desvalorização fiscal com o aumento do IVA', defendeu Campos e Cunha no 
Fórum bolsa que se realiza no Porto." (link) 

Mais ou menos isto, mas devia-se acrescentar, também, que esse aumento de 
horas de trabalho, ou de redução de pontes, deveria ser compensado com prémios, 
quando os lucros, mais tarde, subissem. À alemã. Coisa pouca. 

Mas o que mais importa do que LCC disse (e que explica algures neste livro) é 
isto: "Luís Campos e Cunha fez esta consideração a propósito de duas ideias que têm 
sido repetidas até à exaustão e que na sua perspectiva são falsas. A primeira que o 
desequilíbrio externo é consequência da falta de competitividade e a segunda que os 
salários subiram nos últimos cincos anos acima da produtividade. Em relação à primeira 
questão Luís Campos e Cunha considera que a falta de competitividade advém da queda 
da poupança privada que não foi sustentada pela poupança pública [bem, acho que está 
só parcialmente bem reproduzido, adiante]. Quanto à segunda, os custos dos salários 
têm-se mantido constantes com o dos preços. Em conclusão, o problema do 
desequilíbrio externo não é a falta competitividade, pelo que neste momento uma 
descida da taxa social única teria efeitos recessivos e indesejáveis para a economia." 

08 Outubro 2011 
Curiosidades nacionais 

Havia um tempo em que neste país o sumo de laranja, o doce de laranja e as 
bolachas de água e sal ou eram importados ou eram maus. Isso mudou há muitos, 
muitos anos. Lembro-me de conversas em que se dizia que era preciso fazer isto, fazer 
aquilo, que os "portugueses" isto, lá fora aquilo. Mas mudou porque o poder de compra 
mudou, porque a procura mudou. E a oferta também, necessariamente. Um par de 
empresas com raízes algures no condicionamento industrial, nomeadamente, a Compal, 
a Triunfo e a Casa de Mateus (a própria, não os vinhos que isso é outra história), 
conseguiram dar resposta ao que as pessoas queriam. Isto aconteceu sem que ninguém 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=510103
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/os-dias-%C3%BAteis.html
https://www.imprensa.ics.ul.pt/index.php?main_page=product_book_info&cPath=3&products_id=223&zenid=bv4mg6mb5vgjm3qskpekkabcj0
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notasse muito e nem parece ter muita importância, assim a olho nu. Mas foi uma 
mudança nos padrões de consumo, que reflecte muitas outras. Entretano, essas 
companhias também mudaram, nos últimos anos, uma é um conglomerado nacional 
com muita exportação, outra foi comprada por uma empresa espanhola e outra também 
já não é de quem a começou, na cozinha da quinta. Estas mudanças reflectem 
alterações tão ou mais significativas na estrutura empresarial nacional e na sua 
internacionalização. 

Mas agora as marcas estão a desaparecer das prateleiras dos supermercados, 
sobretudo da cadeia que tem mais sucesso, o Pingo Doce, substituídas pelos produtos 
brancos, que são agora de maior qualidade, de tal forma que se pode apostar sobre a 
origem dos produtos. E as pergunta são: o que é que isto vai fazer à oferta, à 
diversificação da oferta, à inovação na produção? embora havendo também ganhos para 
os consumidores, há aqui ou não uma enorme transferência de lucros de uns sectores 
para outros? há um efeito oligopolista? não vale a pena preocuparmo-nos? - Eu estaria 
um pouco peocupado porque este parece ser mais o modelo de um país onde se come 
mal - a Inglaterra, onde os supermercados também dominam - do que dos países em que 
se come bem, França ou Itália. E não sei se ainda terei algum poder de escolha enquanto 
consumidor, como tinha há 30 anos. 

Claro que o legislador, o governo, que está tão empenhado em "revolucionar" o 
país, não tem tempo para olhar para estas coisas. E se calhar também nem valia a pena. 

PS: este blogue continua a ser calaceirado de vez em quando... nada a fazer. 
09 Outubro 2011 

Sabática 
Nada pior do que fazer análises em causa prórpia. Não gosto de ver gente a 

comentar coisas cujo desfecho lhe interessa ou cuja origem secretamente conheceu. 
Ponto. Este governo, sob uma ideia, que até a história demonstrar o contrário, é 
facciosa, profundamente facciosa, cortou-me o salário em 15 %, durante dois anos. Isso 
acresce ao que foi tirado antes, num saldo de 25%. Dois anos? Como é que algumas vez 
se conseguirá repor os níveis? Passos Coelho, que anunciou a medida, ou está a 
esconder o plano ou ainda não o percebeu. Um governo que para governar faz uma 
coisa destas, nem que seja a apenas 5% da população, não sabe ser governo. 
Obviamente. E cortou a todos da mesma maneira. Tenho de retirar duas consequências, 
mas ainda estou a pensar na primeira delas. E são: vou entrar em sabática neste blogue e 
no comentário, porque não vai ser a mim que me apanham a falar de coisas em que sou 
parte interessada - estou pensando nisso (é grátis); e vou fazer aquilo que fazia quando 
tinha uma nota, felizmente raras vezes, que achava injusta (há coisas de pequeno que 
não se perdem): vou trabalhar ainda mais. Mas não vai ser para esta malta desnorteada. 
Vai ser para a minha Universidade e para as pessoas que pagam para que eu trabalhe. 

14 Outubro 2011 
Em 2016 

 
"Juro que não sabia. Foi ele, foi ele que me disse para fazer isso. Mas eu não 

sabia, juro. Acho que mereço menos. Pode ser só dois anos de trabalho voluntário?" 
17 Outubro 2011 
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Ensaios sobre a cegueira 
 Foi rápido. Ainda dizem que não temos sociedade civil. Depois de Cavaco Silva, 
Manuela Ferreira Leite, Nicolau Santos, Pedro Pita Barros, Paulo Trigo Pereira foi 
agora a vez de Bagão Félix. Nunca pensei que chegássemos a um ponto de engenheiria 
económica em que seria levado a citar presidentes e conselheiros de Estado. É mais 
divertido, confesso, do que citar o FT. Mas de quem eu estava mesmo à espera era do 
nosso Martim Lobo. Estou curado. 

17 Outubro 2011 
Sabática (II) 

Já sei. A solução será enviar o meu amigo Vítor Gaspar em sabática para o 
MIT. Lá ele pode explicar bem o seu paper e obter o feedback necessário, aquele que 
todos nós aqui lhe gostaríamos de dar. E prometemos que não deixamos o Krugman 
entrar na sala (mas também não faz mal porque há por lá resmas deles, incógnitos). 

17 Outubro 2011 
Agora a sério 

Há, penso, um programa sério no que Vítor Gaspar quer fazer (e, se estou certo, 
não sei se Passos Coelho já se apercebeu): ele quer deflacionar a economia portuguesa 
por via dos salários. Está a fazê-lo através dos funcionários públicos porque não o pôde 
- ou não o deixaram (v.g. Paulo Portas) - fazer através do sector privado. E quer fazê-lo 
como terapia de choque, para não haver "ajustamentos" contraproducentes do efeito que 
espera. Vem nos livros (ou melhor, nos papers). Se assim for, Gaspar espera que os 
privados sigam a função pública. Vão segui-lo? Não sei. Não sei se isto é assim tanto o 
Chile dos idos anos 1980, passe-se o exagero, claro. Pelo menos politicamente não é. 
Embora o silêncio do PSD - e do PS! - quase faz parecer que é. 

O Ministro conhece melhor do que ninguém os argumentos de que os 
funcionários públicos ganham mais em média porque lá se paga melhor nos salários 
mais baixos e o mesmo às mulheres e aos homens. O estudo, bom como sempre, é do 
Banco de Portugal. E sabe que o que Passos Coelho disse não está inteiramente 
correcto, aliás como muitos já o mostraram (e veja-se também uma quantidade enorme 
de estudos sobre a mesma matéria para outros países, disponíveis na internet). E 
também, ao contrário do que disse, não será temporário. 

Se calhar os funcionários públicos deviam ganhar menos do que no sector 
privado. Deviam, ok, 10% menos, por exemplo. Agora, era preciso, em primeiro lugar, 
ter em conta os diferenciais (o que é fácil) e, depois, fazer a redução de forma gradual. E 
só para os salários acima de certo valor. Isto é a Europa, pelo menos era-o na última vez 
que olhei para o mapa.  

17 Outubro 2011  
Onde estamos? 

Ontem vi pouco, muito pouco, na televisão, mas vi José Ferreira Machado, 
director da Nova e que muito estimo, na RTP Informação, a dizer mal do Orçamento. 
Sinto-me acompanhado. Resta agora saber como chegámos aqui. 

18 Outubro 2011 
Modelos de Realidade Geral 

Foi preciso o PSD ir para o governo para muitos perceberem (ou 
admitirem) que o problema não estava nas "gorduras do Estado".    

Foi preciso um Orçamento latino-americano tipo anos 1980 para muitos 
perceberem (ou admitirem) que o problema é do fundo da economia portuguesa, na 
Europa, a que temos. 

O que será preciso ainda fazer para admitirem que o problema não está nos 
"erros do passado", nas PPP et all.? Que nos caia um meteorito em cima? 
Há erros, mas em macroeconomia eles têm de ser medidos em percentagem do PIB, 
sabiam? (E por favor não misturem stocks com fluxos nessas contas). 

http://momentoseconomicos.wordpress.com/2011/10/15/passos-coelho-esta-certo-mas/
http://economico.sapo.pt/noticias/temo-que-o-corte-dos-subsidios-seja-definitivo_129151.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=512521
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Agora que "vemos" que o Estado é assim mesmo, que "vemos" a dimensão das 
necessidades de financiamento externo da economia, podemos pelo menos pôr 
momentaneamente de lado a culpa do passado e perceber que as coisas não podem ser 
resolvidas só aqui, no burgo? Se chegarmos lá, percebemos que há alternativa. E sem 
perder "independência". Afinal, não estamos a receber de fora, e este governo não 
conseguiu fazer a coisa mais anti-europeia que podia encontrar à face da terra, com toda 
a liberdade? E afinal o bom homem económico não é aquele que vai buscar o dinheiro 

onde ele é mais barato? 
Wake up, PS, e não votes nisto. 

18 Outubro 2011 
A "solução" 

Que tal uma negociação com Bruxelas, o BCE e o FMI para aligeirar as metas 
do défice e alargar o recurso ao Fundo Europeu, com o pretexto - verdadeiro - de que é 
um governo novo que encontrou coisas que estavam fora do controlo dele? O problema 
é que a dívida vai subindo. Mas uma coisa de cada vez. Entretanto, o ministro das 
Finanças fazia o mesmo que está a fazer, incluindo cortar alguma coisa mais na função 
pública, mas tudo numa escala menor. Este governo devia sentir-se com a credibilidade 
suficiente para fazer isso, até porque Vítor Gaspar tem boa reputação em Bruxelas e no 
BCE. De passagem, pedia o acordo do PS, que tinha de o dar, o que era mais um trunfo 
lá fora. Não sei se esta é a solução, pois não ando nos corredores do poder. Mas sei que 
há sempre solução, quando se procura. 

19 Outubro 2011 
Francamente... 

...estou sem palavras perante a recepção dada ao meu último artigo no Jornal de 
Negócios. Só posso agradecer a atenção de todos, incluindo as críticas, claro. Foram os 
meus 3 minutos de fama. O mais curioso, talvez, é que foi dos que escrevi mais 
depressa, nos últimos tempos. Será que já estou reestrturado e noutro "patamar de 
competitividade", graças ao choque exógeno que levei? Enfim... 

Não tem sido fácil separar os comentários sobre o que se passa desse choque, 
devo dizer. Tenho de ir atrás e lembrar-me do que aprendi, em várias ocasiões, dentro e 
fora de casa, para fazer essa separação, espero que com algum sucesso. 

20 Outubro 2011 
Sr. Primeiro-Ministro 

No seguimento de uma tradição familiar que remonta à segunda metade dos 
anos 1970, estou aqui a ajustar o meu nível de consumo, como V. Exa. nos pediu, mas 
precisava mesmo de saber se o corte de subsídios (é o mais correcto chamar-lhes assim, 
não é?) é para sempre ou é só para dois anos. É que faz uma certa diferença, como 
compreenderá. Claro que se não souber responder todos nós entendemos, pois sabemos 
como são difíceis estes exercícios de engenharia económica, sendo este particularmente 
arriscado, com a corajosa combinação explosiva de Blanchard, Friedman e Festa do 
Tang. Porventura  V. Exa. até preferia que eu fosse perguntar ao Eng. Sócrates, uma vez 
que a culpa é toda dele, segundo julgo saber, o que farei com todo o gosto. Mas, de 
facto, seria bom termos uma resposta para podermos assumir o correcto comportamento 
económico-financeiro que V. Exa. tanto deseja. Muito obrigado, Um seu criado. 

21 Outubro 2011 
Orgulhosamente sós 

Antes - Plano Marshall: estão doidos ou quê? 
Agora - Eurobonds: isso é para os fracos; perdão da dívida: se nos derem isso 

ficamos mais pobres. 
*   *   * 
Pequena nota histórica: em 1947, o ministro das Finanças de Salazar, Costa 

Leite, opôs-se  à ajuda financeira norte-americana, por razões polítcas e, 
inclusivamente, recusou-se a mandar as contas externas para Paris onde as negociações 
europeias estavam a decorrer. O ministro "acreditava na capacidade de auto-recuperação 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=513415
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do país, apostando na força da identidade nacional para fazer face à ameaça de crise, 
sem que houvesse necessidade de recorrer ao auxílio externo (...) e avaliava esse auxílio 
de forma bastante crítica, qualificando-o de impróprio e de intenções suspeitas." (Rollo 
1994, p. 851). Mas, no ano seguinte, o governo foi obrigado a aceitar por os problemas 
financeiras do país se terem exacerbado, tendo o mesmo ministro das Finanças mudado 
de posição. A ditadura, apesar de tudo, conseguia adapatar-se à realidade. Um aspecto 
interessante desta história é que a rejeição da ajuda foi tornada pública mas a aceitação 
escondida - o que enganou pelo menos uma geração de historiadores. Mas a gente, o 
povo, não se importa que a história se repita, dos dois lados da mesma, desde que não 
sejamos obrigados a ir "mais longe do que a troika". 

22 Outubro 2011 
Emergência nacional 

O governo na Europa, desde há algum tempo, é uma espécie de lego. Portugal 
teve uma ditadura e apanhou esse comboio um pouco a andar. Mas apanhou. E por cá 
também se brincou: mais uma ponte Vasco da Gama aqui, muda este Relatório Porter 
(Mira Amaral) para ali, olha que bem que ficam estas eólicas acolá. Mas este novo 
governo, que não brincou ao lego em pequeno e pensava que era uma coisa cheia de 
gordura, chegou, pegou na boneca da irmã que tinha à mão (a Troika) e arrasou com o 
lego. Ou, pelo menos, está a tentar arrasar. 

É muito provável que Passos Coelho se venha a arrepender, pois ele - e os seus 
ministros - já começaram a ver como se brinca. Já foi a uma inauguração da PT que 
nada tinha a ver com ele (mas foi bom em publicidade para os dois lados); e Santos 
Pereira já anunciou um bilião de euros para umas minas (e as televisões prontamente 
mostraram um buraco na terra) e uma data de benefícios para a prospecção de gás no 
Algarve (e as televisões mostraram umas belas imagens da respectiva costa). Todavia, 
enquanto não chegar ao apuro de brincadeira do anterior governo, pode fazer grandes 
danos. 

E há sinais que mostram quão grande este disparate pode ser. Não é João 
Ferreira do Amaral ("a prioridade do governo é baixar os salários não baixar o défice") 
ou Pedro Adão e Silva (citando Cavaco Silva, "ajustamentos baseados numa trajectória 
recessiva são insustentáveis") que quero citar. É, sobretudo, e isso é que é alarmante, 
para mim, Nicolau Santos, mais uma vez ("se resultar dêem o Nobel a Gaspar") (e 
também Fernando Madrinha ou Ricardo Costa?). Isto pode ser sério, muito sério 
mesmo. 

Mas, para perceber o fundo da questão, é preciso saber como chegámos aqui. 
22 Outubro 2011 

Crise dos 30? 
 A ideia de que estamos a pagar agora os erros dos últimos trinta anos é que é o 

erro dos últimos trinta anos. Ou, pelo menos, um forte candidato. Portugal "sempre" 
precisou de financiamento externo. Aliás, as economias convergentes "sempre" 
precisam de financiamento externo. E porquê? Bem, por causa dos mercados. Se são 
convergentes, têm níveis de produtividade mais baixos e potenciais ganhos de 
produtividades mais altos. Se estão abaixo da média, cada unidade de capital que se 
acrescenta tem ganhos maiores do que as anteriores. É essa a definição de 
"convergente". Nesse caso, o capital rende mais e paga mais e por isso vem de fora. E a 
isso acrescem os movimentos autónomos de capitais, por exemplo, as remessas de 
emigrantes. Bem, mas se a teoria não se entender muito bem, entenda-se o que a história 
mostra, e foi isto, mais ou menos, que entrou, para colmatar os défices externos: 
 - 1870-1890: capital estrangeiro (para caminhos-de-ferro, mas não só) + remessas de 
emigrantes no Brasil; 
- 1890-1910: as mesmas remessas + rendimentos das exportações das colónias; 
- 1920s: ainda as remessas(?) + repatriação de capitais nacionais por causa da 
estabilização cambial (antes de Salazar); 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377809U6sZF1oa6Pr69UQ4.pdf
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377809U6sZF1oa6Pr69UQ4.pdf
http://aeiou.expresso.pt/se-resultar-deem-o-nobel-ao-gaspar=f682116
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- 1950s-1974: remessas de emigrantes na Europa + capital estrangeiro. Sim, foram as 
fontes dos equilíbrios de Salzar (e não outra coisa, como este governo acreditará); 
- algures nos anos 1980 até 1990: capital estrangeiro e Fundos Estruturais (e algumas 
remessas). 

Estas entradas de capital estrangeiro, sob diferentes formas, representaram 
valores entre 5 e 10% do PIB, tal como nestes anos que antecederam a crise. Isto mais 
ou menos que não fui ver os números. A torneira agora fechou, mas isso não quer dizer 
que não volte a abrir. Como já fechou e abriu anteriormente. Agir como se estivessemos 
no fim do mundo, isto é, olhando só para as contas, não é digno de um governo europeu. 
Mas, pronto, o que interessa são as eleições e eles mesmo fazendo disparates vão 
aguentar-se e estar lá quando a recuperação vier e vão colher os frutos. Tal como 
Salazar estava lá e colheu os frutos quando teve a sorte de ver as contas externas 
melhorarem.  E Nuno Valério, que foi o primeiro a estragar o mito, bem recorda 
num artigo do "Público". 

23 Outubro 2011 
Esquerda, direita, volver 

O actual governo diz-se inimigo de José Sócrates e do que ele representa. 
Todavia, Sócrates e os seus amigos podem agradecer a Passos Coelho por lhes estar a 
preparar tão bem o terreno para o regresso do socialismo encartado. 

Às vezes parece que só os países mais desenvolvidos têm história política e que 
a portuguesa se resume à história de grandes regimes, o liberal, o republicano, o 
salazarista, o democrático. Mas não é bem assim. Há muito mais. Também por cá há 
tradição de confronto chão entre interesses políticos diferentes. Aliás, esse confronto é 
às vezes mais exacerbado do que devia. 

Então ganhemos balanço, porque ajuda a encontrar o sentido. O liberalismo do 
século xix não foi sempre a mesma coisa. Começou com um entendimento, um acordo 
de regime, muito importante à altura, para sarar as feridas de sucessivas guerras 
fratricidas. Depois o sistema político foi resvalando para a direita, não apenas por causa 
de Fontes Pereira de Melo, mas porque a ordem internacional a isso ajudou. Em 1886 
tudo mudou. Subiu ao poder um governo do principal partido da oposição, à esquerda, e 
tudo o que existia no remanso do Estado mudou de lugar. Ou quase tudo. O resultado 
foi, mais ou menos, a crise de 1891 e, no ano seguinte, mais uma vitória da esquerda. A 
partir de então voltaram as lutas mais acesas entre facções políticas, que culminaram 
com o golpe de estado da República, que confirmou a esquerda no poder. A seguir veio 
o contragolpe, do Estado Novo, ficando a direita com o poder durante as décadas que 
sabemos. Em 1974 mudaram-se outra vez os pratos da balança e desde então a esquerda 
tem saído vencedora, com pequenos interregnos que, mais ou menos, culminariam em 
Sócrates. Este ainda tentou mostrar laivos de direita, mas não conseguiu. 

Chega, diz este governo. Agora chega que queremos voltar a mandar e para 
sempre. Essa posição é perigosa e injustificada e sobretudo indigna de uma direita 
ordeira e concretizadora. Do que precisamos menos agora é de vingança, do regresso da 
história. Do que precisamos é de uma direita civilizada que nos coloque pelas suas mãos 
mais perto da Europa. O resto são conversas. Incluindo todas estas conversas sobre 
défices, responsabilidades, equilíbrios, culpas que, como todos sabemos muito bem, são 
falácias. E, infelizmente, falácias das boas, porque baseadas em bocadinhos de 
realidade. 
Hoje no i. 

25 Outubro 2011 
O empobrecimento ilícito 

O que nos vale é que o Primeiro-Ministro é intelectualmente honesto - e não o 
digo com ironia (nem pela primeira vez, se é que isso interessa). É que assim 
descobrimos os verdadeiros meandros do "plano" que vai sendo revelado às pinguinhas 
(a nós e ao PM, convenhamos). Ora, todas as contas feitas, o plano é esse: empobrecer o 
país para que ele se "ajuste" à condicionante externa. Genial! 

http://pedrolains.typepad.com/Val%C3%A9rio%2023.10.2011.pdf
http://www.ionline.pt/opiniao/esquerda-direita-volver
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Pois bem, e quanto ao passado? Bem, qanto ao passado, a receita, por coerência, 
teria de ser a mesma: um país mais comedido - pobre mas honrado - a viver segundo as 
suas possibilidades. Já passámos por aí e, fora uns tabefes aqui e ali - e uma dúzia de 
mortos civis e uma guerra... -, nem nos demos muito mal, economicamente falando. 
Claro que havia as remessas dos emigrantes - mas não queremos agora ser 
impertinentes... 

O que é mesmo interessante notar é que este "plano" vindo de liberais (com 
aspas, sff) é do mais anti-liberal que há: se o passado tivesse sido igual ao futuro que aí 
se desenha, o que teríamos tido era controlo de capitais e restrições ao crédito... o 
problema era que a UE não deixava. Restava o quê? Sair da UE ou então fazer 
legislação, também ela genial, sobre, por exemplo, o número de metros quadrados de 
casa que uma pessoa podia comprar, um limite à cilindrada dos carros, impor quotas do 
turismo nacional nas vendas de pacotes de férias nas agências e, sei lá, o céu é o limite. 
Quando se usa o estado para torcer a economia, não há limites. 

26 Outubro 2011 
Fantástico 
Não só apertamos o cinto, contraímos a economia, vamos para além da troika, como 
ainda ajudamos a Grécia. Maior generosidade não podia haver. Já não é o bom aluno, é 
o tanso da aula. Ou não é isso que significa aogra o estado português ter de mandar o 
dinheiro do empréstimo da troika para os bancos portugueses 
que perderam com o corte da dívida grega? Dinheiro que 
acresce à dívida pública, que é sua e minha. E que o governo 
já disse não querer saber como vai ser gerido, e se vai para 
bónus e dividendos ou não  - por este andar daqui a pouco 
estamos todos socialistas lá bem para a esquerda. Se calhar 
estouenganado. Ou então alguém se esqueceu de pôr a equação do perdão grego no 
"modelo" em vigor. Papandreu saíu em braços, sorridente, a dar uma entrevista à BBC a 
dizer que o que estava em causa não era a Grécia, mas sim o euro e a Europa, com todos 
a concordar. Passos Coelho passou um bocado despercebido, não foi? Para dizer o 
menos. Bela figura que devemos ter feito por lá. Mas isto não é evidente? Não é 
clamoroso? Não percebo como isto está a acontecer, francamente. Devo estar a ver 
alguma coisa muito mal, pois não faz sentido nenhum. Será que se prepara alguma 
surpresa fantástica que nos vai pôr a todos de boca aberta? Talvez, quem sabe. Muitos 
perguntam qual a alternativa. Pois agora ela parece bastante clara: mais Europa, que 
compensa, e menos isolamento. 

27 Outubro 2011 
Às vezes... 

...convém virar o copo ao contrário, só para pensar de outro modo. Nem sempre 
resulta, mas algumas vezes novas luzes se levantam. E se 
Merkel fosse, afinal, a salvadora da Europa? Fica a dúvida. 

Uma coisa todavia parece certa: se Merkel está a fazer o 
que faz, sozinha, é porque os Países Baixos, a Finlândia, a 
Dinamarca, etc., etc. (os bons da fita) a deixam. E se a deixam é 
porque está a trabalhar para eles. Esta malta não brinca em serviço e objectivos são 
objectivos. Ou não. Fica a dúvida. 

27 Outubro 2011 
Desastrosos 
Mudem de conselheiros e já - e mandem os actuais... bem, não sei bem para onde, que 
as ideias deles já não valem nada em lado nenhum. Quem acredita na lei dos grandes 
números sabe que o povo tem sempre razão. E o povo parece que falou e bem alto. Mas, 
claro, isso não os vai convencer de nada. Ou vai? PS, ainda te vais abster? Se o fizeres 
por causa do "lá fora" está tranquilo que é pior a tua abstenção, pois revela um país de 
nabos - que, como se vê na prova anexa, não somos. Como chegámos aqui? 
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28 Outubro 201 

Você já pensou... 
...no fundo do seu ser que a ideia de que é necessário empobrecer é 

profundamente *pequena* (não encontro a palavra certa)? Claro que sim. E saberá 
porquê? Se calhar sabe, por intuição. Mas a teoria económica também tem uma resposta 
boa. É que essa brilhante ideia decorre de uma análise de estática comparada. E o que é 
isso? É como descrever um filme pelo princípio e pelo fim. Ou seja, só se vê o que está 
aqui e o que está ali, sem se ver o caminho que leva de uma coisa à outra. É ver aquilo 
que vê um contabilista... de falências. O que vai acontecer durante um tempo é que esta 
pobre economia vai produzir mais daquilo que beneficia de salários mais baixos. Mas 
isso não se vai aguentar durante muito tempo, pois haverá sempre outras fontes de 
salários mais baixos. Estamos em economia aberta, na globalização. Quando isso se 
esgotar, voltamos ao ponto de partida. O mesmo que se passa com as desvalorizações 
cambiais, remember? Ou voltamos atrás. As economias - e sobretudo as mais pobres - 
crescem por transformação estrutural (tautologia aborrecida mas sempre necessária de 
recordar), coisa que a baixa de salários vai atrasar. É assim tão difícil perceber isto? E 
como se chegou aqui? 

29 Outubro 2011 
Eis... 

...mais coisa menos coisa, o que penso. Notem a serenidade, a normalidade, a 
casualidade, o bom senso das palavras. Incluíndo dizer que pode estar errado e os outros 
certos. Mas nem todos demos atenção às mesmas aulas, nem tivemos os mesmos 
professores... 

30 Outubro 2011 
Socio-comuna 

Como avalia a desvalorização interna que o Governo português está a pôr 
em curso? 

É uma estratégia de alto risco. É verdade que Portugal tem de conseguir uma 
desvalorização interna, mas vocês terão de aplicar medidas tão duras, que conduzirão a 
uma recessão profunda. Os mercados podem não vos dar o tempo de que precisam. 
Estão muito nervosos, e poderão colocar-vos mais e mais pressão. Pode acontecer que 
as coisas ainda piorem, como aconteceu na Grécia, exigindo mais e mais austeridade 
que torne uma crise gerível numa crise insolúvel. 

P. De Grawe ao "Jornal de Negócios" (v. post anterior). 
31 Outubro 2011 

Gregos hoje 
Ora toda esta informação foi conseguida pelo FT que a pediu à Comissão Europeia. Não 
devia ser assim, mas enfim. A Grécia vai ter mais um empréstimo de 130 biliões de 
euros e como vão ser gastos? €30bis vão para compensar os detentores dos actuais 
títulos do tesouro que vão perder 50%; €30bis vão para a recapitalização da banca; o 
resto soma-se aos €42bis que ainda sobram do pacote de há um ano (que foi de 

http://economia.publico.pt/Entrevistas/Detalhe/eliminacao-dos-subsidios-nao-e-corte-eficiente-na-despesa_1517893
http://downloadsexpresso.aeiou.pt/expressoonline/PDF/Sondagem281011.pdf
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€110bis), o que faz... já me perdi (ler na fonte). Mas, todas as contas feitas, a Grécia vai 
ter mais do que o necessário ou melhor vão ter muito espaço para respirar. Com isso 
tudo ainda vão para referendo. Interessante… 

01 Novembro 2011 
Gregos ontem 

A gente está sempre a aprender - ou a recordar. A Grécia tem uma história 
europeia diferente da portuguesa (ou da espanhola). É do sítio, dizem uns e eu repito. 
Todos gostam dela, incluindo ingleses, alemães, franeses, assim como russos e turcos. 
Ora isso dá trocos, havendo alguns exemplos mais recentes. Em 1981, a Grécia aderiu 
às Comunidades Europeias e tornou-se, claro, um dos 10 membros com direito de veto 
para muitas coisas. Em 1985, quando se terminavam as negociações para o Acto Único 
Europeu e o alargamento a Espanha e Portugal, o governo grego não fez mais do que 
pedir a duplicação dos fundos estruturais a troco do seu voto favorável nessas 
negociações (e foi por estas que foram reduzidas, naquele Acto, as matérias em que é 
preciso unanimidade de voto). A história, quando faz sentido, às vezes, conta. 
Lições para Portugal? - Muitas. Mas a primeira, talvez, é que não está tempo para 
brincar aos liberais e muito menos aos falcões. 

01 Novembro 2011 
Frequentemente me engano... 

...e muitas vezes tenha dúvidas. Por isso vou à Net, já que à minha volta está 
tudo tão ou mais baralhado do que eu. Este salvou-me. É isso. E aqui diz-se algo de 
semelhante. O que levou à ideia de referendo? Sim, foi a política interna, mas foi apenas 
a procura de maior base de apoio? Parece pouco. 
Entretanto, um amigo mandou-me esta peça de História Económica que mostra uma 
saída, embora remota. 

PS: E ainda seguir o link do comentário do AFS abaixo. Como é fácil perceber 
as coisas quando se percebem as coisas. Entretanto, por cá continuamos a Leste, na 
"agenda de profunda reforma estrutural". 

01 Novembro 2011 

Lições húngaras 
No meio desta história que nos assusta, há outras, fora do euro. Mas são 

histórias com outros desenlaces, por agora. Trata-se da Hungria. Lembram-se daquelas 
lições que nos diziam que já não haveria fronteiras e que a concorrência ia mudar tudo? 
Que já não era preciso fazer contas apenas aos bancos nacionais e que poderíamos fazer 
o que quiséssemos? Pois, foi o que um milhão de húngaros fez. Claro que há muito 
nesta história, incluindo o facto de o sistema financeiro húngaro ter fortes ligações à 
Áustria, por razões imperiais. E foi isso que aconteceu, os bancos austríacos (e 
porventura também húngaros) fartaram-se de emprestar a taxas baixas às famílias 
húngaras - mas em francos suíços. Veio a crise, veio a desvalorização, e as taxas de juro 
suíças em florins húngaros escalaram. Não foi preciso o euro. Foi apenas preciso um 
mercado alargado - e o aproveitamento dos bancos que chutaram para os consumidores 
o risco, que estes não souberam, claro, avaliar. Rings a bell? Isso é interessante, pois dá 
lições de como as pessoas agem perante a informação que têm e retira razão aos 
moralistas. Afinal, se muitos países cometem "erros" parecidos, o problema tem de estar 
em algum elemento comum. Que eu saiba, a gente tem pouco em comum com os 
húngaros - ou com os gregos. Mas há mais. Ali houve solução: o governo húngaro 
decretou que os devedores podiam pagar os juros a uma taxa de câmbio inferior à do 
mercado, sendo que os bancos arcam com os custos da diferença. Será uma 
reminiscência do comunismo, ou apenas uma boa medida? A segunda pois, assim, os 
bancos, para a próxima, portam-se melhor na distribuição dos riscos. Ou não. No 
entretanto, podemos concluir que há medidas para ultrapassar estas crises. E que o 
problema do euro é mesmo sobretudo político. 

02 Novembro 2011 

http://blogs.ft.com/brusselsblog/2011/10/wither-greeces-new-e130bn-an-update/#axzz1cHIptBCd
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/11/01/will-greece-destroy-the-euro-zone/a-greek-referendum-spells-trouble-for-the-euro
http://www.iiea.com/blogosphere/a-greek-referendum
http://www.project-syndicate.org/commentary/james60/English
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-12/orban-says-feasible-to-fix-franc-rate-on-hungary-loans.html
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Quem chamamos à sala, Papandreou ou Draghi? 
Pedro Santos Guerreiro não gostou do referendo, mas eu gostei da forma como 

ele acabou o seu artigo, embora lhe acrescente um sublinhado: 
"Ainda vamos a tempo de evitar o abismo, mas precisamos de bom senso na 
Grécia e provavelmente de mais intervenção do Banco Central Europeu." 
Pode é ainda ficar tudo na mesma, sem referendo e sem mais BCE, pois Papandreou se 
calhar ainda recua e Draghi já disse que do lado da impressora fica tudo na mesma. Isto 
é, tudo na mesma mas com mais uma cicatriz. Casa em que há pão todos ralham e todos 
têm razão. Esta Europa... 

03 Novembro 2011 
Fantastique 

13h45 (isto tem de ser hora a hora) 
Draghi desceu o juro e Papandreou demite-se (?) e consegue (?) o 

que queria: calar a oposição. E se calhar ainda haverá (?) um governo 
chefiado por umbanqueiro central, Lucas Papademosmas, antigo vice-
presidente do BCE, e um "dove". As cartas estão de volta no baralho. 
Quem disse que a democracia não valia a pena? 

No meio disto tudo, não esquecer os resultados da cimeira europeia da semana 
passada: fundos para a capitalização dos bancos, mais fundo de resgate e um bom 
acordo para a Grécia. Não tarda Bernanke vem a Paris selar o namoro. Mas é melhor 
esperarmos sentados... 

03 Novembro 2011 
"Il était inévitable que la politique se venge" 

Calma e não fazer inferências internas em prol do "silêncio" luso. Sarkozy e 
Merkel zangados não é má coisa. Lembram-se? Não eram eles os líderes fracos? 
PS: é interessante notar como o interesse das fontes pode variar segundo as regiões. Os 
jornais franceses estão a ganhar nesta coisa da Grécia. 

03 Novembro 2011 

O Plano Marshall dos pobrezinhos 
Há uma coisa ou duas que o artigo de Pulido Valente e o Editorial do "Público" 

de hoje, em muito coincidentes, não têm em consideração. Por exemplo, o facto de a 
política grega, por ser confusa e não ter medo do "lá fora", ter conseguido um meio-
Plano Marshall que se traduz em dois-dois pacotes de ajuda e no perdão de metade da 
dívida externa privada (ou cerca de 30% do total). Este tipo de ajudas é fundamental em 
regimes de câmbios fixos com movimento livres de capitais. O Plano Marshall foi 
precisamente o primeiro reconhecimento disso. Se não fosse esse Plano, e outras coisas 
que com ele vieram, a Alemanha teria passado 20 ou 30 anos a pagar reparações de 
guerra e o resto da Europa a sofrer o facto de a Alemanha ter passado esse tempo a 
penar para o fazer. Ou ainda teríamos a Alemanha de leste a sofrer os "ajustamentos", à 
Vítor Gaspar, em vez de ter sido inundada com marcos (ou melhor, com euros). É a 
vida. Não há outra maneira. E sempre foi assim. 

Alguém já lembrou Eichengreen  que, no seu livro Golden Fetters (algemas de 
ouro), defende que o padrão-ouro acabou, ou não foi restabelecido na primeira metade 
do século XX, porque os países se tornaram mais democráticos e as populações já não 
aturavam os "ajustamentos" necessários para manter os câmbios fixos. Eichengreen nem 
fala de Portugal que saiu do padrão-ouro, em 1891, pelas mesmas razões – o que dá 
mais força à sua ideia. 
A Grécia actual é exemplo de tudo isso, a saber, um país sem consensos internos para 
apertar o cinto na medida do necessário e, em consequência, obrigada a exigir do 
exterior e da pior forma, caótica, o seu Plano Marshall. E leva-o porque está onde está. 

Lições para Portugal? Lembram-se das lideranças e tal e coisa? Pois, então 
recordemos os velhos e lembremo-nos de Mário Soares que viu na Europa o que poucos 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=516725&pn=1
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=516717
http://www.bbc.co.uk/news/world-15575198
http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2011/11/03/jean-pisani-ferry-il-etait-inevitable-que-la-politique-se-venge_1598269_1581613.html#ens_id=1268560
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viram. Já não há Guerra Fria e a Europa vai até à Ucrânia. Mas também, agora, estamos 
lá dentro. O que fazer? A primeira coisa, talvez, é parar de dizer que "não somos a 
Grécia", é não matar a política. Não o somos, mas temos de reconhecer que eles 
alcançaram objectivos - ou estão em vias de alcançar - importantes. Não se quer, nem se 
pode seguir o mesmo caminho cá? Eu acho que não, outros acharão que sim. Mas é 
preciso reconhecer o fundo do problema e notar que essa foi uma das soluções, se bem 
que traumática e ainda parcial. Sem se perceber isso não se encontra a tal "alternativa" 
que todos, no fundo, sabemos que existe. E existe mesmo. Nem que seja só para daqui a 
dois ou três anos. 

06 Novembro 2011 
Revise and resubmit 

O paper de Vítor Gaspar levou um revise and resubmit, sendo referees, 
primeiro, Cavaco Silva, depois, as sondagens (e o "outro" PSD) e, finalmente, porque 
ainda entregou o relatório a tempo, António José Seguro. Vamos ver o que se passa a 
seguir. Mas, se levar as mudanças necessárias para ser aceite, já não será o mesmo nos 
seus fundamentos. Uma revista consagrada, com mais de 800 anos de História, não 
aceita coisas demasiadamente arriscadas ou pouco demonstradas. Se tal se confirmar, 
ainda bem. E, como sabemos, não é vergonha nenhuma, antes pelo contrário. 

06 Novembro 2011 
O euro 

Há dois anos ou mais que as más notícias não param de chegar à Zona Euro. Ao 
contrário do que acontece nos EUA e na Grã-Bretanha, graças, sobretudo, aosbancos 
centrais. Significa isso que o euro pode acabar? A resposta é simples: sim. Então, e será 
que acaba porque não houve vontade política para o salvar?  A resposta é simples: não 
sabemos. Efectivamente, pode ser que o euro acabe porque não houve meios suficientes 
para o salvar. Se assim for, será a quarta ou quinta pior ideia do século XX europeu. 
Bem, vistas as coisas assim, talvez... a espera pelo seu fim venha a ser um pouco longa. 
Mas as coisas estão pretas. 

06 Novembro 2011 
Grafologia pueril 

Não é obsessão, é coincidência. No outro dia, num dos seus artigos, Pulido 
Valente chamou pueril ao livro do ministro da Economia, intitulado Portugal na Hora 
da Verdade. Ao mesmo tempo, em várias ocasiões, no mesmo local, o mesmo colunista 
elogia Medina Carreira pela sua "visão". Ontem voltei a ver este fiscalista a mostrar 
gráficos na televisão e a anunciar o fim do mundo. Acontece que esses anúncios 
aparecem agora como tendo ainda mais razão, pois são da mesma pessoa que "previu" o 
que está a acontecer agora. Encurtando razões, Medina Carreira e Santos Pereira falam 
precisamente da mesma coisa. Só que um vai pelo caminho fácil, dos gráficos 
desconexos,  e parece sério, e o outro foi pelo caminho difícil, escrevendo um livro que, 
precisamente, parece pueril. VPV tem sempre um bocadinho de razão, mas não viu, 
porventura, esta ligação. Em consideração pelo trabalho que representa, eu não 
chamaria pueril ao livro de Santos Pereira. Talvez dissesse, por exemplo, que é um livro 
com pressupostos a precisarem de uma profunda revisão - como se pode concluir, aliás, 
pela observação da acção do autor enquanto ministro. E o que seguramente se 
concluiria, também, se Medina Carreira fosse o ministro de serviço. 

08 Novembro 2011 
Apostas 

Há dias que não vejo notícias sobre Portugal e para lá de Badajoz também 
ninguém fala deste canto da Europa, naturalmente. Nem sabem se o governo é do PS ou 
do PSD - do quantas? Mas uma hipótese começou a ficar clara na minha cabeça. Passos 
é capaz de ter tido uma ameaça de demissão: se mexe no Orçamento, perde o Ministro. 
Isto de ministros independentes, em que gestos desses não acarretam 
custos próprios e ainda dão aura, tem às vezes os seus custos políticos. Vai 
uma aposta? Daqui a trinta anos vemos, nos arquivos.  

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7192
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7192
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E ainda: por que foi imposta a lei da rolha à Troika? Porque ela não concorda com o 
Governo? Ou é porque concorda tanto que nem vale a pena falar? Vai uma nova aposta? 

10 Novembro 2011 
Está confirmado 

O Orçamento não vai ser revisto. Reparei agora que o ministro-sombra das 
Finanças já tinha falado. Não fui o único, claro, a ver isso. Confirma-se que Vítor 
Gaspar não gosta muito do estilo "revise and resubmit"; é mais relatórios e meia bola 
em força. Estão a fazer mal, muito mal. Mas, por mim, façam o obséquio e disponham. 

10 Novembro 2011 
O plano entrou em loop 

Quando se faz um plano para mudar tudo sem saber como tudo vai acabar 
simplesmente porque não é possível fazer planos que mudem tudo e por isso nunca se 
sabe como tudo vai acabar, só pode dar mau resultado. Evidentemente. Tão mau que foi 
sendo notado mesmo pelos mais próximos, pelos mais amigos (bem, alguns 
descobriram que afinal não o eram assim tanto). Primeiro foi o 
Presidente da República (e antes Manuela Ferreira Leite), depois 
Bagão Félix, depois outros do PSD, depois João César das Neves, 
depois a Igreja, entretanto os patrões também nem por isso, depois 
ainda possivelmente aTroika (que foi silenciada) e a meio desse longo 
caminho ainda Paulo Portas. Finalmente, chegou ao amâgo, aos bancos, que foram ao 
ponto de escrever uma carta à Comissão Europeia a pedir ajuda e, agora, ao 
próprio Banco de Portugal (ver "Público" de hoje). É preciso dizer mais alguma coisa, 
Sr. Primeiro-Ministro? Ainda não percebeu? Será que só com os "capacetes azuis", com 
uma intervenção da NATO? 
E as razões que levaram os bancos a escrever à Comissão, e à intervenção do Banco de 
Portugal, são as mesmas que levam toda a gente a ver que este plano é mau, mal feito e 
irresponsável: é que o ministro das Finanças também quer "apertar" a economia no que 
diz respeito ao financimanto dos bancos, pois quer que eles paguem a intervenção que 
vão receber em capitais públicos (do empréstimo da Troika) em três em vez de em cinco 
anos (ou mais, caso fosse necessário). 

11 Novembro 2011 
Na Irlanda... 

...há um ano foi planeado assim: uma redução de 15 biliões de euros em quatro 
anos, depois de um aumento de 2,5 vezes dos gastos sociais, nos 10 anos anteriores. 
15/4 dá 3,75 bis por ano, não é? No Portugal de Gaspar o corte vai ser de quanto, entre 
2011 e 2012? 5,7 biliões, se não me engano. Enfim, lana caprina, mas tive de confirmar 
para acreditar no que há um ano parecia ficção científica - e é. 

13 Novembro 2011 
O pensamento de Vítor Gaspar 

Isto é mesmo a sério e, para mim, importante. Estou a tentar, 
genuinamente,  compreender melhor o pensamento do ministro das Finanças. E isso por 
uma razão: é que reparei que há uma contradição entre aquilo que a sua acção actual me 
leva a concluir sobre o seu pensamento sobre a integração europeia, e o papel que ele 
teve, historicamente, no processo de adesão ao euro, nos anos 1990. Do passado temos 
de concluir que é um adepto incondicional da integração; da sua acção como ministro, 
actualmente,  parece que temos de concluir o contrário. A chave desta aparente 
contradição é importante para se perceber melhor o que o ministro pretende fazer. Sim, 
eu sei, a deflação que ele quer permite abrir a economia e por isso é uma política 
(aparentemente) a favor da integração. Mas essa enorme deflação implica que não se 
conta com os mecanismos da integração, como se contou no tempo dos fundos 
estruturais, e o abandono, a prazo indeterminado, do objectivo da convergência real. 
Para além de que é contraditória, uma vez que o financiamento externo terá sempre de 
regressar, quando regressar a convergência real. Complicado? Sim, porque ainda estou a 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=518649
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=518649
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2010/11/deep-into-your-pockets.html
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pensar (um luxo ao dispor de quem não tem de tomar decisões...) Em qualquer caso, um 
texto importante nessa minha leitura (que será lenta) é este. 

13  Novembro 2011 
Dilemas 

Acabei há pouco de escrever o meu artigo mensal para o Jornal de Negócios, 
que sairá na próxima quarta-feira. Puxei pela cabeça mais do que o costume, por causa 
do impacto que o anterior inesperadamente teve. E, já sabia, não fiquei contente. A 
diferença entre o meu trabalho preferido e estes periféricos é que, no primeiro, só se 
escreve depois de investigação e com todo o tempo do mundo (e muita disciplina), ao 
passo que, no segundo, escrevem-se sobre "ideias" que vão e vêm, ao sabor de ventos. 
Já pensei em recorrer mais a dados, mas isso muda pouco, pois dados desgarrados só 
tornam as ideias piores - ou substituem-se a elas. No "estrangeiro", há colunistas mais 
baseados em dados, mas têm equipas por trás deles, e aqui não é possível. Neste blogue 
as coisas são um pouco diferentes, pois a responsabilidade é menor e posso misturar 
"bocas"com pensamentos mais "profundos" e informação sobre o meu verdadeiro 
trabalho. Onde quero chegar? À minha obsessão do momento, claro: os disparates que 
este governo anda a fazer. Em vez de arranjar ou, pelo menos, projectar sistemas que 
estimulem as pessoas das universidades a publicar mais coisas sérias - como o "sexénio" 
em Espanha - anda atrás de nós a reduzir-nos os salários. E, assim, a justificar que se 
perca tempo nos acessórios. Claro que esses acessórios são inescapáveis para quem 
queira quebrar a rotina e dar corda ao pensamento. Mas, mesmo assim, o que se fez não 
ajuda. Enfim. Mas como ainda há muitos anos pela frente que, seguramente, não serão 
alimentados a bocas ou a crónicas, o melhor é mesmo continuar o trabalho para o 
próximo livro, um projecto muito ambicioso que não sei se vou conseguir concretizar. 
Embora não tão ambicioso quanto o OE2012, pois não pretendo com ele mudar o 
mundo. 

14 Novembro 2011 

This time is different 
Ontem dei uma aula sobre este livro (que nasceu com este paper) a alunos do 

doutoramento de história, aqui no ICS. Dei uma aula, isto é, pus-me ma mesa de topo da 
sala de aulas e desatámos a conversa - não sem dar a "matéria", claro.  Este país já não 
está para conversas moles. As pessoas já sabem muito mais do que os ministros 
imaginam. É mais do que hora para melhorar a retórica política. 

16 Novembro 2011 
Os exames 

Eis as notas dos exames da Troika para 2011: 
Irlanda: 10,6 
Grécia: 9,0 
Portugal: 5,7 
A Grécia ainda vai à oral, mas Portugal tem de estudar mais, muito mais. 

16 Novembro 2011 
Que bela fita 

A Troika está cá, Passos Coelho em Angola e Paulo Portas nem faço ideia. 
Agora o Governo fala pelo ministro das Finanças e este pela Troika. Ah! Sorte daqueles 
que estarão cá no belo dia em que os arquivos poderão ser consultados e as actas lidas. 

16 Novembro 2011 

Orgulhosamente só 
Houve um avanço positivo nos últimos dias, apesar de tudo, e há um sinal de 

esperança, sendo que tudo se traduz naquela velha ideia de que a passagem por uma má 
experiência pode servir de vacina. Se calhar, Portugal ainda precisava de passar por uma 
espécie de ditadura das finanças em democracia. Frise-se que a democracia não está em 

http://fesrvsd.fe.unl.pt/WPFEUNL/WP1992/wp191.pdf
http://www.amazon.com/This-Time-Different-Centuries-Financial/dp/0691142165
http://www.nber.org/~wbuiter/cr1.pdf
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causa pois quem lá está foi votado e quem não está tem todo o poder para convencer os 
eleitores da necessidade de uma mudança - até com o mesmo partido. 

Mas a verdade é que o ministro das Finanças parece estar só, muito só. São 
deduções mas há muito a deduzir. Portas, já todos notaram, anda há semanas de passeio 
pelo mundo; esta semana, estranhamente, foi a vez de Passos Coelho ir rapidamente e 
em força a Angola, numa altura em que está a ser feita a avaliação da troika. Este 
abandono do barco só pode ser um sinal, entre outros. 

Gaspar tem posto contra si tudo e todos. Ninguém o defende, a não ser um ou 
dois colegas (não vale a pena dizer nomes, pois não se trata aqui de pessoas mas da 
situação do país). Pôs contra si os do costume, à esquerda, mas também o Presidente, 
parte do PSD, os patrões, a Igreja e, mais recentemente, os bancos, incluindo o Banco 
de Portugal, por causa das capitalizações. Na verdade, isso também serviu para mostrar 
quem manda e despertar muitas cautelas. Apesar de ninguém concordar, também 
poucos dizem discordar. O assunto é tão sério que o estão a tratar em sede própria, 
como deve ser. E, ao que parece, os bancos vão conseguir algum bom senso. Não são, 
felizmente, o mexilhão. 

Mas o derradeiro sinal da solidão foi o pedido de auxílio à troika. Como já 
podíamos calcular, as troikas fazem o que os governos querem, dentro de certos limites. 
Fizeram - é agora evidente - o programa que o PS de Sócrates quis, mais coisa menos 
coisa, e está agora a fazer o que o governo de Gaspar quer. A mudança não foi de um só 
passo, pois, primeiro, a troika foi silenciada, para depois receber as novas instruções e 
sintonizar-se com o novo governo. É, todavia, um sinal de grande solidão ter de pedir à 
troika que defenda o seu "modelo", o seu espantoso modelo. Quando é que nos vamos 
livrar desse modelo, é que não sabemos. Mas haja esperança pois os países são sempre 
mais resistentes do que as experiências que lhes querem impor, em ditadura ou em 
democracia. 

Ao contrário do que alguns, sobretudo lá fora, poderão pensar, Portugal não está 
tranquilo. Não que a bomba rebente na rua - ela pode rebentar bem mais perto, no 
próprio governo. As viagens dos dois líderes da coligação mostram que as coisas não 
estão lá muito bem, nem entre eles, nem com o ministro. Ou isso, ou estou a ter um 
sonho. 

17 Novembro 2011 
A magia da economia 

Se você quer realmente saber o que o Governo deve fazer para sairmos da crise, 
quais as medidas que podem ter melhores resultados, se se devem baixar os salários, a 
TSU, diminuir o número de feriados, de pontes, aumentar as horas de trabalho ou tudo o 
resto que está num aceso debate há muitos muitos meses, só tem duas coisas a fazer: 
olhar para trás ou para outros países, quando e onde fomos mais felizes. E o que 
encontra? Já viu bem? Encontra exemplos fantásticos de... grandes políticas 
macroeconómicas. Encontra a consolidação institucional, a integração europeia, as 
políticas de estabilidade cambial e monetária, as políticas de educação, saúde e 
segurança social, as políticas de investimento público. 

E encontra tudo o resto, mais importante, muito mais importante, tudo o que se 
passa na cabeça e na acção do sector privado e com que o Estado pouco ou nada tem a 
ver. 
Deixemo-nos de discutir lana caprina, Sr. Governo, pare de lançar para o debate, 
directamente ou através da troika, medidas de corte-e-costura, e concentre-se no 
essencial: como arranjar dinheiro para passarmos esta aflição e a economia dar a respota 
correcta para a saída da crise. 

Agora que o ministro das Finanças começa a ver que o seu plano não quadra - e 
a reacção à proposta de descida dos salários por parte de muita 
gente mostra como este país pode ser inteligente e dinâmico (e 
não precisa de ir para a rua) -, não vamos ter uma outra 
catadupa de ideias geniais da Economia, pois não? 
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Lembram-se do que todos os outros ministros da Economia, no passado, fizeram? E 
como eles promoveram o crescimento? Pois, também eu não. E foi por uma boa razão: 
quem manda na economia é a economia, não o ministro. 
93% do que os governos fazem é distribuição de riqueza. Ok, vou ser menos radical: 
84%. O resto são as grandes políticas de estabilização macroeconómica, de integração 
internacional, e outras coisas assim. 

18 Novembro 2011 
Ah... 

...mas, atenção, se o BCE intervier a sério, e citando Margaret Thatcher, we 
want our money back. É que, nesse caso, o actual governo português fica mal na foto, 
muito mal. Foi preciso a crise chegar ao centro, como muitos já adivinhavam, para se 
chegar mais perto da solução. Mas qual é o problema disso? Quase sempre foi e quase 
sempre será assim, sobretudo em situações de crise. O que é preciso é ter calma, respirar 
fundo, e deixá-los pousar. 

18 Novembro 2011 

Lições espanholas 
Em Portugal ainda há uma ideia antiga que vê Espanha como um país igual, 
com um passado igualmente pobre. Pois, não é.  E estamos a ver isso hoje. 
Mariano Rajoy vai ganhar, é um político normal, sem grande carisma, dizem, 
que nunca faz mais nada na vida, e é líder da oposição há anos, tendo perdido 
eleições gerais em 2004 e 2008. Seguramente que não vai querer mudar o país 
de alto a baixo, muito provavelmente não escolherá um ministro das Finanças 
do BCE, e não terá desculpas para dizer que não conhece a situação do país e 
das contas públicas. Got the point? Estão noutra. Eu sei que é difícil fazer o 

mesmo com menos, isto é, ser mais moderno num país mais atrasado. Mas, se a política 
e as elites que nela estão ambicionam fazer a diferença, por que não abrem os olhos? 
Por que não seguem as "melhores práticas", que tanto apregoam aos outros?  

Já que por cá se insiste nos disparates, podíamos aproveitar, nós, povo, para, pelo menos 
mentalmente, mudar o feriado do 1º de Dezembro de 1640 para uma data a escolher de 1580. 

20 Novembro 2011 

Parabéns, 
Dr. Passos Coelho, conseguiu convencer o Dr. Pulido Valente (ler na óptima 

entrevista ao Pedro Lomba, hoje no P2) que temos de empobrecer. Com tanto êxito, 
sugiro que vá já para Madrid convecer o seu camarada Don Rajoy e depois para Roma, 
Dublin, Paris, Haia, sei lá... com essa ideia brilhante, o céu é o limite. 

20 Novembro 2011 
O PSD vai sair do PPE? 

Boa, PS! E, agora, Sr. Primeiro-Ministro, como vai responder? Pois, era 
evidente, o mesmo com mais justiça. Mas o mais interessante é que o PS não inventou 
nada. Propõe coisas na mesma linha do que Sarkozy e Rajoy fizeram ou vão fazer. Mas, 
claro, eles por lá não estão obcecados com a desvalorização interna. Com aquela 
brilhante ideia de que se baixam as pensões e os salários da função pública, reduzindo à 
bruta a despesa pública, na esperança de que os privados fossem atrás e baixassem 
também eles os salários e as pensões - o que não aconteceu, claro, pois este país é mais 
do que isso. O PS respondeu com uma alternartiva orçamental, que se junta ao 
rebatimento desse brilhante plano feito por tudo o que mexe na sociedade civil. 
Fantástico. Só falta agora o PSD sair do Partido Popular Europeu, esse antro de 
socialistas, para ser coerente. 

22  Novembro 2011 
Onde Washington se encontra com Colbert 

No outro dia, ouvi a um amigo uma boa descrição da actual governação: "é uma 
mistura de 'consenso de Washington' com Colbert". Apesar da vestutez de ambas 

http://bp1.blogger.com/_w5tiyeHBJ94/R7f-51Ut5UI/AAAAAAAAAb0/3q_ShpJEHh4/s1600-h/filipe1.jpg
http://www.nytimes.com/2011/11/18/world/europe/european-central-bank-resists-calls-to-act-in-debt-crisis.html?_r=2&hp
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escolas, esse meu amigo não é historiador do pensamento económico, é 
apenas historiador económico. Na mouche. 
E aqui está um bom exemplo da mão do ministro de Luís XIV: "Bancos que 
peçam apoio público ficam obrigados a aumentar o crédito a PME que 
operem em áreas de bens e serviços transaccionáveis, a reduzir custos e a 

fazer reestrturações" (da proposta de lei sobre a "capitalização"). 
Ora isso requer, como é claro, uma "Brigada dos 

Transaccionáveis", para acompanhar de perto a concessão de crédito pelos 
bancos. Será que a nova brigada vai para a GNR ou vai para a Guarda 
Fiscal? Em qualquer caso, já sei quem propor para intendente-geral, mas 
não digo que isto não tem a ver com nomes mas com ideias. E nem muito boas. 

22 Novembro 2011 
1892 

A entrevista de Rui Ramos ao "Público", sobre a crise financeira de 1891-1892, 
está impec, perfeita. Não admira, pois ele é o historiador político que mais percebe da 
nossa história económica (história económica e economia nem sempre são a mesma 

coisa). Mas faltou dizer uma coisa - não lhe perguntaram mas ele 
podia ter dito, pois é professor: a seguir a 1892, a indústria portuguesa 
cresceu tão bem ou melhor do que antes, assim como a agricultura, 
num resultado global que não foi melhor porque, por volta de 
1900, a agricultura  bateu numa barreira típica das economias 
atrasadas, parcas em capitais. 

Não queremos, se calhar, que a história se repita, pois agora é melhor preservar 
a integração. Todavia, a história pós-1892 ensinará também que Portugal, ao se manter 
no euro, estará a abdicar do crescimento sob proteccionismo - e é isso, precisamente, 
que temos de vender aos "alemães". Percebe-se? Ou ainda não? 

23 Novembro 2011 
Greve geral 

Acho que nunca fiz greve (talvez à farda - em miúdo) e muito menos geral. Mas 
desta vez vou fazer. Bem, mais ou menos, que tenho de entregar um relatoriozito, ir 
vender o nosso último livro e ainda acabar de preparar uma conferência 
sobre comunismo. No meu instituto faz-se greve mandando um emailao secretário, que 
assim nos põe nas estatísticas e nos tira um dia de ordenado. Mas eu não vou dar esse 
dinheiro ao Estado, já que ele me vai gamar uma data dele. Vou saber quanto é, e 
mandá-lo para a minha instituição social preferida, aqui do bairro (faça o mesmo com a 
sua...). É menos um nas estatísticas, mas como elas também não são de confiança, o mal 
é menor. 

24 Novembro 2011 
Álgebra linear 

Sr. Primeiro-Ministro: Já viu que se der os três passos para a frente, em vez de 
dar um passo atrás e dois para a frente, vai mais longe? É interessante, não é? E estive a 
ver na Wikipedia e parece que quem cunhou essa frase acabou por não ir muito longe - 
embora tenha levado 70 anos a descobri-lo, quando, coitado, já não estava entre nós. 

24 Novembro 2011 
Lições 

E agora que a "lição" vem de Cavaco Silva, será que Passos Coelho percebe que 
aquilo que tem ouvido é apenas uma das formas de olhar para a questão? E ainda por 
cima a menos acertada - ou mesmo dramaticamente errada - para os tempos que correm. 
Será? Claro que sim, mas ideia de qualquer maneira era outra e se for preciso o 
Compromisso Portugal dá outra vez a sua mão leninista. 

26 Novembro 2011 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=521003
http://www.cm-vnfamalicao.pt/_coloquio_encontros_de_outono
http://www.ajudadeberco.pt/ab/?page_id=22
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/passos-coelho-seria-um-embuste-dizer-que-a-economia-vai-crescer--1522189
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Meia hora 
Esta ideia da meia hora a mais parece ser mesmo uma ideia de... meia hora a mais, lá do 
tal conselho de ministros que durou 11 horas. Por isso, a gente, o povo, promete que não 
pede a demissão de ninguém se a deixarem cair. 

26 Novembro 2011 
2/3 - 1/3 

O paper que o governo está a seguir que diz que o esforço do ajustamento deve 
ser feito em 2/3 da despesa e 1/3 da receita, do FMI (mas eles não têm a culpa, pois 
estas coisas não são para levar para o governo, quais patinhos), é tão insignificante que 
uma pesquisa rápida no Google não o encontra - e nem vale a pena um esforço maior. 
Provavelmente, as pessoas mais afectadas nem sabem que estão a levar com uma 
enorme injustiça, este ano, no próximo e em outros que os altíssimos um dia se dignem 
dizer, por causa desse paper. Muitas julgarão até que é inevitável, como se repete à 
saciedade. Mas não é. E muitos também já perceberam que este orçamento é uma pura e 
gratuita demonstração de poder - e é isso, aliás, que mais me tem chocado. 

Os que reconhecem que tudo isto é uma grande injustiça podem, todavia, ainda 
fazer algumas coisas, mesmo que pequenas. A primeira é ver quem perto deles está mais 
aflito e mandar dinheiro, com a desculpa do Natal; a segunda é tentar fazer com que as 
pessoas necessitadas à sua volta paguem o menos de impostos possível (sem perda de 
direitos), numa espécie de ténue revolta fiscal. Claro que esta distribuição de riqueza é 
mais eficaz quando feita pelo estado, mas como o estado foi apanhado por um vírus, 
restam-nos as alternativas mais fracas.E há outras vias que ainda nos vão dando notícias 
felizes, como a do Banco Alimentar. 

26 Novembro 2011 
"I fear Germany’s power less than her inactivity" 

Esta frase, vinda do ministro dos Negócios Estrangeiros polaco (sim, polaco, 
leram bem), diz tudo? Ou ainda é preciso mais para se perceber? É que tanto disparate 
junto não pode vir do perceber e não se ouvir - vem mesmo do não perceber ou, melhor, 
do não querer perceber. Temo que isto ainda não chegue, todavia. 

29 Novembro 2011 
"Come-se bem é em casa" 

Portugal precisa da ajuda de todos. Num momento em que estamos a atravessar 
uma profunda transformação estrutural, todos temos de contribuir para o vencimento 
desse desafio. E que Portugal Novo é esse? Temos sectores na nossa sociedade, como a 
restauração, a publicidade, os jornais, as agências de viagens, os estandes de 
automóveis, que não cabem no Portugal Novo como cabiam novelho: representam 
valores do dispensável, do consumismo, da vida acima das posses. Esses sectores 
deverão ser reduzidos para dar lugar a uma nova forma de estar na vida. Tem de haver 
sacrifícios. Podíamos pensar que acabar com 40 mil postos de trabalho na restauração é 
uma perda. Mas não é. A restauração alimenta um estilo de vida que tem de mudar. 
Afinal, como nos diziam as nossas egrégias avós, "Come-se bem é em casa". Todos 
aqueles que trabalhavam a mais nesse sector de desperdício estão agora disponíveis para 
ajudar a erguer ainda mais alto o nosso Portugal Novo. Nele, os pensionistas, agora 
também mais próximos da vida verdadeira, poderão dar um contributo precioso, com os 
seus conhecimentos sobre a alimentação mais portuguesa, sobre os cuidados de 
poupança, fazendo dos nossos lares verdadeiros centros de saúde e prosperidade. 

30 Novembro 2011 
Os 2 euros 

Estes dias, ao observar mais de perto dois políticos que nos importam, Gaspar e 
Merkel, acho que encontrei uma nova opinião. É ela que há muito tempo que há no 
horizonte, não um, mas sim dois euros, e que um não decorre necessariamente do outro. 
Um desses euros foi o que foi construído; o outro é o que muitos desejam. Mas são 
coisas diferentes.  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b753cb42-19b3-11e1-ba5d-00144feabdc0.html#axzz1f5WRLuGy
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Pensar assim leva a que se perceba melhor o apoio que Margaret Thatcher deu à 
criação da moeda única. A voz corrente é que ela a apoiou em troca do 
Mercado Único, nos idos anos 1980. Mas agora tenho outra 
interpretação para oferecer: ela apoiou-o porque era um euro 
"monetarista", regulado pelos mercados e apenas pelos mercados. 
Assim, também faz mais sentido que Gaspar, outro eurocéptico (euro de 
União Europeia, claro), tenha gostado tanto do projecto. Ora esse euro é 
o que temos e a mais não é obrigado. Merkel gostou da herança e transformou-a em 
propriedade da Alemanha unificada. Se quiser, não o larga, não precisa, tem história, é 
coerente, está nos cânones, conta com muitos apoiantes, alguns, paradoxalmente, nas 
altas esferas deste pobre país periférico -  que, a manterem-se as coisas como estão, dele 
será, obviamente, um dia excluído. 

O euro que muita gente deseja é outro. É o euro gerido por estabilizadores não 
automáticos, por instituições que intervenham nos mercados para diminuir a sua 
volatilidade que, em excesso, é um verdadeiro empecilho do progresso económico. 

Mas, se o euro estável não decorre do euro "monetarista", a cada vez mais 
anunciada morte deste último torna-se mais provável. Com efeito, temos pela frente 
mais do que um simples aperfeiçoamento da moeda, e o que é preciso fazer só muito a 
contragosto o será por aqueles que adoram a actual versão da moeda única. Enfim, 
talvez amanhã pense de outra maneira... 

30 Novembro 2011 
Nicolau Santos 

Não sei o que se passa, mas deve ser do grau de disparate em que o país está 
mergulhado, que une pensamentos. É que raramente conseguia concordar com Nicolau 
Santos antes do advento do duo Coelhar, como ele, pertinentemente, lhes chama, mas 
agora é quase todas as semanas. Para além de tudo o mais no seu artigo do Expresso de 
ontem, está uma conclusão igualzinha à que ainda há dias escrevi num email (some 
minds think alike) a alguém num ministério que não é um contínuo. Diz Santos 
(sublinhados meus): "Não, a História não vos absolverá. A História vos absorverá. 
Como e por que meios, é o que veremos." 

Talvez acrescentar que, na actual conjuntura, só o PS ou o CDS nos podem 
ajudar nesse desiderato. Força!, rapazes e raparigas, não hesitem, que os mercados 
deixam e até poderão apreciar. 

04 Dezembro 2011 
2.000.000.000 

Folga de 2 mil milhões? Será que com isto já posso pôr o estado em tribunal? 
Tinha graça se não tivesse graça nenhuma. Ao menos podiam ter ficado calados. Bela 
negociata. Um escândalo. Uma vergonha. Não há quem os trave? É isto a "profunda 
transformação estrutural"? A mim parece mais uma coisa leninista de "poupança 
forçada". Belo estado liberal. 

04 Dezembro 2011 
Um neo-liberal de extrema esquerda 

Sim, gosto. Mas é preciso entender algumas coisas, incluindo eu próprio. Estou-
me um bocado nas tintas para quem está no governo, desde que governe bem. Com 
Sócrates pensava que ele, às tantas, precisava de sair para dar lugar a um governo 
melhor - coisa que ainda não aconteceu. A experiência passada do PSD e do CDS, no 
governo, não dava grande esperança, mas parecia possível, porque tínhamos chegado a 
um grau negativo. Não aconteceu. Será que ainda pode acontecer, com este governo? 
Sim, ainda tenho essa esperança, quando nos aproximarmos de eleições. Mas a teimosia 
nestes primeiros anos da legislatura ainda pode fazer muitos estragos. 

O episódio da folga-ou-lá-o-que-é dos 2 biliões é apenas mais um e eu não 
preciso dele. Mas é mesmo um episódio, desta vez de contabilidade criativa. Agora, as 
contas nacionais não têm só gastos e receitas do estado, défice e dívida pública. Têm 
outra categoria: "dívidas do estado". E o que são as dívidas do estado? Quem responde à 
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pergunta não são as Finanças, é o próprio Primeiro-Ministro. São, diz ele, dívidas que o 
estado tem e, continua, "Porquê, você acha que o estado não deve pagar as suas 
dívidas?", "Quem deve, tem de pagar." - Mas o que são? "São dívidas e as dívidas são 
para pagar, etc, etc". 
Percebe-se que isto é apenas uma forma de esconder uma entrada de dinheiro no 
orçamento ou não? Se entra pela esquerda, sai pela direita, vira ao meio, volta por cima 
ou desvia por baixo, a mim não me interessa. Eu é mais Economia, como diria o 
Herman. E, sim, a economia às vezes é friedmaniana e outras vezes lewisiana. É o seu 
maior interesse, aliás. 

Dada a polémica gerada, tenho a certeza de que o ministro das Finanças em 
breve emitirá um comunicado e então aí eu talvez mude de ideias, quanto aos tais 2 
biliões. Bem gostava que por lá conseguissem marcar uns pontos. Mas vou esperar 
sentado. 

05 Dezembro 2011 
Sendo... 

...as questões financeiras tão mais difíceis de entender, sobretudo a nível 
internacional, do que as económicas, por que é que há ainda tanta gente a falar de 
finanças e tão pouca a falar de economia, quanto aos problemas da zona euro? Será que 
é porque as questões financeiras são objecto de mais press releases? Será que é porque 
beneficiam mais dos argumentos de autoridade? Ou será que, apesar de serem mais 
difícies de entender, é mais fácil julgar que se percebem? Um enigma. Ou será que as 
pessoas percebem, mas o jogo político as obriga aassobiar para o lado e a mandar os 
palpites errados? 

06 Dezembro 2011 
Mudar a Lei de Gresham? - será difícil. 
No outro dia ouvi um bom comentário: a má moeda expulsa sempre a boa e, neste caso, 
a má é o mau euro do actual BCE e daqueles governos que por lá andam a cirandar, e a 
boa seria um euro a sério. Vamos ver. 

08 Dezembro 2011 
Já temos parede, cabeça e movimento 

Só falta mesmo o impacto. Depois de uns dias sem internet nem televisão e de 
mais uma cimeira europeia, onde estamos? No mesmo sítio. Ou não. Como Sarkozy e 
Merkel estão bloqueados pela falsa coerência passada, vão ter de sair. Sarkozy deverá 
ser o primeiro, espera-se e espero que esperem muitos, mesmo não socialistas. Ainda 
não se percebeu que assim não se vai lá? Nem depois de Cameron e do pragmatismo 
inglês o terem mostrado, preto no branco? A "desilusão" de Passos chega para ele 
perceber? Caramba! Talvez venha de França a solução ou o começo da mesma, com 
uma vitoriazinha do tal Hollande, que não faço ideia quem seja, mas que promete não 
assinar as mesmas coisas que Sarkozy. Entretanto, por cá, espera-se que haja coragem e 
que se use pelo menos a Constituição - ou a sua não revisão - para mostrar que este país 
ainda tem gente viva. 

0,5 por cento de défice estrutural. Interessante: não é 0,5% de défice, é de 
"défice estrutural". Nem mais nem menos. Se os 3% de défice de Maastricht não 
conseguiram ser implementados - e muito por causa da Alemanha, há uns anos, 
lembram-se? -, como serão aquelas décimas supervisionadas? E quem define 
"estrutural"? O actual BCE, claro, genial como ele anda. Querem pôr um modelo 
económico do BCE na Constituição de cada país. É tudo tão extraordinário que faz 
sentido: estão desesperadamente a pedir ajuda, a pedir uma saída. Só pode ser por isso 
que fazem coisas tão absurdas. 

Por cá, o governo vai fazendo das mesmas de sempre: já que não sabe governar, 
poupa, poupa, até ficarmos todos sem nada. Todos? Não, alguns vão ficar com alguma 
coisa. Como o governo tem lá gente inteligente, que é o contrário do que o plano dele é, 
a conclusão começa a ser uma - há uma agenda de interesses. Só assim se consegue 
explicar tanta falta de vistas, tanta teimosia, tanto disparate em tão pouco tempo. E 
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vamos todos ficar novamente escandalizados quando verdadeiramente se perceber que o 
pior do PSD (e do CDS) está a emergir deste plano magnífico de "ajustamento". 

Os pobres, os remediados, os médios, esses, vão entretanto ter as suas vidas 
coarctadas - como lhes tem sido dito há anos que a culpa é deles, vão amochando. 
Incluindo este vosso criado que começa a achar que não se pode mesmo fazer nada. Só 
daqui a 3 anos, com eleições. Mas lá, como, entretanto, as nossas humildes pessoas 
fizeram o verdadeiro ajustamento, o da mão invisível, o de quen não segue agendas de 
interesses, esta malta que anda aí a fingir que governa ainda vai ficar com os louros. 
Caramba... 

13 Dezembro 2011 
Crowding out 

Onde estão todos aqueles activos comentadores das coisas económicas que 
havia antes de 16 de Junho de 2011? Foram croudados fora? É que, por exemplo, 
gostava de saber a opinião deles sobre os custos financeiros - actuariais, para falar numa 
linguagem técnica, com sorte apropriada - da transferência do fundo de pensões da 
banca. É que parece mesmo uma daquelas PPP, dantes tão comentadas, com tanta 
preocupação sobre os custos para filhos e netos. O facto de os beneficiados agora serem 
diferentes, não serem daquele maralhal mal habituado, que anda em transportes públicos 
que não paga, que passa a vida em consultas desnecessárias, ou que sem cheta ainda tem 
o desplante de jantar fora, não tem nada a ver - isto é só Portugal. 

15 Dezembro 2011 
Les autres 

Parece que o governo quis introduzir uma taxa extraordinária sobre a energia a 
que António Mexia se opôs de forma tão veemente que ganhou. Mas ainda bem porque, 
parece, isso implicaria que não se cortasse um subsídio no ano que vem, impedindo 
portanto uma das "profundas reformas estruturais". Parece também que as construtoras 
agora querem fortes indemnizações sobre obras que se não vão fazer. Ainda bem, dê-se-
lhes, que isso são verdadeiras "injecções monetárias" na economia, que até podem ser 
consideradas como "pagamento de dívidas". Parece que seria possível reduzir os custos 
das PPP com impostos extraordinários, mas isso não pode de modo algum ser feito 
porque há aquelepaper de 1977 que mostra que tal teria efeitos "muito" negativos na 
"trajectória de ajustamento". 

16 Dezembro 2011 
Águas quentes e frias 

As companhias de seguros - e os bancos - são peritas nos chamados cálculos 
actuariais, que passem-se os pormenores, são formas de saber quanto um valor recebido 
(ou pago) agora vale num certo futuro. Aliás, as seguradoras com isso deram 
contributos pioneiros à estatística, no século XIX ou mesmo antes. E o Banco de 
Portugal também. Por exemplo, algures na década de 1850, foi obrigado a fazer o 
contrário, a tomar conta das pensões dos funcionários públicos. Ironias da história. As 
pensões dos bancos que foram transferidas para o estado têm essas contas, seguramente. 
Porque não são reveladas? Ninguém os obriga? O Tribunal de Contas não existe? 
Curiosamente, Passos já revelou um cálculo actuarial para o resto das pensões públicas 
que, segundo ele, só valerão metade daqui a 20 anos. É joli mas não vale a pena 
acreditar, para já. Agora o que queremos mesmo é as contas já feitas. Até podem conter 
uma agradável surpresa, revelar uma grande e nova capacidade negocial das Finanças. 

18 Dezembro 2011 
Esmerado asseio 

Às vezes é mesmo difícil perceber um político que anuncia o empobrecimento, 
não só para hoje como para daqui a 20 anos, neste caso por causa das 
pensões que vão, segundo o mesmo, cair para metade. Parece que tem 
vontade de dizer qualquer coisa e depois sai mesmo qualquer coisa. Ou 
serão mesmo coisas sopradas pelas "seguradoras" como diz Jerónimo de 
Sousa? Pelos "chilenos" (onde, aliás a introdução do regime misto 



 
185 

 

correu mal, muito mal)? Uma mistura de tudo isso? Mas começa a ficar claro que uma 
parte do apelo pelo empobrecimento vem do seu foro íntimo. Como interpretar isso? 
Estou a milhas, mas se calhar esta é mesmo a voz de uma parte do país, educada nos 
últimos 30 anos, que eu não sabia que existia: gastámos mais do que podíamos e temos 
de voltar a ser pobres, humildes, mas, claro, honrados. É uma ideia linda, só é pena que 
seja um desastre para a economia do país - e uma benesse para as rendas intaxáveis de 
alguns. 

18 Dezembro 2011 
Outra 

Não há dúvida, há qualquer coisa que a política só já não consegue explicar. O 
problema não é dizer que a emigração pode ser uma coisa boa, embora o Estado devesse 
estar calado sobre essas coisas, que são do foro pessoal. O problema é não perceber o 
país em que está, achar normal que a malta vá à escola menos do que no resto da 
Europa, como muito bem lembrou o jornalista autor da notícia. 

18 Dezembro 2011 
Há uns tempos... 

...escandalizei-me, já não sei onde, por Portugal estar a pagar uma parte do 
default grego. Portugal, isto é, os bancos portugueses... mas como depois somos nós que 
arranjamos dinheiro para os bancos. Ninguém disse nada e eu meti a viola no saco a 
pensar que se calhar estava a ver mal, embora saiba que ninguém nunca diz nada 
quando se trata de bancos. Mas não, afinal não estava a ver mal a coisa, como se vê de 
uma notícia sobre algo paralelo, agora saída, a saber, que Portugal, a Grécia e a Irlanda 
não vão ter de contribuir para o reforço do financiamento do FMI feito pela União 
Europeia. Muito bem, apoiado. E já viram qual é a fonte da agência Dow Jones que 
noticiou a boa notícia? - O ministério das Finanças grego. Pois, eu leio isso como sendo 
uma vitória do governo grego e uma coisa que o nosso governinho bem comportadinho 
nem se deve ter lembrado de negociar. Aliás, se lhe derem a ocasião, Passos Coelho até 
é capaz de dizer que é contra. Entretanto, espero que a notícia se confirme. 

19 Dezembro 2011 
Expansão contraccionista - e o mundo real 

Ora, vejamos, portanto, o défice sem os fundos dos bancos seria de 7,5% (e sem 
a tiragem dos subsídios 8%). Muito bem, 7,5%. Não era possível fazer melhor, apesar 
de se ter dito que sim que era, mas não foi. Também só lá estiveram 6 meses e, 
portantos, se calhar foram 15% devidos ao governo anterior e 0% aos de agora, aos que 
sabem. Ou, digamos, para serem simpáticos, 12 aos sucias e 3 aos economicamente 
democráticos. Mas, então, como é? Com tanto, a economia caiu quanto? 2, 3, 4%? 
Interessante, está inventado um novo "regime económico", o da expansão 
contraccionista. 

Isto até tinha graça (se tivesse) se não fosse sério. E é muito sério e por trás da 
actual retórica governativa que tanto incomoda 
de tão demagógica, está a dura realidade de que 
a economia portuguesa, com socialistas, com 
monetaristas, com quem quer que seja, se está a 
afundar. 

Entetanto, numa nota neo-realista, ouço 
lá em baixo um amolador de facas: se não for a 
mão invisível a safar-nos... Mas vai ser. A 
economia vai ser, terá de ser, mais forte do que 
o governo. Como sempre foi. Pelo menos a 

paralela que, se crescer de 20% do PIB para, digamos, 30%, nesta legislatura, não será 
de espantar 

21 Dezembro 2011 

http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/passos-coelho-sugere-aos-professores-desempregados-que-emigrem-1525528
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=526301
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À nora 
Propor mais 23 dias de trabalho por ano para os assalariados é mesmo de quem 

não sabe o que fazer a não ser, claro, cascar nos miúdos do pátio. 
22 Dezembro 2011 

Uma entrevista 
Acho que esta (Pdf) é a minha primeira entrevista em mais de oitenta cento 

política. Foi sem querer: fui levado a isso pelo jornalista e o jornalista tem sempre 
razão. Não sei se é preciso falar destas coisas de outra maneira e espero que não. A 
verdade é que com uma ou outra pequena excepção, tudo o que lá aparece é o que 
penso. Talvez mudasse os destaques: há uns, por exemplo, que podem levar a achar que 
defendo medidas proteccionistas (cruzes, canhoto) E há uma pergunta no fim que não 
faz muito sentido. Enfim, pormenores sem interesse, perante o que se está a passar neste 
país. 

22 Dezembro 2011 
Um dia estúpido 

Hoje, claro, é um dia estúpido. Enquanto todo o mundo civilizado está fechado, 
com os Blackberry e os emails desligados por imposição de uma boa organização do 
trabalho, Portugal está pretensamente "aberto", por mais uma daquelas decisões geniais 
do governo a que ele próprio agora chama "democratização da economia"; uma 
expressão que, aliás, junta algum desprezo sobre o verdadeiro significado de duas coisas 
importantes, e que mostra como o discurso do governo está vazio, desprovido de 
qualquer significado ou sentido de acção. 
  Mas valerá a pena estar sempre a falar destas coisas? Valerá a pena cascar em 
algo que ja se sabe que não tem valor? Valerá a pena ler os jornais e ligar mais a estas 
coisas do que às boas notícias ou aos verdadeiros problemas que ainda vão aparecendo? 
Às vezes é demais ver tanta incompetência unida a tanta hipocrisia. Mas posso ser eu 
que estou a ver a coisa mal. O pior é que isto ainda vai durar e não sei se terei 
capacidade para estar sempre a dizer a mesma coisa sobre sempre a mesma coisa. Era 
bom que o governo se calasse e começasse a governar olhando para o que está a fazer. 

Mas, na verdade, há coisas importantes que não podem passar ao lado. Por 
exemplo, a venda da EDP a uma empresa do estado chinês. "Democratização da 
economia"? Então mandem cá para fora um "white paper" sobre a decisão e não 
obriguem os jornais e o público a falar sem informação, e a repetir os comunicados do 
governo. A informação é que dá às pessoas os instrumentos para formarem as suas 
opiniões sobre a governação, e isso é que importa e não ideias vagas que possam ter 
sobre o nosso modo de vida. Deixem-se de tretas, por favor, que nós não somos 
estúpidos. Please. 

Outros "white papers" fundamentais, para começar: venda do BPN; impacto da 
"meia hora"; contas actuariais da trasnferência dos fundos de pensões dos bancos. O 
resto é conversa - e da pobre. 

26 Dezembro 2011 
O estrangeiro 
"It is important therefore that fiscal consolidation should not be done in a way that dims 
the prospects for growth. Spending cuts that fall disproportionately on education, 
training and infrastructure, for example, are unlikely therefore to make for a durable 
solution." E quem escreveu isto? Nada mais do que um dos estrangeiros do Conselho 
Superior de Finanças Públicas. Amanhã conto escrever mais sobre isso. 

26 Dezembro 2011 
Tudo ao contrário 

Parece impossível mas também parece verdade: a mais importante reforma 
institucional de que o país precisa é a do ministro das Finanças. Mas é simples: é 
preciso que ele tenha menos poder. É o que se pode concluir da leitura de um relatório 
do CEPR, intitulado Public Debts: Nuts, Bolts and Worries, de que foi um dos autores, 

http://economia.publico.pt/Noticia/propostas-do-governo-dao-as-empresas-23-dias-a-mais-por-ano-1526091
http://www.ionline.pt/portugal/pedro-lains-ja-todos-percebemos-memorando-da-troika-povo-quiser
http://pedrolains.typepad.com/i%2021%20Dezembro%202011.pdf
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com Barry Eichengreen, entre outros, um dos membros do Conselho Superior das 
Finanças Públicas, Jürgen von Hagen.  A escolha deste economista alemão para aquele 
conselho deve ser saudada vivamente, ao contrário do facto de ainda não ser ter visto 
nada quanto à acção do mesmo. Mas talvez ainda seja cedo e aguardemos por melhores 
dias quanto a isso. 

O relatório em causa é extremamente interessante porque coloca o problema da 
escalada das dívidas públicas na Europa, nos EUA e no Japão numa perspectiva de 
longo prazo. Mostra as origens do problema, a necessidade da sua solução, e dá algumas 
contribuições para alguns caminhos, com alertas pelo meio.  Na Europa, as origens do 
problema são remotas, estando relacionadas com o aumento das transferências sociais e, 
mais recentemente, com os aumentos dos défices para colmatar a crise financeira 
iniciada em 2008. A necessidade da solução é enorme, pois as trajectórias são 
insustentáveis. Nada disto é muito novo. Mas há algo de novo quanto a Portugal. O 
primeiro facto novo é que estimam que a parte "cíclica" do aumento da dívida entre 
2007 e 2011 foi mais de metade do total, como aconteceu com Espanha, Grécia e 
Irlanda e ao contrário dos demais países da zona euro. Também por cá os custos de 
salvamento de bancos estiveram aquém do que aconteceu nos outros três PIrGS (p. 54). 
É economia, não é política. A segunda coisa nova, é que o "nosso" problema é menos 
grave do que em muitas outras partes da Europa. Senão vejamos: uma parte 
considerável do futuro aumento da dívida nacional decorrerá das transferências 
relacionadas com o aumento da esperança de vida. Todavia, o relatório estima que isso 
terá um impacto de apenas 2% do PIB, entre 2007 e 2035, um dos mais baixos da 
Europa e muito abaixo, mais uma vez, dos outros PIrGS. Curiosamente, os mais 
elevados são a Grécia (aprox.9%) e os Países Baixos (aprox.7%) (p. 52).  

Postas as coisas em perspectiva, o que fazer? É preciso reduzir a despesa, mais 
do que aumentar os impostos, é uma das recomendações. Mas, para o fazer de modo 
eficaz, são necessárias duas transformações institucionais: criar um conselho superior de 
finanças públicas independente e com poderes; e, atendendo a que Portugal tem um 
governo de coligação, instaurar um sistema de negociação do orçamento do Estado em 
que a negociação da despesa é "contratada" entre os vários ministros, e não concentrada 
e delegada no ministro das Finanças (pp. 25 e segs.). 

Não é fácil resumir o relatório, e este é um dos resumos possíveis. Muita coisa 
fica de fora que não dispensa a sua leitura, nem que seja em diagonal. Uma das 
coisas mais importantes que fica aqui de fora é como que um pedido que os autores 
fazem ao BCE para que permita alguma inflação, para ajudar à  redução da dívida real 
(PP. 62 e segs.). Não é uma solução cabal, mas aligeira os efeitos da redução do défice 
através da diminuição da despesa a qual, dizem os autores, só é eficaz se não afectar 
demasiadamente o denominador, o PIB. Outra é que acham que o limite constitucional 
ao défice de pouco serve, segundo as experiências históricas existentes (p. 22). 
O relatório pode ser visto aqui e aqui fica o meu exemplar com sublinhados que podem 
facilitar a sua leitura. 

26 Janeiro 2011 
Austeridade comparada 

Você que até é um bocado socialista achava que Sócrates até tinha sido 
simpático com os mais pobres e que este governo é que lhes está a dar forte e feio? Pois, 
desengane-se, quem tem razão são os que estão à sua esquerda: Sócrates deu forte e feio 
nos mais pobres - e Passos ainda está a dar mais. Uma verdadeira carnificina, 
incomparável na Europa. Uma vergonha. Até na Grécia, um país institucionalmente 
mais fraco do que Portugal, as coisas passaram-se de outra forma. O que aliás ajuda a 
perceber a confusão nas ruas: afinal aquilo era para não se lhes ir mais ao bolso. Esta 
última dedução não está, mas as conclusões acima estão num estudo recente sobre os 
efeitos das medidas de austeridade levadas a cabo nos 6 países europeus que mais as 
fizeram desde 2009. São eles: Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, Portugal e RU. O 
estudo reporta-se ao que foi feito até Junho de 2011 e por isso para Portugal ele diz 

http://voxeu.org/sites/default/files/file/Geneva13.pdf
http://pedrolains.typepad.com/CEPR%202011-%20Public%20Debts.pdf
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respeito apenas ao governo do Eng. Sócrates. Mas como sabemos que de lá para cá as 
coisas pioraram...mas já lá vamos. 

Bem, a comparação não é fácil e é por isso que se fazem poucas coisas destas. 
Mas é séria. Não é fácil porque obriga à definição de "medidas de austeridade", difícil 
entre casos tão diversos, e mais importante, obriga à imaginação do que teria sido se não 
fosse, o famoso "contrafactual". Mas neste estudo consegue-se isso tudo. Por partes, 
então.  
 - Medidas de austeridade, em % do rendimento disponível (p. 16): Estónia, 6,2; Irlanda, 
8,1; Grécia, 2,2; Espanha, 2,7; Portugal, 3,0; e RU, 1,9. Afinal, Sócrates deu-lhe forte, 
nesta comparação.  
- Distribuição do esforço: Portugal mais redução de benfícios e pensões, e impostos; 

Espanha  
mais  
alguma coisa de redução de salários na função pública, e ainda mais na 
Grécia. A Irlanda teve muito também de aumento de descontos dos 
trabalhadores para a segurança social (SIC), que valeram muito mais do 
que a redução dos salários públicos. Diferenças a analisar com interesse 

na Figura 2 do relatório que se reproduz aqui ao lado (de outra fonte pois o documento 
original não permite cópias.  
- E quanto ao impacto na distribuição do esforço pelas classes 
de rendimento? Portugal foi o pior e por uma grande margem, 
como se pode ver no quadro ao lado (também publicado noutro 
local). Compare-se Portugal com a Grécia. 
A conclusão final do estudo é que a austeridade em Portugal até 
Junho de 2011 foi a mais regressiva deste conjunto de 6 países. Brilhante. Terão as 
coisas piorado desde então, quanto a isso? A resposta está aí a chegar, pelas vias 
oficiais, presumo.  
 Note-se, por enquanto, que a austeridade passista já foi feita por cima de uma enorme 
austeridade, comparada com a Espanha e a Grécia (e o RU). Estamos a caminhar, em 
Portugal, para os valores da Estónia (bravo!) e da Irlanda, um dos países mais ricos da 
UE. Se isso acontecer, seremos, finalmente, mais do que a Grécia. 

28 Dezembro 2011 
EDP e a transparência do Google (já que do MF nada saíu) 
Algumas contas: 
1- Preço por acção da EDP pago pela China Three Gorges: 3,45€ 
2 -Prémio relativamente ao preço das mesmas acçoes em 21 de dezembro (2,25€): 
53,6% 
3- Prémio médio de negócios da mesma indústria no mundo (segundo o WSJ): 24% 
4 -Preço oferecido pela Eon (segundo o FT): 3,25€ 
5-Diferença de preço CTG/Eon: 6,15% (seis vírgula quinze por cento) 
6-Quando pagou a CTG a mais: 156 milhões de euros 
7-Dividendos recebidos pelo Estado em 2010: 133 milhões de euros 
8 - dividendos recebidos pelo Estado em 2011: nada foi dito para quem vão quando 
forem pagos em Abril ou Maio de 2012 
9 - preço das acções da EDP em três picos: Nov 2007: 4,61€; Julho 2008: 3,52€; Dez 
2009: 3,11€. 

30 Dezembro 2011 
 
 

  

http://pedrolains.typepad.com/.a/6a00e5519683fa88330162fe97b749970d-popup
http://pedrolains.typepad.com/.a/6a00e5519683fa883301675f8bf946970b-popup
http://www.socialsituation.eu/research-notes/SSO2011%20RN2%20Austerity%20measures_final.pdf
http://wsj.dealogic.com/ChinaThreeGorge_EnergiasdePortugal715224.htm
http://pedrolains.typepad.com/EDP%20Dec%202011%20FT.pdf
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Class wars? 

É interessante notar, talvez, que se fala da "meia-hora", da legislação laboral, 
etc., como formas de aumentar a produtividade (do trabalho) e ninguém fala em como 
bons transportes públicos são também essenciais. É porque as horas a mais nos 
transportes são mais um custo para os trabalhadores e as outras coisas beneficiam os 
patrões? É guerra de classes? Nãa. É coisa mais simples. É que dar qualidade aos 
tranportes públicos requer imaginação e trabalho, ao passo que o resto é só mudar leis. 
No fundo, no fundo, Mouzinho da Silveira nunca deixou de ser membro de pleno direito 
dos nossos governos. 

02 Janeiro 2012 
Breve história das agências de rating 

Breve e muito interessante, dada em mais um artigo de Marc Flandreau e sua 
equipa. As agências de rating nasceram devagar, com o dealbar do século XX e a 
emergência de Nova Iorque como praça financeira internacional. Não foram inventadas 
lá, mas em Paris e Londres, mas foi lá que ganharam peso. Curiosamente ou não, ainda 
são as mesmas dos nossos dias, nomeadamente, a Poor's (fundada em 1868, dando 
ratings a partir de 1916), a Moody's (1900; 1909), a Fitch (1913; 1924) e a Standard 
Statistics (1922; 1922). Começaram a dar ratings, portanto, nos anos quentes do 
caminho para a crise da bolsa de Nova Iorque de 1929, que culminaria com a série de 
bancarrotas da dívida soberana, dois anos depois. Segundo a análise do artigo, as quatro 
agências davam notação a um mesmo grupo de títulos (cerca de 100), olhavam mais ou 
menos para os mesmos indicadores, e as classificações não variavam substancialmente. 
Nada de velho aqui. 

Os autores perguntam depois se essas agências conseguiram prever aquilo que 
aconteceu em 1929, em NY, e em 1931, quando houve incumprimentos de entre 30 a 
50% dos títulos de tesouro então sujeitos a notação. A resposta é taxativa: não previram. 
Os autores perguntam também se seria de esperar que tivessem previsto e a resposta é 
um cauteloso talvez não. É interessante notar - sobretudo para quem gosta de encontrar 
os fundamentos reais dos problemas financeiros - que os autores concluem que o seu 
trabalho reforça a ideia de que a crise de 1929 decorreu em grande parte da queda dos 
preços dos produtos primários (sobretudo fora do mundo industrializado), queda que 
diminuiu a capacidade servir a dívida externa, por parte dos países exportadores desses 
produtos. 

Mas há mais duas coisas importantes nesta história. A primeira é que a seguir a 
1931 se deu uma voragem de diminuição das notações, ou seja, um ajustamentoex-

post aos acontecimentos. Os autores perguntam, mas não sabem responder, se isso teve 
efeitos pró-cíclicos, ou seja, se a quebra das notações reforçou ou não as quebras dos 
títulos soberanos. Pergunta que também fazemos sobre os dias de hoje.  

A segunda coisa que notam, com espanto, é que os reguladores começaram 
naqueles anos a usar as notações das quatro agências nas avaliações dos balanços dos 
bancos. Os autores perguntam porquê, sem todavia dar uma resposta. Essa prática dura, 
como sabemos, até hoje. Haverá resposta para isso, um dia? Os autores prometem tentar 
dar uma no futuro, o que será porventura útil, já que as actuais entidades oficiais nem 
sequer colocam essa questão. 

Até parece que nos devemos sentir frustrados com tanta ausência de respostas 
concretas - mas é o contrário. A ausência de respostas mostra que temos de ser 
cautelosos com a nossa avaliação do comportamento dos mercados financeiros. Por 
outra palavras, este é um bom artigo para se ler quando se é ministro das Finanças. 

02 Janeiro 2012 

http://www.infopedia.pt/$legislacao-liberal
http://pedrolains.typepad.com/Flandreau%20et%20all%202011.pdf
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Obrigado Sr. Soares dos Santos 
Que seja um empresário silencioso a fazê-lo, aconselhado por zelosos fiscalistas 

e advogados, ok, não faz tanto mal. Agora, que seja alguém com intervenção pública 
sempre de teor moralizador, acho mal. E também estiverem mal alguns jornalistas 
ontem. Enfim. Nos Países Baixos os impostos não são mais baixos do que em Portugal. 
Ao contrário, são mais altos. Lá, como na demais civilização do norte do continente 
europeu que inventou o crescimento económico há 300 anos, o Estado é social, 
equilibrado e competitivo. Mas fazem uma coisa que aleija os governos incautos - ou 
nabos - como o português. E fazem isso porque os ricos sabem que têm de pagar mais 
do que os pobres. O quê? Simples, têm elevados impostos sobre os rendimentos, 
altamente progressivos, e baixos impostos sobre os capitais. O que Soares dos Santos 
vai fazer é pagar os impostos onde eles são mais baixos. O IRS aqui, no Marrocos de 
cima, e o IRC lá, na terra da justiça fiscal. É legal? É. É moralmente correcto? Mais ou 
menos. Devia este homem com intervenção pública fazê-lo? Não. Há alguma coisa a 
fazer? Há. Seguramente que há. Uma vez que as estruturas fiscais na UE não são 
harmonizadas, os governos têm competência para encontrar mecanismos para obviar a 
estas engenharias fiscais - ou estou errado? Mas como isso não é uma "profunda 
mudança estrutural", mas apenas um singelo acto de governação, ninguém liga.  

03 Janeiro 2012 
O Paradoxo de Pingodief 

A história da União Europeia mostra uma espécie de paradoxo: é que a abertura 
ao exterior, a concorrência internacional, a livre circulação de bens, serviços, capitais ou 
pessoas, a globalização, e tudo o mais que se lhe queira chamar, precisa de governos 
nacionais fortes. Já houve alguém que deu nome (e livro) a isso, defendendo que a 
criação da CEE foi a salvação europeia do estado-nação, no segundo pós-guerra e nos 
tempos que se seguiram até aos nossos, permitindo uma abertura controlada por acordos 
(tratados) entre governos. E, por cá, Salazar fez o mesmo, com Planos de Fomento a 
acompanharem adesões a EFTAs e quejandas. É simples: se se abre é preciso saber 
quem perde e quem ganha e fazer tudo para que haja alguma política na distribuição dos 
ganhos e das perdas. E como se abre para outros países e não para o abstracto, os 
"agentes" intervenientes têm de ser os governos e nada mais. Com estados - ou 
governos - fracos, a globalização dá a quem pode e a mais não é obrigada, permintindo 
que se salte alegremente de porto de abrigo fiscal em porto de abrigo fiscal, sem dar 
contas a ninguém, seguindo sempre as leis, e atropelando a ética dos tolos, que ficam a 
ver os navios a passar. Os detalhes, se a ida do Pingo Doce para os Países Baixos dá 
menos ou mais IRC ou IRS, agora ou depois, interessam menos que o facto de que essa 
saída gera mais rendimento aos "holandeses" e menos cá à gente. Em tempo de crise, 
ainda por cima, com tantas preocupações de "ajustamento", o governo tem a obrigação, 
política, económica e financeira de intervir, uma vez que a balança de pagamentos 
nacional sofre, agravando-se a necessidade de ajustamento. Uma intervenção em defesa 
da abertura e não o contrário. Como pode ser feita? Que o diga quem é pago para pensar 
nessas coisas. 

04 Janeiro 2012 
E se os orçamentos do Estado tivessem notas? 

Quem não tem tempo para ler orçamentos está com sorte, pois tem o Budget 
Watch. O último relatório compara os anos de 2010 a 2012 e permite algumas 
conclusões relevantes. Os resultados estão disponíveis apenas num singelo ficheiro mas 
talvez um dia haja mais. E o que dizem? Uma conclusão é que não houve revolução na 
feitura de orçamentos, embora tenha havido uma paulatina melhoria da qualidade dos 
orçamentos. Com tanto barulho, esperaríamos que a equipa liderada por Vítor Gaspar 
tivesse feito melhor. Esperaríamos? Eu, por acaso, não. O que eu gostava mesmo é que 
os orçamentos dependessem mais da qualidade do ministério das Finanças do que 
do ministro, fossem mais institucionais e menos pessoais. Se calhar para lá 
caminhamos, mas ainda não é certo.  

http://www.amazon.com/European-Rescue-Nation-State/dp/041521629X
http://pascal.iseg.utl.pt/~ppereira/BudgetWatch/
http://pascal.iseg.utl.pt/~ppereira/BudgetWatch/


 
191 

 

Os resultados globais da avaliação ainda são "Insuficientes", tendo subido de 37,3, em 
2010, para 38,1, em 2011, e 41,, em 2012 (numa escala de 0 a 100). Sócrates sobre 
Sócrates melhorou 8 décimas; e Passos sobre Sócrates melhorou 37 décimas. Nada mau. 
Veremos como será Passos sobre Passos, em 2013. Com sorte, chegaremos ao fim desta 
legislatura com uma classificação final acima de 50% e, portanto, na fasquia do 
"Adequado ou Bom" (ver p. 8 dos slides). 

O índice global é composto por 10 indicadores, que vão da "Transparência, 
rigor e análise de sensibilidade" a "Incorporações de melhorias no processo eleitoral". 
Vejamos algumas variações mais interessantes (p. 9). "Transparência e rigor": caíu 
abruptamente entre 2010 e 2011 (eleições) e recuperou depois, sendo em 2012 apenas 
mais alguns pontos do que em 2010; "Responsabilidade política" (não sei muito bem o 
que será): aumentou fortemente desde 2010; "Controlo das despesas com a Segurança 
Social" melhorou em 2011 para piorar em 2012; e o pior de tudo é a "Explicitação dos 
fluxos financeiros entre as administrações públicas e o sector público empresarial do 
Estado" e "Equidade intergeracional e responsabilidades futuras (PPPs, investimento e 
garantia)". Ficamos a aguardar cenas dos próximos capítulos, que isto parece mesmo ser 
importante. 

05 Janeiro 2012 
Como explicar (e perceber) a enorme embrulhada em que (ainda) 
estamos metidos? 

O episódio da saída da Jerónimo Martins para os Países Baixos deve ser 
mantido vivo ainda mais uns tempos, pois ele ajuda a perceber algumas coisas 
importantes. E eu tenho particular interesse nisso, como consumidor, pois têm o meu 
supermercado preferido, e como falador pois logo, contrariamente ao que alguma vez 
me havia prometido, vou duas vezes à televisão falar do assunto (o segundo convite foi 
irrecusável, pois espero aprender com o debate, ceteris paribus - e o primeiro foi, como 
sempre, muito simpático). E o que se pode perceber? Há uma coisa menos importante 
que tem a ver com a maneira como a empresa fez dinheiro: o facto de Soares dos Santos 
não ser nem Bill Gates nem Steve Jobs (ou, já agora, em abono do empresário 
português, nem Sílvio Berlusconi, que, como sabemos, começou com supermercados) 
significa que deve mais ao consumidor do que outros (sendo que um dos americanos 
devolveu bastante, com a sua gigantesca fundação). Mas há uma coisa mais importante 
e essa é mais difícil de explicar, por culpa do emissor e não do receptor. E é a seguinte: 
a saída da JM pertence, precisamente, ao tipo de problemas que nos trouxeram à actual 
crise financeira e económica, a nós e ao resto da periferia fraca da Europa, e mostra que 
nada está a ser feito, aqui ou em Bruxelas, para contrariar esses problemas. Explicar 
bem isso é difícil, mas tenho, felizmente, algum tempo para pensar (não que isso 
necessariamente ajude...). Vou fazer primeiro o teste aos meus botões e depois logo se 
vê. 

05 Janeiro 2012 
Voar para a Holanda 

É curioso mas é verdade. Enquanto a troika obriga Portugal a fechar o off-shore 
da Madeira, os Países Baixos continuam a atrair capitais de todo o lado, incluindo de 
Portugal. Mas são os Países Baixos um "paraíso fiscal"? Não há dúvidas sobre isso. Pelo 
menos é o que conclui um estudo publicado em 2006 sobre o assunto. O estudo já tem 
alguns anos e algumas coisas terão mudado, seguindo algumas das suas recomendações, 
mas é o único disponível. Todavia, no fundamental, está tudo lá (meu Pdf aqui).  

Os Países Baixos são um paraíso fiscal porque permitem reduzir os impostos 
pagos pelas companhias "caixa de correio" lá sedeadas através três mecanismos 
principais (p. 3): a isenção de impostos aos dividendos e mais-valias; um 
"anormalmente amplo sistema de tratados sobre dupla tributação" com países terceiros, 
que permite às empresas não fazer retenções dos impostos sobre dividendos, juros e 
patentes; e o planeamento fiscal, algo que é único daquele país e que tem as suas 

http://pedrolains.typepad.com/Budget%20Watch.pdf
http://somo.nl/html/paginas/pdf/netherlands_tax_haven_2006_NL.pdf
http://pedrolains.typepad.com/Netherlands%20tax%20haven%202006.pdf
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origens num processo de um contribuinte nervoso, nos anos 1970 (ver um pouco dos 
antecedentes históricos nas pp. 15-16).  

Como resultado, em 2002, a Holanda albergava cerca de 20.000 (ou 12.500, 
segundo as contas do Banco Central Holandês) empresas estrangeiras com regimes 
fiscais favoráveis, sendo que a respectiva actividade gerava fluxos financeiros 
correspondentes a 8 vezes o PIB holandês do mesmo ano. Foi a estas empresas que 
agora a Jerónimo Martins se juntou. 

O "paraíso fiscal" trouxe vantagens à Holanda quanto a impostos e à criação de 
emprego, mas, segundo o mesmo relatório, essas vantagens não ultrapassam as 
desvantagens para os países de origem, uma vez que a saída das empresas reduz as 
receitas tributárias, obrigando ao aumento da carga fiscal sobre outros rendimentos, 
como os do trabalho. Naturalmente. Logo, para o relatório, o "paraíso fiscal" holandês 
deveria acabar. Aliás como tem sido repetidamente pedido por instâncias internacionais, 
como a OCDE. 
     O relatório tece ainda algumas considerações interessantes sobre exemplos de 
empresas que foram para a Holanda, nomeadamente, o IKEA (p. 18), que não se sai 
muito bem do retrato fornecido, a Parmalat (p. 23), que teve um passado fiscal recente 
atribulado, e a família Suharto (p. 24), bem conhecida entre nós.  
A organização que o promoveu este relatório chama-se SOMO e preocupa-se sobretudo 
com problemas relacionados com a actividade das multinacionais e um dos seus autores, 
Richard Murphy, tem um interessante blogue sobre impostos e justiça fiscal. Não são 
necessariamente pessoas que gostem de multinacionais, mas as conclusões do relatório 
são claras e parecem bem fundamentadas. 

08 Janeiro 2012 
Ou seja... 

...os bancos transferiram o fundo de pensões para o Estado. O dinheiro entrou 
em 2011 e o défice com isso foi menor do que o "previsto". Mas agora é preciso pagar 
as pensões e isso não está no Orçamento de 2012, promulgado pelo Presidente da 
República. São 500 e tal milhões de euros a mais ou zero vírgula qualquer coisa do PIB. 
É preciso corrigir. Caro Vítor, no problem, dispõe, eu cá posso dar o ordenado das 
férias, que a gente cá em casa "ajusta-se" e, afinal, para quê receber num mês em que 
não se trabalha? Toda a gente se engana nestas coisas e percebemos. Se calhar estás 
com trabalho a mais. Mas tem vantagens, já que com a contracção expansionista quanto 
mais se contrair mais se expande, não é?     

Por outras palavras, isto é inacreditável e revela o que acontece quando se tem 
uma obsessão. Inacreditável, mas esperado, pelo menos por mim, sendo há muito tempo 
notório que estão a remar no sentido contrário, a começar pelo ministro das Finanças. 
Claro que agora tudo isto vai entrar pelo cano do esquecimento, porque as pessoas já 
nem conseguem perceber o que se está a passar e há cada vez menos capacidade de 
reagir pois, como se esperava, o governo está a tomar conta de tudo o que mexe. Nunca 
pensei algum dia escrever uma coisa assim. Mesmo. 

Entretanto, segundo os peritos, há uns dias, no "Jornal de Negócios", a operação 
de transferência de fundos é negativa para o Estado. Dois exemplos do que retive: 
presume uma capitalização da sua aplicação de 4%, em termos reais, em vez dos 
normais 2%; e a esperança de vida dos pensionistas é dada por uma tabela dos anos 
1970, o que significa que o fundo "espera" que os pensionistas vivam menos do que 
agora as pessoas vivem em média. Para além disso, o montante de juros que se deixam 
de pagar pela amortização da dívida pública é inferior ao montante das transferências 
anuais para os pensionistas (o que ainda é mais extraordinário, atendendo ao custo 
médio a que a dívida portuguesa está), levando a um aumento do défice público. Genial. 

09 Janeiro 2012 

http://somo.nl/about-somo/successes
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2012/01/06/how-companies-avoid-tax-a-quick-summary-in-8000-words/#more-13482
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=530395
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Incompetência financeira, parte do mesmo plano de sempre ou erro 
meu? 

É preciso repetir várias vezes,  senão ninguém acredita mesmo: a transferência 
do fundo de pensões dos bancos para o Estado implica um aumento do défice público de 
0,3% do PIB (aos níveis de 2012), cada ano, durante um prazo que não é conhecido. Por 
causa disso, todos os anos, durante muito tempo, o Estado gastará mais do que recebe, 
num montante equivalente a 0,3% do PIB. Isso já tem em conta o desconto dos juros 
que não paga por ter entregado 6 mil milhões para amortizar parte da dívida pública e 
pagar dívidas correntes. Mas, entende-se bem? É que, agora, a repetir isto, fico outra 
vez na dúvida se está certo. Se estiver, então, se os fundos não tivessem sido 
transferidos ou tivessem sido transferidos em melhores condições, quantos cortes 
poderiam ter sido poupados, das pensões às taxas moderadoras, dos subsídios de 
desemprego ao rendimento social? Fácil, o equivalente a 0,3% do PIB de 2012. É só 
fazer as contas, como dizia o outro. À incompetência económica, mais difícil de provar, 
junta-se agora a incompetência financeira, clara como a água. Ou será que é ainda tudo 
parte do mesmo plano de sempre da "democratização da economia" e das "profundas 
reformas estruturais"? Posso também estar redondamente enganado, o que será muito 
fácil de provar. Help! 

11 Janeiro 2012 
A dívida, o passado e o futuro 

Um artigo engenhoso pode fazer milagres de interpretação e este, que foi 
catapultado para a ribalta por Krugman, fá-los seguramente. Trata-se de uma análise que 
projecta para o futuro os cenários passados, anteriores a 2008, da evolução das dívidas 
nacionais. Com esse exercício simples, o autor, Gianluca Cafiso, separa o aumento da 
dívida pública registado nas condições normais dos 
últimos 20 anos, do resultante das medidas tomadas em 
países como Portugal para combater a crise iniciada 
em 2008.  

A análise mostra que Portugal, a Grécia e o Reino 
Unido têm problemas mais enraizados quanto à dívida, e 
maiores dos de Espanha, Irlanda e Itália (ver gráficos aqui 
ao lado). Nada de muito novo. É todavia interessante ver 
onde está nesta história o Reino Unido, uma economia 
mais avançada e com elevada competitividade. E também notar que o autor conclui que 
o problema não parece poder ser resolvido apenas pela redução dos défices públicos, 
uma vez que o mero reequilíbrio das contas públicas não reduz significativamente a 
dívida e, mais importante, não afecta as causas do seu crescimento, tal como se aprende 
da análise do passado recente. No artigo não se fala do impacto das reformas 
estruturais: é um trabalho quantitativo e, como todos sabemos, esses efeitos não são 
mensuráveis - nunca ninguém os mediu satisfatoriamente, aliás. 

O número de economistas a chegar a este tipo de conclusões tem vindo a 
aumentar já há algum tempo. Mas quem manda são os políticos (e os eleitores). 

12 Janeiro 2012 
Catroga, a EDP, o povo e a troika 

Estava aqui a pensar em quem nomeava mais men (ou women), se o PS ou o 
PSD. E pensei, pois, Eduardo Catroga foi para aquele conselho da EDP, mas foi 
nomeado pelo PS (embora não tenha lá ido muito) e agora foi feito presidente na quota 
do PSD. Realmente, o PS já fez destas coisas mas até nomeou gente próxima do PSD 
para o Banco de Portugal ou a Caixa Geral de Depósitos. Mas, por outro lado, foi o PSD 
o primeiro a nomear um presidente próximo do PS para a Caixa (Vilar), coisa que o PS 
retribuiu, pelo menos uma vez (Salgueiro), etc, etc.  
Mas, voltando a Eduardo Catroga, porque recebeu ele um elogio público tão grande de 
Ricardo Salgado? Era preciso? Depois, lembrei-me que foi o PS que nomeou Catroga 

http://pedrolains.typepad.com/.a/6a00e5519683fa88330167606bf69e970b-popup
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7491
http://www.edp.pt/pt/aedp/governosocietario/orgaosgovernosocietario/conselhogeraledesupervisao/EDP%20Docs%20%20Listas%20de%20Presenas/Reuni%C3%B5es%20CGS%201S11_Final_PT.pdf
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para a EDP mas pela mão do ministro Manuel Pinho, um homem que trabalhava 
(trabalha?) para o BES. Salgado, aparentemente, gosta de fazer coisas mas gosta 
também de as dizer, o que é positivo ou, pelo menos, eu prefiro assim. Entretanto, o 
BES prepara-se para ir para Macau, não é? Tudo liga. Ainda bem que isto só vai lá com 
negócios e nem é muito diferente do resto da Europa - lembremo-nos de onde está o 
antigo chanceler alemão, Schröder (na VW).  

Há todavia algumas coisas que preocupam mais, aqui em Portugal. A primeira é 
que raramente as coisas são feitas às claras; a segunda é que não pagam os impostos que 
devem. Façam negócios, globalizem-se, cresçam, mas paguem as contas - e não usem a 
influência política para pagar menos. E podem também, pelo caminho, moralizar os 
salários milionários, ajustando-os aos tempos de crise e aos custos da gestão que levou 
ao excesso de endividamento da "eléctrica" - e, ulteriormente, à compra de uma parte 
considerável por uma companhia detida por uma ditadura.  

Ora, como nada disso vai acontecer, pelo menos voluntariamente, podemos 
dizer que esta foi seguramente uma das piores privatizações da democracia portuguesa: 
definitivamente, trocaram as voltas à troika. 

13 Janeiro 2012 
Ignorância... 

...é quando se fala do "modelo social europeu" e não se olha para a Dinamarca 
do terceiro milénio; 

...é quando se fala do "modelo social europeu" e se afirma que é uma invenção 
do segundo pós-guerra; 

...é quando se fala do "modelo social europeu" e se conclui que é inviável; 

...ou é quando se fala do "modelo social europeu" e nao se diz que se está a falar 
é de outra coisa? 

15 Janeiro 2012 
Fair play 

Na semana que passou recebi um simpático convite a que não pude 
corresponder por não estar cá (bem, na verdade, não sei se iria, pois não tenho muito 
jeito para ir a sítios fora do meu ambiente). O convite revelou muito fair play e aqui 
ficam os meus agradecimentos públicos, já que não os posso dar em privado. E faço-o 
para dizer outra coisa: este blogue às vezes ou, aliás, muitas vezes, faz críticas; todavia, 
essas críticas procuram sempre visar ideias ou decisões e não as pessoas por trás 
delas. O tom nem sempre é aquele que eu usaria em seminários, conferências ou 
cervejarias, cara a cara, pois isto é só e apenas um blogue, com leitores presumidamente 
cheios de pressa e de leituras alternativas. Mas acho que a esmagadora maioria das 
pessoas de que aqui por vezes se fala entende isso assim, como seguramente foi o caso 
de quem esteve por trás do tal convite - e a vida continua. 

23 Janeiro 2012 
Salvo pelo inimigo? 

Há uns dias quando percorria, num intervalo, os jornais portugueses, vi uma 
fotografia sorridente e dinâmica do nosso ministro das Finanças que acompanhava uma 
sua declaração dizendo que o ponto de viragem estava aí a chegar. Referia-se a alegria 
do ministro ao facto de os juros da dívida nacional terem baixado a seguir à descida na 
notação da Standard & Poor's. Pois, o mesmo aconteceu em França e em Espanha, só 
que a reacção lá não foi, pelo que vi, a mesma. Foi outra. Gaspar deve estar cansado de 
esperar, com verdadeiras dúvidas sobre o seu plano (quem não estaria?), e ansioso por 
boas notícias. Tal como aconteceu vezes sem conta com outros ministros desta nossa 
ditosa pátria. Mas também acontece que os juros não caíram por os "mercados" estarem 
a acreditar no governo português. Eles caíram porque Mario Draghi está, 
aparentemente, a mudar a política do BCE, precisamente na direcção oposta àquela em 
que Gaspar apostaria: dando dinheiro quase de graça aos bancos europeus que, por sua 
vez, estão, sob "pressão moral", a comprar dívida pública nacional, em Portugal, em 
Espanha, em Itália, em França, baixando assim o preço desta. A solução vai sair daí - e 



 
195 

 

não de mais uma cimeira europeia, que não deixam por isso de ser importantes, ou de 
um plano genial nacional - silenciosa, pela calada, apenas detectável pelos futuros 
historiadores económicos. Ou não, que ainda é cedo para lavar os cestos. A ironia do 
destino é que o plano do minstro das Finanças português pode vir a ser salvo, ou a não 
causar tantos estragos - embora eu duvide -, pelos efeitos directos de medidas de 
política monetária que ele, explicitamente, já renegou. 

23 Janeiro 2012 
O "novas oportunidades" 

Quem já leu um bocado de história financeira sabe que pode encontrar factos 
que dizem que quem ganha nos mercados financeiros são sempre os governos. Como 
quem governa normalmente lê algumas coisas, podemos talvez concuir que anunciar o 
medo dos mercados é apenas uma forma de dizer que queremos que o dinheiro vá para 
aqui em vez de ir para ali (o recorrente problema de redistribuição escondido com rabo 
de fora). Mas, no outro dia, até cheguei a pensar que os dados da questão tinham 
mudado com a actual crise. É que o Institute of International Finance (IIF), que 
representa credores e que está presentemente a negociar com o governo grego, ameaçou 
recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, caso a Grécia entrasse em 
incumprimento. Argumentam que os direitos de propriedade são, na União Europeia, 
direitos humanos. Lembremos que o incumprimento não inclui os títulos comprados 
pelo BCE, pois pretende visar só agentes privados e isso seria uma violação de 
direitos. Recorrer aos tribunais com este argumento, sim, seria diferente do passado: 
afinal, a UE do século XXI tem um direito mais avançado do que a Europa do século 
XIX e parte do XX, ou que a maioria dos países do mundo que normalmente 
incumprem.  

Mas, afinal, também por aí não vai o gato ir às filhoses: os governos mandam 
mesmo. A razão é que os mercados ou, melhor, o IIF enfrentam agora, claramente, duas 
opções, dada a determinação do governo grego, secundada, pelo menos, pela do 
governo alemão: incumprimento voluntário ou involuntário. Acontece que, segundo 
pude ler num artigo de opinião do WSJ (20 Jan), essas duas coisas são mais parecidas 
do que diferentes, do ponto de vista dos investidores (embora não, certamente, do ponto 
de vista da Grécia e da UE). Porquê?    

Bem, aqui entramos por coisas legais complicadas. Mas, fundamentalmente, 
parece que o IIF representa uma parcela cada vez menor dos credores da dívida grega; 
para além disso, a grande maioria dos títulos (93%) foi emitida sob a égide da legislação 
grega, que não tem cláusulas que obriguem o estado a tratar todos os detentores de 
títulos da mesma forma, podendo por isso beneficiar o BCE. O IIF podia recorrer aos 
tribunais, teria algumas hipóteses em 7% dos títulos, e podia batalhar durante anos pelos 
restantes. Todavia, algo de parecido foi feito quando a Argentina incumpriu, nos finais 
dos anos 1990, com poucos resultados para os credores.  
O lado menos róseo para o governo grego é que uma parte dos credores pode fazer valer 
os seus seguros, os famosos Credit Default Swaps, mas o número que escolherá fazer 
isso não dependerá de o default ser ou não voluntário. 

E onde chegamos a partir daqui? Bem, está ainda tudo pouco claro. O que 
sabemos é que a dívida grega descerá de 150 para 120% do PIB e que o país poupará 4 
mil milhões de euros por ano em juros. Por outras palavras, uma parte dos custos da 
crise passará para quem emprestou dinheiro, e quem paga impostos fica um pouco mais 
aliviado. Uma medida que deveria ser a gosto de quem gosta do princípio utilizador-
pagador. 

24 Janeiro 2012 
Menos por mais 

Um funcionário do FMI disse que afinal não vai ser preciso pedir mais dinheiro, 
nem alargar prazos. Depreende-se, então, que Portugal estará melhor do que Espanha, 
que já anunciou que vai pedir mais folga orçamental em 2012. Aguardemos então os 
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próximos episódios da novela financeira nacional, mas sem grande expectativas, pois 
por agora as declarações de apoio conseguidas foram só de um funcionário médio... 

24 Janeiro 2012 
A Lei das Rendas e o Liberalismo-Nestum 

Os EUA ainda são famosos pelo famoso problema "inner city", que é mais ou 
menos isto: a procura de escritórios nos centros das cidades faz subir todas rendas, de tal 
forma que ficam inacessíveis aos queprocuram apenas morar lá. Mas há uma cidade, 
pelo menos, que escapa a isso: Nova Iorque. E como é que isso é feito? Simples, através 
de complicados sistemas que fazem com que no centro haja zonas de rendas protegidas, 
zonas de rendas subsidiadas, para artistas, por exemplo, e gigantescos quarteirões de 
boa "habitação social". Claro que aquilo por lá não é um mar de rosas, mas a verdade é 
que há estudantes a viver em plena Manhattan, a dois passos de Wall St. A teia de leis é 
quase tão complexa como numa cidade medieval. E funciona. Não sei como será nas 
cidades europeias avançadas, mas presumo que na Suíça ou na Dinamarca haja coisas 
parecidas. Por cá, vamos ter mais uma experiência deste liberarlismo-Nestum (será 
Cerelac?) que nos governa. Uma lei das rendas estúpida (my apologies...), como é ainda 
mais estúpido o que se está a fazer com os transportes públicos. Enfim, dizem que os 
países nunca aprendem com o que se faz alhures e que todos precisam de passar por 
todas as fases de crescimento. Mas, com tanta gente tão culta e viajada em tanto lado, 
podia-se esperar um pouco mais. Ou será mesmo assim tão difícil? Ajudava, talvez, não 
querer mudar o mundo amanhã e pensar em deixar algum trabalho para o dia seguinte. 

26 Janeiro 2012 
Recordatório (act.) 

Numa linguagem pouco técnica, para dizer o menos, pergunte-se o que se fez ou 
vai fazer sobre: 

-18 empresas do PSI20 com  holdings com sede na Holanda; ver  
 -salários do conselho da EDP; 
-dividendos relativos a 2011 das acções da EDP que o Estado vendeu; 
- responsabilidade política da gestão da trasnferência do fundo de pensões da 
banca;  
- imposto sobre as energéticas (e o não aceite pedido de demissão de um 
secretario de estado);  
- embaratecimento das PPP;  ver aqui. 
-rendas das telecomunicações e instalação da TDT; 
- rendas das concessionárias das auto-estradas; 
- concorrência na grande distribuição. 

29 Janeiro 2012 
O segundo resgate 

1) onde está a malta que tinha pressa no primeiro resgate?  
2) se Portugal pedir um segundo resgate, fica tudo na mesma, no Governo? 
3) será que para salvar a face o Governo vai dizer que ainda é preciso fazer mais 

austeridade (e, porventura, depois, nem a fazer porque isso já não é materialmente 
possível - também era só mais uma "inverdade"); 

4) a gente deixa que os governos ou os governantes se enganem e que não 
caiam necessariamente só por isso; 

5) é agora que se percebe que não se podem governar sociedades modernas com 
ideologias, ou ainda será preciso um PREC3? 

6) estávamos fritos, ficámos mais fritos: não nos fritem ainda mais. 
29 Janeiro 2012 

O elevado valor da moderação 
A recente subida dos juros dos títulos da dívida portuguesa está a revelar o erro 

dos pressupostos do governo português, relativamente ao seu plano de ataque à crise 
que herdou. Recordemos que o plano pretendia fazer regressar o país aos mercados 
financeiros internacionais em 2013 e, com isso, estabelecer as condições de 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=535207&pn=1
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crescimento, com base em juros mais baixos quer para o estado quer para os 
particulares. Quando o pressuposto está errado, tudo o resto errado está.  

Muitos perguntam aos críticos desse plano imaginativo qual deve ser a solução 
alternativa. Quando olhamos à nossa volta, vemos que as soluções mais plausíveis 
passam por uma maior intervenção do BCE, que se substituiria aos mercados 
financiando os estados, indirectamente; ou pela redução dos custos do trabalho, quer 
pela redução da TSU, quer pela redução dos salários nominais, numa medida 
suficientemente grande.  
Acontece, todavia, que nenhuma destas medidas é alternativa. O que se passa, na 
verdade, é que elas são complementares, devendo-se acrescentar que a elas se poderão 
eventualmente associar outras medidas. Quais? Não sei, mas um conselho de 
aconselhamento que este governo, ao contrário de muitos outros pelo mundo civilizado, 
não tem, seguramente poderia indicá-las. Por exemplo, algum gasto em obras públicas 
podia ajudar, assim como alguma contabilidade financeira autorizada pelo Eurostat. O 
que se queira. 

O erro maior deste governo tem sido, de forma claríssima, ter colocado tudo no 
mesmo cesto. De tal forma que até a descida da TSU, uma medida que poderia 
perfeitamente encaixar no seu discurso, foi liminarmente abandonada.  E o maior erro 
dos críticos do governo tem sido o de não mostrar de forma clara a ideia de que a 
solução tem de passar por um cozinhado de medidas, um cozinhado de espectro largo.  

E é isso que é preciso fazer. É preciso ajustar o défice público, mas não 
reduzindo-o drasticamente; é preciso realinhar as contas externas, mas não contar com 
rapidez; é preciso baixar os salários, mas não de forma abrupta e deixando a inflação 
actuar; é preciso o estado gastar dinheiro em obras, mas pouco; é preciso que o BCE 
intervenha, mas de forma gradual e cautelosa; é preciso pôr a UE a gastar dinheiro, mas 
dentro de limites bem estabelecidos. Tudo isto obriga a uma grande modéstia sobre as 
ideias de cada um e ao reconhecimento de que as coisas têm de ser feitas, não sob 
consenso, mas dando a cada ideia espaço para ser experimentada.   

O que é que isto tem de novo? Nada, absolutamente nada - mas apenas em 
Espanha, Itália ou em França. Só por cá, neste beco ideológico em que o país está 
metido, esta ideia de caldo de medidas consegue parecer uma coisa do outro mundo. 
Foi a leitura deste texto, simples e objectivo, que mostra claramente uma das coisas que 
deve ser feita (a descida dos salários reais) que indirectamente estimulou estas palavras, 
muito embora elas estejam por cá há algum tempo. 
PS: O JN fazia bem em corrigir este título, que está errado. 

30 Janeiro 2012 
Não vai haver segundo empréstimo... 

Tenho andado aqui a pensar por que razão o governo, o ministro A, o ministro 
B, o primeiro-ministro, insistem tanto em que não vai haver segundo empréstimo. Será 
que eles sabem mesmo? Será teimosia? É do ar da Gomes Teixeira? Com Francesco 
Franco, Cristina Casalinho, Luís Cabral, no NYT, preocupados ou a dizerem que, enfim, 
talvez, anda o governo a ouvir quem? Estranho? Não: é só política. É que não vai 
haver pedido de segundo empréstimo. O que poderá acontecer é que a Comissão 
Europeia decidirá, por ela própria que, por causa dos problemas de contágio grego ou da 
recessão europeia, o estado português terá de ser novamente ajudado, mesmo sem o 
pedir... para ajudar a Europa. E o governo português terá de o fazer mesmo que não 
queira. Se houver segundo empréstimo, é isso que nos vão vender. Vai uma aposta? 
Fora isso, é de perguntar se é bom ou não ter esse putativo segundo empréstimo? 
Obviamente que é bom, sobretudo se for dada mais margem de manobra à ala FMI da 
troika. Mas podemos, entretanto, ir tirando o cavalo da chuva, que isto ainda vai dar 
para muita manga. 

02 Fevereiro 2012 

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7536
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=534749
http://www.nytimes.com/2012/02/02/business/global/portugal-pulls-off-debt-auction-but-fears-remain.html?pagewanted=2
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O 5 de Outubro 
Esta coisa de fazer qualquer coisa só porque se acha que se tem de fazer 

qualquer coisa e não se sabe o que fazer não é nova por cá. Já houve um governo que 
acabou com o Carnaval e mudou a hora para a hora europeia, dizendo que assim e ali se 
fazia mais produtividade e competitividade. Do ministro ou ministros que o fizeram já 
ninguém se lembra, porque os ministros só excepcionalmente ficam na história, e nem 
sempre pelas más razões. Estas medidas pretendem inventar a pólvora e escapar a 
soluções comprovadas e depois sai tudo torto. Porque não se juntou os feriados aos fins-
de-semana? Ninguém percebeu. Mas há mais. As famosas pontes para descontar pelos 
patrões só entram em vigor em 2013, quando, segundo o governo, Portugal já está nos 
mercados e o estado de sítio acabado. É que era o estado de sítio que justificava que o 
dono da sapataria mandasse fazer ponte porque a mulher quer ir visitar a sogra, e o 
pessoal tivesse de fazer um dia de férias forçado. Mas a derradeira questão é: vai o PS, 
ou um PSD mais atinado, quando no governo, mudar isto? É que as absurdidades do 
passado acabaram por ser mudadas. A propósito, este ano a verdadeira recessão não será 
de 3,1%. É desde logo mais, pois esse valor não inclui o facto de ser ano bissexto e, 
como toda a gente sabe, segundo as contas ministeriais, mais um dia útil de trabalho dá 
mais 0,408% de PIB (246/245). Estou a precisar de um pastel de nata. 

03 Fevereiro 2012 
Se isto é economia... 

...I go there and come back. Enquanto esperamos pelo Podcast, veja-se o 
Powerpoint.Gaspar at LSE_Page_15 E, já agora, encontre-se o Portugaling e descubra-
se o recovering. Parece uma apresentação sobre vendas futuras. Nada sobre a 
transformação estrutural da 
economia, crescimentos 
sectoriais, valores 
acrescentados, vantagens 
comparativas reveladas, 
sectores emergentes, taxas de 
rentabilidade, produtividades 
dos factores, investimentos 
sectoriais, sei lá, aquelas coisas 
de onde costuma vir o 
crescimento económico. Pois, é 
só finanças. O resto é para o 
milagre, aquele que nos levou, 
parece, para além da 
Tapobrana. E para não dizerem 
que sou exagerado, vejam a amplitude do "ajustamento estrutural", isto é, da pancada 
que a economia portuguesa teve, por enquanto, de sofrer, entre 2010 e 2011: foi de 4% 
do PIB, maior que a da Grécia (3%) e, sem surpresa, que a da Irlanda (2,0%). Deve ser 
isto que está a assustar "notre ami Paul Thomson". 

03 Fevereiro 2012 
Obrigado Troika 

A Troika limpou os bancos portugueses que, pelos vistos, há muito estavam a 
precisar de ser limpos. Obrigado, fazia falta. Restam três coisas: 1) O BdP a partir de 
agora vai fazer melhor o seu trabalho? Espera-se que queira e que os bancos o deixem. 
2) Faz sentido Portugal sofrer directamente com a dívida e o incumprimento gregos e 
não levar nada em troca? 3) O PM vai dizer que "qualquer banco que tem amor próprio 
não anda de mão estendida"? Bem, pode dizê-lo que não será ele quem decide e já deve 
estar decidido e ainda bem, pois é bom que os bancos sejam "recapitalizados". 

Afinal, ainda havia mais duas coisas: 4) O quadro da intervenção do Estado nos 
bancos vai ser o normal, europeu, ou vão inventar outra coisa, cá ao gosto da terra?; 5) 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=535931
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=535931
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E agora, Ms Troika, vai finalmente passar a pente fino as rendas que por aí andam? O 
povo agradecido agradecia. 

04 Fevereiro 2012 
Monti, o "tecnocrata", na LSE: "beloved social market economy" 

Não, ainda não é a nossa vez. O Podcast de Vítor Gaspar deve estar para breve. 
Mas a 18 de Janeiro de 2012 esteve lá Mario Monti e notem-se, desde já, algumas 
diferenças, quanto ao tema e ao seu tratamento. São as diferenças entre um país 
fundador, com ideias europeias e com gente que leva pelos caminhos europeus, melhor 
ou pior, e um país periférico, com ideias periféricos e políticas periféricas. Talvez não 
haja outra maneira, talvez eles tenham razão e "nós" não. Ou haverá alternativa, a 
pergunta que vale vários bailouts? Soares e Cavaco se calhar até achavam que sim. O 
FMI, agora, por ironia do destino, também acha. Passos - e Seguro? - parece que acham 
que não. Entretanto, o nosso destino continua a desenrolar-se... na Grécia. 

06 Fevereiro 2012 
O FMI mudou 

Agora é oficial. Já era esperado e notado por muitos. Mas os sinais agora são 
fortes demais para não serem reconhecidos por todos. O FMI mudou a sua perspectiva 
quanto à forma de combater a crise. Não foi uma mudança idelógica, descansem. Está 
tudo na mesma. Foi uma mudança política, decorrente da observação da economia 
internacional e das economias nacionais mais preocupantes. Tal com deve ser feito na 
política económica e financeira. Para 2011, Blanchard achava que a agenda mais 
importante era olhar aos défices públicos e às dívidas nacionais, soberanas ou 
particulares. Agora, já não acha. Agora, o que se diz, do lado do FMI, é que é preciso 
rescalonar as políticas de austeridade. Simples. São muitos os documentos sobre isso, e 
um sumário pode ser visto num dos blogues do Fundo. 

O governo português tem gente que está a receber as novas ideias, directamente 
ou através do Banco de Portugal - ou mesmo de alguns (poucos) gabinetes que estudam 
a economia portuguesa. E devia ser desde já avaliado por ter seguido a via da teimosia, 
que lhe dá pouco espaço e manobra. Mas precisa de mudar de políticas. Vai fazê-lo? A 
mudança não vai sair da vontade do líder, pois ele não sabe ou acha, porque lhe 
dizem, que não se deve mudar nada. A mudança tem de vir de outros sítios. De onde? 
Da pressão da oposição socialista? Não parece. Da rua? Também não, e espera-se que 
não seja muito por aí. A mudança terá de vir das sondagens que o governo andará a ler 
atentamente, como todos os governos fazem. Tudo o que se puder fazer para alertar a 
opinião pública é relevante. E é fundamental, se calhar, perceber porque é que as 
pessoas parecem não mostrar querer outra coisa. E perceber isso é muito difícil. Mas 
não impossível. 

06 Fevereiro 2012 
Kant e a impaciência alemã 

O que se ouve num video da TVI podia valer muitos e muitos milhões de euros 
e uma contracção do PIB português bem mais pequena, em 2012, e por aí fora. Mas não 
vai valer, pois uma certa leitura de Kant não deixa. Vejam o que me pareceu mais 
interessante: o sinal de impaciência do ministro alemão perante a frase do ministro 
português sobre os progressos feitos (''40). 
Actualização: estava-se mesmo a ver. 

09 Fevereiro 2012 
A miragem 

Já que mesmo as últimas ideias do mercado quanto à contracção expansionista 
não vão levar à viragem da política do governo, talvez as últimas sondagens venham a 
fazer o milagre. Acrescerá a isso o facto de já estar quase tudo feito e entregue, desde os 
salários, ao mercado do trabalho, às rendas, à CGD, à EDP, e outras coisas. E com um 
discurso de viragem até distraem o povo do que falta e não lhes interessa fazer. 

13 Fevereiro 2012 

http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=1305
http://blog-imfdirect.imf.org/2011/12/21/2011-in-review-four-hard-truths/
http://blog-imfdirect.imf.org/2012/01/29/fiscal-adjustment-too-much-of-a-good-thing/
http://noreinodadinamarca.wordpress.com/2011/12/01/contra-argumentos-sem-querer-ser-do-contra-vitor-gaspar-e-o-imperativo-categorico/
http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/gaspar-schauble-alemanha-resgate-ajuda-agencia-financeira/1324253-4058.html
http://economia.publico.pt/Noticia/flexibilizacao-do-programa-de-ajustamento-nao-esta-na-mesa-garante-vitor-gaspar-1533098
http://www.project-syndicate.org/commentary/shiller81/English
http://margensdeerro.blogspot.com/2012/02/psd-and-ps-in-polls.html
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Thatcher: a História absorveu-a 
Ainda não vi mas já gostei. Pela realizadora e pela actriz. Alguns queixam-se 

que não faz justiça ao que ela fez. Mas com o que ela fez, onde é que se iria buscar um 
realizador para contar a versão dos alguns? De Hollywood a Berlim, deve ser muito 
difícil. Talvez Oliver Stone ou Bruce Willis. Talvez Relvas pudesse dar uma ajuda, com 
um telefilme da RTP, para aproveitar os poucos admiradores do mundo que ainda 
resistem cá no burgo. 

Até parece ironia, mas não é. Afinal, o que é que Thatcher fez? Mudou o Reino 
Unido? A Inglaterra? Não, o RU mudou mas também mudou a Alemanha, a Bélgica, a 
França. Alguém nota diferenças substanciais entre esses países, que não existissem há 
30 anos? Já não há reformas, hospitais, escolas, universidades, públicos ou 
publicamente financiados, em Inglaterra? Da última vez que fui ver, ainda havia. Os 
transportes públicos são privados no RU e no resto da Europa, não? Nope. Já não há 
greves na Albion? Leiam-se as notícias. Está tudo igual como estava, isto é, tudo 
próximo uns dos outros. Quem gosta de pôr aspas na Europa esquece-se de ver esses 
fundamentos. 

A diferença com Thatcher foi que ela mudou à bruta, para seguir uma ideologia 
comprada a granel, enquanto os outros, no resto da Europa, falaram primeiro e não 
dispararam depois (embora ainda tivesse havido umas bofetadas aqui e ali). Claro que 
nas periferias estas matizes históricas tendem a reconhecer-se mais tarde. Dig it, Mr. 
Steps Rabbit? 

14 Fevereiro 2012 
Portugal vs. Grécia 

No outro dia dei por mim a dizer que a Grécia era institucionalmente menos 
avançada do que Portugal e a concluir que isso era importante. De facto, a Grécia 
nasceu tarde e mal como país, num sítio mais pobre da Europa, vinda de um regime 
otomano, pior do que o absolutista ocidental, com mudanças de fronteira, ainda no 
século XX, e ocupações estrangeiras, guerras civis e deslocações de populações. Tudo 
isso é verdade, sem dúvida. Mas não chega saber as verdades, é preciso saber quanto 
elas valem. Ou seja, em quanto é que Portugal é diferente da Grécia? A resposta a essa 
pergunta será dada pelo desenrolar da actual crise. Presumir que as diferenças 
institucionais entre os doís países vão trazer diferentes saídas é presumir demais. 

16 Fevereiro 
"Where is the growth going to come from?" 
  Francamente, não tive tempo antes, mas o assunto não podia morrer. Sobretudo 
depois de ver que a surpresa vem de outras partes, incluindo de um recente artigodo 
New York Times, onde o jornalista fica sem saber o que dizer quando o ministro das 
Finanças, à falta de melhor, cita George Washington em defesa da sua política 
financeira. Nessa entrevista, Gaspar não diz de onde virá o crescimento que permitirá a 
redução da dívida, concentrando-se apenas em elogiar a redução do défice - sem 
lembrar que o fez essencialmente com medidas temporárias, como a transferência das 
pensões dos bancos, ou anunciadas como tal (anúncio ainda não desmentido por quem 
tanto pugna pela honestidade financeira), como os cortes nas pensões e salários. De 
resto, diz apenas que o crescimento virá em 2014 e que será de 2% ao ano, e a gente 
aqui pode acreditar ou não.  

Mas na sua intervenção na LSE, há cerca de duas semanas e entretanto 
publicada em podcast, Vítor Gaspar foi mais longe na explicação das origens do futuro 
crescimento do país. A palestra durou cerca de meia hora, tendo sido seguida por quase 
uma hora de perguntas e respostas. As duas partes foram interessantes, embora a 
segunda mais, até porque a palestra seguiu uns slidesque se compreendem bem e em 
menos tempo. 

Ao minuto 59, um certo Tomás, depois de elogiar o que o ministro tem feito 
pelo bom nome do país, colocou a pergunta crucial: "What are the pilars of growth for 
Portugal?". A resposta, dada aos minutos 70-75, foi muito elucidativa. Depois de 

http://www.nytimes.com/2012/02/15/business/global/portugals-debt-efforts-may-be-a-warning-for-greece.html?pagewanted=2&_r=2&sq=portugal&st=cse&scp=2
http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=1332
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/02/se-isto-%C3%A9-economia.html
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refrasear a pergunta, Gaspar disse que a primeira fonte de crescimento será uma 
"normal cyclical recovery". Ou seja, isto vai abaixo e depois vem acima porque a 
economia passa a ter "lots of spare capacity". Pasme-se. Presume-se que quanto mais 
abaixo for, mais acima virá; e Passos deve estar com a esperança que essa "normal 
cyclical recovery" venha bem antes de 2015.  

Mas o ministro ainda deu mais ideias sobre de onde virá o crescimento. 
Segundo ele, modelos dinâmicos e  “convencionais” de equilíbrio geral, aplicados a 
Portugal, mostram que a eliminação de "markups" (que é mais ou menos a distância 
entre preços ou salários de monopólio e de mercado) levarão a um crescimento do PIB 
potencial de 10%, em 10 anos, acrescentando, com entusiasmo, que metade desse 
crescimento virá nos 3 primeiros anos do "programa". E como chega a esses resultados? 
Simples, a partir do exemplo da Alemanha "no passado recente" e de estimativas dos 
tais "markups" para Itália. Belo! Ainda acrescentou algumas palavras sobre a "agenda 
de reforma estrutural" mas aí só disse que tem "esperança" que ela tenha impacto, pois 
não está no modelo (claro, nunca ninguém conseguiu medir tal coisa...). 

Entretanto, com um declínio acentuado da economia no último trimestre de 
2011 e o desemprego a 14%, a primeira parte do programa parece estar a ser um grande 
êxito – que, seguramente, ainda crescerá. Aguardemos com expectativa os resultados da 
segunda parte do programa, a do modelo de equilíbrio geral que, felicidade, é "dinâmico 
e convencional". E alemão e italiano... 

Os riscos desta aventura são tão grandes que surpreende que ninguém consiga 
dizer ao ministro que mais se parece com marxismo do que com outra coisa qualquer. 

16 Fevereiro 2012 
Idade da pedra 

Alguém simpaticamente perguntava num comentário a um post mais abaixo, 
sobre a união das universidades Técnica e Clássica de Lisboa, para que se queria uma 
universidade de 46 mil estudantes e 293 milhões de euros. Pois, será uma das maiores 
da Europa em estudantes e em orçamento, respectivamente, a 9ª de 14, ou a 12ª de 13, 
das listadas no Relatório sobre o assunto (pp. 44-45). Uma boa razão é que a união 
talvez nos faça sair da Idade da Pedra quanto a bases de dados electrónicas. Há uns 
anos, com a B-On, a FCT fez um meritório esforço para que a Universidade portuguesa 
tivesse acesso electrónico a revistas académicas. Mas ficou-se por aí. Falta o resto, que 
é muito. Como ilustração, veja-se a base de dados do Instituto Universitário Europeu de 
Florença, em História, por exemplo. Andamos a construir basesinhas aqui e ali, e o que 
mais interessa, nada. Claro que para isso não era necessário juntar universidades, mas a 
união dará menos argumentos para que este tipo de passos não seja dado. A seguir viria 
uma biblioteca universitária a sério, talvez sem edifício, virtual e com um bom sistema 
de empréstimos. Tudo aproveitando muito do que já há. 

18 Fevereiro 2012 
E a Grécia aqui tão perto 

A prática dos passos curtos continua e é uma sorte que esteja a ser seguida na 
boa direcção. O próximo passo para com a Grécia parece grande: um perdão de 75% da 
dívida e um financiamento adicional de 130 mil milhões é muito; mas não chega. A 
Grécia continuará com um défice primário (i.e., sem juros) de entre 3 e 4% do PIB, que 
precisa de ser financiado, e a economia prossegue em contracção. Assim, não consegue 
reduzir a dívida de 120% do PIB, nem aguenta os correspondentes encargos com os 
juros. Por outras palavras, não se libertará do financiamento externo tutelado, nem da 
austeridade, em prazo de vida útil. Será então necessário atingir um novo ponto de 
contestação social para que se dê o novo e maior passo?  

Segundo um número crescente de economistas normais (de norma), mas em 
postos não governamentais, o passo mais largo implicará três coisas: perdão total da 
dívida; garantia por uns anos de financiamento externo do défice primário, para não ser 
necessário aumentar a austeridade e permitir alguma política orçamental acomodatícia 
(calão para keynesianismo do século novo); e reformas do mercado de trabalho, dos 

http://www.ul-utl.edu.pt/UL_UTL.pdf
http://biblio.eui.eu/search~S5?/dHistory+EUI+databases/dhistory+eui+databases/1%2C1%2C51%2CB/exact&FF=dhistory+eui+databases&1%2C51%2C
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produtos e dos serviços. É isso que é defendido, em entrevista ao Vox, por Willem 
Buiter - um economista holandês que pede também que os políticos do seu país e da 
Alemanha desçam dos cavalos para ver a realidade do campo.E Portugal? Na mesma 
entrevista de 15 minutos, Portugal tem direito a alguns segundos para se dizer que deve 
vir a seguir. As ilusões sobre o que deve ou não ser feito fazem parte da política, da 
política necessária, sobretudo quando conduzida com juízo (got it, PPC?), e são 
inescapáveis, que há muita negociação pelo caminho. Mas é preciso saber qual é o fim 
mais previsível. Preparemos por isso Portugal para voltar a ser a Grécia, daqui a uns 
meses. 

Entretanto, não era mau que, uma vez reformado o mercado laboral (não saberia 
onde pôr aspas aqui, tantas são as palavras candidatas), o governo se concentrasse agora 
na reforma dos mercados controlados pelos monopólios ou quase-monopólios, como 
pede hoje Pedro Santos Guerreiro e já pediu há uns diasHelena Garrido (o título deste 
artigo pode ser enganador, todavia). Quanto a isto, talvez o Dr. Eduardo Catroga (entre 
outros) queira dar uma ajuda ao país, a partir do lugar onde agora está. 

20 Fevereiro 2012 
Boa, António José 

Concorde-se ou não, parece que finalmente temos alguma oposição no país. E 
boa também pela frase bem esgalhada. 

20 Fevereiro 2012 
Carnavaladas 

Quem diz que o Estado "controla" metade da economia, já se viu, está, como 
dizer?, a passar ao lado das coisas (a verdade é que o Estado redistribui entre 40 a 50% 
do rendimento das pessoas e empresas). E isso viu-se neste Carnaval. Aliás, viu-se 
também, porventura, uma grande diferença entre o Carnaval deste ano e a tentativa de 
Cavaco Silva acabar com ele, há quase 20 anos: então, a malta ficou aflita porque era 
menos sociedade e menos civil; desta vez não ficou, porque está tudo mais avançado. 
Optimismos meus. E foi bem-feita para o PM: quis dizer à troika que mandava e viu-se 
que nada, népias, muito pouco. Foi pior para ele e melhor para nós. São estas surpresas 
que não cabem nos "modelos de equilíbrio geral" que, afinal, servem para os bancos 
centrais estimarem taxas de juro de referência, e não "equilíbrios de ajustamento" ou 
quejandos. Claro que a vitória não está garantida pois para o ano podem voltar a insistir 
e a malta não terá paciência de lutar, já que uma sociedade civil a sério tem mais que 
fazer do que andar à luta com o estado; e arranjará outras formas de contornar o 
problema. Todavia, com a aproximação das eleições, o "estado" poderá ficar mais 
compreensivo. Está tudo em aberto. 

22 Fevereiro 2012 
Quanto mais absurdo melhor 

Ainda não li a carta mas vou ler, assim como uma outra. Está tudo a acordar, 
pois vêm aí eleições em muitos sítios e na Europa com democracias velhas fala-se no 
tempo certo e a mais se não é obrigado. Ficou de fora da carta do seu amigo Cameron. 
Absurdo? Sim, claro. Sem nexo, irónico. Enfim. Até porque foi um dos escolhidos, que 
aquilo não era para toda a gente. Mas tem uma coisa interessante: só uma vez no 
passado, e acho que só uma vez mesmo, Portugal optou por uma aliança germânica em 
vez de inglesa. Claro que o PM nem fará esta ponte, estará a milhas. Mas a gente pode 
fazer, num campeonato do absurdo (ou será coisa de conselheiros políticos?). 

Actualização: Afinal, parece, Portugal nem sequer foi convidado. Coitados de 
nós, orgulhosamente cada vez mais sós. 

22 Fevereiro 2012 
Mudar de opinião 

Uma das coisas de que gosto mais é de mudar de opinião. Ter sempre a mesma 
é uma grande seca. Pressinto que Pedro Santos Guerreiro comunga do mesmo 
sentimento, e tentou. E confesso que tenho recorrentemente tentado o mesmo, até por 
respeito intelectual pelo ministro das Finanças. Mas a minha economia não deixa (aliás, 
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a leitura do FT, do WSJ e quejandos, também não deixa). E sabem porquê, caso vos 
interesse? Ponhamos a coisa numa só pergunta: o que é que vai garantir, uma vez o 
"ajustamento" feito, que Portugal não cresça como cresceu antes? Um polícia à porta de 
cada português? Como se pede aqui? Pois, a premissa do programa em curso de que a 
culpa foi da política, das mentalidades e de outras coisas dos modelos pouco 
explicativos e muito fáceis, está, simplesmente, errada. A "culpa" é do funcionamento 
de uma economia aberta, pobre e periférica, que precisa de financiamento externo para 
crescer - ou então não cresce -, e que está numa união monetária (ou próximo de uma 
união monetária, pois a Hungria também não escapou). Como sou dos poucos lá da loja 
a pensar assim, era mesmo reconfortante poder mudar de opinião. Pena. 

24 Fevereiro 2012 
A nacionalização da troika 

Neste país nada resiste: tudo acaba por ser nacionalizado. Agora, até as 
conferências de imprensa da troika, que já despertavam um grande carinho aos 
portugueses, passaram a nacionais. Mas não podia ser de outro modo. Afinal, como em 
qualquer democracia, as sondagens falam mais alto e o ministro das Finanças parece 
que está bem com elas. Parece, mas só, que o povo ainda não percebeu tudo e quando 
tudo perceber as coisas fiarão mais fino. Não percebeu tudo porque a história que lhe 
tem sido contada não faz sentido, claro, e, por isso,avalia mal ou pessimamente o 
governo e ainda pior a oposição. Mas quando perceber, quando vir que aquela coisa de 
que a economia está bem ou mal conforme o juízo dos governantes é um logro, então o 
povo saberá avaliar melhor os protagonistas, seguindo os seus interesses, isto é, olhando 
para as filas de espera nos hospitais, os autocarros que tem à disposição e os túneis que 
são ou não feitos. Coisas para que, aliás, os membros políticos (salvo-seja) deste 
governo já começaram a olhar, que agora até falam de subsídios e fundos europeus. 

Entretanto, é preciso que o ministro das Finanças tenha cuidado, pois neste país 
quem faz sombra ao PM não tem grande futuro. Sobretudo se for ministro das Finanças, 
como aconteceu com o saudoso Sousa Franco, despedido, recorde-se, por roubar 
protagonismo a Guterres. Mas é bom que seja o Ministro a dar os resultados, até porque 
assim se confirma quem manda e quem decide, sendo depois mais fácil ao eleitor - 
sondado ou não - atribuir as devidas responsabilidades. 

27 Fevereiro 2012 
Os famosos "markups" 

Pois, o que foi feito quanto a tudo o que não é salários? Fácil, responde Carlos 
Moedas. Baixaram o preço das comunicações móveis em 22%, e os medicamentos em 
100 milhões de euros. Excelente! Mas... porque será que uma coisa foi dita em 
percentagem e outra em milhões de euros? Vai uma aposta? (Porque num caso são 
poucos os euros e no outro é pouca a percentagem, simples). Quanto ao resto, quanto 
aos outros markups, isto é aos preços ainda de monopólios, nas energias et all., só em 
conversação com os "players", presume-se que em "concertação", sem mágoas. O 
quando e quanto é que ainda não sabemos. 

28 Fevereiro 2012 
O lento e penoso regresso ao "tudo como dantes"? 

Já se via, tudo como dantes, pelo menos nisto: as sondagens contam e as 
sondagens mostraram que assim não iam lá. O ministro das Finanças ainda se safou e 
foi para a ribalta. A troika já não conta e pronto, se não se importam, a gente anuncia os 
resultados da terceira (e, presumivelmente, próximas) avaliação. O que até é bom que só 
dizemos o que queremos. Mas o ministro até fez um trabalho honesto, diga-se de 
passagem, até porque aquela coisa de não se mexer nos markups (está já no léxico 
político) dos sectores protegidos, ele, até, se calhar, não gosta muito. Não esteve mal, 
não fosse o programa ser excessivo (e ainda tivemos direito a um deslize de alguém 
com tanto cuidado nas palavras: "esta austeridade é para que não haja 
austeridade mais selvagem”). 
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Mas o pior não foi isso. Foi ver o PM a emendar a mão do "para além da troika" 
de uma forma que toma o cidadão alvo como papalvo. "Pois, disse ele ontem, nós só 
dissemos que íamos para além da troika porque a herança é pior do que esperávamos". 
Isto num cenário PSD preparado de propósito para a frase. Mas ele acha mesmo que o 
"povo" é estúpido, que não percebe a volta? Que o discurso não era mesmo o do 
orgulho em serem mais troikistas do que a troika? O lado positivo é que o discurso está 
a mudar. Não significa que vão já mudar a política, embora a aproximação das eleições 
permita que se anteveja isso. Tarde e a más horas, será sempre, sobretudo para os pobres 
sem dinheiro e saúde e os desempregados sem emprego. 

Os problemas económicos, esses, seguem, por enquanto, como estavam, pois 
não há governo, para além da equipa do ministro das Finanças que faz o que faz. Mas já 
se começa a ouvir falar mais em "apoios", "subsídios", "programas", "fundos europeus", 
"política industrial", etc; e a fazer viagens ao “estrangeiro”. Algum dia, tudo mesmo 
como dantes. Pena é que, pelo meio, ainda precisem de fazer tanta asneira. 

E qual seria alternativa? Simples, assumir desde o início o tudo como dantes, 
sem revoluções, tacteando, com moderação, menos cortes, melhor repartição dos 
mesmos, mais conversa lá fora, e por aí fora. 

29 Fevereiro 2012 
Isto vai piorar 

Agora que Passos Coelho começa a perceber para onde Vítor Gaspar o levou, 
começamos nós também a perceber que vamos passar a ser governados por Miguel 
Relvas. Ainda vamos ter saudades dos últimos oito meses - bem, pelo menos aqueles 
que têm emprego ou que não empobreceram para além do mínimo. Era bom que Gaspar 
concluisse rapidamente que o seu modelo não serve, que nele ao menos poderíamos 
confiar, alguma coisa, para conduzir a viragem. Mas isso não vai acontecer, porque não 
deve querer. Nem o devem deixar: há ainda muito "markup" a defender e muito negócio 
a fechar. Divagações. 

01 Março 2012 
Visita guiada ao Portugal dos pequeninos 

Não me apetecia nada falar nisto, francamente, por causa da consideração que 
tenho pelas pessoas envolvidas. Mas a notícia do almoço foi gota e de água, e tornou 
tudo evidente e público, permitindo-me falar.  

Primeiro, foram coisas que ouvi nos corredores sobre o processo que levou ao 
evento. Depois, o formato do próprio evento. Estranho. Como é que os três reitores se 
deixaram convencer? Três doutoramentos implicam que um não seria suficiente. Não 
prestigia. Tudo isto antes de ir ao dito. A seguir, o próprio evento. No palco, 3, 6, 8, 12 
homens sentados, sem uma única mulher, para mostrar bem o nosso atraso. E ainda um 
13º, togado, caminhando de um lado para outro. A parte das perguntas foi outra gota. As 
pessoas não as podiam fazer: estavam escritas. E havia uma (de propósito?) sobre 
investimentos "chineses", que levou a resposta merecida. E uma 
claque do público para coisas laterais.  

No meio, safou-se a conferência do homenageado e 
também a do Prof. Silva Lopes. Da segunda, excelente, não cabe 
aqui falar. Da primeira, é um economista fora de série e disse 
duas coisas sobre o mundo que é ele quem diz e mais ninguém: 
vejam a história, a Grande Depressão, leiam o vosso Bernanke 
(2001) (acho que é este) - a que eu acrescentaria o Bernanke 
(1983) (este) -; e olhem para as taxas de juro, a nível mundial, 
baixas, a gritarem por investidores que utilizem o "excesso" de 
poupança, ou seja, que disparate dizer que não há dinheiro. 

Quanto ao que disse depois sobre Portugal, em 
entrevistas, disse a partir do que lhe contaram e queriam que ele ouvisse e, claro, entrou 
em gigantesca contradição, como precisamente, facilmente, Miguel St. Aubyn lembrou: 
olhe lá, você não quer mais austeridade, mas quer salários mais baixos? E você sabia 
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que os salários em Portugal são apenas 30% dos custos, como aliás em qualquer 
economia normal? Ao que eu acrescentaria: sabia que há custos de produção em que 
não se mexe, até porque as empresas protegidas em Portugal continuam a recrutar gente 
próxima dos governos para que se mantenham os excessos? E sabia que as medidas 
foram para os mais pobres, ao contrário da Grécia ou da Irlanda? E que foram para além 
do que era preciso, que eles se anunciaram como querendo ir para além da troika? Claro 
que isto não ouviu.Uma encenação inqualificável. Pobre Krugman que é, obviamente e 
para além de tudo mais, boa pessoa.  

01 Março 2012 
O país dos vários governos 

Salgado e Ulrich acabam de informar o povo português e demais interessados 
de que não vai haver reestruturação da dívida pública (1 e 2). Será que nos podiam 
informar se a descida das rendas, exigida pelo decoro e pela troika, se vai realizar ou 
não? O povo agradecia, como agradece sempre que as pessoas que governam o país dão 
informações relevantes. Ainda há muito mais a perguntar, mas podíamos ficar por 
aqui, por enquanto. É engraçado ver um país governado por vários governos. 

06 Março 2012 
As rendas e o Google amigo 

A internet não tem preço. Lemos, duvidamos, procuramos no Google e, pronto, 
já está, mito lançado ao ar desfeito. Agora mesmo foi assim. Toda a gente "sabe" que há 
rendas nas energéticas, incluindo a troika e uma secretária de Estado. Toda a gente? 
Não, há excepções. Gaspar não sabe, Passos não sabe, entre outros, e... Mexia diz, como 
lhe compete, que não. Depois de anunciar um lucro recorde, veio informar que não há 
rendas, pois houve muito capital investido e por isso o lucro foi, para ele, normal, de 
6%, o que “está em linha com aquilo que é o sector, é relativamente adequado e não 
traduz nada de anormal”. Há umas semanas atrás até estive a tentar ler os relatórios da 
EDP para ver se encontrava alguma coisa de anormal, de indicativo e, nada, claro: essas 
coisas só se encontram com lupas que não tenho. Mas hoje não fiquei contente e 
googlei, ao acaso: "EDF profits". E o que encontrei, logo nas primeiras linhas? 
Isto: "Outrage as energy giant EDF's profits hit £1.6bn (that's £427 for each 
household)".  Pois, é do Daily Mail e a EDF tem nome francês, mas a Sky confirma a 
ideia. E também encontrei isto, de um congénere de Mexia: "We need successful, 
profitable companies. But consumers need to know big profit margins are not being 
made needlessly at their expense". Afinal não há rendas em Portugal: há em Portugal e 
noutros países também. Conclusões? Pelo menos que o nosso défice de sociedade civil 
não é muito sustentável. 

08 Março 2012 
Baralhos financeiros 
     O facto de os dividendos de 2011 da EDP e da REN não serem entregues ao 
dono de 2011 (o Estado) mas sim aos donos de 2012 (os compradores) não é 
necessariamente relevante em si mesmo pois, na verdade, o valor desses dividendos 
pode estar incluído no preço de venda. Mas há outra coisa em que é preciso pensar, 
relativamente a estas duas operações que nem para o PM foram claras: se o Estado 
recebesse os dividendos em vez de um maior preço pelas acções, aumentaria as suas 
receitas em 2012 e, por isso, poderia aligeirar alguns cortes ou evitar alguns 
agravamentos de preços, ao passo que o capital da venda das acções tem de ir para a 
redução da dívida. Aí, cento e tal milhões são uma gota de água mas, no Orçamento de 
2012, mais 100 milhões aqui, 100 milhões ali, dariam menos dor ao povo e uma 
recessão menos séria - mas, claro, menos “trabalho” para mostrar aos professores. Ou 
foi a troika que o impôs? Se calhar, o povo gostava de saber. 

10 Março 2012 
Cães que não mordem, 

...não ladram, mas fazem. Enquanto por cá se diz que se quer revolucionar isto e 
aquilo, como se soubessem o que fazer e se fosse possível fazê-lo, caso soubessem, 
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depois de o FMI mudar, agora, já há algum tempo, é a vez do BCE. Com sorte, vamos 
ser salvos do "modelo" do governo pelos ventos que vêm lá de fora. O pior é que, como 
estas mudanças não fazem barulho e não vêm nas notícias-24h e a malta não se 
apercebe muito bem delas, os bandidos ainda vão ficar com o ouro. Mas o que interessa 
mesmo é sermos salvos. Claro que se "eles" olhassem mais para o que se faz de certo 
nos sítios certos, iríamos mais longe, mais depressa. Mas, pronto, quando se tem o 
limite da teimosia, mais não se pode pedir. Ou pode? 

12 Março 2012 
O que muita gente já esperava 
  

  

  

  

  

  

Henrique Gomes. E vai para lá um ex-membro da reguladora. E pode? 
12 Março 2012 

Caro Dr. Eduardo Catroga 
Se me permite, agora seria uma boa altura para vir à televisão explicar o que se 

passa com o preço da energia em Portugal. Aquilo que se viu foi a demissão de um 
secretário de Estado, aparentemente por não conseguir levar a cabo os seus 
intentos, logo após o presidente da EDP ter classificado com palavras duras um estudo 
encomendado por esse membro do Governo. O que se passa? E por que é que o PM ou 
o ministro das Finanças não apoiaram o secretário de Estado? E quem é o novo 
secretário? Faz sentido vir da entidade reguladora? Vai conseguir introduzir algumas 
alterações? São elas necessárias ou está tudo bem assim? Afinal, não há rendas? Era 
mesmo bom termos explicações sobre estes assuntos por parte de quem sabe e tem 
responsabilidades e credibilidade. Bem sei que às vezes se pensa que há "gorduras" 
onde elas verdadeiramente não existem. É assim também no caso das energias? Quase 
toda a gente diz que não, mas podem estar mal informados. 

13 Março 2012 
As contradições do Sr. Ministro 

Não há vida sem contradições e o modelo financeiro de Gaspar é uma centopeia 
delas e ainda bem, para ele, pois pretende captar a vida e ao menos consegue imitá-la 
nisso. Mas as contradições nem sempre são fáceis de detectar pelo cidadão trabalhador e 
mais ainda de explicar. A não ser quando são praticadas, como estão a ser, no caso da 
EDP. 

A primeira grande contradição é que se disse que não se podia mexer nas rendas 
de uma coisa que se ia privatizar. E explica-se porquê: porque isso baixaria o encaixe 
financeiro da venda das acções do Estado. Interessante. É uma forma de aumentar 
impostos, cobrados na factura eléctrica, e encaixados à cabeça pelo Estado, na venda 
das acções. No entretano, a EDP, qual "fermier général", ganha uns úteis cobres. 

Mas há outra, igualmente séria, também associada a este caso. A EDP foi 
vendida a quem foi porque disse que arranjava dinheiro fresco para lá pôr, vindo de 
fora. Seguindo uma esteira que o ministro das Finanças chamaria de socrática (e eu de 
inevitabilidade macroeconómica, associada ao euro), a empresa endividou-se no 
passado recente até aos cabelos. E onde? Lá fora, claro, onde havia mais dinheiro. 
Agora, o ministro deu-lhe licença ou, melhor, os meios, para continuar, alegremente, a 
endividar-se lá fora. Nem se pode achar mal pois os capitais têm de viajar de onde são 
poupados para onde podem ser gastos com proveitos (dantes era dos países mais ricos 
para os menos, mas parece que isso está fora de moda, pelo menos em Portugal). Mas o 
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ministro não só acha isso mal (às segundas e quartas, pelo menos), como todo o seu 
"programa de ajustamento" é feito para acabar com isso. Outra contradição. 

E cá vai uma terceira. O modelo seguido (e é mesmo um modelo, com equações 
e tudo) diz que o produto potencial de Portugal (soa a falso e é, mais ou menos) vai 
crescer 10 porcento, nos próximos 10-dez anos, por causa da eliminação dos "markups", 
isto é, das rendas. Então, e agora, sem eliminação do markup eléctrico, quantos 
porcentos a menos vai esse potencial crescer? Pois, aqui, ao que parece, já não importa. 

Claro que todas as contradições têm uma explicação. Neste caso, é a seguinte: a 
ideia financeira absoluta de Gaspar foi, como seria de esperar, capturada (ou reclamada) 
por quem podia fazê-lo, e agora está a ser usada até ao osso, sem hesitações, sem 
complexos, e sem que ninguém peça desculpa aos pobrezinhos, coitadinhos, pois que 
isto é a vida. Cheia de contradições. 

Ou, então, não passa tudo e um mal-entendido. Será? 
14 Março 2012 

Justiça Fiscal e PPPs 
1. Vítor Gaspar quer um sistema fiscal "mais justo", quando acabar o seu 

programa de ajustamento (e vai acabar?). Pois bem. E entretanto? Nada? A Mota-Engil, 
a Jerónimo Martins, a EDP, entre outras, têm mostrado lucros recorde, num ano de crise 
grave. Não há nada de estranho com isso? Há: vivem em ambientes fiscais, 
regulamentares e contractuais anteriores à crise, numa situação de crise. Tudo à sua 
volta foi "ajustado", menos os próprios. A começar pelos off-shores e por aí fora, que eu 
não sou fiscalista. Não é o papel de um bom governo velar pela justiça fiscal enquanto 
governa, e não prometer velar por futuros de que não será necessariamente 
responsável? É que, no entretanto, faz-se muito dinheiro. 

2. Vão saindo revelações graves sobre os contractos das PPP, feitos em 
governos anteriores, do PSD ou do PS. É mais importante ter sob mira os contractos 
propriamente ditos, do que criticar o formato de investimento mas, claro, sempre serviu 
mais falar da forma do que do conteúdo. 

15 Março 2012 
O Portugal de Felipe González? 

Esta coisa de haver gente no governo que está subordinada a empresas, 
empresas que não descansam enquanto não contratam gente do partido do governo, 
gente com emprego junto do governo e junto de empresas, bancos que têm gente em 
todo o lado e para todos os gostos, é muito parecida com a Espanha de Felipe González, 
ou é impressão minha? Será que é uma fase que os países menos abonados têm de 
passar em tempos de crise, e depois passa mais ou menos ou pelo menos fica tão clara 
que já não dá muita mossa? A comparação mostra que a pergunta é bem geral e lembra 
que a coisa nem sempre acaba muito bem. 

16 Março 2012 
E a Espanha aqui tão longe 

Nem de propósito. Ontem comparei Portugal de hoje com a Espanha de há 20 
anos. Hoje podemos comparar a Espanha de hoje com Portugal... nas calendas gregas. O 
marido de uma ministra do governo de Rajoy foi nomeado conselheiro da Red 
Eléctrica (e com um salário anual "escandaloso", lá, claro, de 180.000 euros). E o que 
aconteceu? Teve de se demitir por causa do escândalo que provocou. Percebe-se a 
diferença ou é preciso fazer um desenho? Claro que eles por lá passaram por aquilo que 
já há uns anos se passa aqui mas, ao que parece, aprenderam alguma coisa. Embora, 
pelos vistos, algunsainda tentem e é preciso estar sempre atento. Por cá, é o que se vê. 
Depois venham falar de democratização da economia, justiça social, crescimento, 
produtividade, segurança do investimento e outras coisas para embalar papalvo. O que 
eu não percebo, francamente, é como é que há pessoas, que nem sequer tiram benefícios 
financeiros directos, que ainda embarcam nessa conversa. Mas estou bem 
acompanhado, que hoje até VPV e JPP, que daqui saúdo, escrevem sobre isto. 

17 Março 2012 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=544581
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=544581
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=544663
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/16/actualidad/1331932809_098560.html
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Vale a pena? 
Perante tanta desfaçatez, tanta lata, tanto engano, tanta hipocrisia, tanta 

ignorância, tanta ganância, tanta arrogância, o que fazer? Vale a pena desmontar isso 
tudo um a um? Isso não alimenta ainda mais o que se quer desmontar? Quando um 
ministro fala do subsídio de desemprego como se soubesse do que está a falar, o outro 
fala de efeitos de 5% do topo da cabeça, com fundamento fantasiado, o outro diz que o 
preço da gasolina não tem nada a ver com ele, outro e que não é bem ministro retira 
100% do pouco que havia para umas artes, ainda outro fala de um relatório com 
percentagens ditadas por um assessor, vale a pena dizer alguma coisa? E quando um diz 
que o estado não deve fazer isto nem aquilo, e outro se segue a contratar gente que dá 
jeito, outro diz que não devolve nada, outro que pede mais uns tantos milhares de 
milhões, ou outro que diz que assim é que se está a fazer bem, sabendo nós que só o 
aproveita dizer isso, e outros que elogiam cortes de salários e se acham diferentes, vale 
a pena dizer alguma coisa? Vale. Mas é preciso ter muita paciência. 

19 Março 2012 
Rendas e markups 

 A integridade e a honestidade intelectual de Eduardo Catroga mostram que o 
problema não é de cada um mas de todos. Não há volta a dar: não é possível circular da 
política para as empresas sem afectar a coerência das acções e das palavras, mesmo no 
caso das pessoas inquestionavelmente honestas. São dois mundos que têm de estar 
separados, pois as empresas têm capacidade de exigir dos governos mais do que lhes é 
devido. A passagem das empresas para a política provoca menos problemas, mas depois 
não se pode voltar incólume para trás. Nos países mais experimentados (ou em 
instituições internacionais, como o FMI) há barreiras à circulação entre negócios e 
Estado. Não é que ela não se faça, mas é discreta, envergonhada, e quem a faz sabe o 
que perde. O PSD ainda não conseguiu lidar bem com esse problema e o PS, como tem 
menos gente ligada ao dinheiro, por razões óbvias, tem um problema menor, mas 
também tem culpas no cartório. Este governo porque, graças à crise, julga que tem o 
mundo nas mãos, está a ultrapassar todas as marcas. Todas. E não é só nas rendas 
passadas. Veja-se a privatização do BPN. Não é que o Estado criou um fundo de crédito 
aos compradores de 300 milhões de euros, sem juros, que a Comissão teve de proibir? - 
coisa que os putativos compradores prontamente aceitaram. Isso vem de onde? As 
pessoas lá fora, que conhecem Portugal, sabem destas coisas e vêem o que se está a 
passar: o que não ajudará à tal credibilidade que tanto dinheiro tem custado ao povo; 
nem à redução dos markups lá do tal modelo do BdP/BCE. 

21 Março 2012 
O TGV e os estatutos do Banco de Portugal 

A universidade espanhola está viva e aos pontapés e um 
dos benefícios disso é que há lá gente a fazer investigação sobre 
Portugal. Pelo menos em história económica. Um exemplo é um 
projecto queTirado_&_Badia-Miró_2012 Figs_Page_1 está 
agora a chegar ao fim, com pessoas dos dois lados da fronteira, 
sobre o PIB per capita regional em Portugal e Espanha, de 1890 
aos nossos dias. Num trabalho agora publicado faz-se um retrato da evolução do PIB 
ibérico desde 1900, com conclusões interessantes. A primeira é que o desenvolvimento 
da península se fez sem ligar muito a fronteiras, mesmo nos períodos de maior 
proteccionismo, como entre as duas guerras mundiais. A segunda é que a península se 
desenvolveu em três grandes faixas, todas elas nas costas, mais a área de Madrid. Pelo 
meio, encontramos vastas zonas de menor desenvolvimento que atravessam as 
fronteiras, mas Tirado_&_Badia-Miró_2012 Figs_Page_2que estão afastadas das faixas 
mais desenvolvidas, mesmo dentro de cada país. O gráfico acima mostra isso 
directamente, e os gráficos à esquerda dão uma medida mais precisa da importância do 
fenómeno (ver detalhes no artigo). Assim, há um claro potencial de integração 
económica por explorar, na península ibérica. Há muito que isso é reconhecido em 
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Espanha, onde sucessivos governos, à direita e à esquerda, se 
preocupam com as redes de transporte. É ainda interessante notar 
que a França escapou, desde o século XIX, a esse problema, 
sendo uma economia mais equilibrada regionalmente, ao 
contrário de Itália, há muito em crescente mas interrompida 
integração económica (v. Combes et all. 2011 e Felice 2011). A 
península ibérica tem uma história pior do que a Itália a nível de 
integração económica, mas não por causa das fronteiras políticas. 
Logo, precisa, como de pão para a boca, de uma boa rede de 

transportes e os governos espanhóis e a Comissão Europeia sabem isso. Por cá há gente 
que sabe, mas não está no Banco de Portugal, cuja filosofia está agora a governar o país, 
e que tem de se preocupar com outras coisas, nomeadamente, a política monetária, 
agora em Frankfurt, e a regulação financeira, conforme está nos seus estatutos. É pena 
que não haja uma maior divisão de tarefas na condução da política económica em 
Portugal, como, aliás, recomendaria Adam Smith.  

22 Março 2012 
Eu cá... 

...se tivesse disponibilidade, escrevia um artigo intitulado: "Da crawling peg à 
contracção expansionista: a restauração do poder do Banco de Portugal no período 
democrático, 1977-2012". Restauração? Sim, que muito poder terá perdido com a saída 
do padrão-ouro, em 1891, e depois com a República. E Salazar também não gostava 
muito do dito. Imagem do Governador José da Silva LopesTalvez lá para finais dos 
anos 1950, início dos anos 1960, com a entrada de Portugal no FMI e por aí fora, o 
Banco tenha começado a recuperar algum poder. Mas a verdadeira restauração foi 
depois de 1977, com Silva Lopes. Ou não, que estas coisas só se sabem depois de 
estudadas. Na verdade, o bom era começar por estudar o período antes de 1974, pois 
ainda será muito cedo para estudar o período democrático. E o Banco de Portugal devia 
orgulhar-se dessa história. 

23 Março 2012 
Revolução no INE 

Como ainda ninguém os mediu ou sequer os viu, de perto ou de longe, o INE, 
sob sugestão do governo, prepara uma grande revolução semântica que terá 
repercussões a nível mundial: vai passar a definir "bens 
não transaccionáveis" e calcular o seu valor na economia 
portuguesa. É que, de outro modo, ninguém vai conseguir 
ver a "revolução tranquila / democratização da economia / 
profunda mudança estrutural" em curso. O problema do 
país não era investimento em obras megalómanas e em 
bens não transaccionáveis que agora a "profunda" está a 
contrariar? Se era, então precisamos de dados sobre o 
passado (que nunca tivemos) e sobre o futuro desse 
grande agregado macroeconómico. Finalmente uma coisa saída de uma cadeira de 
primeiro ano, Introdução à Economia, vai para a estatística nacional. Será uma estreia 
mundial e, quem sabe?, a definitiva entrada do próprio INE no sector dos bens 
transaccionáveis. 

Uma segunda revolução se prepara, entretanto, na definição da balança de 
pagamentos: uma em que os efeitos nos pagamentos externos da "contracção" são 
iguaizinhos aos da "expansão", if you get my meaning.  

27 Março 2012 
Os juros estão a baixar? Obrigadinho 

Ontem, a primeira notícia que li foi sobre os juros da dívida portuguesa a 
baixarem em várias "maturidades", um bom sinal, dizia-se. Mas a seguir li a notícia da 
previsão da Fitch sobre um segundo resgate para Portugal e, depois, a notícia de que 
Merkel teria de trocar o voto do SPD e dos "Verdes", a favor da regra de ouro 
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orçamental, por apoio da Alemanha às economias do sul europeu. Até parecia que 
Portugal estava a conseguir caminhar sobre o fio da navalha, sem se cortar. Hoje, a 
notícia dos juros em baixa repetiu-se em Portugal e aí fui ver ao FT. Nada, mas não me 
espantou, pois podem estar à espera da confirmação ao longo, por exemplo, de uma 
semana. (Não andam desesperados por boas notícias como nós - e o PM, claro). Mas no 
FT vinha outra notícia: a Irlanda está a pedir uma reestruturação da dívida dos seus 
bancos ao BCE. Isso, sim, é importante, pois é uma reestruturação, só que mais subtil 
do que a grega, mas uma reestruturação. No meio disso tudo, a Espanha está a ser 
"pressionada" para pedir dinheiro do Fundo Europeu de Resgate Financeiro para 
capitalizar os seus bancos. E ainda dei mais uma volta às notícias e, sim, afinal, parece 
que os juros estão a baixar porque os bancos portugueses estão a comprar títulos 
portugueses- a 9 com os empréstimos do BCE a 1. Se calhar vou fazer como o FT e 
esperar sentado. Oxalá, todavia. Entretanto, espera-se que A J Seguro não vá na cantiga 
de embalar e não aceite pôr a regra de ouro do défice na Constituição sem nada - de 
substancial - em troca. 

28 Março 2012 
A factura 

Draghi não vai conseguir sozinho - mas também está lentamente a ganhar 
companhia. Desde que entrou em funções, no início de 2012, já despejou na economia 
da zona euro 1 trilião de euros, o que deve ser muito, pelas minhas contas. Apesar disso, 
o dinheiro não chega ao investimento e vai em grande parte para a dívida dos estados, 
sobretudo em Itália, Espanha e Portugal. Segundo contas do FT, nos três meses até 
Fevereiro de 2012, os bancos da periferia da zona euro já compraram 115 biliões de 
euros de títulos do tesouro, quase o dobro de todas as compras de 2011. O plano era 
esse, em parte, mas também devia incluir o financiamento ao resto da economia, o que 
não tem acontecido. Ao comprarem tanta dívida soberana, mal cotada, os bancos ficam 
em pior situação e, por isso, os principais bancos portugueses, que entraram nesse jogo, 
tiveram uma baixa de notação. E os juros da dívida portuguesa voltaram a subir. Mas, 
pronto, como só se conhece a austeridade, continuemos alegremente pelos caminhos 
gregos, sem pestanejar. Alternativa? Mais uma vez, a questão não é entre sim ou não à 
austeridade, mas sim sobre o grau da mesma e a existência ou não de algumas medidas 
de estímulo económico, com o dinheiro que, obviamente, há. Percebe-se?  

29 Março 2012 
Comboios, feriados, balança de pagamentos e negócios 

Do ministério - ou do governo - de que saiu a revisão do código laboral, a 
revisão do subsídio de desemprego, as ideias geniais sobre o fim dos feriados, saiu a 
ideia da ligação de mercadorias a Badajoz, em bitola europeia. Estão a ver as 
semelhanças? Para além de tudo o mais, é mais uma prova de que o TGV é o único que 
faz sentido. É caro? Muito bem. Então, como todos já sabem, menos a malta dos cortes 
de feriados et all., façam a linha e deixem os comboios para depois. Por uns tempos até 
pensei que era isso que iam fazer, com outro nome. Mas não, tinha de ser mesmo um 
disparate. Ideologia, a quanto obrigas.  
Entretanto, como se previa também, o investimento está a cair a pique, sendo essa uma 
das contribuições para a melhoria das contas externas. Pois, quando a economia 
recuperar, o que vai acontecer? Crescerá o investimento, crescerá o consumo, e 
adivinhem o que acontecerá de novo às contas externas... Pois.  

Negócios à parte, esses, vão-se fazendo um a um, já que para algum lado tem de 
ir o dinheiro que, afinal, ainda há. É a parte expansionista da contracção. 

02 Abril 2012 
Azar moral o nosso? 

Há coisas que não percebo inteiramente e que me despertam grande interesse e 
uma delas é a anunciada emissão de títulos do Tesouro a 18 meses que será feita na 
próxima quarta-feira, dia 4 de Abril. Como não percebo a matéria muito bem, as 
dúvidas são grandes, mas parece mesmo que vem aí uma coisa menos, digamos, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c214fcda-7823-11e1-b237-00144feab49a.html#axzz1qOUyOqAn
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c214fcda-7823-11e1-b237-00144feab49a.html#axzz1qOUyOqAn
http://economico.sapo.pt/noticias/exposicao-dos-bancos-portugueses-a-divida-do-euro-atinge-valor-recorde_141337.html
http://economico.sapo.pt/noticias/exposicao-dos-bancos-portugueses-a-divida-do-euro-atinge-valor-recorde_141337.html
http://economia.publico.pt/Noticia/linha-sinesbadajoz-nao-tem-continuidade-no-lado-espanhol-1540372
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=548553&pn=1
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=548539&pn=1
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legítima (e que não será porventura legal em negócios entre privados). Há cerca de um 
mês, tanto Ricardo Salgado como Fernando Ulrich 
anunciaram que confiavam que o Estado português não ía 
reestruturar a sua dívida, e um deles até disse que "via com 
interesse" a emissão de títulos a 18 meses, embora 
acrescentasse que não estava disposto a comprá-la. Esse 
prazo, para além de outras coisas, tem a particularidade de 
ultrapassar o fim do mandato da troika.  

Ora, sabendo nós que há estreitas relações entre o 
Estado, a banca e o Banco de Portugal, sabendo nós que há 
reuniões frequentes entre estas instituições, que deviam ser 
independentes e sem vias de comunicação directas, o que podemos nós também saber 
sobre as garantias que umas andam a dar às outras? O governo disse ou não disse ao 
BdP que não ía reestruturar a dívida? O BdP aconselhou ou não aconselhou o governo a 
não reestruturar a dívida? E os bancos tiveram ou não tiveram reuniões a sós ou em 
grupo com o governo e o BdP sobre isso? E está ou não está o governo a pedir aos 
bancos que comprem a dívida a 18 meeses? 

Porque é que isto é importante? É, e muito. Os bancos, como sabemos, estão a 
financiar-se junto do BCE a juros muito baixos, de cerca e 1%, o que faz parte da 
(necessária) política do BCE de injecção de dinheiro na economia. Por acaso, em 
nenhum dos países onde isso é feito em maiores quantidades o dinheiro está a chegar à 
economia. Porquê? Porque os títulos dos estados são melhor negócio. Esses rendem 
entre cerca de 5 e 15%, consoante sejam italianos, espanhóis ou portugueses. Muito 
bem. São os mercados e os bancos são os mercados.  

Mas há mais. A razão porque os títulos portugueses rendem mais do que os 
outros títulos europeus e do Sul é porque Portugal está em pior situação e o seu risco de 
default é maior. É essa a razão, o prémio de risco. Não há outra. Ora, se os bancos 
portugueses têm conversas com o governo ou com o BdP sobre a não reestruturação da 
dívida pública, não deviam ter porque estariam a ser informados de coisas que não 
deviam saber. Para além de que, ao comprarem os títulos, na próxima quarta-feira, tudo 
farão junto do BdP e do governo para que a reestruturação, efectivamente, não se faça. 
E o Estado, em vez de pedir mais tempo ou mais dinheiro, financia-se a juros mais alto, 
sendo que o valor da emissão chegará aos 1.500 milhões de euros. É assim ou não é?  

Se for, Henry Burnay deve estar a dar voltas no caixão por não estar entre nós. 
E, se calhar, estamos a precisar de um novo Oliveira Martins, para pôr um pouco de 
ordem nisto, já que o actual governo não está muito preocupado. Ou não, que eu não sei 
nada disto. 
Estamos num período particularmente problemático quando é ainda mais importante a 
independência do governo perante os negócios - mas o país a caminha no sentido 
inverso. 

02 Abril 2012 
Reestruturação ou outra coisa? 

No fundo, no fundo, não gosto da ideia de reestruturação da dívida portuguesa, 
por razões políticas, mas também eonómicas ou financeiras. E haverá outras formas de 
obter ganhos semelhantes, em termos financeiros. Quais? Não sei, mas sei que há. O 
FT, o VoxEU e o "Massa Monetáira" estão cheios de ideias sobre isso. O BdP, 
oficialmente, pelo menos, nem por isso. E seriam justos, esses ganhos, para Portugal? - 
O giro é que essa pergunta ainda se faça. 

03 Abril 2012 
Junkies 

Com o desemprego a 15%, com as notícias em catadupa de vastas somas de 
dinheiro entregues de graça, aqui e ali, as novas medidas sobre o RSI, o tratamento do 
cancro e as outras coisas que afectam os mais pobres e mais remediados, só podem 
querer dizer que o governo está em negação com a droga que anda a tomar. 

http://www.voxeu.org/
http://comunidade.xl.pt/jnegocios/blogs/massamonetaria/default.aspx
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03 Abril 2012 
Ventriloquia 

Por favor, não se aproveitam da pobre da Comissão 
que, como todos sabemos, só tem poderes... em períodos de 
prosperidade. Não venham com essas da Comissão isto, a 
Comissão aquilo, que a gente já não vai nessa.  

- "A Comissão Europeia não descartou hoje a 
possibilidade dos cortes nos 13.º e 14.º meses para a função 
pública e pensionistas assumirem carácter permanente, 
embora assevere que tal cenário ainda não foi 
discutido."(1) Mas é a Comissão que manda? Francamente.  

- "Depois de se criarem coordenadores dos orçamentos ministeriais, Bruxelas 
quer reforçar o papel do Ministério das Finanças na execução do Orçamento. E quer que 
haja menor fragmentação a nível orçamental."(2) Quem acredita nisto? Sabem lá eles na 
Comissão onde é quanto mais o que se passa no Terreiro do Paço. "Coordenadores dos 
orçamentos ministeriais"?! Não briquem e governem como deve ser. 

03 Abril 2012 
E, claro, era verdade 

Os cortes. Vão chegar a 2015, ano de eleições, e fazer um aumento de 3,75% 
dos salários e pensões de 12 meses e dizer: estamos a fazer o que podemos e vejam que 
os "outros portugueses" não tiveram nenhum "aumento". Contam com a iliteracia 
financeira, em que muitas pessoas não vão saber fazer as devidas comparações. Bonita 
história de honestidade intelectual. 

04 Abril 2012 
Nasceu definitivamente um político 

O ministro ou já sabia ou então estava mesmo à espera que o seu genial plano 
resultasse de forma milagrosa e que em 2013 o "expansionismo" económico sustentasse 
o fim dos cortes. Qual das duas hipóteses a melhor, venha o amigo da Comissão e 
escolha. Esse é que o disse claramente: "não podíamos aceitar ajustamentos com 
medidas temporárias". Mas, com tantos lapsos, nasceu definitivamente um político 
(ainda inexperiente e por isso inconsequente) e morreu um estudioso, um técnico. Mas 
há mais. A mudança não é só no ministro das Finanças. É também de quem o resguarda, 
uma mudança já com alguns meses. E não falo de grupos de interesse. Tenho todavia de 
pensar melhor no que quero acrescentar aqui. 

05 Abril 2012 
Pensões 

Pois, o fundo de pensões dos bancos foi para o Estado. Com eles, os 6 mil 
milhões (ou 4 ou 2 ou 3, que ninguém percebeu a confusão que fizeram), reduziu-se o 
défice de 2011 e mais do que era necessário. E ainda não sabemos o custo do negócio. 
Entretanto, a partir de 2012, o Estado tem uma despesa adicional de cerca de 500 
milhões de euros por ano, com as pensões dos bancários. Chatice. - Olha, para 
compensar, acaba aí com as reformas antecipadas, que ninguém vai ligar uma coisa à 
outra. Não é estranho agir assim, tão às claras? É. Mas na verdade as pessoas normais 
têm mais que fazer do que andar a relacionar tudo, pois a vida não é só o Estado, apesar 
deste governo estar sempre a atravessar-se no caminho. 

06 Abril 2012 
A entrevista 

Não é que o PM se descaiu mesmo? Não lhe explicaram que o "Die Welt", 
apesar de conservador  e amigo, não é o "Bild" (e mesmo esse...) e apanhou com 
perguntas certeiras, de bom jornalista. Não se aguentou e meteu os pés pelas mãos, de 
argumento em argumento. Mas a conclusão de fundo é que se descaiu, tal como disse o 
ministro Relvas, e a leitura que fiz só me deixa concordar com ele. Ainda não teve 
"ordens" (domésticas) para mudar o discurso - ou já as teve mas não era para já.  

Gostei particularmente desta parte (transcrição livre):  

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=548967
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DW - Não o preocupa que o acusem de demasiado pró-germânico?  
PPC - Não, eu sou rigoroso, e a Alemanha fez reformas que são para nós um 

exemplo, etc, etc...  
DW- Mas Portugal parece-se mais com a  Grécia do que com a Alemanha.... 

E veja-se o título da entrevista: "Portugal mantém a austeridade radical". E há mais, à 
escolha do leitor. Quando até isto lhes sai mal, não seria altura de ver que está tudo... 
menos perfeito? 
Ver as traduções automáticas (e com deficiências, incluindo a tradução incorrecta do 
nome do jornal), do artigo e da entrevista. 

08 Abril 2012 
Governar à banco central 

Eu sou lento, confesso, mas o clique foi-se fazendo com um facto aqui e outro 
ali e agora já vi quase tudo. Mas ainda não sei como escrever a coisa, como dizer. Até 
porque não tenho nada contra bancos centrais. Apenas contra bancos centrais a 
governarem países (coisa, aliás, que tenho em comum com Salazar: ironias). E também 
nem ia escrever nada sobre o que segue, que está relacionado, pois é um detalhe e já 
cansa de detalhes. Mas a coluna de hoje de Pedro Lomba achou-me a dizer que 
afinal sim.  

A ideia genial de não dizer nada sobre a suspensão das reformas antecipadas já 
de si merecia um prémio. Mas ainda mais merece a sua justificação: é como a 
desvalorização cambial. E de quem é este tipo de argumento? Simples, é de quem 
governa à banco central.  

Se fosse só isso nem era muito grave, seria uma pequena diversão. O grave é 
que governar à banco central é também só ter um objectivo: o equilíbrio financeiro, 
pelos vistos pouco alcançável com o modelo seguido. E só ter um pressuposto: os 
políticos são beras e os técnicos é que sabem. Para regular mercados, fixar valores de 
moedas e taxas de juro centrais isso tem de ser assim. Para governar um país isso não 
pode ser assim. Passos descobrirá o problema um dia, embora já vá tarde.  

E, finalmente, por que não disse ele que a suspensão das reformas antecipadas 
foi uma consequênia da passagem das reformas dos bancários para a Segurança Social? 
Para impedir uma corrida aos bancos dos putativos pensionistas, a pedirem explicações 
aos pobres dos bancários que nada têm a ver com isso? 

10 Abril 2012 
Bancos 

Caros Bancos: se não forem vocês a dizer ao Governo que já chega, não sei 
quem mais poderá ser, pois eles não mostram conseguir ouvir mais ninguém. E já devia 
chegar. Já vos foi evitada a nacionalização parcial que os 12 mil milhões da troika 
implicaria e que tanta falta fazem à economia; já vos foram compradas as pensões pela 
módica quantia de 6 mil milhões; já vos foi dada a possibilidade de comprar dívida do 
Estado com o dinheiro barato do BCE, e baixo risco de incumprimento; já vos foi tirada 
a dívida das ilhas; e imagino que o IRC também será muito brando neste ano e no 
próximo. Seguramente que já chega. Mas devem dizê-lo ao Governo também pelo vosso 
interesse. É que com uma economia tão fraca a crise que vos está a sair pela varanda vai 
voltar a entrar pela porta de trás. Sim, eu sei, no Governo não há interlocutor, que aquilo 
entrou em modo automático de destruição. Mas usem aqueles que o aconselham, que 
esses sempre podem dar umas dicas acertadas, uma vez que alguns deles até já 
governaram: uma obrinha pública menos vistosa aqui; uma lei de ajuda às famílias 
endividadas acolá; um acabar devagarinho com os disparates como o combóio de 
mercadorias para o apeadeiro ou o aeródromo da quinta; ou um aligeirar da pressão 
sobre os sindicatos mais ali - há muitas ideias para mudar sem perder muito a cara. 
Vejam, o desespero é tão grande que até já vão tomar conta do Tribunal Constitucional. 
Estão mesmo a precisar de ajuda, os vossos amigos. E vocês ainda ganham depois com 
isso, como todos desejamos, pois sem bons bancos não há boa economia - nem vice-
versa. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF-8&sl=auto&u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fprint%2Fwams%2Farticle106163381%2FZukunft-verzweifelt-gesucht.html&tl=en
http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF-8&sl=auto&u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fwirtschaft%2Farticle106161153%2FPortugal-haelt-am-radikalen-Sparkurs-fest.html&tl=en


 
214 

 

18 Abril 2012 
Groupthink 

Os ingleses têm sempre uma boa palavra para as ideias importantes e hoje, ao 
ler no FT uma notícia sobre a forma de escolha do próximo governador do Banco de 
Inglaterra, aprendi uma nova: "groupthink". E eis um um exemplo doméstico disso 
mesmo. As pessoas envolvidas, incluindo o visado, são suficientemente inteligentes e 
cultas para perceber que há um problema desses em torno de uma das nossas principais 
instituições. Alguma coisa tem de ser feita. Até Junho de 2011, o país podia viver com 
este problema e até se podiam retirar alguns benefícios. Mas agora os resultados 
desse groupthink foram capturados por grupos de interesse e estão a ser usados para se 
atingirem fins particulares, o  que é grave. E contraproducente, no médio prazo. 

18 Abril 2012 
Então, meus caros, o modelo está "errado". Simples, não é? 

Abebe Selassie é dos poucos com acesso ao actual poder que vê fora da caixa, 
isto é, do groupthink, e por isso precisamos muito dele. E toda a crítica boa é 
necessariamente construtiva e não seria necessário dizer isso, em circunstâncias 
normais. Mas como elas são anormais, diz-se: o que se segue pretende ser, como sempre 
aqui, construtivo. Se a "recessão em Portugal está dentro das previsões do programa, 
mas [o] desemprego derrapa", então é porque o modelo não está certo. Fácil de concluir, 
não? O modelo previa uma recessão com menos desemprego, o que significa que há lá 
um coeficiente, um calibrador (será o alemão?) incorrecto. E porque é que o modelo não 
está certo? Simples, porque tem uma componente ideológica sobre o mercado de 
trabalho português. Portugal pode (podia) ter leis mais duras do que a Suíça sobre o 
despedimento, mas tem práticas bem mais moles. E a prática, o elevado desemprego a 
que se chegou, mostra que o mercado de trabalho é flexível. Aliás, como a 
criação e falência de empresas, apesar do que se diz, e como muitos 
estudos, incluindo do BdP,  já mostraram. Ora, mas se isto é verdade, o 
corolário também o é: as reformas estruturais de entreter crianças que 
andam para aí a fazer (feriados, bancos de horas, indemnizações, etc.) não 
vão ter grande impacto, uma vez que... o mercado já é flexível. Como 
mostra a contradição entre os resultados e as expectativas do modelo. Será que é assim 
tão difícil reconhecer estes erros, e virar as páginas? Ou vai ser preciso sacrificar mais 
umas quantas gargantas primeiro? Bem, ainda há esperança, pois há uma coisa que 
ainda tem mais poder sobre o poder: as sondagens. Na verdade, ao contrário do Chile 
dos anos 1970, cá ainda poderemos ser salvos pela democracia. Confiemos - embora 
fosse melhor ter políticos que percebessem da coisa, pois enquanto o povo não acorda, 
muito há para estragar (e entregar). 

18 Abril 2012 
4,2% 

Com a engenheiria financeira das pensões dos bancos, o défice de 2011 ficou 
abaixo do necessário. A troco de quê, alguém pode explicar? 

24 Abril 2012 
A bola dos donos 

Não é só o Bloco de Esquerda que não gosta da teia que um estudo encontrou 
sobre as relações de negócios em Portugal: é também o investidor, desde o bolsista 
àquele que quer fazer andar a sua empresa e está sempre a esbarrar com os "grandes 
interesses". Somos todos, portanto, que perdemos. O 
Governo, entretido em arrumar casas de que pouco percebe, 
passa ao lado. Este como o anterior e o anterior e o anterior. 
Mas podia ser de outra maneira? Não é assim no resto do 
Mundo civilizado e no demais? Sim e não. O caso em 
Portugal é particularmente grave por causa do seu atraso e 
da sua dimensão. O que pode ser feito? Em primeiro lugar 
lembrar que quem faz estas coisas são as pessoas, com 

http://economia.publico.pt/Noticia/portugal-e-um-exemplo-do-que-deve-ser-evitado-diz-ministro-das-financas-1542674
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=552469
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=552469
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/02/where-is-growth-going-to-come-from.html
http://expresso.sapo.pt/passos-e-governo-caem-seguro-e-ps-sobem=f720423
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/23/actualidad/1335210888_567185.html
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todas as letras, e por isso não é indiferente quem está onde e com quê. O Governo já 
deu, aliás, e continua a dar, maus exemplos, muito maus exemplos. E vê-os passar ao 
lado toda a hora e nada faz. Até gosta.  

A ironia disto tudo é que quem não entra nesses enredos - e há pelo menos um 
nome de um ex-ministro do PS com simpatias na "situação" de que me apetecia muito 
falar mas não falo por não saber mesmo e por pudor, e que já mostrou uma vez que não 
entra nesses enredos - fica a perder, materialmente, que não moralmente, e a sua atitude 
não chega a lado nenhum, não chega ao público. Como deve ser, aliás.  

Se este governo olhasse mais para essas coisas... Mas não pode pois está ele 
próprio preso na rede, como bem se vê na bola que os autores do estudo desenharam. 
PS: claro que isto não aconteceu. 

24 Abril 2012 
A pressa, a falta dela, a nacionalização da dívida pública e os louros 
futuros 

É muito interessante comparar a pressa dos bancos, com entrevistas televisivas e 
comentadores à mistura, no pedido de ajuda externa do Estado, e agora a falta de pressa 
dos mesmos bancos, sem entrevistas televisivas nem comentadores à mistura, em 
receber os 12 mil milhões que deles estão à espera. Mas vão ter de o fazer, pela bendita 
pressão externa, até Junho.  

Entretanto, a dívida pública já foi nacionalizada, sendo que apenas cerca de 6%, 
de curto prazo, pertence a estrangeiros, baixando da fasquia de mais de 80% de há uns 
belos tempos atrás. Faz tudo parte do Plano Draghi e nem será mau - desde que haja 
transparência. Mas significa que ainda não há gente lá fora interessada nisto. Será o 
próximo passo. 

A coisa financeira ainda se resolve, com sorte, mais tarde ou mais cedo. Faltará 
a económica, mas o mesmo Draghi e outros lá por fora irão tratar disso. Com ainda 
mais sorte, sem saber como e em contradição com a filosofia doméstica, ainda alguns 
dos louros acabarão em cabeças lusitanas. Ou não. Mas sim, acho que aposto que sim. É 
a dificuldade dos contrafactuais.  

Mas o bom era seguir já o caminho melhor e mais curto. 
26 Abril 2012 

Taxidemia 
Ontem, uma amiga jornalista fez um elogio "crítico" a este blogue, dizendo-me 

que estava entre um blogue de taxista e de académico. 
Fiquei a pensar e tem toda a razão, mas também é fácil. 
De facto, qualquer bom académico (salvo-seja) tem de 
ter um pouco de taxista: não pode gostar do poder, por 
exemplo, deve desconfiar das verdades e dizer muito do 
que lhe vem à cabeça; e, como todos sabemos também, 
qualquer bom taxista tem um pouco de académico: analisa, critica e põe as coisas em 
questão. O problema são as fronteiras: o taxista não pode atropelar velhinhas nem gamar 
demais os turistas; e o académico não pode exercer poder acima de um limite, nem 
dentro nem fora da academia. Eu cá tento. Mas às vezes também penso se não exagero 
na crítica - para logo depois (ainda) achar que não. 

28 Abril 2012 
Vive la France 

Bem, eu tenho um parti-pris desde tenra idade, mas também abona-se a meu 
favor que gosto de Londres, Oxford e até de Glasgow e da Guinness (bem sei, são do 
império). E gosto tanto do trabalho feito na Albion como das secas históricas que se 
apanham em França (ou na Alemanha).  

Mas o Economist tem graça. Eis o que eles dizem num texto em que chaman de 
"algo perigoso" ao Sr.Hollande: "(...) France desperately needs reform. Public debt is 
high and rising, the government has not run a surplus in over 35 years, the banks are 

http://economia.publico.pt/Noticia/estrangeiros-voltam-a-divida-nacional-mas-ainda-so-representam-6-do-total-1543548
http://www.economist.com/node/21553446
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undercapitalised, unemployment is persistent and corrosive and, at 56% of GDP, the 
French state is the biggest of any euro country". 

Esquecem-se todavia disto: a França tem um PIB per capita igual ao britânico, 
vai crescer mais em 2012, tem maior esperança de vida, melhor distribuição 
de rendimento entre pessoas e regiões, cidades menos degradadas, não teve Thatcher, 
nem Revolução Industrial, teve uma idade de ouro enquanto a Grã-Bretanha dormia 
(1950-1973), come-se bem, dança-se melhor, tem sol, praias e ainda por cima falam 
francês - para não falar do resto.  

Moral da história: não há só uma via para a prosperidade e muito menos, muito 
menos mesmo, para a solução das crises. 

28 Abril 2012 
Teimosias e papeladas 

Já se viu que a coisa está a correr mesmo muito mal. Traz coisas mal-
amanhadas, vem atulhado em papéis, tem pressa em fazer a conferência de imprensa, 
faz a conferência num semi-feriado, engana-se, diz as coisas de forma ainda mais 
complicada, que poucos percebem. Está mais sozinho? Insistir num défice de 3% do 
PIB, em 2013, com o produto a cair como está a cair é, no mínimo, antipatriótico. O PS 
tem de pôr cobro a isto. Pelo menos afastar-se definitivamente do "consenso". 

30 Abril 2012 
O Estado de torto 

Uma das coisas que o Estado não deve fazer é incutir insegurança, nas pessoas e 
na economia. As decisões de investimento ou de consumo precisam de previsibilidade, 
sobretudo as daqueles que estão todos os dias no mercado, sem protecções rentistas. A 
história do corte dos subsídios e das pensões é um exemplo claro de como as coisas não 
devem ser feitas. Na verdade, foi uma decisão precipitada, tomada ainda fora do 
governo, e por isso foi levada a cabo sem saberem o que iam fazer a seguir. Se 
soubessem diriam o que estão a dizer agora, até porque já teriam passado todo o custo 
da má notícia. Ou outra coisa, tanto faz, que as promessas são para as calendas. Agora, 
os humildes cidadãos afectados podem finalmente fazer os ajustamentos, mas a uma 
coisa que não foi dita: se nada se fizer quanto à inflação, os cortes são definitivos e vão 
aumentar - o que se pode ver com uma simples simulação como a do quadro abaixo. 
Veja-se: a col. a são os cortes de 14% de um salário de 100 até 2014 e a reposição de 
25% ano a partir de 2015; a coluna b representa um índice de preços com uma inflação 
anual média de 3%; e a coluna c são os cortes corrigidos pela inflação de 3%. Como se 
vê, o salário de 100, em 2011, deveria ser de 123, em 2018, pois a inflação acumulada 
entre esses anos é de 23%. Todavia, o salário em 2018 só será (sic) de 100, o que 
representa (representaria) 81% de 123 ou um corte de 19%. Genial, como sempre. 
Assim se engana o povo. A alternativa clara, menos bruta, mais justa, mais económica, 
seria a de congelar os salários nos próximos anos, e o descongelamento viria consoante 
o andamento da economia. Mas para fazer isso era preciso governar sem ideologia 
espúria. 

30 Abril 2012 
Pingo (Walmart) Doce 

Um dia vão-se arrepender. Ou então entretanto mudam e mostram como têm a 
alma pouco educada. Aproveitam-se de falta de regulação e ocupam o mercado; são um 
oligopólio; fogem para paraísos fiscais; e agora provocam no 1º de Maio - estando-se 
nas tintas para eventuais multas cujo pagamento mais do que compensará. Mas não se 
sabe por lá que em democracia os governos mudam e mudam as tendências? E que um 
dia estaremos fora da crise e que se voltará ao que se era, um país europeu e decente? E, 
depois, mudam outra vez e tornam-se novamente "socialistas" e amigos do povo, ao 
sabor das marés? Vender não é tudo, fazer dinheiro não é tudo. Uns quantos estágios na 
Suíça para alguns directores talvez dessem jeito. 

02 Maio 2012 
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Desculpem lá... 
...mas o que é que o Banco de Portugal faz num grupo criado pelo Governo para 

"rever" as leis do crédito à habitação? Não estão a ir longe demais, por distracção? O 
Banco de Portugal? Num grupo criado pelo Governo? A ideia de rever essas leis é boa, 
mas tem de ser o Governo ou a AR, ouvidas as forças interessadas, bancos, 
associações, ou lá o que a lei e a prática estipulam. Mas não o Banco de Portugal. Pelo 
menos desde a última vez que consultei o lugar das instituições neste país, e todos 
aqueles trabalhos sobre a necessidade de independência dos bancos centrais 
relativamente aos governos - o que inclui o vice-versa. Ou então estou a ver mal a coisa. 

02 Maio 2012 
Tradução 

Manda a lei que não se fale das coisas antes de serem 100% certas e eu gosto de 
a seguir. Mas também não posso ser excessivamente pessimista. Depois dos pareceres 
de três referees simpáticos e do sim dos escritórios norte-americanos, falta o sim do 
Sindicato "estabelecido no século XVI". E depois será preciso encontrar fundos para a 
tradução. Já estivemos mais longe. Se o conseguirmos, só não me reformo já porque 
ainda espero ter um último pico de produtividade antes de o fazer. Se não o 
conseguirmos, terá de ser para a próxima, que isto quem vai à guerra dá e leva. 

02 Maio 2012 
O canário 

E se o que aquele grupo de supermercados fez não fosse mais do que um sinal 
de como andam os mercados neste país? Da forma como o mercado, no sentido lato, 
está a ser regulado em Portugal? Da necessidade de fortalecer os mecanismos de defesa 
do mercado? Afinal, quando rebentou o escândalo do paraíso fiscal holandês, descobriu-
se que 19 das cotadas do PSI20 também por lá andavam. 
Agora, com a "promoção" selvagem, podem também estar a 
sinalizar uma carência de regras para comportamentos contra o 
bom funcionamento dos mercados (sim, porque ninguém pode 
defender que as cenas de terça-feira passada representam um 
bom mercado - nem as expectativas criadas aos consumidores 
o são). Pois, a hipótese é plausível.  
     O país está a ser governado por um modelo em que, 
fomos percebendo, estão centradas duas ambições: "regressar" 
aos mercados de dívida pública; e equilibrar as contas externas. Tudo o resto corre o 
risco de estar subordinado a essas ambições. Incluindo o bom funcionamento dos 
mercados. E se nos tiram os mercados, tiram-nos o que ainda nos pode salvar dessa 
forma de governar.  
     Se a recente estratégia de marketing selvagem é um sinal de como parte do 
mercado está a funcionar, e que foi mais visível porque está mais perto de nós, deve 
perguntar-se: O que se passa com a OPA da Cimpor? O que vai acontecer com a EDP e 
a REN, recentemente vendidas barato e longe? As águas vão ser privatizadas e se sim 
como? Parecem ligações exageradas. Mas podem não ser e, na verdade, estamos em 
fase de ter de prestar atenção aos poucos canários de mina que por aí andam. Não o 
esqueçamos: no passado, tivemos a União Europeia a olhar para estas coisas, cá dentro; 
agora, não tanto.  

03 Maio 2012 
Documento de Ver o Futuro 

Francamente, prefiro documentos sobre o passado a documentos sobre o futuro. 
Mas volta e meia faço um esforço e desta fiz também porque amanhã vamos falar disso, 
em princípio, na TV. Há algumas coisas a dizer, mas a principal será esta: oDocumento 
de Estratégia Orçamental é prova de que um país não pode ser governado a partir do 
ministério das Finanças. Para utilizar uma imagem corrente: será como conduzir uma 
guerra a partir de um manual de tanques. É uma condição necessária para uma boa 
governação, mas longe de suficiente e a melhor certeza, claro, é que muito pouco do que 

http://economico.sapo.pt/noticias/governo-estuda-nova-lei-para-permitir-as-familias-entregar-casas-a-banca_143628.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/05/tradu%C3%A7%C3%A3o.html
http://pedrolains.typepad.com/Documento%20de%20Estrat%C3%A9gia%20Or%C3%A7amental%202012.pdf
http://pedrolains.typepad.com/Documento%20de%20Estrat%C3%A9gia%20Or%C3%A7amental%202012.pdf
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lá está venha a acontecer. Dito isso, dentro dos parâmetros de um relatório de um banco 
central ou de uma OCDE, o trabalho tem qualidade. Como, aliás, seguramente, em 
breve saberemos pelo Conselho de Finanças Públicas. 

03 Maio 2012 
Interessante 

O governo está a mudar de estratégia? O que vão fazer com a limitação às 
mudanças de spreads do crédito à habitação é um dos sinais disso? Assim como, afinal, 
quererem acabar com a rede de rega no Alqueva? Se calhar, devagarinho... 

03 Maio 2012 
Austeridade ou crescimento?  
              A crise foi causada pelos bancos. Isto é, pelo facto de os bancos não terem 
sabido gerir o enorme aumento de liquidez, à escala internacional (aquela coisa da 
China a exportar poupanças, recordemos). A crise foi bancária e os bancos viram os 
seus activos desvalorizarem. Isso causou ainda mais crise. Com os ensinamentos da 
Grande Depressão, os governos à escala mundial obrigaram-se a gastar dinheiro para 
substituir aquele que os bancos deixaram de mandar para a economia. E tiveram de o 
fazer em conjunto, senão uns ganhavam dos outros. Subiram impostos e endividaram-se 
(e alguns, mais felizes, desvalorizaram as moedas e ganharam uns cobres com melhores 
saldos nas contas externas). E veio a crise da dívida soberana, a rainha de todas as 
crises. Essa crise chegou de volta aos bancos, sobretudo aqueles que entretanto (acho) 
tinham comprado as dívidas dos estados. Foi preciso salvar os bancos, ou seja, mostrar 
que os estados irão cumprir as suas obrigações com os empréstimos que os bancos lhes 
fizeram. Isso está quase feito, com excepções aqui e ali, sendo a Espanha o caso pior e a 
Grécia e Portugal ainda sofrem. A crise entrou numa nova fase. Agora, é preciso 
investir de novo e das duas uma, ou os bancos investem ao lado dos estados ou os 
estados investem sozinhos. Ou uma combinação das duas coisas. É isso que vai 
acontecer e que já podia ter começado a acontecer há seis 
meses. Mas para acontecer bem, mais uma vez, os governos 
têm de o fazer juntos, incluindo aqueles que vão engolir 
alguns sapos, como o português. Austeridade ou 
crescimento? Isso é para enganar os incautos. O que aqui se 
escreve aqui não pode estar totalmente correcto.É 
impossível resumir em 300 palavras, sem erros, a história do mundo dos últimos três 
anos. Mas não andará lá muito longe.  

07 Maio 2012 
Ainda não percebi... 

...quem é que não quer "gastar" os 12 mil milhões para a banca, se a banca se o 
governo. Se calhar são os dois, que eles têm andado tão amigos: os primeiros, não 
querem ver governantes nas administrações (nem eu, mas se tem de ser...); os segundos, 
não querem que a dívida do Estado aumente. Mas a troika é que não é. Davam jeito, 
numa economia tão seca de financiamento. Um laivo de alternativa, para não dizer mais. 

09 Maio 2012 
Os uns e os outros 

Como sabiam o que ia acontecer (ou já tinha acontecido, não me lembro), os 
bancos obrigaram o Estado a concordar em continuar a pagar os "subsídios " das 
pensões. A PT, como quando negociou nada disso estava no horizonte, não se precaveu 
e, agora, trás!, os seus pensionistas ficaram sem os ditos. Assim. E o dinheiro é o 
mesmo, dos impostos. Ou não? Se sim, o Estado, que devia mediar estas coisas, velar 
pela justiça absoluta e relativa, pura e simplesmente pôs-se de lado - ou ao lado, melhor 
dizendo. 

09 Maio 2012 
O anexo do desemprego 

Foi seguramente involuntário, mas eu senti-me ludibriado. Mas a culpa também 
é minha. São tantos que eu já sabia que não valia a pena estar a lê-los com demasiada 

http://economico.sapo.pt/noticias/conselho-das-financas-publicas-ja-pode-comecar-a-recrutar_136265.html
http://www.ionline.pt/dinheiro/credito-troika-diz-banca-tem-margem-renegociar-divida
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atenção, e este só li porque tinha de falar dele. Mas, na verdade, quando o li não vi 
nenhuma referência a um "anexo". O que, no meu ramo, é pecado. Por outras palavras, 
qualquer coisa que apareça em qualquer coisa escrita tem, por regra, de ser referido. E o 
anexo não era. Mas, adiante. Aquele relatório, o tal DEO, ou o que era, deu muito 
trabalho. É verdade. Aquilo tem muito trabalho, imagino que noitadas 
mesmo. Mas chegou tarde, de tal forma que a conferência de 
imprensa em que foi apresentado correu mal. Não muito mal, mas 
mal. Mas o que está a correr pior é esta forma de governar. Não só 
pelas consequências nas pessoas, como porque se está a mostrar 
impraticável. O modelo estava a dar menos desemprego do que 
apareceu. Chatice! O que fazer? Regressar ao modelo e acertá-lo. Essa foi a 
preocupação principal. Não olhar para as consequências do "modelo", mas sim rever 
equações, funções, calibrações. E fazê-lo à pressa, sem profundidade, discussão, tempo 
- e com imenso trabalho. O "modelo" não está errado aqui e ali, é todo ele incompleto, 
não chega. Não é preciso trabalhar mais nele - é preciso é sair da "caixa". A economia 
portuguesa, o nível de desemprego a que se chegou, prova-o: a economia, afinal, não 
funciona como pensam. Nem se governa assim. Não tenho tempo agora (terei mais 
tarde), mas até um recente trabalho sobre os famosos "bens não-transaccionáveis", feito 
no Banco de Portugal, mostra isso: que os problemas estão alhures, muito alhures. O 
anexo do desemprego não é um anexo, é algo central, que mostra um problema 
centralíssimo. 

PS: o anexo pode ser visto aqui.  
10 Maio 2012 

Aspas 
Vasco Pulido Valente escreve hoje no "Público" um artigo enganado. Incorre 

num erro, muito comum também no actual Governo, a que os economistas chamam 
deestática comparada, a saber, achar que o futuro próximo é igual ao passado recente, 
excepto no que está debaixo da lupa, e no passar do tempo. E há uma maneira fácil de 
ver isso. Se em vez de pôr aspas apenas em "Europa", pusesse também em "Alemanha". 
Pois, recorde-se que foi lá que foi inventada a social-democracia e que por lá se 
mantêm todas as belas tradições da dita cuja: sindicatos, obras públicas, saúde grátis ou 
quase, boas escolas públicas, supermercados a fechar aos Domingos, férias longas, 
transferências para as regiões mais pobres, e até rendas de casas controladas. Um 
paraíso... de uma economia de mercado a funcionar bem. E a ironia é que, graças à sua 
capacidade económica, a Alemanha poderá sair desta crise como o país com a social-
democracia mais intacta (juntamente com a Suíça, o Luxemburgo e o Liechtenstein, 
provavelmente...bem, e os nórdicos, que aí ninguém toca em nada). Experimente o meu 
amigo Vasco desligar o som à Sra. Merkel, que verá tudo isso. Estão é pacientemente a 
aguardar a vez de falarem mais alto, de modo a serem ouvidos na tal "Europa". O que 
pode acontecer já em 2013, e até com algum dos partidos agora no governo. 

11 Maio 2012 
Pois, 

...realmente, sem perceber a economia europeia, não se percebe a "Europa", 
aquela que nasceu em 1951 (CECA), já com os EUA entretidos com a Coreia, e não em 
1947-48 (Plano Marshall-OECE). A de 1947-48, aliás, morreu logo em 1954 (CED), 
recorde-se. Não passou disso. A de 1951 continuou em 1957 (CEE), 1973 (alargamento 
ao RU), 1986 (Acto Único), 1992 (Maastricht), 1999 (Euro). Ainda é cedo para se ver 
qual foi ou qual será a próxima data importante, mas com tantas já para trás (e tanta 
história de "falhanço" ultrapassado), ainda mais cedo é declarar a morte da dita. Mas há 
pelo menos uma certeza: o futuro é incerto e uma só ideia nunca chegará. Para um não-
economista, se calhar, é um bocado chato ler o Alan Milward (2000), mas faz muita 
falta. De qualquer modo, é um livro de que o título já diz muito. Isto está a pedir um 
almoço... 

12 Maio 2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Coal_and_Steel_Community
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196110/European-Defense-Community-EDC
http://www.amazon.com/The-European-Rescue-Nation-State/dp/041521629X
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Restaurantes 
Sr. Ministro, reconhecer os erros pode dar mais força. Por que não voltar atrás 

numa medida que pôs todos a perder, incluindo o próprio contribuinte? E, já viu bem? 
Subiu-lhes a taxa de imposto em mais de 70%. Isso não é de um Estado que quer 
garantir investimento e segurança. Volte atrás. Não custa nada. É uma data de gente que 
vai para o desemprego, muitos deles sem subsídio. Todos perdemos. E como começa a 
haver menos pressa no "ajustamento", até tem um bom pretexto. 

15 Maio 2012 
Mr. Schauble, 

...desculpe lá, mas é que isto já cansa 
um bocado. Vamos lá a contas: 
quanto é que os seus concidadãos, 
com quem tanto se parece preocupar, 
já gastaram com a Grécia, assim, em 
termos de percentagem do PIB? É 
capaz de nos dizer, para a gente não 
suspeitar que as suas razões são 
outras? E queríamos isso em líquido, 
não em bruto, se não se importa. 
Obrigado pela atenção. 

 
15 Maio 2012 

O Waterloo da Sra. Merkel 
Desde Waterloo que se anda a dizer que a França já não é o que era. Se calhar, 

200 anos já chegam. Mas a França é o que é: a segunda ou terceira economia (depois da 
Alemanha e empatada com o Reino Unido) e o terceiro centro financeiro da Europa 
(depois do RU e da Alemanha). Quando alguma coisa muda num país assim, alguma 
coisa muda na Europa. Também em 1979 a Grã-Bretanha já não era o que era e a vitória 
de Thatcher trouxe mudanças - embora só confirmadas quando Miterrand pôs os 
socialismo na gaveta, um par de anos depois. 

Mas quer isto dizer que François Hollande 
vai revolucionar a Europa? Não, claro que não. A 
política na Europa velha não funciona assim: 
revoluções ou “profundas reformas estruturais” 
are for wimps, para aqueles que têm pouca 
experiência política, poucas lições de história ou, 
simplesmente, estão cercados por instituições 
fracas e incipientes que se deixam apanhar. As 
entradas de leão, como se vê já em Portugal, acabam em saídas de sendeiro. Não, claro, 
sem antes se darem uns cobres a ganhar a uns e a perder a outros. 

Mas há mais. Hollande também não vai fazer uma revolução porque lhe basta o 
bom senso que tem estado escondido pela ignorância propositada da malta que gira em 
torno da Sra. Merkel. Aquilo de que a Europa precisa não está do lado de lá da barreira. 
Está do lado de cá. Para o mostrar de forma simples, veja-se quem é o conselheiro 
económico de Hollande, Philippe Aghion. E quem é esse? Um francês, claro, de 
Harvard e especialista em crescimento económico, do verdadeiro, do "supply side" 
(link). O que o distingue dos economistas tipo BCE? Simples, sabe mais. Sabe, por 
exemplo, para citar um seu colega, Mario Monti, que as tais reformas estruturais (em 
que falam porque as economias modernas estão sempre, de facto, em reforma estrutural) 
só servem para alguma coisa quando há procura, uma tautologia que seria desnecessária 
se não estivéssemos numa época teoricamente irracional. 

A França já não é o que era, mas ainda é grande. A dimensão faz com que por lá 
haja muita gente fora da "caixa negra" do pensamento do BCE e quejandos. E estão 
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agora aí, por causa de eleições. O passado não mostra o futuro, mas o passado europeu 
mostra que Merkel deve andar preocupada com esta mudança de ventos.  

E a Grécia? A Grécia e o euro ainda não acabaram, e se acabar a Grécia no euro 
a gente pode até não dar muito por isso, pois aí Merkel e Hollande estão de acordo 
desde, pelo menos, Waterloo: não querem entregar o país à Rússia (e muito menos à 
Turquia). Mas é melhor, por agora, tirar de lá o cavalo, que ainda se pode molhar - e 
muito.  

16 Maio 2012 
Ideologia e desemprego 

Chegaram com os seus papers, os seus modelos, as suas estimativas e acharam: 
vamos contrair a economia, o desemprego chega aos 12%, tops, flexibilizamos o 
mercado e, quando a economia voltar ao de cima, o emprego regressa. Qual é a 
dúvida? Bem, não foi bem assim. O desemprego, afinal, subiu mais do que o 
"esperado".  

E o que podiam ter feito? Assim, por exemplo: "A gente não sabe bem o que vai 
acontecer, é melhor ir aos poucos. Vamos contrair 1,8 em vez de 3, vemos o que 
acontece, e a partir daí reagimos. E podemos? Temos de negociar lá fora, com a 
desculpa de que herdámos isto pior do que esperávamos. Eles vão deixar. Se não 
deixarem, a gente faz barulho lá fora e cá dentro. Entretanto, temos de nos precaver com 
esta coisa do desemprego: orçamentar subsídios, para o caso de isto dar para o 
torto; pegar no que os socialistas deixaram por aí, mudando os nomes, se for preciso, 
mas mantemos as coisas para poderem receber os desempregados; e essas boas ideias 
dos feriados, das meias-horas, de acabar com os desempregados preguiçosos, deixamos 
para depois. É que há aquelas teorias, também, que dizem que o desemprego pode 
tornar-se estrutural e a gente tem de ter cuidado. É tão fácil substituir trabalho por 
máquinas e eficiência, nas economias modernas. É por essas e por outras que são 
necessárias políticas de emprego."  

Como nada disso se passou, Passos vai ficar conhecido como o Primeiro 
Ministro da terceira maior "mudança estrutural" que este país conheceu: Salazar e 
Caetano governaram sobre a primeira, da passagem da agricultura para a indústria e os 
serviços; Soares, Cavaco e os demais socialistas, sobre a segunda, do que restou da 
agricultura para os serviços; Passos governará sobre a terceira, da passagem da indústria 
e dos serviços para o desemprego. Com tanta gente a sair do mercado de trabalho, a 
produtividade dos que ficam vai seguramente aumentar mais facilmente - mas podemos 
duvidar de que fosse esse o verdadeiro objectivo. 

16 Maio 2012 
Os poucos (presume-se, agora)... 

... que acham que o negociar lá fora, sugerido no post anterior a este, é um 
absurdo, precisam, talvez, de ler sobre esta recente posição do governo espanhol: 
'Spanish Prime Minister Mariano Rajoy Wednesday urged the European Union to 
provide more support for the bloc's fiscally frail members as borrowing costs for Spain 
and Italy rise to worryingly new levels amid speculation of a Greek exit from the euro. 
"Austerity yes, and growth, too, but I would also like to see a clear, forceful message of 
support for the euro and for the sustainability of the debt of all the countries where that 
is currently in doubt," Mr. Rajoy told journalists on the sidelines of parliament.' Ou seja, 
pode-se ser de 'direita', ter uma agenda de 'direita', como terá Rajoy. Mas é também 
preciso saber governar e tentar perceber como as economias funcionam na Europa. 

17 Maio 2012 
Grexit 

Se eu percebesse mesmo disto não escrevia aqui e era rico (era?). Mas dá para 
perceber alguma coisa ouvindo quem percebe. E é assim: primeiro, que agora já é um 
bocado tarde para nós, o povo, nos protegermos; segundo, que ainda se pode fazer 
alguma coisa, apostando na saída do euro da Grécia; terceiro, e mais importante, que, se 
essa saída for acompanhada por medidas decididas e fortes ("radical policy action"), por 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303879604577408254174789544.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories
http://video.ft.com/v/1642640504001/Grexit-strategy
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parte dos governos e das autoridades monetárias europeias, o que se apostar na saída da 
Grécia será perdido. Moral da história: ficar quieto e exigir mais das autoridades. Eu cá 
acharia que elas vão agir. Mas, como digo, se percebesse alguma coisa disto... 

17 Maio 2012 
Finalmente, mas não tanto 
     Os bancos já podem ir aos 12 mil milhões do resgate e as regras até parecem as 
melhores do mercado. Tem de haver alguma vantagem de termos a troika, pois cheira-
me que elas foram importadas e não inventadas num qualquer vão de escada (ou estas 
leis também dão azo à obsessão nacional dos"transaccionáveis"?). Mas estão todos de 
parabéns. Se levou mais tempo do que devia, parece, mas pronto foi tudo feito à 
velocidade dos bancos, não do Estado. 
    Quanto às "rendas" energéticas, humm, há qualquer coisa que não bate certo. 
Catroga e Mexia contentes e Ribeiro da Silva descontente, simplesmente, não joga. 
Haverá alguém neste país, fora dos circuitos governamentais, que saiba analisar isto? 
Jornais? PSG? Talvez o "Massa Monetária". Aguardemos. 

17 Maio 2012 
BCEuropa 

Às vezes a gente esquece-se de umas coisas. Pois, nem sempre é fácil. O BCE 
está nas bocas do mundo há algum tempo e agora outra vez mais 
ainda. Será ele que nos vai salvar? Será que não? E já se vê 
pressão aqui, pressão ali, para que nos salve. E o BCE, como 
todos já sabemos, também já não é o que era, está mais 
"bonzinho". Mas, se não houvesse o euro e o BCE, como seria? 
Tudo mais fácil? Duvide-se. Estaríamos em conversas sobre o 
BdF, que fez isto e devia ter feito aquilo, o BoE que afinal fez 
bem ou não, o BdP e o BdE, que mais isto e aquilo, e ainda o 
holandês, o finlandês, o belga. E, claro, o Budensbank, que seria 
provavelmente o pior da fita. E sobre o qual, então, é que não 
teríamos nada a dizer. A integração europeia é também isto: uma concentração das 
atenções num só mau da fita, sobre o qual ainda podemos pensar que podemos dizer 
alguma coisa (e, no fundo, se se vir bem, até podemos).  

17 Maio 2012 

Fishy 
As "rendas" são cortadas e, no dia seguinte, 

quando o resto da bolsa cai, as acções da EDP sobem. Ou 
seja, uma cotação a seguir com um cheiro de interesse. Se 
calhar até é bom. Eu é que ainda não percebi nada deste 
negócio e, quando a esmola é grande...  

18 Maio 2012 
O novo euro 

Os EUA, isto é, os sucessivos presidentes norte-americanos, nunca mostraram 
grande amor pelo euro. Dizer que não gostavam dele será exagero mas, pelo menos, 
nunca se mostraram muito interessados. Correlativamente, foi de economistas por lá 
sedeados que vieram as maiores críticas - sobretudo aquela coisa, verdadeira, de que a 
região não é suficientemente integrada. Pois bem. Nos últimos seis meses, muitos 
chegámos, finalmente, à conclusão de que o governo alemão quer este euro e mais 
nenhum, e não se importa de expulsar os países "fracos". Que ninguém duvide: se a 
Grécia sair, a credibilidade da permanência de Espanha e Portugal, ou a probabilidade 
do alargamento à Polónia, descem substancialmente. Em defesa deste euro, Jean-Claude 
Trichet foi claro com a sua"boca" inqualificável (e que mostra quem tivemos à frente do 
BCE, a marcar o passo, e a fonte das belas ideias que norteiam o nosso governo); e, 
agora, a ideia de Merkel de pedir à Grécia um referendo sobre o euro, embora 
desmentida, clara foi. Ora, o gosto alemão por um euro mais exclusivo tornou-se o 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/11/onde-washington-encontra-colbert.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2528620
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=557711
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gosto de Obama por um euro alargado, e é isso que se está a ver na reunião do G8, 
onde a Alemanha está isolada. Seguindo velhas tradições, foi preciso haver um novo 
presidente francês para Cameron mostrar onde estão também os interesses britânicos 
como, aliás, já se podia ler há alguns dias no FT. Por outras palavras, a união monetária 
europeia é agora uma espécie de arma contra a hegemonia alemã. Mas não basta a 
moeda única de 1999: é preciso um novo euro. O maior interesse das finanças 
internacionais é que somos muitas vezes surpreendidos com soluções inesperadas. Que 
o digam os financeiros privados, sempre brilhantes em encontrar novos "produtos". É 
tempo de os governos os imitarem e criarem um novo euro, aquele que  toda a gente já 
sabe como é. E que interesse também à Alemanha. Um euro a que a Polónia queira 
pertencer e em que a Grécia, e Portugal, caibam. É impossível? Não. É difícil? É: será 
coisa para muitos anos e muitos tratados. E, provavelmente, só para depois das eleições 
alemãs de 2013. 

20 Maio 2012 
Lost in translation 

Pronto. Já está. O G8 não deixou dúvidas. E por cá? Bem, até Eduardo Catroga 
já fala disso e, afinal, está de acordo com Cavaco. Belo. Todavia, já se pode esperar a 
mudança do debate nacional. Dantes, era que Merkel "nunca aceitaria", os alemães 
"nunca aceitariam pagar a factura". Agora, que todos percebemos que não se trata de 
entregar facturas à Alemanha e quejandas, o debate deverá passar, presumo, para os 
efeitos e defeitos das "políticas de crescimento 
económico". Uns que sim; e outros que não que 
isso não leva a nada, que o Estado não se deve 
meter na economia dos privados. Todavia, 
aquilo que se quer não são políticas de 
crescimento económico, lidas simplesmente. 
São medidas de estímulo à economia, à la 
Reserva Federal Americana, à la Banco de 
Inglaterra. E o que é isso? Simples. É meter na 
economia o dinheiro que a crise financeira tirou por causa, fundamentalmente, da 
desvalorização dos activos. Só isso. A piscina está quase vazia e a torneira apenas deita 
um fio de água. Merkel e seus seguidores do BCE acham que é preciso esvaziá-la, 
aproveitando para a limpar, e esperar pela água. O que se quer, o que é preciso, é 
chamar o autotanque dos bombeiros para encher a piscina. Isso, só por si, não vai dar 
crescimento. Mas faz com que as pessoas e as empresas, que dão o crescimento, possam 
voltar a nadar. O que está em causa é a recuperação das condições de crescimento, não o 
crescimento. Embora, claro, pelo meio, como o Estado não é um alien e pertence à 
economia, alguma coisa que ele faça directamente também poderá ajudar. E nisso a 
Europa, com os seus mais 200 ou 300 anos de experiência, até é melhor do que os EUA.  

21 Maio 2012 
Oh meu Deus! Tanto disparate (não transaccionável) 

Que um bom economista, que sabe de economia, fale de "bens não 
transaccionáveis", não faz mal. Ele sabe que a expressão não é mais do que uma forma 
simples de fazer uma distinção académica, rude mas algo útil, querendo-se dividir a 
economia em apenas dois sectores. E sabe que é um diminutivo, pois os bens (e 
serviços), na verdade, são todos transaccionáveis, isto é, passam pelo mercado. Os bens 
e serviços dentro das famílias e das empresas não passam pelo mercado, mas mesmo 
esses são "transaccionáveis". Por exemplo, numa fábrica de 
carros, os bancos vão de uma secção para a outra, não passando 
pelo mercado, mas não deixam de ser transaccionáveis, pois 
podem ser vendidos ou comprados lá fora.  

O que acontece é que há bens que não são 
transaccionáveis internacionalmente, isto é, são feitos a um custo 
superior ao do estrangeiro, estando, por exemplo, sob protecção 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/19/g8-camp-david-germany-euro
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/11/os-2-euros.html
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regulamentar ou de elevados custos de transporte. E é disso que se deve falar, quando se 
fala de bens não transaccionáveis, aos quais se deve acrescentar o internacionalmente. 
Isto, entre economistas, é ensinar o padre-nosso ao vigário. 

Tudo bem. O pior é quando estes princípiso caem onde não devem cair. Veja-se 
este grande, como dizer?, desvio da racionalidade: "Adeus aos cursos de multimédia, 
informática, de marketing ou de animador sociocultural, que até agora tiveram forte 
presença na oferta do ensino profissional disponibilizada pelas escolas secundárias 
públicas. A partir do próximo ano lectivo, as áreas prioritárias de formação passarão a 
ser metalurgia e metalomecânica, electricidade e energia, electrónica e automação, 
tecnologia dos processos químicos, construção e reparação de veículos a motor, entre 
outras ligadas aos sectores de bens e serviços transaccionáveis ou geradores de 
emprego." 

É uma espécie de marxismo retro-moderno. Sim, faltava dizer isto: os marxistas 
é que também gostavam de dividir a economia entre "produção", isto é, agricultura e 
indústria, e tudo o resto, finanças, comércio, marketing (horror!), etc. Para eles, 
também, só a primeira é que contava. O grave é que há mais de 100 anos que separam 
esses dois disparates. Enfim, é o país que temos, numa fase pouco transaccionável. 
 A carga ideológica de tudo isto é grande, obviamente. Mas ao menos não usem uma 
ciência que à partida desconhecem. Sejam corajosos e digam mesmo ao que vêm.  

22 Maio 2012 
É só fazer as contas 

As PPPs são um problema para o país porque o país está em crise, mas o país 
não está em crise por causa das PPPs. Como sabemos? Fácil, basta usar a técnica 
simples de tornar explícito o contrafactual implícito. E qual é esse contrafactual? É este: 
se não tivesse havido PPPs, o país agora não estava em crise. Só isso. Seguindo essa 
explicitação, temos de medir quanto se gastou em PPPs, em percentagem do PIB, do 
investimento nacional ou da dívida pública. E chegaríamos ao resultado de que as PPPs 
contariam com valores máximos de 2, 6, 8% desses itens, à escolha. É pouco, a todos os 
títulos. Que nunca se esqueça: quando se pensa em economia, ou se pensa em toda a 
economia, isto é, no PIB e na parte que cada sector, cada investimento, cada despesa, 
conta no PIB, ou então está-se a pensar em algo que não é economia. Dito isto, não quer 
dizer que as PPPs não tenham levado dinheiro ao bolso a muita gente, do PS, do PSD, 
do CDS, de "independentes" (PCP e BE, coitados, têm ficado de fora). Todavia, isso 
não é um problema de crescimento, mas sim de justiça social, fiscal ou de justiça tout 
court. E não quer dizer que não tenha havido PPPs em excesso. Mas também aí seria 
preciso fazer as contas e se se chegar a uma margem de excesso de 15%, isso será 
muito, muito mesmo. Morais da história: 1) os nossos problemas económicos são bem 
mais graves do que as PPPs; 2) mesmo que as PPPs não estejam na base da nossa 
desgraça, há muito a corrigir. Às vezes, até parece que atribuir culpas às PPPs ajuda a 
que não se façam as correcções dos seus erros, fiscais, sociais, ou outros. 
     Adenda: e uma conta, mesmo sobre o joelho, ajuda sempre. 

23 Maio 2012 
Despedidos pelo IVA 

A cantina aqui ao lado, nos nossos vizinhos, vai fechar. É de um empresário 
experiente, que não faz concessões à qualidade. Fecha por causa do IVA. Em 
circunstâncias normais, soube, e num contexto institucional menos burocrático, poderia 
ter sobrevivido. Nas actuais, não pode. São 15 trabalhadores para o desemprego. Um 
aumento de impostos com consequências socialmente criminosas. Um acto de absoluto 
mau governo, que podia ser revertido, perante as consequências. O que não vai 
acontecer, claro, neste ambiente de quanto pior melhor. 

24 Maio 2012 
O que disse Teodora Cardoso 
     Não li nem vou ler o relatório. Isto é para ser de longo curso e é melhor esperar 
para ver o trabalho mais consolidado, sendo que a composição do Conselho de Finanças 

http://www.cfp.pt/
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Públicas parece ser uma garantia de que o trabalho não será muito enviesado. Mas ouvi 
o que a sua presidente, Teodora Cardoso, disse. Disse que o governo devia ir buscar fora 
as previsões, as estimativas de crescimento. Certo? Mas fora, onde? 

Em Inglaterra há três instituições em torno da política monetária e financeira: 
Banco de Inglaterra, Tesouro e ministro das Finanças. Haverá contactos estreitos entre 
elas, mas são três. E, note-se, o Tesouro, ou o Ministério das Finanças, não é o Ministro. 
O Tesouro fica de governo para governo e o ministro, claro, não. A política será feita 
numa intersecção entre as três instituições. E quem faz as previsões é o Tesouro, não o 
ministro. E, claro, de forma independente, o Banco de Inglaterra faz as dele. Isso é 
assim também, penso, não fui ver, nos Estados Unidos e outros países 
institucionalmente mais desenvolvidos. E em Portugal?  

Em Portugal - e terá sido a isso que a Dra. Teodora Cardoso se referiu - estamos 
numa situação exótica. Recordemos que, quando Vítor Gaspar foi para as Finanças, 
levou atrás de si, para o ministério, uma equipa, seguramente competente e brilhante, do 
Banco de Portugal. Presumo que é ela, com ele, a principal responsável pelo Documento 
de Estratégia Orçamental. Ora, com isto, em vez de três entidades separadas, 
autónomas, com responsabilidades definidas pela lei e pela tradição, Portugal tem neste 
momento tudo concentrado num só sítio. No Ministério das Finanças trabalha uma 
equipa com origem no Banco de Portugal, com o ministro, para produzir a política 
financeira portuguesa. Não há contraditório. Está tudo concentrado. Isto é um grave 
problema institucional e, felizmente, não sou eu que o digo (a estar correcta esta 
interpretação).  

Com isto, não espanta que, com a Europa a evoluir para uma solução, Passos 
Coelho continue a dizer, porventura sem perceber muito do assunto, que é contra 
os eurobonds. O primeiro-ministro de um dos países que mais beneficiará deles! O 
círculo está demasiadamente fechado e isso é negativo. O primeiro-ministro não tem 
muitos a quem ouvir. 

Mas quem vai reformar os “reformadores”? Difícil. E ainda mais difícil será 
quando a política salarial do governo terá tornado muito pouco competitiva a 
contratação do Ministério das Finanças, onde um técnico deve presentemente ganhar, 
digamos, 2/3 do que ganha um quadro do Banco de Portugal. 

Devo ressalvar, que a "culpa" não é do Banco de Portugal nem dos seus 
qualificados técnicos. Se calhar, porventura, nem do ministro. A culpa é sempre de 
quem manda e quem manda é Passos Coelho. Mas vá lá ele perceber este problema. Até 
deve achar bem. Teodora Cardoso terá achado mal. E se há alguém que conheça bem 
estes meandros é ela. Sem dúvida. 

24 Maio 2012 
Evolução passada e provável futura de uma premissa 

Maio 2011: a troika manda muito;  
Novembro de 2011: a troika manda;  
Maio 2012: a troika manda? 
E é cada vez menos provável que venham a poder dizer: a troika mandou.  
O que traz à memória o lugar com que Vasco Gonçalves, o último 

"revolucionário" deste país, ficou na História 
25 Maio 2012 

Peço desculpa... 
...mas Medina Carreira faz mal à aprendizagem em Economia. Não é uma 

questão de opinião, que tem o direito de ter, claro. É uma questão de algumas pessoas 
poderem pensar que ele fala de Economia. Fala do que quer, do que gosta, mas nada 
daquilo tem a ver com o funcionamento de uma economia nacional, da economia 
europeia ou da economia internacional. 

28 Maio 2012 

http://www.cfp.pt/
http://expresso.sapo.pt/ar-previsoes-economicas-deviam-ser-tecnicamente-independentes-do-governo-conselho-das-financas-publicas=f728003
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=558759
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO046769.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO046769.html
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Boys' Economics 
A Moody's e a Fitch elogiaram o "ajustamento" português. Ainda fiquei a 

pensar umas horas. Será que afinal isto vai resultar? Mas é deformação profissional: no 
meu ramo dá-se sempre o benefício da dúvida. Nada disso. Esta gente funciona em 
loop, ouvem-se uns aos outros e acham sempre, parafraseando Reinhart e Rogoff (2009) 
que this time is different. Mas não, as agências de rating continuam exactamente como 
estavam e o sistema financeiro internacional não mudou em nada de substancial, 

sobretudo em relação à pobre periferia. Tudo na mesma como a 
lesma. Se alguma coisa nos salvar será a economia, aquela que 
se escapa às decisões dos políticos e que se move por entre os 
pingos da má gestão financeira internacional. Isto não é 
comunismo: em Inglaterra e na Suíça ainda se estão a fazer 
algumas coisinhas para pôr um pouco de ordem nas finanças (na 
Suécia, elas já foram feitas há pelo menos uma década). Por cá, 

nada, jogam ténis ou, o mais certo, matraquilhos, com a economia. E elogiam-se 
mutuamente. Afinal, era só isso. ~ 

29 Maio 2012 
Ainda bem 

Hoje o "Público" tem um artigo revelador a propósito de um livro sobre a 
Goldman Sachs, de Marc Roche. O livro pode ter problemas, como sempre podem ter 
os livros. Mas parece haver lá factos relevantes. No meio deles, Relvas é um menino de 
coro. Ainda bem que fica pois, caso contrário, até se poderia pensar que os males eram 
extirpados. Mas não. E o pior está para vir. Desse pior pouco se fala e mesmo 
a troika só insiste com as rendas da energia. Onde, vá lá, segundo uma apurada análise 
no "Massa Monetária", já se cortou metade. Falta o resto, a outra metade das rendas, as 
privatizações, e os contractos que os governos de Sócrates fizeram com as PPP e as 
Estradas de Portugal. Pois. 

31 Maio 2012 
Reindustrialização (C) 

Mais um termo. "Economia democrática" não deu, "transaccionáveis", idem 
aspas. Agora temos outro: "reindustrialização". Governem e deixem a economia 
trabalhar. Esqueçam a economia, não lhe liguem, olhem para a vossa função, não se 
distraiam. Por exemplo, façam a linha que um dia será do TGV (aí sim precisam de um 
nome novo, para salvar a face - que tal, recuperando o termo descartado, 
Transaccionáveis de Grande Velocidade?) e que a Comissão Europeia já disse que 
oferecia, e não se preocupem se aquilo vai com sapatos, lâmpadas, medicamentos ou, 
mais tarde, gente, gente dos serviços, turistas. 

31 Maio 2102 
O lapso da semana 

Parece que as coisas no ministério das Finanças não correm muito bem.Vão por 
mim, resolvam o assunto de raiz. E o Conselho de Finanças Públicas ainda precisa de 
ganhar gás (ainda bem que resolvi não ler este primeiro relatório). E parabéns àUTAO 
pelo trabalho. Dito isto, o lapso não afecta o défice de 2012, pois é sobre um valor de 
2011, mas afecta a medida do impacto das medidas de austeridade nas receitas fiscais. 
Venha o diabo e escolha. 

31 Maio 2012 
A redoma 

“Não bastam listas de medidas. É preciso saber o que já foi feito. E se é muito 
difícil acompanhar isto em Portugal, para os estrangeiros é totalmente impossível, nem 
sequer tentam”. Obviamente. Basta ter um ligeiro contacto com dois cidadãos 
estrangeiros com um mínimo de conhecimentos, económicos ou outros, para se chegar a 
essa conclusão. Como lhes explicar as "deep structural changes"? Devem pensar que é 
um aperitivo. O que é preciso explicar, dentro e fora, é que o país estava bem e bem vai 

http://comunidade.xl.pt/JNegocios/blogs/massamonetaria/archive/2012/05/28/rendas-na-energia-um-copo-meio.aspx
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=559929
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/05/o-que-disse-teodora-cardoso.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/05/o-que-disse-teodora-cardoso.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=560119
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=560119


 
227 

 

continuar, depois da crise acabar. Ser mais pobre e mais atrasado do que os demais não 
é estar mal. É estar bem e ter a determinação de ter as fronteiras abertas a um exterior 
mais avançado. Liguem menos à "reforma" da economia e mais à transparência, ao 
controle dos negócios, à regulação, à concorrência - e às infra-estruturas, ao 
investimento público em capital humano, ao emprego. 

01 Junho 2012 
Finalmente 

'“Acho que a troika comete um erro em considerar" que é o problema “dos 
salários altos” na área das empresas exportadoras “que nos impede a competitividade”, 
especificou Teodora Cardoso, dizendo que “haverá casos em que, de facto, nós 
podemos ter necessidade de reduzir salários, mas, mais uma vez, o problema 
fundamental é o da estrutura da nossa produção e, mais uma vez, o da qualificação”'. 
Resta agora perceber (e explicar) por que Portugal ainda produz mais atoalhados do que 
Mercedes. Ando há anos nisso... (e, pleeease, não falem em não-transaccionáveis, que a 
economia não é um modelo 2x2x2). 

01 Junho 2012 
A hipocrisia do desemprego 
Ou as minhas previsões do desemprego, onde uma história vale 1.000 "modelos" 
económicos (e quebrando a regra do "não te cites", sem alguma vez ter pensado que 
chegaríamos aqui): 
"Mas (...) voltemos ao Chile. Nos anos 1980, um grupo de rapazes de Chicago entrou 
pela ditadura chilena adentro e "cortou com o passado", fazendo um "ajustamento 
profundo". Os pormenores não cabem aqui, mas quatro questões importantes cabem: o 
país era então uma ditadura; não estava integrado num espaço económico e monetário 
alargado; havia uma enorme taxa de inflação; e os mercados internacionais não estavam 
de rastos. E o desemprego subiu a perto de 25%, sem subsídios, claro, que isso é para os 
preguiçosos." 

01 Junho 2012 
Será que os media... 

...sabem o que andam a fazer quando falam do "dia de libertação dos impostos"? 
03 Junho 2012 

A troika já irrita 
O mundo gira e eles continuam na mesma. Nem parece que são inteligentes. Será que 
têm medo de serem censurados pelos patrões, quando voltarem aos seus 
gabinetes? É que eles têm de saber que já ninguém acredita no que 
dizem. A propósito, já podem viajar sozinhos pelo país e falar com 
quem querem, ou ainda andam vigiados? Mas também não interessa 
muito pois não devem poder falar... Enfim, chega. E não gastem tanto 
do nosso dinheiro para fazerem tais encenações. E eu que pensava que o novo membro 
era diferente. Se calhar até é, mas se calhar tem de se calar. Chega. Sem desprimor do 
resto do mundo, isto aqui é Europa.  

04 Junho 2012 
Chega de encenação 

A credibilidade da troika está em causa. O que nos permite, a nós, cidadãos 
interessados e contribuintes, ler assim: governo pede à troika que peça ao 
governo que... E porque digo que a credibilidade da troika está em causa? 
Simples, porque leio o "Jornal de Negócios" que tem muitos jornalistas que 
não andam a dormir. Veja-se isto: "O diagnóstico que o FMI faz sobre o 
surpreendente aumento do desemprego – muito acima do previsto 
inicialmente – é em tudo semelhante ao que foi apresentado pelo ministro 
das Finanças durante a conferência de imprensa já referida." Ou isso ou o 

ministro das Finanças usou uma coisa que não era dele, sem o dizer. Apesar de tudo, 
prefiro a primeia interpretação 

04 Junho 2012 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=513309
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Alguém explica ao Sr. Primeiro-Ministro... 
... que o nível cultural do povo português subiu muito, nas últimas décadas, e 

que já ninguém acredita em quem anuncia que está a fazer o que nunca se fez em 50 
anos? E que todos ou muitos sabem que a "mudança económica mais importante dos 
últimos 50 anos" só será conhecida, se houver, daqui a...50 anos? O pior é  que se calhar 
acredita mesmo no que diz. 

05 Junho 2012 
Arrependimento "socialista" 

Dizer que "há um ano era impossível" convence alguém? 
Parece que às vezes se esquecem que esta é a geração mais educada 
de sempre. Fora isso, é mesmo disto que o desemprego precisa. Pena 
que, no entretanto, percam tempo a brincar aos "liberais". E que 
tenham despedido uma data de gente dos restaurantes (50, 60, 70, 90 
mil?) por 100 milhões (menos?) de IVA.  E que o nosso sistema 
político (no sentido lato) permita que este homem ainda esteja no governo. Enfim, dias 
melhores virão. Sobretudo se isto for um sinal de viragem...pois, eu também não engano 
ninguém - nem a mim próprio.  

06 Junho 2012 
Estímulos à oferta 

Caro Vítor: Peço desculpa mas esta pergunta tem de ser directa. Como é que 
ainda acredita que os estímulos que vêm aí são estímulos à procura? E que por isso são 
maus? Não consegue interpretar os fundamentais de outra maneira? Mesmo? Veja isto: 

"Suppose that in June 2007 you had been told that the UK 10-year bond would 
be yielding 1.54 per cent, the US Treasury 10-year 1.47 per cent and the German 10-
year 1.17 per cent on June 1 2012. Suppose, too, you had been told that official short 
rates varied from zero in the US and Japan to 1 per cent in the eurozone. What would 
you think? You would think the world economy was in a depression. You would have 
been wrong if you had meant something like the 1930s. But you would have been right 
about the forces at work: the west is in a contained depression; worse, forces for 
another downswing are building, above all in the eurozone." 

E mais isto: 
"The most powerful indicator – and proximate cause – of economic weakness is 

the shift in the private sector financial balance (the difference between income and 
spending by households and businesses) towards surplus. Retrenchment by indebted 
and frightened people has caused the weakness of western economies. Even countries 
that are not directly affected, such as Germany, are indirectly affected by the massive 
retrenchment in their partners." 

Retracção e medo são as palavras chave desta crise. Como foram em 1929-
1932. Se me permite uma sugestão, releia o seu Ben Bernanke. Mas aquelas não são 
palavras vãs. São palavras fundamentadas nas baixíssimas taxas de juro em parte da 
economia internacional. O dinheiro está à espera para ser investido. Não é a procura que 
precisa de ser estimulada: é a oferta. 

Bem sei, bem sei, acha que a mesma confiança se recupera com a austeridade. 
Pois, são perspectivas irreconciliáveis. Ainda bem que há política e eleições. 

Saudações amigas. 
06 Junho 2012 

Agora, que a Espanha vai pedir ajuda… 
1) É interessante notar como é um país forte, que pede ajuda sem troika 

(também, como se tem visto em Portugal, as troikas não servem para muito). 
2) Como ficam aqueles que acham que "nós chegámos aqui" porque somos 

papalvos? Ah, aquilo é Sul também. Viva o Max Weber! 
3) E aqules que têm muito medo que o euro acabe (eu só tenho pouco medo) 

podem ficar mais decansados. 
06 Junho 2012 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=560853
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Vivam as sondagens! 
Assim mesmo, finalmente, o "socialismo" a entrar pela porta que menos se 

esperava. Ainda bem. Eu não lhe chamaria socialismo, claro, mas sim, apenas, digamos, 
"juízo governativo". Todavia... se agora o governo, como deve, vai ser dinamarquês 
com o desemprego, isso significa que o "modelo" terá de ser revisto outra vez? Pobre 
concertação social, ainda vão ter outra aula de modelos de equilíbrio geral. Mas o que 
interessa é que vivam as sondagens! 

06 Junho 2012 
Espanha 

O resgate a Espanha só mostra como não se devem ter certezas cedo demais. 
Neste caso, certezas sobre o futuro dos resgates, os modelos dos resgates, a força 
imperativa dos resgates, ou certezas sobre o euro, sobre a força da União Europeia. E 
mostra também como sem história e, neste caso específico, sem história da UE e das 
relações internacionais, não se percebe a economia europeia e das nações que dela 
fazem parte. É sempre bom esperar para ver quando se trata destas coisas. Ou então ir 
ler uns manuaizitos de história, mesmo dos mais antigos.  

PS: e diz quem sabe. 
11 Junho 2012 

O regresso do Marquês? 
As coisas vão e vêm, sem dúvida. Às vezes demoramos tempo a percebê-lo e às 

vezes achamos que sim mas depois não. Aquilo que agora 
aparece como "a conquista da revolução em curso", isto é, o 
reequilíbrio das contas externas, é algo que já vimos no 
passado. Ponhamos as coisas assim: o desequilíbrio externo de 
um país como Portugal, isto é, de um país aberto a um exterior 
mais desenvolvido, não é uma consequência do mau governo, 
mas sim o resultado das forças de mercado. Como? Dito de 
forma simples  e incompleta: se um país é menos desenvolvido 
do que os seus vizinhos, tem menos capital, o capital rende mais 
e, consequentemente, esse país atrai capital. Essa entrada de 
capital é compensada por défices comerciais - mais ou menos 
isto. Assim, quando há acesso a capital estrangeiro, as contas externas "desequilibram". 
E foi assim em Portugal muitas vezes no passado, desde o ouro do Brasil, aos 
empréstimos do fontismo, às remessas dos emigrantes do Dr. Salazar, aos fundos 
estruturais e... ao euro. Acontce que cada um desses episódios acabou por ser seguido 
por períodos de secagem do capital externo, e a economia teve de ser reequilibrada, 
mais ou menos forçadamente. E como se reequilibra uma economia? Só com 
proteccionismo, seja ele através de "leis sumptuárias", barreiras alfandegárias, outra 
legislação protectora ou deflação. Já tivemos o Pombal, as pautas de 1892, o 
proteccionismo da República e o dos primeiros anos do pós-25 de Abril. Agora, temos a 
deflação (ou contracção) interna. Não perceber isto e dizer que aquilo que se está a fazer 
é uma revolução económica e ainda por cima liberal é o mesmo que não perceber que o 
leite vem da vaca (vem?). E não perceber isso é também não perceber que tudo vai 
voltar a acontecer de novo. Solução? Simples, aumentar o nível de integração da 
economia portuguesa na Europa, de modo a que os fluxos de capital estrangeiro não 
sejam contabilizados como tal. Tal como acontece entre o Douro e Lisboa, ou entre o 
Alentejo e o Porto. Algo que até Pombal percebeu no seu tempo. Mas queremos voltar a 
esse tempo de economias nacionais, ou queremos ser mesmo liberais e pensar em 
fronteiras alargadas?  

11 Junho 2012 
Aproveitar o medo para fazer agenda 

Cada vez se torna mais claro, o medo dos mercados maus que nos querem fazer 
bem comportados senão comem-nos vivos é desculpa para levar a cabo políticas 
desejadas há longo tempo por alguns. O resto é conversa. Gostava que houvesse mais 
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coragem política para assumir as vontades, mas isso também era esperar demais da parte 
de quem não tem verdadeiramente uma ideia do que quer fazer do país. 

20 Junho 2012 
Como relançar o investimento privado 

"Se forem necessárias novas medidas de austeridade, assim o farei". 
26 Junho 2012 

Ou seja, 
...pelo que se lê, Vítor Gaspar quer mais medidas de austeridade, mas Passos 

Coelhos anda a fugir-lhes. A "entrevista por email" sobre a Estónia, hoje no "Jornal de 
Negócios", deve ter andado a circular em S. Bento e, porventura também, na S. 
Caetano. Claro que Gaspar não disse a Passos que aquilo não está a correr muito bem, 
nem que o Banco da Suécia se fartou de meter lá dinheiro. Aguardemos cenas dos 
próximos capítulos desta pequena luta dentro do governo. Ou então estou muito 
enganado. 

26 Junho 2012 
Merkoelho ou uma impossibilidade metafísica 

Hverá sempre uma altura em que os todo-poderosos olham à sua volta e vêm 
que só lhes resta arraia miúda. Agora, a ocidente, Merkel tem apenas um aliado. O que 
não vai dar a lado nenhum, como é óbvio. Resta saber o que vão fazer. Merkel se calhar 
já não conseguirá evitar o caminho de De Gaulle ou Thatcher. Mas ainda pode fazer o 
que fez Miterrand, no sentido contrário, tirando a democracia-cristã da gaveta. Coelho 
podia seguir caminho parecido, cortar o cordão que o liga ao umbigo do BCE e aos 
modelos teóricos de enganar desatentos, e ouvir a gente próxima que percebe de 
Europa. Podia começar por Paulo Rangel. Claro que com uma remodelação (Relvas por 
Rangel?) ainda seria melhor, mas isso já era pedir demais. O pior, para nós, é que tudo 
isto é lento, muito lento. 

01 Julho 2012 
O desemprego bom já 

Já todos conhecemos as dificuldades em definir não-transaccionáveis, essa 
categoria mítica do léxico económico lusitano dos últimos, digamos, cinco anos. Até o 
Banco de Portugal, num estudo (aqui, pp. 45-62) a todos os títulos meritório mas 
inconclusivo, não conseguiu encontrar outra definição que não o peso das exportações 
em cada sector, até porque a "literatura empírica sobre o assunto é escassa" (p. 
50). Mas aqui foi-se talvez um pouco longe demais. Faltou ler o aviso do estudo acima 
referido: "Uma aproximação utilizada na literatura é a de considerar os mercados 
transformadores (indústria transformadora) como transaccionáveis e os mercados não-
transformadores como não-transaccionáveis. O problema desta aproximação reside no 
facto do progresso tecnológico e da liberalização do comércio terem trazido a 
concorrência internacional a muitas actividades de serviços, movendo a fronteira entre 
mercados transaccionáveis e não transaccionáveis." (p. 50). 

Dito isto, o quadro referido mostra uma faceta interessante, embora 
preocupante, do que está a acontecer com o emprego em Portugal: ele está a 
diminuir muito mais nos serviços do que na indústria. Será, para quem quiser, um sinal 
de retrocesso económico, já que Portugal  ainda tem um nível de emprego nos serviços 
longe da média dos países mais avançados, incluindo a Alemanha. Claro que, quando 
tudo recuperar, os serviços, normalmente, voltarão. 

Todavia, tudo isto é lana-caprina, com o desemprego num nível de 15%, e sem 
perspectivas de redução significativa a breve ou médio trecho.  

04 Julho 2012 
Ideias frias: compreender o Plano Marshall 

Pois é. Os historiadores económicos não têm feito o seu trabalho bem e ainda 
hoje muitos não percebem um plano de reputação mundial. A razão é simples: o Plano 
Marshall foi desenhado para não ser compreendido. Se o povo o compreendesse, na sua 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=564531&pn=1
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plenitude, nenhum Presidente eleito no mundo avançaria com ele. O mesmo se passa 
com a solução para a crise do euro mas, adiante.  

O Plano Marshall foi anunciado em 1947 como um Programa de Reconstrução 
Europeia, segundo o qual o governo norte-americano se dispunha a financiar a 
recuperação das economias europeias, devastadas pela guerra. Os montantes envolvidos 

eram grandes e mensuráveis, mas a causa era nobre: recuperar a 
Europa e o mundo de uma das maiores desgraças da sua história.  

Mas o Plano Marshall foi muito mais do que dar dinheiro à 
Europa para reconstruir fábricas, equipar indústrias ou comprar 
cereais para populações famintas. Ele foi também uma arma para 
destruir as barreiras proteccionistas, alfandegárias ou outras, e, 
porventura ainda mais importante, para reequilibrar as finanças 
internacionais e permitir a recuperação da economia mundial. Isso 
implicou um enorme perdão de dívida à Alemanha, como explica 

Albrecht Ritschl, num artigo no "Economist" (ver também aqui), e a criação da União 
Europeia de Pagamentos, que permitiu a compensação de deficits bilaterais, entre pares 
de países, como explica Nick Crafts, num artigo na "Vox".  

Dito por miúdos, o Plano Marshall foi parte do sistema de Bretton Woods e teve 
como principais objectivos: 1) financiar défices externos até 4 ou 5% do PIB dos países 
carenciados; 2) obrigar à diminuição das barreiras ao comércio; 3) criar condições para 
o restabelecimento dos fluxos internacionais de capitais. Tudo do que precisamos 
novamente agora. 

A forma como tudo isto foi vendido ao povo foi inteligente e, se assim não 
tivesse sido, o plano não teria sido possível. Essa embrulho criou um mito que até 
historiadores responsáveis ainda compram. É tempo de acabar com o mito, ver a 
realidade e usá-la. E perceber que é falacioso argumentar que o que não se faz é por 
causa dos eleitores: basta os líderes democraticamente eleitos quererem, para que se 
faça o que muitos sabem, há pelo menos um par de anos, ser necessário. O resto é 
conversa de embalar. Claro que o embalo é hoje mais fácil porque, felizmente, não 
estamos a sair de uma guerra devastadora nem a entrar numa guerra fria. Pois... 

04 Julho 2012 
Desde hoje de manhã... 

... que estou a escrever, em 
princípio para o "Público" do próximo 
Domingo, um artigo em tudo igual a este 
que, por sua vez, como o autor me 
acabou de recordar, é inspirado num 
outro aparecido algures. Bem, textos 
iguais mas, claro, diferentes. Talvez a 
maior semelhança entre eles seja apenas 
a motivação, a saber, a de combater as 
ideias mercantilistas que andam por aí, 
sobre a "balança comercial". Se fosse 
para este blogue, o meu artigo seria 
intitulado "Orgulhosamente totós"; como é para um meio de comunicação sério, chama-
se, provisoriamente, "1943". 
PS: o artigo nai sai já este Domingo, por uma infeliz coincidência familiar.  

17 Julho 2012 
O 13º ministro e o anúncio de mais austeridade 

Rebelo de Sousa disse que Luís Marques Mendes devia ir para o governo até 
porque na TVI24 ele já mostrava estar dentro dos assuntos do dito. Ontem fui ver e 
pareceu verdade. Melhor, é verdade: Mendes até nos disse o que o ministro das 
Finanças vai dizer dentro de dias. Sem ministros disponíveis, o governo comunica 
através de Marques Mendes. Mas o mais importante nem é isso, é outra coisa. Ao 
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princípio, o Governo anunciava solenemente, com pompa, circunstância e orgulho, as 
medidas de austeridade, de ajustamento, como lhes gosta de chamar. Agora, que já estão 
a ver que essas medidas não são afinal muito populares, vão continuar o programa, 
aparentemente, mas às escondidas. Ou, pelo menos, parece que estão tentar esconder. E 
o que disse de mais importante Marques Mendes? Que os quase 2 mil milhões euros de 
"desvio colossal" vão ser cobertos por três coisas: uma "pequena derrapagem" 
orçamental, de cerca de 500 milhões, que a troika irá permitir, diz ele; a "reafectação" 
de mil milhões de verbas do QREN; e a "cativação" adicional de despesas do Estado 
(esta é a que vai ser anunciada pelo ministro, diz o analista) de cerca de 300 milhões de 
euros. Isto são menos 1,3 mil milhões de euros de investimento e consumo público e 
isso só tem um nome: mais austeridade. E, note-se bem, tornada necessária pelo anterior 
pacote de austeridade que ia resolver tudo e que levou, afinal, a menos receitas, a mais 
défice público e a mais dívida. Se essa austeridade adicional envolve o QREN, tem a 
total conivência da Comissão Europeia. Já não é só cá na terra: os deuses devem estar 
mesmo loucos. Ou então é tudo ao contrário. 

20 Julho 2012 
Luta de classes 

Estava a ver que ninguém dizia nada, que ficava tudo calado. It's the distribution 
of rendimento, stupid! E os mercados? Nada dizem? Não, pelos vistos, estão-se nas 
tintas. Desde que alguém pague. Se calhar até preferem assim, que é mais equitativo e 
por isso mais sustentável. A mim podem levar os 14, se aos de 1100 levarem apenas 5 e 
aos de 25 mil levarem, quanto?, 22? O "plano" de contracção salarial é que sai gorado, 
mas não é isso que "os" anda a preocupar, mesmo, que eu sei. 

20 Julho 2012 
Miaúfa 

O parlamento alemão aprovou a ajuda aos bancos espanhóis. Com discurso do 
Sr. Schäubel e tudo. Tinha que ser, a bem dos bancos europeus, do povo alemão. Os 
argumentos sobre o fardo dos eleitores ficaram à porta, que desta vez não davam jeito. 
Estão com medo, não é? O Santander não é o Bcêpinho nem o Bpinho. Argumentos, 
argumentos, razões à parte. Que viva España!  

20 Julho 2012 
Educação, prémios e liberdade 

Fazem-se paragonas de um não assunto. Andamos todos impressionados com 
um pequeno número de ofertas de emprego em que um canalizador ganha mais do que 
um "engenheiro". Isso pode acontecer e até acontece muitas vezes em países como a 
Suécia. Peanuts. Apesar de estas coisas serem difíceis de medir, é melhor medi-las do 
que não: e a coisa é o "prémio" em melhor salário que os licenciados ganham. Tendo 
ainda poucos, muito poucos, licenciados, esse prémio em Portugal é dos mais altos da 
OCDE. Ou seja, compensa e muito investir num curso, neste país, pois as 
probabilidades de os custos serem recuperados em salários mais altos na vida activa são 
muito grandes. Mas este governo se calhar ainda vai conseguir mudar isso, com a sua 
ânsia marxista de mudar a sociedade. E a "notícia" não pode deixar de estar relacionada 
com essa agenda. Pouco premiável, digamos. Moral da história: não liguem ao governo 
e a estas notícias sem conteúdo e continuem a estudar e, acima de tudo, a estudar o que 
gostam e não outra coisa. 

22 Julho 2012 
1943 e o paradoxo político português 

Um artigo escrito a fio, seguramente com falhas, cuja elaboração me ajudou a 
dar alguma ordem àquilo que penso sobre as condições de crescimento da economia 
portuguesa e o grande logro nacionalista que estamos a atravessar. Tudo seria simples e 
passageiro, se não houvesse lixados e lixantes, sendo os lixados os menos abonados de 
sempre. 

22 Julho 2012 
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Caro Dr. Mexia 
Bem sei que em França, na Grã-Bretanha e provavelmente em muitos outros 

países, as companhias de energia têm feito óptimos negócios com os respectivos 
estados, adquirindo rentabilidades (é assim que se diz, não é?) elevadas que permitem 
investimentos em áreas arriscadas, etc., e que a EDP mais não fez do que seguir essas 
pisadas. Mas, todas as contas feitas, não será de meter agora as mãos na consciência e 
ver que há aí qualquer coisa que está mal, em período de crise e de aperto generalizado 
dos rendimentos dos cidadãos? E não acha demais ir juntamente com o Dr. Catroga às 
televisões dizer que está tudo bem? Bem sei que o governo português não dá tanta luta 
como o francês ou o britânico mas, pergunto-lhe, não seria inteligente reduzir um pouco 
o seu poder, para que fique tudo como dantes? Ou, afinal, ele não é seu e esta carta 
devia ser dirigida a outra entidade cá da terra. Caso assim seja, agradecia que nos 
dissesse a quem, de preferência com o respectivo número de contribuinte. 

22 Julho 2012 
A moda dos resgates 

Quando uma história se repete três vezes, deixa de haver muitos pretextos para 
que ela não seja clara. E a história é esta, mais coisa menos coisa: no princípio, está o 
medo legítimo sobre a solvabilidade de um Estado; segue-se alguma reacção assustada 
por parte dos credores que depois é correspondida pelas três maiores agências de rating, 
e os juros sobem até atingirem os 7% que, entretanto, já são decretados solenemente, 
aos quatro cantos do mundo, como insustentáveis; a seguir, começam as pressões do 
sector financeiro e dos banqueiros centrais para que seja pedida ajuda externa aos vários 
fundos europeus e ao FMI. A ajuda é acompanhada por medidas de austeridade, as 
economias são comprimidas, etc., etc. Relativamente a Espanha, estamos agora na fase 
dos 7% e do anúncio da inevitabilidade do pedido de resgate por parte dos bancos e dos 
seus colegas. Não é teoria da conspiração: é ver a mesma coisa a repetir-se pela quarta 
vez. E será que se vai mesmo repetir?  

Pode ser que não. Como a Espanha é o que é, pode ser que desta vez a história 
não se repita - e melhore. É que há outras maneiras de tratar deste problema. Basto o 
BCE querer, isto é, basta os governos quererem. Vamos ver.  

De qualquer maneira, que fique bem claro, a inevitabilidade do resgate espanhol 
é uma opinião, não um facto. Uma opinião popular junto daqueles que já mostraram, 
pelo menos três vezes, que não sabem e não conseguem resolver o problema. Dos 
monetaristas saudosos das teses populares dos idos anos 1970. Resta saber quanto 
tempo se vai levar ainda para passar por cima disso. Enfim, quando as modas servem 
interesses, nunca é a resposta mais provável e ainda vamos ver mais do mesmo.PS: Eis 
senão quando...vislumbres de um pouco de sensatez.  

25 Julho 2012 

Um estranho país 
Fernando Ulrich é uma peça chave: é quase o canário na mina e só não é mais 

porque tem accionistas. Mas o que diz é melhor onde diz do que se ainda fosse 
jornalista: tem mais peso (pena que às vezes chame "gastos" aos hospitais, às escolas e 
às reformas). A última que disse é que o BPI foi obrigado a pagar, desde 2011, 5,3 
milhões de euros, em consultores, por causa dos empréstimos que o Estado vai fazer ao 
banco e por causa das visitas da troika. Isto num ano em que o BPI anuncia cerca de 80 
milhões de lucros, numa gestão que parece só merecer elogios (o "parece" é que eu, 
como quase todos nós, não percebo muito de bancos...). Ainda por cima, os consultores 
são "estrangeiros" e obrigam a reuniões com o Governo em inglês. Há aqui qualquer 
coisa de estranho, nos valores, na escolha dos consultores. Se o BPI pagou 5,3 milhões, 
quanto é que os consultores já custaram ao país? Só em bancos, por dimensão, deve 
estar nos 20. Se pensarmos que os bancos valem metade do problema, serão 40 milhões. 
As privatizações levarão quanto? 10? Duvido. Aposto em 30. As PPP... Bem, 
facilmente se chegará aos 100 milhões de euros em consultores. Exagero? Ok. 50 
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milhões. E estrangeiros, vindos de onde, de que instituições? Em breve saberemos, pois 
este é o Governo da clareza. E também 50 milhões são apenas 5 euros por habitante, o 
que não é muito, para sermos salvos. Ou 50 mil subsídios de desemprego. Mas a 
verdadeira questão é quem é que está por trás de tudo isto. Ulrich não parecia 
especialmente zangado com o ministro das Finanças. Deve ser outro alguém. Começo a 
pensar que o poder não está onde sempre pensei que estava neste último ano. 

26 Julho 2012 
Feira de Carcavelos 

Pois, eu cá, se tivesse algum imóvel para vender e não 
precisasse de dinheiro, escolhia precisamente o ano de 2012 e, 
de preferência, o mês de Julho, para o fazer. Querendo perder 
dinheiro é o melhor, que o mercado está mesmo bom. Googlei 
para fazer as contas mas, felizmente, encontrei-as feitas (espero 
que bem, não verifiquei): o Pavilhão Atlântico foi vendido por 
metade do preço que custou construir, há 14 anos. Belo negócio. 

27 Julho 2012 
Ou Passos "é um génio"... 

...ou há conhecimento de causa. E muita fé. Simples. 
28 Julho 2012 

Tudo bons rapazes 
Espertos, espertos, mas a gente ainda os consegue perceber. Podemo-nos 

enganar mas, lendo aqui e ali, vai-se percebendo alguma coisa. 
O acórdão do Tribunal Constitucional (concorde-se ou não) já 
era conhecido do Governo há algum tempo. Parece mesmo, 
senão seguramente. E a ordem para o pessoal foi, quase de 
certeza, não comentar nada. O PM ainda disse alguma coisa no 
próprio dia do anúncio mas, desde então, nada. Prevaleceu a 
reacção a frio, de quem sabia ou, pelo menos, previa com força. E agora estão a ir de 
férias, mas já sabem bem o que vão fazer. Que, aliás, nem será muito difícil, já que uma 
inconstitucionalidade pode durar até um ano, não é? E vão fazê-lo com redobrada força. 
Afinal, era isso que o PM, não muito bem traduzido por VPV, queria dizer-nos, no outro 
dia, no dia do "lixem-se". Devem estar a gozar a situação à grande e imagino que haja 
piadas pelo meio, nos corredores, ao café. Fixe. Estaremos cá para os receber. 
Esperemos então pelo contra-ataque. Contra-ataquezinho, isto é. Se não fosse uma data 
de gente aflita, isto até tinha graça. Ou então estou muito enganado 

28 Julho 2012 
Há vida para além do ajustamento 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8tyB2drFZ8c 

30 Julho 2012 
Dão-se alvíssaras 

"Não foi encontrada evidência robusta de que a maior facilidade em despedir 
tivesse efeitos significativos na criação de emprego ou no fluxo de trabalhadores." 

(Secretário de Estado do Emprego, em artigo académico). Se calhar, agora já 
nem era muito preciso que fosse robusta: uma qualquer prova bastaria. Mas 
há um resultado robusto no artigo: despedimentos mais baratos levam à 
diminuição de salários (por perda de poder reinvindicativo?). Bingo! Ou seja, 

a lei muda, os custos do trabalho diminuem, o que é bom, mas os proveitos dessa 
diminuição vão todos para os empregadores. Foi por estas e por outras que se inventou a 
social-democracia...que um dia, espera-se, regressará a este pobre país. 

02 Agosto 2012 
O meu querido BCE 

Há uns tempos apareceu nos media portugueses uma opinião emitida algures do 
BCE, segundo a qual era preciso baixar salários nos países da periferia. Isto merece 

http://portugaldospequeninos.blogs.sapo.pt/3245264.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8tyB2drFZ8c
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primeiro uma pergunta que é a de saber como é que essas opiniões são emitidas, por 
quem, e como chegam a Portugal e a poucos outros sítios. E merece um comentário 
também. O problema dos salários na periferia é sério e alguma coisa terá de mudar. 
Toda a gente sabe isso. E está a mudar, uma vez que os salários estão a baixar, de facto. 
Não por causa das declarações como a citada, mas porque a economia funciona assim. 
Aliás essas declarações são meramente políticas, feitas para criar o ambiente propício a 
essa baixa. E que um governo periférico, como o nosso, diga o mesmo, ok, é uma opção 
política legítima, apesar de não lhe caber meter-se no assunto, sobretudo quando se diz 
liberal. Que um governo dos ricos europeus o diga também, ok, 
não há problema, pois tem de velar pela sua ideologia e vida 
política. Agora, que seja o BCE a dizê-lo, é que já é altamente 
questionável. Não por estar a meter a foice em seara alheia, pois o 
banco nem tem grande culpa, dado o vazio institucional do euro. 

Mas pelo que revela. Portugal terá salários altos mas em termos relativos, 
obviamente, não absolutos. E relativos a quê? Aos salários alemães. Então, se o BCE 
quisesse dizer alguma coisa esvaziada politicamente, como lhe compete, deveria emitir 
uma opinião sobre os salários relativos e sugerir que os portugueses baixassem os seus 
ou, alternativamente, que fossem os alemães a subir os seus. Simples, não? Todavia, 
nada disse sobre essa alternativa e por uma razão também simples: o BCE é o banco dos 
bancos e não uma instituição de caridade ou um governo que tem de zelar por todos os 
eleitores e não apenas pelas rentabilidades bancárias. E haveria condições para que 
subissem os salários na Alemanha, por pressão dos sindicatos, claro, e não de retórica 
alienígena? Sim. Recorde-se que houve por lá um controlo generalizado de salários, nos 
últimos 10 anos, para ganhos de competitividade dentro da União Europeia e não fora. 
Podia ser hora de reverter isso. E muito boa hora mesmo. 

Moral da história: é preciso tirar o BCE dos comunicados sobre política 
económica e remetê-lo ao que sabe e deve fazer. Mas, afinal, isso é que acontece, pois 
essas opiniões só chegam aparentemente aqui, à periferia. Não lhes liguemos muito, 
talvez. E, na verdade, a solução verdadeira não passará por ajustamentos de salários, 
claro, apesar da insistência do BCE e de outros bancos centrais. 

17 Agosto 2012 
Silêncio de regime 

Há um silêncio de regime sobre as negociações com os credores externos. A 
forma dessas negociações tem uma enorme importância para a avaliação do que está a 
acontecer, para o apuramento de responsabilidades políticas, assim como para a escolha 
das opções sobre o futuro. Mas parece que ninguém está verdadeiramente interessado 
em explicar o que se passou. Até fora da esfera do poder propriamente dito parece não 
haver muita vontade de o saber, porventura temendo-se conclusões que ponham em 
causa muitos pressupostos de muitas análises. É um caso claro para uma boa 
investigação jornalística. Eu não tenho informação directa, mas já fiz as minhas contas 
há uns tempos (ver num próximo post). Enquanto mais não é feito, leia-se isto, de 
alguém que falou com alguém que esteve "lá":  

"Numa sala, caras conhecidas da troika e da sua assessoria recebiam as 
“instituições nacionais”, para serem ouvidas displicentemente, quase distraidamente, 
com uma ou outra troca de palavras à laia de “diálogo”. Em outras salas, à margem de 
tudo, desenhava-se afanosamente, ponto a ponto, o cardápio das exigências que seriam 
integradas no “memorando”. E nestas salas falava-se bastante português." (António 
Monteiro Fernandes, hoje no"Público"). 

20 Agosto 2012 
EDP, sempre 

Há quatro coisas que não percebi, pelo menos: 1) O que fazia o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros na cerimónia dos mil milhões da EDP? Aquilo não são assuntos 
privados ou, no mínimo, económico-financeiros? Ou foi preciso meter política também, 
como em outros negócios? Não sabemos. 2) Mas, então, o programa de ajustamento em 
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curso não era para quebrar a círculo vicioso dos empréstimos externos e equilibrar as 
contas externas? É que se mil milhões de dinheiros entram, eles por algum lado vão ter 
de sair, isto é, pelas importações. Ou estou a ver mal a coisa? 3) Como é que uma 
empresa pede tanto emprestado e dá tanto de dividendos aos seus accionistas? Quase 
parece um banco, não é? 4) A que contas foram parar os dinheiros da privatização? É 
que, não esqueçamos, os srs. ministros, ao venderem, abdicaram de 100 ou 150 milhões 
de dividendos anuais. O dinheiro da venda tinha de ir para abater a dívida pública, com 
um ganho de juros não pagos de montante equivalente, que deve aparecer no próximo 
Orçamento. Coisas da vida que não mostram uma grande mudança de paradigma. 
Entretanto, no país irmão não estão com tanta sorte. 

20 Agosto 2012 
Sem octanas 

Quando tenho tempo ou posso, vejo dois noticiários 
estrangeiros que passam no cabo. Às 7, o da BBC, para ver 
como vai o mundo, e às 7,30, o da TV5 Monde, para ver 
como vai o hexágono. Já tentei ver um noticiário espanhol, 
mas não passa nenhum de jeito. Os preços da gasolina não 
estão a subir só cá, e ontem o telejornal francês foi ver 
como se fazia em quatro países europeus, a propósito da 
ideia de Hollande de fixar um preço máximo. E não é que 
isso é prática corrente, pelos vistos? O 
mais interessante foi o exemplo da 

Grã-Bretanha, essa bem-dita pátria do liberalismo. Há por lá um 
mecanismo que estabelece um preço máximo para a gasolina (e o 
gasóleo), nas bombas, com compensações através de variações na 
tributação. Foi o que percebi, mas entretanto estive a ver na Internet 
e é algo de bastante complicado. Também contaram que, a certa 
altura, a dívida do programa se tornou demasiadamente elevada e, então, o governo 
britânico aumentou a tributação sobre as petrolíferas para arranjar mais fundos. Quando 
se tem governo é assim. Por cá, se em vez de terem motores de combustão, os carros 
fossem puxados por assalariados, seguramente que já teríamos um novo regime de 
combustível, uma nova mudança estrutural profunda. 

22 Agosto 2012 
Incongruencite salarial 

Mas alguém acredita mesmo que houve, desde 2009, uma redução dos custos 
(unitários) do trabalho, na zona euro, de 12,8%, e que em Portugal ela 
foi só de 5,6%? Se foram esses os resultados, não houve ninguém 
que fosse ver de onde vem o erro? Ou, se não há erro formal, não há 
ninguém que mostre que há um erro de definição, dos próprios custos 
(dos impostos ou contribuições), das taxas de câmbio usadas, dos 
ponderadores? Está tudo em "groupthink" e não há ninguém na sala para 
fazer as perguntas certas? Quando só se pensa numa coisa - e os bancos 
centrais em toda a Europa assinaram um programa há uns anos para 
estudar o mercado de trabalho europeu e parece que mais nada têm feito 

desde então - são estes os resultados. Ou então estou muito enganado. Finalmente, com 
tudo isto, com todas estas comparações de baixa aqui, baixa ali, consegue-se finalmente 
chegar à conclusão de que esta coisa de pedir (!?) salários mais baixos é um altamente 
condenável e altamente proteccionista apelo a políticas de beggar-they-neighbor (isto é, 
de lixar o vizinho), que os manuais básicos de economia, a que muitos pelos vistos têm 
de voltar, condenam, desde o capítulo 4? O Banco de Portugal merece fazer melhor. 

23 Agosto 2012 
6%,orgulho e preconceito 

Mas você acha mesmo, caro eleitor, caro cidadão, que, depois de todo este 
esforço, de toda esta esforçada reputação confirmada, alguém se importaria que o défice 
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da nossa desgraçada nação ficasse em 6%, no ano de 2012? Só se importa mesmo quem 
tem o seu orgulho e o seu preconceito a defender. O resto são cantigas. A receita? Nada 
fazer cá dentro e usar a diplomacia lá fora. 

24 Agosto 2012 
Poder, dinheiro e falta de vergonha 

Definitivamente estão a passar o limite da falta de vergonha. Cavaco tem de 
dizer o que pensa, pois isto já entrou na sua esfera. 

24 Agosto 2012 
A troika vem aí 

A coisa é grave e precisamos de estar atentos, embora de pouco vá servir, pois 
esse lado da “revolução” - a cultural - ainda vamos ter de a sofrer. Foi engenhoso o 
período escolhido, embora a gente não seja tão estúpida como alguns pensam: com cada 
vez mais licenciados, cada vez mais gente consegue ler o que verdadeiramente se passa 
(a licenciatura não é uma folha A4 com o nosso nome abold, mas sim um lugar onde se 
aprende a pensar…). E a que vem este preâmbulo? Ao facto de a cortina de fumo da 
RTP servir, segundo o Governo seguramente pensará, para esconder a total ausência de 
debate sobre o que a seguir se vai fazer em matéria da economia. O Governo consegue 
esconder isso e depois aproveita a vinda da troika para dizer o que vai fazer, 
resguardando-se na dita. Mas que fique bem entendido: aquilo que a troika anunciar já 
foi combinado com o Governo e o mais certo é que será aquilo que o Governo quer que 
atroika anuncie. Nunca em tempo algum um governo pensou que ia ter a vida tão 
facilitada. E nós a vida tão dificultada. As coisas importantes são para debater, para 
discutir, para avaliar. Não são para ficar bem nos ecrãs dos nossos computadores e em 
dois ou três emails trocados secretamente com gente que elogia o nosso "saber". 
Enquanto esperamos o espectáculo a que vamos poder assistir nos próximos dias, 
preparemos os nossos olhos para descobrir o que verdadeiramente interessa. 

27 Agosto 2012 
A verdadeira notícia 

O Governo pediu à ‘troika' que avalie "suavizar" a meta de 4,5% do défice 
orçamental prevista para este ano, com o argumento de que Portugal garantiu uma 
redução do défice externo além da programada. Segundo o Governo, é mais importante 
para os investidores internacionais que "desapareça" o défice externo - no primeiro 
semestre atingiu níveis inferiores a 2%, abaixo da meta anual de 2,5% - do que "algum 
desvio no défice orçamental". "Portugal está a exportar mais e a importar menos e, 
neste caso, isto tem reflexos nas receitas de IVA porque há menos compras e vendas, 
logo menos receitas fiscais", afirma fonte governamental, salientando que os efeitos na 
receita fiscal poderão traduzir-se numa derrapagem até três mil milhões de euros. Mas 
como a despesa está a reduzir-se a um nível superior ao orçamentado, o desvio poderá 
ficar, aponta, "em 1,2 mil milhões de euros, o que significaria um défice de 5,3% do 
PIB". E o jornalista a seguir podia perguntar: mas a preocupação principal do Governo 
não era a dívida externa? O resto é conversa. 

29 Agosto 2012 
O Terceiro Erro 

Há muito ruido por causa da visita da troika, ruido que alivia responsabilidades. 
Não esqueçamos, todavia, como isto tudo começou. E começou com certezas,baseadas 
num determinado modelo. Mas essas certezas já revelaram dois erros. O primeiro foi o 
da subida do desemprego, que surpreendeu todos, isto é, todos os que compraram a 
visão que foi dada. O segundo foi, agora, o dos impostos. O aumento do desemprego 
levou a uma revisão do modelo, não se sabe bem para quê. Este novo erro está a ser 
mastigado com maiores dificuldades. Podíamos perguntar como é que não contaram 
com a descida do IVA, provocada pela diminuição das importações e do produto, ou 
com a subida dos encargos com os desempregados (pois...). Mas o problema é mais 
fundo, pois não se pode modelizar com tanto pormenor uma economia, sobretudo 
quando segue por caminhos nunca dantes navegados (o que é quase sempre o caso, 
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aliás). Estes dois erros são graves pelo que fizeram ao nível de vida em Portugal, mas 
também pelo que ainda vão fazer, pois não parece haver coragem política suficiente 
para os reconhecer. Mas há mais, pois vem aí outro erro: o da transformação estrutural.  

O modelo em curso, que é do Governo e não da troika, diz que tudo está a ser 
feito por causa da necessidade de uma mudança estrutural profunda. Já se fala menos 
em "bens não-transaccionáveis", pois nem um estudo do Banco de Portugalos conseguiu 
definir, mas ainda se fala no "excesso de construção", no "excesso de serviços". A ideia 
seria acabar com a construção "a mais", com os restaurantes "a mais", e pôr toda a gente 
a trabalhar no sector dos "transaccionáveis". Há uma espécie de cegueira colectiva nisto, 
que nem permite uma simples vista de olhos pelas mais elementares estatísticas 
económicas.  

Encurtando razões, deste estudo, seleccionei estes gráficos que comparam a 
evolução da estrutura da economia portuguesa, entre 2000 e 2011, com as de Espanha, 
Irlanda, Alemanha e Reino Unido. O que se vê? Vê-se como o sector da construção tem 
uma dimensão relativa média-baixa em Portugal e como ela se manteve estável (ou até 
ligeiramente descendente) naquela década; vê-se como o sector dos serviços idem aspas, 
etc. O problema não está no tamanho desses grandes sectores produtivos: dentro de cada 
sector é preciso fazer coisas melhores, e o governo não se deve meter nessa escolha. E 
não deve asfixiar a economia como está a fazer. 

Passemos então os nosso olhos atentos pelos gráficos e mandemo-los para um 
ministro perto de nós. Não que isso sirva de alguma coisa, que o problema não é, afinal, 
de escolhas económicas, mas sim de escolhas ideológicas, disfarçadas de económicas, e 
sob a sombra das costas largas da troika. Sim, estou preocupado. 

30 Agosto 2012 
Whig History 

De onde vem a ideia da supremacia britânica que, feita a Revolução Gloriosa de 
1688, caminhou para a Revolução Industrial e criou a mais potente nação do mundo, 
durante quase dois séculos? E de que tudo isso foi feito à custa de um espírito 
empreendedor, superior e que inexoravelmente deveria ser replicado pelo resto do Terra 
civilizada? De uma corrente historiográfica chamada “Whig History”,nome retirado do 
partido com o mesmo nome, e que foi o motor dessa revolução que levou ao domínio do 
Parlamento na política britânica. Como se tratava de coisas económicas, os historiadores 
económicos pegaram na ideia e deitaram-na por terra, usando os instrumentos desse 
grande escocês, um radical do mesmo partido, Adam Smith, e hoje essa interpretação da 
revolução industrial está nas ruas da amargura. Está? Não, não está, felizmente para o 
debate. Um dos mais interessantes debates nos dias que correm é entre Joel Mokyr, 
homem de Chicago, que acha que o mundo rico é como é graças à liderança de um 
punhado de iluminados, e Bob Allen, um canadiano em Oxford, esse bastião da história 
económica não-whigiana (com a LSE), que acha que o que aconteceu se deveu a 
condições económicas propícias, e que as pessoas apenas se limitaram a reagir a isso 
(enfim, para dizer em poucas palavras algo de muito complicado). E a visão antiga 
jamais morrerá porque é útil, como se pode ver por Mitt Romney, o grande ícone das 
festas da cerveja, que usou ideias semelhantes, desta vez tiradas de David Landes, para 
dizer que Israel era melhor do que a Palestina, porque lá se empreendia mais - e não, por 
exemplo, porque tem mais capital humano e financeiro disponível.  

A que vem isto tudo? Ao facto de os debates historiográficos estarem sempre 
embebidos daquilo que nós pensamos ser melhor para o presente. O resto é conversa, 
com mais ou menos personalização, mas quanto menos melhor. David Landes nunca 
deixava de ir aos seminários do departamento vizinho de História Económica, em 
Harvard, apesar de as suas ideias dificilmente sobreviverem a testes econométricos. E 
não há nada como ver Mokyr e Allen, lado a lado, a discutirem vivamente posições 
inconciliáveis. Volta e meia pode cair uma acusação mais feia ou um argumento menos 
bondoso. Mas isso são amendoins. Até porque esta gente está constantemente sob a 
observação atenta, por vezes presencial - porque tudo isto se passa também em 
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conferências e seminários -, dos historiadores mais novos, exigentes, que querem é 
perceber quais são os bons argumentos, quais são as boas pistas de investigação. 
Amigos, amigos, argumentos à parte. 

31 Agosto 2012 
Entretanto, 

...o Governo vai deixando cair aos poucos, nas redacções dos jornais, o plano 
que já explicou à troika, algures numa capital europeia - é apenas uma hipótese para 
investigações históricas futuras, nos bons arquivos europeus. 

31 Agosto 2012 
Rendas 

Agora que vem aí mais austeridade (que o plano já está feito há meses e nada 
que se diga o vai alterar, diria eu), vai-se debater quem devia ser mais penalizado e o 
Governo vai mandar números grossos sobre os cortes nas rendas (normalmente são 
anunciados totais, para 4, 6, 8 anos, para parecer muito). Pois, é difícil saber quanto 
estão a abater. Mas tenho uma dúvida, que é a seguinte. A EDP endividou-se com os 
seus amigos chineses em mil milhões de euros a uma taxa de "4,80 pontos acima da 
Euribor a seis meses, a cinco anos", isto é, cerca de 5,4% ao ano, e a crescer, o que, 
aliás, a Fitch não considerou "especialmente generoso". Outras empresas estão a fazer o 
mesmo, a preços semelhantes. A REN, por exemplo, está a emitir 200 milhões de euros 
de obrigações a 6,25%. E, ao que parece, nos mercados externos, os juros destas 
empresas chegam a ser maiores. Com endividamentos a este custo, quanto é que estas 
empresas têm de render para os pagar? Há uns tempos, o presidente da EDP disse isto: 
“a questão da existência de rendas é um falso problema [...] é importante que as pessoas 
vejam que [o lucro de 2011] está associado a um retorno sobre o capital de 6%, que está 
dentro do mercado”. Como é? Se o retorno do capital é 6 e os juros dos empréstimos são 
5,4, trabalha-se para aquecer? Faz sentido esta pergunta? Bem sei que uma taxa é para 
todo o negócio e a outra só para parte da dívida. Mesmo assim, aqui fica a pergunta, 
porventura irrelevante. 

03 Setembro 2012 
Juro bom 

Ora aí está uma medida importante. O governo anterior entreteve-se a baixar 
sucessivamente os juros do Tesouro Público e a razão estaria, claro, no lado dos bancos. 
Quanto mais baixo o estado pagasse, mais baixo eles pagariam também. Uma medida 
que precisava de ser revertida rapidamente e agora deu-se um passo nesse sentido. 
Espera-se que tenha a dimensão necessária (isto é, que o diferencial compense) e que 
dure. Só faltava uma coisa: atribuir esses depósitos a determinados propósitos, como a 
habitação social, que é o que se faz em outros países há tempos. Mas com esta mania 
dos "transaccionáveis", só se pensa em canalizadores e talhantes... 

03 Setembro 2012 
A troika nega 

Use uma teoria da democracia e não se espante. Eu tenho tentado fazer isso, de 
forma simples, muito simples, e não me espanto, nem me tenho espantado, como se 

poderá ler amiúde neste blogue, e em outros locais (e num 
"ensaio" que apresentei no Parlamento mas que ainda não 
consegui rever para pôr aqui ou em outro lugar). O "programa" é 
do Governo, sempre foi do Governo. Aliás, sempre houve vários 
programas: um, assinado pelo PS, com contribuições do PSD, 
e  que foi reformado pelo actual Governo; e agora vem aí outra 

versão. E a troika se calhar não a quer, mas nada vai dizer. A troika cala-se, como se 
calou antes, pois sabe o que é uma democracia. Se houvesse loucuras, falava. Mas o 
espaço de manobra sempre foi grande. Isto que temos é do PSD e do CDS, aliás, é... 
Bem, chega de conjecturas. Agora que os "parceiros sociais" estão a ver que não 
funciona, estamos nós a descobrir ou a confirmar a origem do plano. E as 
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responsabilidades do que está a acontecer. Larguemos a troika e olhemos a quem de 
direito, o que se tornou mais fácil, pois está mais difícil esconderem-se. 

03 Setembro 2012 
Um erro que pode ter feito luz (CUTs) 

Num post mais abaixo, escrito com alguma impaciência, acho que cometi um 
erro. Se calhar alguns mais próximos da matéria notaram, mas não tive nenhum 
comentário directo e por isso ainda preciso de confirmar. Trata-se de um post sobre uns 
cálculos dos famosos custos unitários de trabalho (CUT), que são os salários divididos 
pela produtividade do trabalho, e que pretendem dar uma medida da competividade de 
um sector, de uma indústria ou de um país. Mas, a haver erro, ele pode levar-me a uma 
conclusão ainda melhor. Em concreto, é isto: não acreditei que em Portugal os CUTs 
tivessem caído menos do que alhures na Europa e que ainda precisassem de cair mais. 
Mas estive a ver em outros sítios e isso até pode ser verdade (um assunto a que seria 
bom conseguir voltar). Nessas pesquisas, vi todavia um quadro com a evolução 
dos CUTs de 30 países, em 2008-2011, que deu para perceber que ali não havia leitura 
possível (ver aqui, p. 5, últimas colunas). E pensei: será que estes CUTs 
medem o que dizem que medem, a competitividade?  De facto, que sentido 
faz dividir o custo do trabalho pela sua produtividade quando nós sabemos 
que o que interessam são os custos dos factores (isto é trabalho, capital e 
tecnologia) e a produtividade total dos factores? Na verdade não deve fazer 
muito sentido, uma vez que leva a propostas absurdas de política 
económica, como aquela contra a qual me insurgi no tal post, ou ilimitadamente 
absurdas, como esta. Pode acontecer que, quando esta crise acabar, o conceito de CUTs 
vá parar ao mesmo lugar da história em que está um conceito com algumas semelhanças 
que é o das "mais-valias" marxistas. Posso também estar muito enganado. 

04 Setembro 2012 
Mas... 

...não esperam pela avaliação da troika? Ah pois, é o BCE. 
04 Setembro 2012 

Confesso... 
...que a discussão está tão acesa que até tenho o raro medo de levantar a mão 

para falar, não vá ofender alguém e ser mal interpretado. Mas talvez isto ajude a quem 
queira pensar sobre o assunto. Sou o quinto filho de uma família em que as acusações 
de fascista e comunista voavam nas discussões mais acesas, durante o PREC. O meu 
pai, salazarista, leitor assíduo da "Rua", era, respeitosamente, o "fascista", e os meus 
irmãos mais velhos, incorrigíveis esquerdistas, eram os "comunistas". E, para confusão 
maior, o meu avô (materno) era um republicano saneado pelo salazarismo, que se 
tornou um opositor tolerado pelo "regime" (infelizmente morreu logo em 1975, tendo 
sido uma das pessoas que mais me influenciou). No meio daquilo tudo, se queria dizer 
alguma coisa, do alto dos meus 15-16 anos, tinha de ser diferente, o que fazia parte da 
educação e tinha como resultado que, para o meu pai, eu não deixava de ser um 
esquerdista como os outros, e, para os meus irmãos, um "capitalista". Não se pode dizer 
que esta preciosa herança me ajude a encontrar um lugar na actual e importante 
discussão. Amizades à parte, claro. E compreendo que seja uma discussão difícil. Se 
não estou a passar totalmente ao lado, a moral da história é que o que interessa é o 
caminho que se tem de fazer para encontrar a melhor interpretação do passado, e que 
esse caminho tem de ter o contributo de todas as formas de pensar. Se há sentimento de 
ofensa ou de comportamento menos digno, que se fale ou não deles, e que depois se 
sacuda tudo e se siga em frente. Mas que haja sempre espaço para todos mandarem os 
bitaites que quiserem. Em democracia (como em família), o bitaite é importante. 

05 Setembro 2012 
E a pergunta mais importante é... 

Talvez a pergunta mais importante a fazer ao Governo (e à troika) seja esta: 
onde estaríamos se, desde o início do programa, se tivesse tomado como cenário 
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possível um défice de, digamos, 5,3% PIB (ou 6%). É que poderia ter acontecido termos 
chegado a esse mesmo défice, mas com uma economia substancialmente menos 
contraída, isto é, com um produto e um rendimento alguns largos milhões de euros 
acima do que temos agora. E não é impossível responder a esta pergunta, para o que 
bastaria ter acesso ao modelo macroeconómico que o Governo usa ou ter a capacidade 
de o replicar. Podia ser que desse em nada, mas convinha ter a resposta para fazer uma 
melhor avaliação do programa e da rigidez das metas. E isto enquanto na Irlanda o 
défice de 2012 está estimado em 8,3% do PIB, 0,3 pp abaixo da previsão, 
provavelmente de propóstio alta, para dar margem. 

05 Setembro 2012 
Desabafo 

O que mais impressiona no meio disto tudo é que o plano falhou redondamente, 
não só cá dentro, mas lá fora também, com a recente inflexão no BCE. Um efeito claro 
das eleições francesas, quer se queira, quer não, como se podia esperar. E porque 
falhou o plano? Porque não teve um mínimo de flexibilidade. Depois, muita coisa à 
volta do Governo é uma confusão diabólica. E vem aí mais confusão, preparada há 
meses, que a "obra" ainda vai a meio. Entretanto, fica claro que havia alternativa e há 
alternativa. Mas fica também a dúvida de saber se haveria gente preparada para a levar a 
cabo, e convencer o eleitor de que o pode fazer, mesmo que só daqui a uns anos. Espero 
que sim e que se separem as águas tão cedo quanto possível. A política é mesmo muito 
mais difícil do que a economia. Preciso de um intervalo. Felizmente, hoje acabei um 
texto. 

06 Setembro 2012 
Sociedade aberta 

As democracias avançadas - e friso a palavra democracias - têm partidos, 
governos saídos desses partidos, decisões tomadas nesses partidos e por aí fora. Poderá 
haver reuniões com peritos aqui e ali mas não serão a regra. Com o actual governo 
português, reinam os almoços secretos com conselheiros de fora que, depois, são 
também colunistas a comentarem aquilo que aconselharam - e não estou a fantasiar. E 
o Primeiro Ministro, volta e meia, não consegue disfarçar que teve um desses encontros, 
como aconteceu com o "Que se lixem as eleições!" - frase a que vamos ser obrigados a 
voltar para melhor perceber o que se está a passar. 

09 Setembro 2012 
Este quadro assusta 

Este ("Público", 8/9/2012). A conta certa, a simetria, o génio de conseguir um 
corte de 7% por ano, correspondente a um subsídio, os 18% iguais, para trabalhadores e 
empresas, a cajadada "inspirada" que mata vários coelhos. É tão fácil perceber o 
pensamento do economista por trás destes números: alguém que trabalha para o 
"relatório", o "objectivo", o "desígnio", o “mentor”. Que isto apareça numa reunião 
como uma ideia, uma base de uma discussão, vinda de um funcionário, ainda vai que 
não vai. Mas, que apareça como uma política amadurecida de um governo de um país 
democrático, é assustador. 

09 Setembro 2012 
"Os Ensinamentos": Para uma Nova Teoria Económica da Justiça 

"Quanto [aos preços], deve ser deixada uma nota de exortação às empresas para 
que adiram a este esforço nacional de redução dos custos e preços, e façam traduzir este 
alívio das contribuições para a Segurança Social nas suas políticas de preços. (...) Não é 
o reforço de capitais para os bolsos dos patrões, é para o reforço e salvar as empresas e 
o emprego." 

"A medida (...) recupera o projecto de 'desvalorização fiscal' (...). Só que desta 
feita através das contribuições sociais dos trabalhadores e já não do IVA. Sendo um 
imposto regressivo, o IVA afectaria desproporcionadamente as famílias mais pobres 
pelo que o aumento do IVA que seria necessário teria um impacte social mais nocivo do 
que a subida das contribuições sociais dos trabalhadores." 

http://www.bloomberg.com/news/2012-04-27/irish-budget-deficit-to-beat-2012-target-finance-ministry-says.html
http://pedrolains.typepad.com/2012/Publico%208%20Setembeo%202012.pdf
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Até que enfim que temos uma "fuga" de jeito. Já tardava. 
10 Setembro 2012 

Ir para a rua? 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UTpoCDfORnk 

11 Setembro 2012 
A ouvir Vítor Gaspar 

Para ir falar às 18h na TVI24. Verdadeiro serviço público... 
11 Setembro 2012 

É preciso encontrar uma explicação 
Para a ideia do ministro das Finanças. Sabemos que não foi a troika 

(obviamente), que não foram os bancos, que não foi Belmiro de Azevedo, que não foi 
Paulo Portas que pediram. Sabemos que não foi Cavaco Silva, que não foi Medina 
Carreira, que não foi Ferreira Leite que o aconselharam. Quem foi que pediu e quem foi 
que o aconselhou? Foi um economista, um conselheiro económico? Foi um conselheiro 
político? Directamente? Via Passos Coelho? Foi uma iniciativa isolada sua? Foi para 
mostrar serviço a quem não pediu serviço? É uma desforra? É preciso encontrar uma 
explicação para o enorme disparate. Com uma explicação, mais facilmente se poderá 
encontrar uma saída. 

Disparate é palavra curta: Veja-se isto. E pergunte-se: Meu caro, se pensa 
assim: "O ministro das Finanças também adiantou que não se pode ver esta 
transferência dos ordenados dos trabalhadores para os detentores do capital como uma 
guerra de classes. E isto, disse Gaspar, porque as empresas são locais de cooperação 
entre funcionários e empregadores, e esta polémica medida irá servir para melhorar a 
competitividade das empresas." (no i) - então para quê está o Estado a meter-se? E a fé é 
agora também uma variável económica, de formação de preços?  

 É preciso encontrar, urgentemente, uma explicação. 
12 Setembro 2012 

Aqui estou eu... 
...a escrever o meu "relatório". Como vou explicar aos "estrangeiros" o que se 

está a passar? Digo que a gestão dos 
dossiers da RTP e da TSU têm coisas em 
comum? Que há um governo dentro 
doGoverno? Como explicar a loucura da 
TSU? E vou dizer que prevejo que o 
Governo vai recuar? Ou não digo nada? E 
que a coligação tem brechas? E que 
Portugal tem finalmente uma oposição 
socialista? É sempre o maior desafio 
explicar o país lá fora. O país, isto é, um 
mês de país - mas este mês é 
particularmente difícil. Até para escolher 
títulos. E sabendo nós que era tão fácil, neste momento, com o aligeiramento das metas, 
fazer melhor, muito melhor. Acho que estou mesmo a precisar de um passeio pelas ruas 
de Lisboa, no próximo Sábado, para ver melhor. 

12 Setembro 2012 
SOS-Krugman e outras coisas 
1. Está na altura de trazer outra vez o Paul Krugman para nos dizer que o Governo está 
a fazer o que deve - embora duvide que ele volte a cair na esparrela. O que se passou 
dentro do Governo está a ficar mai claro do que nunca: está-se a ver de onde veio 
o apoio para o disparate 
(aliás, como o da RTP, associado a uma polémica entrevista).  
2. Perante o impensável, o CDS reclama, como deve, e poderá obter alguma coisaem 
troca. O PS, pura e simplesmente, deve recusar-se a negociar o inegociável. Por mais 
pressões que tenha. 

http://expresso.sapo.pt/governo-cria-linguagem-para-justificar-medidas-de-austeridade=f752221
http://destrezadasduvidas.blogspot.pt/2012/09/precisarao-de-ajuda-profissional.html
http://www.ionline.pt/dinheiro/vitor-gaspar-tem-fe-na-reducao-gas-da-luz-dos-combustiveis
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=578019&pn=1
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=578119
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A história inenarrável da TSU deve ser eliminada, sem pestanejos. 
3. Sabemos que a troika estava disponível para emprestar mais dinheiro e que o 
Governo não quis. Também vamos descobrir brevemente que a troika estava 
disposta para que o défice de 2012 fosse de 6%? Isso ajudaria a explicar a baixa tão 
curta de 5 para 4,5%, entre 2012 e 2013. 
4. Grandes trapalhadas. É o que dá governar sem acreditar nas instituições 
democráticas. São os efeitos indirectos da troika, seguramente por ela indesejados. Não 
admira que se esteja a querer pôr a milhas 

12 Setembro 2012 
A malta... 

...gosta muito de dizer mal dos partidos e do Parlamento. Pois bem, veja-se com 
atenção: vamos ser salvos pelos partidos, incluindo o PSD e o CDS, e pelo Parlamento. 
O que se passou hoje é prova disso.  E, sim, estou a ouvir Manuela Ferreira Leite, que 
me está a tirar as palavras da boca - uma boa medida do radicalismo de VG. Resta saber 
como é que o Governo se vai sair desta sem uma demissão. Ou ainda vão insistir? 

12 Setembro 2012 
Até Sábado 

Tenho de fazer uma pausa. Embora seguir a situação económica faça parte do 
meu trabalho, ocupei mais tempo do que costume com isso, nos últimos dois dias. E 
muitas dezenas de milhar de portugueses terão também perdido tempo demais nestes 
dias, incluindo investidores e consumidores. Até nisso estas propostas 
estúpidas são estúpidas. Mas valeu a pena. Para ver, por exemplo, Heloísa Apolónia dar 
uma lição de benbernankeconomics ao ministro das Finanças. E parabéns a António 
José Seguro e seus camaradas (será talvez preciso pôr uma mulher na linha da frente, 
pelas razões óbvias, e há pelo menos uma com louros neste episódio), pelo que fizeram 
até agora. Há que dizê-lo com frontalidade. A tranquilidade fica para o passeio de 
Sábado. Qualquer que seja o resultado, valerá seguramente a pena. 

13 Setembro 2012 
ANA 

No meio da enorme confusão - que espero que continue - já terão vendido a 
ANA, sem o povo dar por nada. Pelo menos é o que se depreende do facto de o PM já 
saber que pode contar com o dinheiro da respectiva concessão para o défice de 2012. E 
se não a venderam, vão vendê-la à pressa, com data marcada, até ao fim do ano, o que 
dá evidentemente um enorme poder negocial. Como aconteceu com o BPN. Se há 
dúvidas quanto a isto, o PS devia mostrar a diferença e exigir saber. Afinal, há ou não a 
obrigação de mostrar documentos públicos? 

PS: Esta notícia explica melhor. 
14 Setembro 2012 

"Não podemos governar... 
...para satisfazer a opinião pública". Pois não. (Por acaso até podiam satisfazer 

os dois lados, se não fossem curtos de ideias - e a médio e longo prazo até os 
beneficiados de hoje ganhavam com isso.) 

14 Setembro 2012 
O pensamento de Passos, os preços de Belmiro ou o Portugal 
Walmart 

A TSU do trabalho sobe 7 pp, a das empresas apenas desce 5,75 pp, sendo o 
resto aumento da carga fiscal. Como o trabalho só vale, digamos, 30%  dos custos, o 
Eng. Belmiro só irá ter uma redução de custos totais de 5,75 x 0,30, isto é, 1,725 pp. 
Caso o Eng. Belmiro queira baixar os preços, é apenas esse o valor, muito abaixo do 
quebra no rendimento do consumidor de 7 pp... Mas... se ele baixar os preços, qual será 
a vantagem líquida que terá? Zero, não é? Então, como é que vai criar emprego? Devo 
estar a ver alguma coisa mal... 

14 Setembro 2012 

http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO058773.html
http://expresso.sapo.pt/vitor-gaspar-reconhece-defice-real-superior-a-6=f752729
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/09/at%C3%A9-s%C3%A1bado.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/09/ler-ben-bernanke.html
http://www.ionline.pt/dinheiro/defice-ana-pode-dar-este-ano-500-1000-milhoes-ao-estado-ser-vendida
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=578749
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=578753
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=578531
http://hbr.org/2006/12/the-high-cost-of-low-wages/ar/1


 
244 

 

Alucinação? 
Fiquei tranquilizado por Vasco Pulido Valente se mostrar também indignado, 

hoje no “Público”. Mas é preciso acrescentar que pode não se tratar de uma alucinação, 
como sugere. A proposta de  mexida na TSU 
apresentada pelo Governo faz parte da forma como a 
crise está a ser atacada por este governo - e é ele o 
responsável absoluto pois, em vez de negociar com os 
credores, faz mais do que eles próprios pedem. Há 
muito que as pessoas em torno da actual política 
financeira propõem a chamada "desvalorização fiscal", 
que já vi ainda mais eufemisticamente chamada de 
"reset salarial". E, logo à noite, vamos ter o Dr. Vítor Bento, economista de respeito, 
mas com as ideias erradas, defender issomesmo na televisão. A ideia é que, como não 
há moeda própria, etc., etc., baixam-se os salários 
– já toda a gente sabe. Mas isso é errado? Sim, e como se trata de economia só o 
podemos demonstrar de forma indirecta. É errado porque chegámos a um défice de 
6,6% com um desemprego de 16%, o que é, obviamente, um fiasco: qualquer governo 
moderadamente europeu chegaria a uma taxa de desemprego de 12%, com um défice 
tão alto. Errado? Sim, meus caros economistas monetaristas, a atenção excessiva aos 
salários é um retrocesso gigante na teoria económica: enquanto os economistas do 
crescimento (e os historiadores económicos) andam, desde pelo menos Solow, a mostrar 
que é preciso olhar para a produtividade total dos factores, isto é, a produtividade do 
trabalho e do capital, vocês só olham para a primeira e isso é incompleto. Errado? Sim, 
porque as economias ajustam-se pelo mercado e não por medidas de choque de eficácia 
não comprovável e obviamente reversíveis com mudanças de governo. Errado? Sim, 
porque o produto nacional está abaixo do seu potencial e por isso a procura é 
importante.  

É por se tratar de um projecto de longa data, de gente persistente, e de um 
programa comprovadamente falhado, que estas mudanças na TSU não devem ser 
negociáveis. O que é negociável é a forma de atacar o défice e a dívida e para isso é 
preciso pôr mais política no Ministério das Finanças. Nesta fase, a troikaseguramente 
que agradecia. Até eles, seguramente, já perceberam que muito mudou relativamente às 
expectativas de há um ano (elas também erradas, aliás). 

15 Setembro 2012 
Eu cá não me assustaria 

Alguma vez a Comissão se lembraria sozinha de pedir isto?(*) Alguma vez 
Bruxelas se meteu a este nível na vida dos países? E alguma vez alguém 
disse que isso estava para mudar a este nível da política doméstica? 
Manobras de bastidores é o que é. Ou então está tudo mudado na UE e não 
dei por isso. Simples: a forma estranha que o Governo arranjou para finaciar 
a descida da TSU nada tem a ver com consolidação e há alternativas de 

financiamento, boas ou mesmo muito boas.  Que quem tenho acesso aos corredores 
confirme de onde aquela ideia veio, como ela foi gerada. E é muito estranho que tenha 
aparecido só agora. 
(*) Entretanto o jornal mudou, e bem, o título que era qualquer coisa como: "Bruxelas 
condiciona próxima tranche à aceitação das mudanças na TSU". 

PS: Lendo outra imprensa, percebe-se que o título é da LUSA. Vamos ver como 
as televisões vão dar a notícia. 

17 Setembro 2012 
Leituras para o Conselho de Estado 

Já amplamente divulgado, mas aqui fica também (Conraria et all.). 
17 Setembro 2012 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=579035
http://www.theportugueseeconomy.blogspot.pt/2012/09/a-suggestion-increased-progressivity.html
http://www.ionline.pt/dinheiro/tsu-faz-parte-acordo-permite-desembolso-nova-tranche-lembra-bruxelas
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=579057
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Obsessão e solução 
Foi a obsessão de baixar os salários que fez com que o Governo se tivesse 

metido na presente alhada, em primeiro lugar, com a decisão inconstitucional de cortes 
nos salários públicos e nas pensões e, agora, com esta proposta de descida da TSU, 
financiada pela transferência de salários para as empresas. Imoral a todos os títulos. Mas 
a profundidade do absurdo não pode esconder o mais importante.  

Há um largo consenso (que eu não subscrevo mas também não preciso: confio) 
sobre as vantagens de uma descida da TSU, para melhorar a competitividade das 
empresas. O problema é a forma absurda e imoral que foi encontrada pelo Governo para 
o seu financiamento. Esse largo consenso propõe o financiamento através de aumentos 
do IVA. Isso se calhar nem é muito bom, pois o IVA já está alto. Mas não é um 
disparate. Alternativamente, a descida da TSU pode ser financiada pelo aumento dos 
impostos na faixa superior de 1% do rendimento, onde Portugal tem uma tributação 
comparativamente baixa. Ou por muitas outras formas.  

Não se pode dizer que não haja trabalhos sobre tudo isto, a saber: Aguiar-
Conraria et all., que mostram o impacto negativo da baixa de salários; FrancescoFranco, 
que mostra os possíveis benefícios da descida da TSU, com o aumento do IVA; 
e Ricardo Reis e Susana Peralta, que discutem a possibilidade de aumento de impostos 
na faixa do 1%. 

O mau da fita não é a descida da TSU, mas sim a ideia, de gabinete fechado e 
sem diálogo, de financiamento através da baixa de salários. Tudo isto é política mas, 
num país avançado como o nosso, tudo isto também é conhecimento ou, pelo menos, 
discussão fundada. Obsessões são sempre más para ter ideias.  

18 Setembro 2012 
Eles não vão recuar 

Ontem, Carlos Moedas insurgia-se tristemente contra os empresários, por estes 
não agradecerem a descida da TSU. Não percebia como eles mostravam não querer uma 
descida de custo e acusava mesmo os grandes, os "incumbentes", de temerem a 
concorrência dos pequenos, esses sim dinâmicos que irão voar para aproveitar a medida. 
Quem diz isto mostra que está a milhas do problema e o problema é a quebra na procura 
(para além da injustiça grosseira). E nem ouve os pequenos empresários que são os que 
mais temem o que se vai passar. Esta gente no Governo tem ouvido tantas vezes aquelas 
teorias económicas que dizem que a procura não interessa nada, nunca, que já nem se 
lembra que ela existe. Mas aquela conversa lembra-nos outra coisa. O Governo - ou 
parte dele, a parte que mais chateia a outra - não gosta de eleições nem de opinião 
pública. Funciona em circuito fechado e, se ouve vozes de fora que contrariam creres, 
facilmente encontra quem lhe dê razão, em Portugal, em Bruxelas, em Frankfurt, em 
Berlim. É que gente que pensa assim encontra-se em todo o lado. Só que não chegam a 
ministros ou secretários de estado e, por isso, até devem dar apoio redobrado, regado 
por uma certa admiração. Para aqueles que estão envolvidos nesta medida sem sentido, 
recuar significaria sair da sala, ouvir as pessoas, do pequeno comerciante ao político 
experiente, e pensar de outro modo, mas isso não se mostram capazes de fazer. E ainda 
lhes dizem que a medida é como a inflação, pois com inflação os trabalhadores também 
perdem salário real, algo que se assemelha à comparação de uma ventoinha com uma 
escova de dentes (eléctrica). 

19 Setembro 2012 
"Corte de meio salário para todos" 

Leio nos jornais que "patrões e sindicatos sugerem corte de meio salário para 
todos", em substituição da TSU ou lá o que é. A ideia será porventura menos boa. A 
haver cortes, eles devem ser progressivos e não proporcionais. Tudo o resto é entrar na 
lógica da taxa rasa, que deve ser a tradução da flat rate, que é algo que estará na agenda 
do Governo (ou parte dele) - ou estava, até à manifestação de Sábado passado e às 
sondagens de ontem. Os cortes são impostos sobre o rendimento, os impostos sobre o 
rendimento nos países avançados são progressivos, Portugal é um país avançado, logo, 

http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/Policy%20Papers/2012/NIPE_PP_01_2012.pdf
http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/Policy%20Papers/2012/NIPE_PP_01_2012.pdf
http://docentes.fe.unl.pt/~frafra/Site/Francesco_Franco_files/FD_main.pdf
http://docentes.fe.unl.pt/~frafra/Site/Francesco_Franco_files/FD_main.pdf
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO059190.html
http://www.theportugueseeconomy.blogspot.pt/2012/09/a-suggestion-increased-progressivity.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=579283
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os cortes devem ser progressivos. E quanto mais o forem melhor, para a justiça e para a 
economia. 

20 Setembro 2012 
O presidente da EDP... 

...ajudou-nos a perceber de onde veio a ideia das mudanças na TSU. Só lhe 
podemos agradecer. Mas, pergunta-se, um dia que o PS volte ao poder, o que acontecerá 
mais tarde ou cedo, dado o tipo de regime político deste país, a EDP vai para a 
Oposição? Ou vai alargar os quadros da administração para caberem todas as 
sensibilidades políticas? De notar que, segundo umas contas de João Ramos de 
Almeida, no "Público" de ontem, a eventual redução de custos na EDP será de cerca de 
0,3%. 

20 Setembro 2012 
Ontem... 

...fui a uma reunião, pública, no PS. Foi para picar miolos, como dizem os 
ingleses. Gostei e aprendi muito. Foi a primeira e pode ou não ser a última. E achei que 
devia dizer aqui. 

20 Setembro 2012 
We all love central banking: para uma história da "baixa da TSU" 

O euro que você tem nos bolsos não foi mal desenhado. Foi, isso sim, 
desenhado à imagem de um modelo em que os desequilíbrios são contrariados apenas 
por ajustamentos de mercado e sem ajuda de prestamistas de último recurso. Por outras 
palavras, foi desenhado à imagem do padrão-ouro oitocentista e não do sistema 
monetário nascido em Bretton Woods. Pode ter sido uma ideia "francesa" (ou holandesa 
ou belga), mas a sua concretização foi feita à banco central, à monetarista. Houve um 
tempo que pensei que isso foi assim porque de outro modo não podia ter sido. Mas cada 
vez mais podemos discernir sinais de que isso foi assim porque quem estava no 
comando assim o quis.  

Recorde-se que, no padrão-ouro, quando um país entrava em crise externa de 
pagamentos, o respectivo banco central subia os juros, o investimento e a economia 
contraíam, mas os juros mais altos atraíam capitais e a balança reequilibrava. Este 
ajustamento tinha de ser feito até ao último tostão. Com Bretton Woods, as coisas não 
mudaram no fundamental, mas não era preciso ir ao último tostão, pois o FMI dava uma 
ajuda, mais ou menos severa, e as moedas podiam desvalorizar uns cêntimos. Tudo isso 
ajudado pelo controlo da circulação internacional de capitais. 

E com o euro? Os feitores do euro sabiam que alguma coisa teria de ajustar para 
contrariar os inevitáveis desequilíbrios financeiros internacionais (as tais "loucuras 
sulistas"). Sem taxa de câmbio e sem FMI ou equivalente, o que restava? O mercado de 
trabalho, claro, e as desvalorizações salariais. Vai daí, os bancos centrais, por toda a 
Europa do euro, enveredaram por estudos sobre os mercados de trabalho, a 
flexibilização do mercado de trabalho, a comparação de salários entre países. E assim 
nasceu a moda dos custos unitários do trabalho, que é uma medida dada pela relação 
entre salário e produtividade do trabalho (um país de salários altos e produtividade 
também alta pode ter custos do trabalho menoresdo que o seu vizinho de salários 
baixos, se este tiver produtividade ainda mais baixa).  

Dos custos do trabalho às mexidas na TSU, que neles se inclui, foi um passo e 
chegámos aos belos dias que por aqui correm.  

Tudo bem? Não, tudo mal. A razão é que esta ideia de olhar apenas para o 
trabalho foi uma enorme regressão na análise macroeconómica. É que, sabemos desde 
há algumas décadas, temos de olhar para a produtividade total dos factores, o que inclui 
trabalho, capital e tecnologia, e não apenas para a produtividade (e custo) do trabalho. 

Confuso? Então pense-se no seguinte: a redução da TSU para as empresas em 
5,7% traduz-se numa redução de custos totais de apenas 1,2%, como o "Público"em boa 
hora calculou. Porquê? Porque tudo o que não é trabalho não está incluído nessa 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=579579
http://pedrolains.typepad.com/2012/P%C3%BAblico%20TSU%20Set%202012.pdf
http://pedrolains.typepad.com/2012/P%C3%BAblico%20TSU%20Set%202012.pdf
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redução. Por outras palavras, há mais a reduzir do que os custos do trabalho. Adivinhe-
se o quê? Pois.. 

 Em suma, os custos unitários do trabalho e a ênfase nos ajustamentos 
internacionais com base em mexidas apenas nos salários é algo que ficará para a 
história, e quanto mais depressa melhor. Dava uma ajuda se o FMI, Bruxelas, o BCE 
e os seus gabinetes de estudo o quisessem, mas isso será difícil. Que venha a política de 
volta e que estes dias que correram em Portugal ajudem a Europa a perceber quão 
necessário isso é. Por cá, a ver vamos. 

20 Setembro 2012 
O benemérito 

Depois de criticar os presidentes das associações patronais por falarem, 
Fernando Ulrich dá a sua opinião. Que sim, que os 10 milhões da TSU que o BPI iria 
receber seriam muito bem empregues em, por exemplo, "reforçar o orçamento de 
formação [, que] deve ser uma das prioridades", ou na "protecção social dos 
trabalhadores", não devolvendo "o dinheiro às pessoas sob a forma de pagamento de 
salários" mas aumentando, "por exemplo, seguros de saúde, seguros de vida, 
complementos de reforma". Mas ainda tem outra ideia que é "investir em melhorias da 
qualidade de serviço, como renovações de balcões". Perdeu-se o Norte. Ou seja, tira-se 
um salário anual aos trabalhadores para lhes dar "formação" ou lhes "oferecer" um 
seguro de saúde, ou - ainda mais espantoso - renovar os balcões do banco. Preços, juros 
mais baixos, mais crédito à economia? Nada. Pudera, são umas migalhas. Para o banco, 
que para as pessoas que recebem salários não são. Gostava de saber se estas ideias 
foram discutidas na reunião que os banqueiros tiveram em S. Bento, antes do fatídico 
anúncio da sexta-feira negra. 

21 Setembro 2012 
O trapézio 
  Se tivesse de apostar, diria que o episódio da "taxa social única" teve custos 
directos para o país equivalentes a um dia de trabalho. Isto é, um dos feriados que foi 
tirado, em 2013, terá ido pelo cano abaixo. E os custos indirectos ainda estão por 
determinar, uma vez que muito dependerá do que for feito a seguir. Lendo e ouvindo a 
imprensa, os maiores responsáveis estão identificados e não serão mais do que uma mão 
cheia, mas não vale a pena apontar os nomes, que a história se encarregará disso. Na 
verdade, também interessa pouco, dado que a responsabilidade, em política, tem de ser 
alargada. Por exemplo, a troika, ao não dizer nada, também foi, de certo modo, 
conivente. E os bancos, se foram avisados antes, também.  
Entretanto, o centro do problema mudou para junto do Presidente da República, do 
Conselho de Estado, e de um grupo de trabalho constituído por representantes da 
presidência, da concertação social e do Banco de Portugal. Isto soa bem?  

Em tempos normais, o Governo governa e o Banco de Portugal toma conta da 
regulação bancária, da política monetária, junto dos seus parceiros do euro, e vigia as 
contas e o cumprimento das metas do Governo. Agora, o Banco de Portugal é um 
parceiro da governação e isso já é considerado normal, ao ponto de aparecer sem 
surpresa na procura de uma solução para um problema eminentemente político. E 
devemos estar preocupados com a solução "técnica" que aí vem. 

E o PS, faria algo de diferente? Isto é, sabemos que o seu discurso é diferente, 
assim como os objectivos anunciados, mas se o enquadramento de governo não mudar, 
é grande a probabilidade de se voltar ao mesmo.  

Paira um grande equívoco no ar, segundo o qual as Finanças precisam de um 
técnico à frente. Todavia, sabemos que isso não é verdade na maior parte da Europa. É 
preciso pensar nas vantagens de entregar o Ministério das Finanças a um político, bem 
acompanhado dos bons técnicos que por lá há. E pensar também nas vantagens de o 
Banco de Portugal se concentrar numa das suas funções fundamentais, de vigilância ao 
Governo. Ao devolver a governação financeira à política, talvez sejam menores os 
riscos de se tomarem medidas com custos eonómicos gigantescos e nenhum retorno. 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=579819
http://expresso.sapo.pt/banqueiros-chamados-as-financas=f749205
http://economia.publico.pt/Noticia/a-comunicacao-de-passos-coelho-ao-pais-na-integra-1562138


 
248 

 

23 Setembro 2012 
Quem manda nisto? 

Sabendo o Governo, como sabia, que as contas iriam ser o que hoje o povo 
sabe, como é que negociou com a troika um défice de apenas 5% para 2012, de 4,5% 
para 2013 e, espanto dos espantos, de 2,5% para 2014? É irresponsabilidade? Às tantas 
começo a duvidar se o poder está no Ministro das Finanças, sabendo nós que, quer o 
FMI, quer Bruxelas, já disseram várias vezes que aceitariam alterações nas metas. 
Numa interpretação benévola, o Ministro das Finanças deve estar à espera que lhe 
mudem o caderno de encargos, achando, porventura, que essa mudança é da 
responsabilidade dos "políticos" do Governo, isto é, do Primeiro-Ministro e de Paulo 
Portas, e não dele. Sendo ou não isso verdade, o que sabemos é que, em última análise, 
a responsabilidade é sempre de quem manda, de Passos Coelho. O problema é que se 
calhar este também está à espera que lhe digam que mude de agulhas. Os representantes 
da troika já mostraram que não tomarão a iniciativa. E os bancos que, quando lhes toca, 
falam, estão a nada dizer. Ou seja, estamos sem rumo, uma consequência deste tipo de 
"intervenção", com governos fragilizados por troikas. A UE que aprenda com isso e que 
actue rapidamente. Em última análise, terão de ser eles a intervir para inverter esta 
espiral negativa sem fim. 

24 Setembro 2012 
Uma velha nova história sobre economistas e governos 

Ando há uns tempos para contar isto mas isso não interessa. O que 
interessa, talvez, é que não estava ciente da realidade, como muitos porventura não 
estarão ainda. No Verão de 2011, cruzei-me em Dublin com um colega historiador 
económico que tinha acabado de ser escolhido para dirigir o gabinete de estudos de um 
banco central de um país desenvolvido, fora mas perto da Europa, e eu, lembrando-me 
do que acabara de acontecer então em Portugal, disse-lhe, na brincadeira: tem cuidado 
que ainda acabas Ministro das Finanças. Respondeu-me, surpreendido: Ministro das 
Finanças? Nem pensar. No meu país acho que nunca houve um ministro das finanças 
que não fosse político, como aliás em quase toda a Europa, não é? E eu disse-lhe como 
era em Portugal, desde há alguns anos, etc. e tal. E ainda acrescentou: o nosso Ministro 
das Finanças tem é um conselho permanente de 20 economistas de vários quadrantes 
políticos e pensamentos teóricos (e acho que disse também que o novo cargo o levava 
por inerência a esse conselho, mas não me lembro bem), o que o torna mais responsável 
pelas decisões que toma. Mas era sempre, naturalmente, um político. Detalhes 
civilizacionais, acrescentaria eu. 

25 Setembro 2012 
Da regressão em democracia 

Em qualquer manual sobre o assunto (ou aqui), pode ler-se que a integração 
europeia foi um factor de consolidação da democracia portuguesa. Ideia que, aliás, se 
estende recorrentemente a outras democracias europeias recentes. Trata-se, no fundo, de 
lembrar os benefícios de contágio com  países com instituições mais consolidadas. Eu 
sempre comprei essa ideia e uso-a recorrentemente. Neste momento, todavia, podemos 
estar a dar um passo atrás, sob essa mesma integração. 

Nos anos que correm, a integração europeia implica a manutenção do euro o 
que, em Portugal, obrigou a um resgate financeiro. O modelo seguido para esse resgate 
levou a que o governo nacional fosse submetido à vigilância de uma troikacom 
membros da Comissão Europeia, do FMI e do Banco Central Europeu. Esta solução tem 
implicado uma grande participação do Banco de Portugal nos assuntos internos da 
governação, o que seria esperado, a um certo nível, uma vez que o Banco de Portugal é 
o representante nacional do Banco Central Europeu. Mas esse envolvimento pode estar 
a ter efeitos secundários bastante negativos. Note-se, em primeiro lugar, que tal 
colaboração põe de lado um dos princípios básicos da gestão financeira dos Estados 
modernos, a saber, a independência entre governos e bancos centrais. Mas há ainda 
outro problema, mais sério, e porventura específico a Portugal. 
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Hoje foi mais um dia de declarações dos banqueiros nacionais. Daquilo que se 
pôde ouvir, de Ricardo Salgado e de Fernando Ulrich, podemos depreender uma 
sintonia entre os banqueiros e o Governo sobre alguns pontos sobre os quais há uma 
generalizada contestação da opinião pública, embora uma mais visível do que outra. 
Trata-se do projecto, já abandonado, da descida da taxa social única das empresas, 
financiada pelos trabalhadores (com que um concorda mas outro discorda), e, 
últimamente, da ideia da privatização da Caixa Geral de Depósitos. Esta harmonia de 
opiniões dá que pensar. E dá que pensar tanto mais quando sabemos que o Ministro das 
Finanças reuniu com os cinco principais banqueiros antes do anúncio do projecto da 
mexida na TSU, ou quando sabemos que essas reuniões são 
frequentes. Juntando os pontos de uma história que ainda é 
impossível conhecer com certeza - mas que um dia será 
conhecida - podemos concluir que muito do que se passa, 
se passa entre o Governo, o Banco de Portugal e os cinco 
principais banqueiros. Se asim for, é seguramente uma 
regressão democrática - e os bancos deviam aperceber-se 
disso, já que pode vir a ser mau para o seu negócio.  

Quanto ao presente, a ser verdade, pouco haverá a fazer para alterar essa 
realidade. Fica, todavia, a pergunta de saber se o PS consegue escapar desta armadilha, 
uma vez de volta ao Governo. Não se trata de pôr o povo contra os banqueiros. Trata-se 
de saber que, em democracia, a separação de poderes é fundamental. Mas, claro, posso 
estar enganado. 

PS: Post antigo relacionado. 
27 Setembro 2012 

Afinal, será assim tão fácil? 
Devo estar errado porque, em economia, uma cabeça que pensa sozinha quase 

sempre erra. Mas cheguei a uma certa conclusão lendo um pequeno artigo, sobre a 
Suécia dos anos 1990, simples, descritivo, e iluminante. Refere o artigo que a Suécia, 
com problemas semelhantes de bolha - quem diria?, com tanta neve -, conseguiu 
resolver a crise através de austeridade orçamental, ajudada pela desvalorização cambial 
e por um forte crescimento da procura externa (e ainda com o alargamento da base 
tributária e a nacionalização de parte importante dos bancos). E conclui ainda que "as 
hipóteses de consolidação orçamental são fracasantes do restabelecimento da 

competitividade da economia". Ora, o que significa isto para os actuais 
problemas do Sul? Parece simples: o que se deveria tentar era uma 
desvalorização salarial que replicasse de perto a desvalorização cambial, 
isto é, menos impostos do trabalho sobre as exportações, e mais sobre as 
importações, acompanhada de uma consolidação orçamental ténue e 
lenta. Para tal seriam necessárias garantias sobre a dívida, mas isso já cai 
fora deste pensamento simples. Ou seja: 1) menor tributação salarial nos 

sectores exportadores; 2) maior tributação salarial nas importações; 3) consolidação 
mais lenta; e, porventura, 4) renegociação dos prazos e juros da dívida. Isto vai contra 
princípios da integração europeia? Não, não vai se as medidas forem tomadas como 
temporárias. Note-se que nesta alternativa os rendimentos não são demasiadamente 
afectados. Haverá falhas neste raciocínio, pois a economia é sempre mais complicada do 
que possa parecer. Ou talvez não mas, nesse caso, é porque a ideia já foi inventada, 
como acontece com todas as boas ideais. E, afinal, não é algo parecido com o que João 
Ferreira do Amaral tem defendido? Se sim, cheguei lá por outra via, o que é bom (para a 
ideia). 

28 Setembro 2012 
Uma pergunta 

O presente governo tem legitimidade para privatizar seja o que for? Sem 
transparência, sem cálculos de custos e benefícios, com provas dadas de má gestão das 
contas públicas, polemicamente assessorado por privados, vendendo sob 
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pressão, assiste-lhe legitimidade para vender património público? A pergunta pode não 
ser pertinente, pois questiona os poderes de um governo com base parlamentar 
maioritária. Todavia, se o for, terá seguramente uma resposta legal ou constitucional. 
Não por acaso, ao que parece, a privatização da CGD foi travada em Belém e no Banco 
de Portugal. E sempre houve herdeiros mal comportados deserdados. 

29 Setembro 2012 
Deve a Caixa ser privatizada? 

Os argumentos de autoridade são sempre maus, todos sabemos, mas as opiniões 
de quem tem autoridade podem ser muito interessantes. Desde 1976, a Caixa 
teve sete presidentes, Jacinto Nunes, Oliveira Pinto, Rui Vilar, João Salgueiro, 
António de Sousa, Vítor Martins, Santos Ferreira e Faria de Oliveira. Em 
tempos, foram todos entrevistados no contexto da elaboração do livro "História 
da Caixa Geral de Depósitos (1974-2010)" e, naturalmente, uma das perguntas 
foi sobre se a Caixa deveria ou não ser privatizada. Todos responderam, mais ou 
menos enfaticamente, que não. Ver excertos das entrevistas aqui. Só para 
registo. A história empresarial sempre serve para alguma coisa. 

29 Setembro 2012 
Motivações 

As privatizações não têm só um vendedor e um ou vários compradores. Têm os 
intermediários, isto é, os avaliadores, os advogados, os financiadores, etc.. Ora, essa 
terceira parte tem interesses avultados. Não sei quanto se paga, regra geral, mas se for, 
digamos, por baixo, 3%, isso significa 30 milhões de euros numa privatização de mil 
milhões. Assim, os valores em causa na intermediação das privatizações agendadas – ou 
sonhadas – são da ordem das centenas de milhões de euros. A venda de 40% da Caixa 
Geral de Depósitos representaria um valor da ordem dos 100 milhões de euros em 
intermediação. Embora isso seja pouco para grandes bancos, não o é para indivíduos, 
para agências de avaliação ou para outras partes envolvidas. Sejamos claros: a 
intermediação é necessária e pode até ser proveitosa para quem vende. Mas a questão 
não é essa. A questão é que as privatizações não podem ser feitas porque interessam aos 
intermediários. Assim, é também por isto que os governos têm de estar protegidos da 
influência dessas instituições, não podendo ter ligações privilegiadas com bancos, 
agências de avaliação, escritórios de advogados ou outras instituições financeiras - e em 
caso algum deveria haver um veículo próprio para canalizar essa influência.  

30 Setembro 2012 
Por que falou Barroso? 
  As respostas só podem ser duas: porque achou que devia falar ou porque o 
Governo português lhe pediu. Eu voto na primeira. Na Comissão, as reuniões os 
governos nacionais não são secretas, mas agendadas e de conteúdos conhecidos. Pode 
haver embargos e matérias sensíveis classificadas. Mas não é seguramente o caso 
destas, como se viu. Assim, mais tarde ou mais cedo, saber-se-ia que as condições 
tinham sido negociadas em Bruxelas antes de serem apresentadas em Lisboa, e Barroso 
antecipou-se para que se soubesse por ele. O Governo português negoceia com 
a troika e não quer negociar com os parceiros sociais ou com o principal partido da 
Oposição. O truque, claro, é fazer chantagem com o país dizendo que as coisas ou são 
assim ou não são aprovadas. Como já foi anteriormente tentado, mesmo dentro do 
Governo, ao que parece, com a primeira proposta de TSU. É o jogo do "não há 
alternativa". Especulações? Veja-se o que Barroso acrescentou: "O Governo estará 
talvez à espera da aprovação pelos seus parceiros das medidas que podem garantir os 
objectivos da consolidação orçamental. Nós, Comissão, estamos a fazer tudo o que está 
ao nosso alcance para garantir que estas reformas se façam da forma mais harmoniosa 
possível". Há quem saiba, fora do Governo, se tudo isto é assim ou não. A Presidência 
da República tem de o saber. Se for verdade, não vejo muitos outros motivos 
semelhantes para a demissão de um governo por parte do Presidente. A democracia 
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pode ser subvertida mas nunca por muito tempo. Vejemos as surpresas que os próximos 
dias ainda nos reservam, até ao anúncio da débacleorçamental que aí vem. 

02 Outubro 2012 
Por que falou Barroso? (2) 

Admitamos agora aquela que seguramente seria a hipótese escolhida em 
primeiro lugar por quem tem alguma intuição política: Barroso falou em combinação 
com o Governo português, para o ajudar no grande disparate económico e social que aí 
vem. É uma hipótese que, ainda por cima, não precisa de dizer que Bruxelas é a capital 
da transparência democrática, como obrigava a do post anterior a este. Especulações? 
Veja-se outra vez o que Barroso acrescentou: "O Governo estará talvez à espera da 
aprovação pelos seus parceiros das medidas que podem garantir os objectivos da 
consolidação orçamental. Nós, Comissão, estamos a fazer tudo o que está ao nosso 
alcance para garantir que estas reformas se façam da forma mais harmoniosa possível". 
Isto é para nos dizer que o bom Governo português só não quer publicitar medidas antes 
de conversar com os "parceiros". Pois bem. Não terá havido assim tantas ocasiões em 
que Barroso mostrou tão claramente de que lado está. E podemos acrescentar dois 
corolários. O primeiro é que a gente se lembrará destas e de outras quando Barroso se 
candidatar à Presidência; o segundo é que a necessária renovação de líderes europeus ao 
mais alto nível, que nos leve a mais integração europeia, não obrigará apenas à 
substituição de Merkel, mas também de Barroso. Esta crise está a puxar o melhor do 
kremlinogista que há em cada um de nós. 

02 Outubro 2012 
"Venham os anéis... 
 

...fiquem com os dedos."  
Fonte de inspiração: mais um discurso escrito. 

02 Outubro 2012 
 
 
Um jornal económico... 

...pode escrever um artigo em que o "rendimento" é dado pela diferença 
entreaumentos de capital e dividendos? É que, por estas contas, o BES também não vai 
"render" nada a ninguém nos próximos anos. Pobre Caixa. 

02 Outubro 2012 
Na sua análise do que está a acontecer... 

...não se esqueça da origem da crise. E qual é ela? Bem, ponhamos a coisa como 
"eles" gostam de pôr: consumimos mais do que produzimos. Ora, para consumir mais 
do que se produz é preciso pedir dinheiro emprestado. Daí a 
dívida. Pois, em boa economia, consumir mais do que 
produzir, a nível nacional, diz-se: poupar menos do que 
investir. Não há nada a fazer, é isso mesmo. Porquê? Porque os 
bancos não emprestam, na esmagadora parte, para consumir, 
mas para investir, pois precisam de colateral, isto é, de bens ou 
de rendimentos que garantam os empréstimos. Dê-se as voltas 
que se derem, um défice na conta corrente da Nação significa isso e outra coisa não: a 
taxa de poupança é inferior à taxa de investimento. É por isso que entra dinheiro no 
país. Então "poupámos" de menos? E investimos ou "gastámos" demais? Sim. E 
porquê? Pois, só há uma razão: o euro ou, melhor, a política monetária da zona euro, 
que foi definida, não consoante as necessidades do país, mas consoante as necessidades 
das economias mais importantes da moeda única. Como? Assim: com taxas de juro 
baixas relativas ao "equilíbrio" nacional, as pessoas não tiveram incentivos para poupar 
o suficiente, para pôr o dinheiro no banco; e com as mesmas taxas de juro baixas, as 
pessoas tiveram todos os incentivos para investir. E o Estado? Bem o Estado, os 
governos, pode ter tido culpas que as pessoas não tiveram, mas essas culpas não chegam 
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para virar esta história ao contrário. Em suma, o socialismo de alguns governos poderá 
ter ajudado ao desastre, mas não o explica, e o povo apenas reagiu, como os mercados 
mandam, a taxas de juro demasiadamente baixas (acrescente-se, que há bibliografia que 
"prova" a existência dessas taxas de juro baixas). Parece-me fundamental ter esta 
interpretação como pano de fundo para analisar a loucura que hoje foi apresentada em 
mais uma encenação no Ministério das Finanças. 

03 Outubro 2012 
Quem comprou? Salgado? Ulrich? Mexia, uns trocos? 

1. "Um dia de grande sucesso." Estão a gozar connosco e à grande. É mais ou 
menos isto: os bancos, portugueses, claro, mandam no Governo e ajudam-no; o 
Governo promete aos bancos que não vai fazer nuncauma reestruturação da dívida; com 

isso, os bancos vão aos mercados dar o "grande sucesso" ao Governo, 
comprando a dívida, pois conhecem o futuro e sabem que vão ser 
pagos. E fazem umas massas valentes. E, entretanto, o Governo até 
pede às empresas que não peçam dinheiro aos bancos, pois eles estão 
ocupados com este bonito arranjo. Só espero que o PS não esteja a 
ser atraído para esta, digamos, máquina centrifugadora de amizades 

financeiras público-privadas. É que é uma urgência nacional acabar com ela. 
2. Aliás, que perguntas tão estúpidas, as minhas, no título acima. Obviamente 

que sim. Com mais de 90% da dívida pública portuguesa em mãos portuguesas, só 
podem ter sido os bancos portugueses a fazer a troca da dívida a vencer em 2013 por 
outra a vencer em 2015. É este o espantoso plano do "regresso aos mercados": o Estado 
financia-se junto dos bancos portugueses, estes fazem fortunas e nada, népias, de 
financiamento ao resto da economia. É genial. E, no meio, fazem de nós, todos nós, uns 
grandes ignorantes. Só não percebo como é que o Dr. Fernando Ulrich, entre outros, 
entram nesta história, sem pestanejar. Porque não há alternativa? Há sim: há a 
alternartiva de salvar o país e de não o transformar em dois anos naquilo que a Grécia 
hoje é. Desenganem-me, se estou totalmente enganado. 

04 Outubro 2012 
O jogador 

A amplitude do que foi anunciado é tal que muita gente, baralhada, até 
poderá pensar que tem mesmo de ser. Mas não é assim. Estas medidas 
vêm do mesmo sítio de onde vieram as do ano passado, medidas para 
além de tudo e de todos. Na altura, foram embrulhadas em conversa 
vária sobre transformações disto e daquilo. Desta vez já não houve 
coragem para fazer o mesmo, pois todos já percebemos que conversa é 
essa. Mas a história mantém-se e, fundamentalmente, traduz-se nisto: há 
um ano apostou-se tudo e mais do que se tinha no preto (despesa) e tudo 
se perdeu; este ano aposta-se o dobro, agora no vermelho 
(impostos), para recuperar todas perdas. Os resultados serão os mesmos 

do ano passado e já esperados por muitos. E há alternativa? Sim, a de não jogar, de 
largar o vício. Já veremos. 

04 Outubro 2012 
Por que é importante partir da origem da crise? 

A origem da crise é o euro mas não é só o euro. Portugal tem problemas 
próprios e são eles que o distinguem da Holanda. É preciso olhar para esses problemas. 
Todavia, quando partimos da ideia de que a crise se deveu aos "excessos" das pessoas 
ou das instituições, ao mau comportamento destes ou daqueles, não conseguimos olhar 
para o que mais interessa. E, em economia, o que mais interessa é a economia, e não são 
as "mentalidades". A economia portuguesa endividou-se porque as taxas de juro a isso a 
levaram. Esse é o problema. O problema não é, no essencial,  que esse endividamento 
tenha sido mal gasto, em PPPs, auto-estradas ou "gorduras" do Estado. O problema é a 
dívida e apenas a dívida. Fora ela, a economia portuguesa é igual às demais da Europa - 
só que mais pobre.  

http://www.tvi24.iol.pt/videos/video/13711256/1
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=582039
http://www.agenciafinanceira.iol.pt/financas/banca-antonio-de-sousa-apb-divida-publica-bancos-agencia-financeira/1304124-1729.html
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Um primeiro exemplo: Portugal não tem auto-estradas a mais, o que tem é uma 
solução de um défice de ligações rodoviárias resolvido numa altura da história em que 
essa solução é feita por auto-estradas. E como sabemos que não são vias a mais? 
Simples, olhando para indicadores de dotação de capital social fixo (é assim que se 
chama) a nível internacional, onde se vê que Portugal compara mal com a média 
europeia (curiosamente ou não, compara melhor nesses indicadores do que nos de 
capital humano - desde há cem anos para cá, aliás). Portugal também não tem gente a 
mais com casa própria e endividada. O que tem é uma solução para a habitação 
resolvida com juros baixos e sem intervenção do Estado. Na Europa mais avançada, 
todos os anos os estados promovem a construção de dezenas de milhares de habitações 
sociais para alugar. E o mesmo raciocínio aplica-se a muita outra coisa. Como a essa 
obsessão de banqueiros centrais (e marxistas) que são os bem não-
transaccionáveis internacionalmente, que Portugal também não tem a mais. E como se 
confirma tudo isto? Olhando para comparações detalhadas da estrutura produtiva 
portuguesa e dos seus vizinhos europeus. Claro que a malta das finanças nem de perto 
nem de longe gosta dessas comparações, em que a OCDE, esse antro de 
"liberais gauchistes", é perita.  

É óbvio que também há muito desperdício e muito dinheiro metido em bolsos 
impróprios, mas isso é um problema moral ou de tribunais e não um problema 
macroeconómico. 

Mas, então, qual é o principal problema económico português? É o facto de, 
dentro de determinados sectores, a produção ser concentrada em cadeias de valor mais 
baixo. Não é que haja menos indústria e mais serviços: há é mais fábricas de motores 
eléctricos ou de moldes, do que fábricas de carros ou de medicamentos. Tudo isto é 
bocado enfadonho, eu sei, mas era necessário fazer este acrescento ao que se escreveu 
dois posts abaixo.  

Em suma: a economia portuguesa não precisa de levar pancada, muito menos a 
partir do Ministério das Finanças e muito menos ainda a partir do Orçamento. Com esta 
ideia na mesa, tudo se torna mais fácil. 

04 Outubro 2012 
E é que não precisamos mesmo 

Não só são desncessários, os brutais impostos que aí vêm, como vão piorar as 
coisas. Como? Veja-se o que aconteceu com as "certezas" de há um ano. E há 
alternativa? Sim, fácil, com uma meta de défice realista. E porque é que uma coisa tão 
simples não é seguida? Porque o Ministério das Finanças está sem política, só tem 
finanças, e o Primeiro-Ministro não faz ideia do que anda a fazer. Ou faz, mas nada tem 
a ver com a economia portuguesa, o que é ainda mais grave. 

08 Outubro 2012 
Eu cá... 

..."acho" que Portugal pode sair do euro. Não "acho" é que o devamos fazer, 
pelo menos antes de o tentarmos emendar, jutamento com outros interessados. Aliás, até 
"acho" que, se tudo continuar como está, um dia vamos mesmo ter de sair. 
Ordenadamente. E será seguramente melhor. Seguramente é a palavra certa. Em 
economia, não há alternativas dantescas. Há opções políticas. 

08 Outubro 2012 
A vingança 

Então, não era impossível despedir na função pública? E se se despedisse o 
Governo, em vez? De injustiça em injustiça até à derrota final. 

08 Outubro 2012 
Mercados 

Afinal, a troca de títulos terá tido contornos algo diferentes. Vamos por partes. 
Comecei por notar que a imprensa financeira internacional 
não disse nada sobre a nacionalidade de quem aceitou a 
conversão dos títulos e que classificou a troca como indicativa 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=582803
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=582873
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/10/quem-comprou-salgado-ulrich-mexia-uns-trocos.html
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da proximidade do regresso aos mercados. Depois, alguémrecordou, em comentário 
ao post, que a composição dostock de dívida ainda é bastante internacional, e que o 
domínio dos compradores nacionais é apenas no mercado secundário, nas negociações 
mais recentes. Ter-me-ia enganado por completo? Bem, talvez sim. Mas talvez não. 
Afinal, a troca foi feita num momento escolhido pelo Governo, isto é, na véspera do 
anúncio da subida de impostos, e terá sido em larga medida combinada com os credores 
como, aliás, é prática corrente cá e em outros sítios. Então, o que concluir? Bem, aquilo 
que neste momento consigo concluir é que o Governo obteve o sim dos bancos 
portugueses e que esse sim foi lido como um sinal de confiança pelos restantes credores. 
Os bancos portugueses não terão pedido maior juro, mas dificilmente o mesmo se 
poderá esperar dos bancos estrangeiros. Fica tudo na mesma, portanto, embora com 
esta nuance. No meio disto tudo, deve notar-se a falta de comentário especializado a 
este nível nos media portugueses. Por que será? Seguramente que há muita gente que 
sabe ao certo o que se passou, mas ninguém comenta, uma falha importante numa altura 
em que os mercados financeiros foram alcandorados a prioridade nacional. 
PS: ao que parece, o fundo da Segurança Social também ajudou... 

09 Outubro 2012 
Coisas que o PS podia dizer 

- 5 de Outubro: a mexida nos feriados foi feita com o pretexto de dar mais 
crescimento económico e o Governo só dá provas inequívocas de pouco saber sobre 
crescimento, tendo sido essa mais uma medida sem fundamento. Nós vamos voltar a 
fazer desse dia feriado.  E vamos juntar os feriados aos fins de semana, para compensar. 

- Despedimento de 50 mil funcionários públicos: nós vamos restabelecer o nível 
de funcionalismo público, de acordo com a média europeia. E vamos reforçar as regras 
de avaliação dos funcionários públicos. 

- etc... 
09 Outubro 2012 

FMI 
Gaspar está mais contente: "No relatório em que reviu em baixa as previsões 

para a economia mundial, o FMI começou a corrigir algumas contas: por cada euro de 
austeridade, a economia não cai 0,5 euros, mas sim entre 0,9 e 1,7 euros". Isto é que dá 
espaço a uma grande "contracção expansionista" e, obviamente, só lhe dá mais força 
para continuar. 

09 Outubro 2012 
Coisas que o PS podia dizer (2) 

- O Banco de Portugal tem um lugar fundamental neste país que é o de vigiar o 
Governo, verificar as suas previsões macroeconómicas, e fornecer estudos e 
aconselhamento técnico. Precisa de recuperar a sua independência para poder cumprir 
essas funções da melhor forma. Por seu lado, o Ministério das Finanças precisa de 
recuperar as suas competências técnicas para que o Governo possa exercer a sua política 
financeira de forma fundamentada e competente. 

- Temos uma equipa que acompanha a política financeira do Governo, que tem 
à sua frente: 1) um homem com uma grande experiência política, com provas dadas de 
uma grande competência na gestão da coisa pública, e que defenderá os interesses de 
Portugal junto das instituições internacionais (e.g., António Costa); ou 2) um homem 
com uma grande experiência política, com provas dadas de uma grande competência na 
gestão dos dossiers europeus, e que defenderá os interesses de Portugal junto das 
instituições internacionais (e. g. Vieira da Silva). 

- A nossa equipa de acompanhamento da política financeira do Governo é 
assessorada por uma equipa técnica, com um amplo leque de pensamentos, e liderada 
por um dos mais competentes economistas portugueses (e.g., Ferreira do Amaral). 
Digo eu, que não percebo nada de política. 

10 Outubro 2012 

http://economia.publico.pt/Noticia/fmi-reconhece-que-calculou-mal-o-impacto-da-austeridade-na-economia-1566589#.UHSD1WCC44A.facebook
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Quando a gente pensa... 
...que o País está pendurado em decisões de um grupo de 12 pessoas, tomadas 

em reuniões maratona, estilo vésperas de exames, que uma dessas pessoas é Miguel 
Relvas, que os parâmetros das decisões são dados por alguém que ainda não acertou 
numa, no que diz respeito à economia e às finanças, e que os dois principais chefes de 
grupo pouco ou nada se falam..., tem de pensar que as outras instituições da democracia, 
entre elas o Parlamento e a Presidência, precisam de assumir um qualquer papel 
extraordinário. É que bom senso seguramente não virá de tudo aquilo. Eu, pelo menos, 
estou muito pessimista. 

10 Outubro 212 
Esquizofrenia 

Ora bem. A malta anda aqui toda a sofrer para diminuir os défices e a dívida 
externa. E o programa está a correr muito bem, segundo fontes oficiais e oficiosas. Tão 
bem que a situação nos mercados financeiros internacionais está a melhorar 
consideravelmente. E a prová-lo está o facto de já três empresas nacionais terem 
conseguido financiar-se nos ditos mercados (a taxas nada simpáticas, digamos, que 
indiciam grossas rendas internas). Mas... Então!? A malta esforça-se para estancar as 
contas externas e o sucesso do programa está a fazer com que as empresas...? - Apenas 
uma pequena contradição, que seguramente não mostra nenhuma incoerência fatal do 
programa de ajustamento em curso. 

11 Outubro 2012 
A ideia de que... 

...Vítor Gaspar tem "credibilidade" "lá fora", é onde, vem de onde? É no 
ECOFIN, onde são todos políticos, no Eurogrupo? Ou o "lá fora" é só o BCE? E, 
mesmo aí, só num dos andares? 

11 Outubro 2012 
Será que fomos penhorados? 

Passos Coelho e Gaspar não estão a fazer o que estão a fazer sozinhos. Claro 
que têm a companhia de um ou dois ministros menos destros, de um ou dois secretários 
de estado mais solícitos, de um ou outro assessor ou conselheiro mais interessado. Mas 
tem de haver mais. Tem de haver algum "segredo". Os risos nervosos do Primeiro-
Ministro, ontem no Parlamento, não são normais, parecem esconder alguma coisa. A 
falta de reacção de Portas é também estranha. Será que se comprometeram, cá 
dentro, com alguém, com algumas instituições? Há algures um missing link. Tenho as 
minhas suspeitas, mas posso estar mesmo muito enganado. 

13 Outubro 2012 
O que move Gaspar? 
Alienação?    Fé?     Interesses?    Medo?    Obediência?    Promessas?   Teimosia?    Vin
gança?    Ignorância, seguramente, é que não é. Ou é? 

13 Outubro 2012 
Ainda não li, mas... 

...isto, "Acesso ao mercado não é opção única para Portugal. Para além dos 
leilões oficiais realizados pelo Tesouro, Vítor Gaspar aposta em colocações privadas de 
dívida” (Público de hoje), está ligado com isto e isto? É que, se está, passa-se a perceber 
tudo e a pedir alguma intervenção divina que corte cerce. Enfim, pode ser da hora... 

14 Outubro 2012 
Qual é o Plano? 

Andei uns tempos à cata dos fundamentos de algumas decisões políticas em 
Portugal, desde o chumbo do PEC4. Já na altura, corria um coro de 
gente a dizer que nada se podia fazer por causa dos mercados, que a 
política tinha de ser interrompida. Depois, veio a ideia de um 
memorando feito lá fora, por gente genial, que chegou ao País e 
descobriu como o emendar. A seguir, que nada se podia fazer para 

http://economico.sapo.pt/noticias/nova-emissao-de-divida-melhora-ainda-mais-a-nossa-liquidez_153612.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/10/quem-comprou-salgado-ulrich-mexia-uns-trocos.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/10/mercados.html
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além do memorando, por causa da troika que era ela que mandava, etc. etc. Tendo como 
pano de fundo os instrumentos da História Económica, que nos mostram que o discurso 
político de hoje muitas vezes não é a realidade de amanhã, tentei ver de onde vinham as 
verdadeiras fontes de decisão. E encontrei fragmentos de evidência, que muitos já 
conheciam, e que, ligados, derem mais lógica ao que se tem passado. Agora, parece que 
todos já sabemos que o que se tem passado em Portugal é 80% nacional e 20% externo, 
e não o contrário. 

Amanhã, o Orçamento de 2013 vai estar em debate, numa conferência 
no IDEFFda Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e estou aqui a preparar 
uns minutos de resposta a uma pergunta que acho importante, que é: "Qual é o Plano?". 
Muitos já dizem que o Orçamento de 2013 pertence àquele reino da estupidez em que 
Portugal se transforma de vez em quando, mas também muitos sabem que o seu mentor 
é uma pessoa inteligente. Então, por que quer fazer o que quer fazer? As respostas que 
ligam à mentalidade, ao neo-liberalismo, etc., podem ser verdadeiras, mas são 
insuficientes. Há qualquer coisa mais. Tudo o que há para dizer porventura já foi dito, 
mas vou ver se consigo traçar algumas linhas mais direitas. Em princípio, a resposta 
será assim: Dívida>Merkel+Sarkozy+Barroso> Troika> BCE>BdP>Vítor 
Gaspar>bancos portugueses, etc. Estou todavia muito hesitante quanto a isto, pois 
preciso sobretudo de factos e não tanto de teorias (de conspiração). 

15 Outubro 2012 
Merkel em Portugal 

Obviamente, estão a gozar connosco. O melhor mesmo seria não haver nada, 
nem uma manifestação, nada. Ou então alguma coisa que não tivesse a ver com ela, 
como um concerto, um festival, para mostrar que a vida aqui continua como antes... e 
sabendo nós que ela um dia perderá as eleições. Sim, que a gente por cá acredita na 
democracia, apesar das interrupções a que às vezes fomos sujeitos. 

15 Outubro 2012 
Oh não, 

...mais uma conferência! (desabafo virtual de um funcionário do Ministério das 
Finanças, das dezenas que são obrigados a ir lá para encher a enorme sala). 

15 Outubro 2012 
O grande problema 

O pressuposto segundo o qual os agentes políticos são racionais está a dar-me 
cabo do cérebro. É que me tem me levado a perguntar porque se faz tanta estupidez e a 
única resposta que me está a passar por baixo dos olhos tem lá escrito "bancos". Ora, se 
o problema está nos "bancos", no poder dos "bancos" (as aspas é para isto não parecer 
trotskista), então o problema não acaba no Governo. Não acaba não. Vai muito mais 
longe. 

15 Outubro 2012 
Interessante (para leitura futura) 

1) Faria de Oliveira 1, Faria de Oliveira 2 e Fernando Ulrich. 
2) Começa-se a perceber o argumento: é preciso isto (o Orçamento) para virmos 

a ter ajuda do BCE que, entretanto, se fez "bom". Pena é que em Espanha a história 
seja outra. Mas ainda não estou a concluir nada. Estou apenas a ver se há peças de 
um puzzle para juntar. 

3) Mira Amaral. 
4) E agora a ideia é também assustar com a saída do euro. Pois, isso é mau, mas 

para todos e não só para os países periféricos. Aliás, é uma das melhores armas 
negociais que estes têm. 

16 Outubro 2012 
O "multiplicador" 

De modelos econométricos já soube mais, pois uma das coisas que me fez ir 
para História Económica foi precisamente perceber que eles são úteis mas insuficientes. 
Todavia, uma coisa acho que ainda sei e é esta: cada modelo, por mais complexo que 

http://www.oe2013.com/conferencia
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seja, tem resultados simples. Isto é, pomos lá uma série de equações, mais ou menos 
relacionadas entre elas, uma série de variáveis explicativas, como gastos do Estado, 
taxas de juro, níveis salariais, e uma série de variáveis "dependentes", isto é, que se 
querem explicar, como o investimento, o crescimento económico ou o emprego. Com 
isso tudo faz-se um modelo complexo, cheio de coeficientes e de "calibradores" (uma 
das várias medidas do desconhecimento destas coisas). No fim, há resultados, 
números, que nos dão a relação entre as variáveis explicativas e as variáveis 
dependentes, de tal modo que podemos perguntar: "Ok, muito bem, excelente modelo 
mas, então, diga lá, em quanto é que o desemprego aumenta se diminuirmos em 20% o 
investimento público?". E é isso o multiplicador. E foi isso que o FMI corrigiu. Para 
todas as economias, todas.  

Que eu saiba, só há um modelo sobre a economia nacional, que é o modelo 
"Pessoa" do Banco de Portugal, e é esse que o Ministro das Finanças, muito 
provavelmente, usa, imagino que com várias adaptações. Ora, esse modelo é 
propriedade do Banco de Portugal e não é público (embora tenha sido parcialmente 
revelado neste excelente livro do Banco de Portugal - bons tempos...). Tanto quanto sei, 
os demais bancos centrais europeus também têm modelos destes, que não são públicos e 
isso nem me parece errado.  

O que me parece errado é, em primeiro lugar, que o Ministério das Finanças não 
tenho um modelo próprio, e, em segundo lugar, que use um que não torne público. O 
Governo, ao contrário do Banco de Portugal, tem responsabilidades políticas, que 
obrigam à transparência, nomeadamente, com o Parlamento e a Oposição. E isto é tanto 
mais assim, quanto sabemos que a vida das pessoas tem sido directamente afectada por 
decisões tomadas em torno de um modelo que se tem mostrado incompetente. 

A resposta evasiva e pouco democrática do Ministro das Finanças, à questão do 
"multiplicador", revelerá, mais uma vez, que a sua agenda vai muito para além do 
"modelo", isto é, do tratamento "científico" do problema económico e financeiro 
português. 

17 Outubro 2012 
O segundo resgate 

Obviamente, concretamente, seguramente, qualquer coisa é melhor que o actual 
Orçamento de 2013, mesmo que mitigado, pois o seu problema é de fundo, é da 
estratégia subjacente. Ora, se é preciso mudar o Governo, por dentro ou por fora,  para 
mudar o Orçamento, que se faça isso, com ou sem eleições, mas sempre dentro do 
Parlamento. Sem medo. E, obviamente, que um segundo resgate, pedido já, ou lá mais 
para Setembro de 2013, é melhor do que uma contracção de 5% da economia, com toda 
a dor e o desemprego que isso traz. Um segundo resgate, bem negociado, com um 
Governo, um Ministro das Finanças, que defenda os interesses de todo País, e não 
apenas os de uma pequena parte ou do actual Governo alemão. A Espanha e o BCE 
estão a abrir caminho para resgates mais civilizados e será preciso aproveitar isso. O 
BCE? Sim, que aquela declaração que só financiaria Portugal se este regressasse ao 
mercado da dívida deve ter sido pedida por alguém de cá... 

17 Outubro 2012 
Europa 

Porque é que Portugal aderiu às Comunidades Europeias? Por cá, a resposta 
lembra sempre Soares, Medeiros Ferreira e, às vezes, a Espanha. Isso é verdade, mas 
não chega, pois são precisos dois para o tango. O lado de lá foi tão ou, provavelmente, 
mais importante. E quem lá estava? A França, isto é, Mitterrand, a França "socialista", 
mas também napoleónica, que quis Espanha e Portugal nas Comunidades. É essa a 
França de Hollande que agora fala novamente. E um dia terá outra vez companhia 
alemã. Já faltou mais. Quanto à Alemanha, sozinha, nunca foi nossa grande aliada, 
digamos assim. 

17 Outubro 2012 
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Assim também eu convencia Paulo Portas 
Estava difícil. Eu sabia, no fundo, muitos sabíamos, mas faltava o motivo. 

Finalmente, lá o encontrei, penso, por tabela, numa pequena notaque diz que os bancos 
espanhóis querem que Espanha seja resgatada para assim se verem livres dos muitos 
títulos do Estado que têm em carteira. Ao princípio, foi um bom negócio, pois pagavam 
ao BCE 1% e recebiam 5 ou 6%, mas agora os bancos querem ver-se livres desses 
títulos de más notações. E em Portugal? Bem, em Portugal, alguma coisa de semelhante 
se passará mas, pelos vistos, o plano é venderem no famoso "regresso ao mercado", que, 
já se percebeu, não será nem regresso, nem mercado. Ainda me falta aqui um pormenor 
ou outro, que ainda não ficou tudo claro. O que é claro é não haver análise financeira 
nos media portugueses que nos expliquem estas coisas. Portas teve seguramente a sua 
aula particular. 

Os bancos são uma parte integrante da economia e a sua saúde é também a 
saúde de toda economia. O problema não é esse. O problema é que o Governo vai 
destruir a economia para fazer aquilo que os bancos lhe pedem para fazer para, 
aparentemente, lhes salvar o curto prazo - ou melhor, fazerem uma data de massa. 

22 Outubro 2012 
Um exemplo 

As teorias fazem-se também de exemplos, assim como as grandes explicações. 
Vejamos como. É bom falar de vez em quando para as companhias de seguros e 
negociar e, desta vez, poupei 12%, mais coisa menos coisa (entre outras coisas, estão a 
gostar de débitos directos e fazem descontos por isso, informa-se aqui). Assim se vê 
como estas companhias têm grandes margens de manobra sobre os preços que praticam, 
a que se chama markups, cuja eliminação foi uma das coisas que o Ministro das 
Finanças prometeu fazer e não cumpriu. Tudo bem, os mercados têm sempre problemas 
e precisamos de estar atentos; tudo mal, pois os menos abonados sabem menos e 
precisavam de quem melhor os defenda, algo que compete acima de tudo aos governos 
e aos reguladores. Para além disso, pela primeira vez recebi um documento com a 
discriminação daquilo que pago, o que vai para o fundo x, para a garantia y ou para o 
serviço z. Ao fim de 20 anos de privatizações, os nossos queridos reguladores obrigaram 
finalmente as companhias de seguros a dar informação detalhada sobre aquilo que lhes 
que pagamos. É obra e mostra como somos obrigados a ser vigilantes com estas coisas. 

Façamos agora uma larga ponte. É errado pensar que o sistema financeiro 
português, em geral, não deva ser escrutinado de perto por todos nós, e pensar que tal é 
uma exclusividade apenas do BE ou do PCP. Essa vigilância generalizada, por causa do 
sistema de governação para que os génios da troikaempurraram o país, precisa de ser 
alargada ao que o Governo quer fazer em 2013, pois passam-se coisas que não se 
deviam passar. Deixar a vigilância do sistema financeiro nacional à esquerda pouco 
amiga do mesmo sistema – e que aqui se elogia pela atenção que mostra – é um sinal de 
subdesenvolvimento democrático. Lá no Governo, aliás, não têm contado com outra 
coisa. 

23 Outubro 2012 
Pois 

Isto joga bem com o que se tem andado para aqui a dizer. O resto é conversa de 
embalar. 

23 Outubro 2012 
A interdependência 

A deformação profissional obriga a uma coisa: não largar o osso até se 
perceber o fundo da questão. Na investigação universitária, isso é feito em cima das 
nossas mesas de trabalho, em trocas de emails, em textos provisórios de circulação 
limitada, em discussões entre colegas, e só quando se encontra o fundo da questão se 
pode tentar a publicação. Este blogue, ao contrário, vai explorando temas mais ao 
menos ao vivo e por isso às vezes deve cansar os leitores com coisas que podem parecer 
absurdas ou ligeiras. E uma delas é a tentativa de perceber o que se está a passar entre o 

http://www.gurusblog.com/archives/porque-los-banqueros-quieren-que-espana-sea-rescatada-ya/10/10/2012/?fb_action_ids=3710844816088%2C3709631305751&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%223710844816088%22%3A545168502176121%2C%223709631305751%22%3A375463392530777%7D&action_type_map=%7B%223710844816088%22%3A%22og.likes%22%2C%223709631305751%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5b%5d
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=585371
http://economico.sapo.pt/noticias/banca-tira-financiamento-a-economia-para-lucrar-com-o-estado_154510.html
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Governo, isto é, o Ministro das Finanças e os bancos, isto é, o sistema financeiro (que 
hoje é muito mais do que só bancos). Mas o fundo está aí a chegar e a ser mais 
evidente.  

Por outras palavras, a conclusão de que o Governo e os bancos criaram um 
círculo vicioso de dependência, em que o Governo salva os bancos com dinheiro dos 
contribuintes, vindo directamente deles ou através dos juros pagos aos empréstimos 
da troika, que os bancos em troca compram os títulos do Estado (o que nos ajuda, mas 
não tanto), e que agora o Governo tem de criar condições para que os bancos no futuro 
se livrem desses títulos, é uma conclusão cada vez mais publicável (ver 
alguns posts anteriores a este). Tudo isto é negativo politicamente, uma vez que é uma 
mistura entre interesses privados e dívidas públicas, e ainda mais economicamente, pois 
o resultado é o Orçamento de 2013. Que esta interdependência tenha a conivência 
da troika, incluindo de um FMI sem coragem, e de um Presidente da Comissão 
Europeia sem peias, agrava a situação. Mas o pior ainda é que este "modelo" foi 
comprado por muita gente de fora do Ministério das Finanças e dos bancos, sendo 
difícil saber até onde vai tal sucesso de marketing. Bagão Félix, Medina Carreira, 
Ferreira Leite, muita gente, mas não toda, ligada ao PS, assim como, claro, o BE e o 
PCP, não são compradores. Mas a lista foi recentemente enriquecida com Paulo Portas. 
Quem mais se seguirá? Olhemos para o que farão nos próximos tempos as instituições 
da democracia, em Portugal, para perceber quem joga de que lado. 

No meio disto tudo, claro, há homens muito felizes. 
23 Outubro 2012 

Onde pára a velha Direita? 
Toda a gente já percebeu que o Governo é incompetente, algo que ainda mais 

chocante se torna quando se recorda a bazófia com que começou o seu mandato. Há lá 
dois ou três ministros e três ou quatro secretários de Estado que fogem à regra, mas 
quem manda mesmo é profundamente incompetente. Uns foram-no sempre e outros, 
que não sabiam ao que iam e viviam rodeados de ideias fantasistas sobre economia, e as 
economias europeia e portuguesa, incompetentes se tornaram. Custa muito ver este 
governo incompetente cortar os rendimentos das pessoas que menos têm. E também ver 
a falta de reacção de alguns. Como alguém perguntava algures: onde pára a direita 
portuguesa, a direita que tem princípios, que foi educada na justiça, moderadamente 
católica, que distingue os que têm dos que não têm? Estão à espera de quê para se 
mostrarem? Onde param os liberais antigos, moderadamente nacionalistas, da tradição 
anti-Terreiro do Paço? Onde param os empresários que sabem que não se governa 
assim? Desistiram? E não há nenhum Ministro ou secretário de Estado dessa direita 
clássica que se ofereça para se demitir? Seria de uma grande ajuda para todos, e 
sobretudo para os quemais são afectados pelas consequências directas de tanta 
incompetência governativa. 

PS: Era mesmo demais e alguém notou. Mas não chega. 
PS2: Afinal não, era engano, para entreter. 

24 Outubro 2012 
Palpites 

1. Quem comprou?    Confere.  
2. Motivações?    Confere. 

25 Outubro 2012 
Nuno Amado na TV 

Um homem simpático a mostrar bem, no final da entrevista, como o programa 
em curso é impossível. Em poucas palavras, Portugal está num catch 22, o Governo não 
sabe e pede os bancos o que eles não podem fazer. Solução? O Reino Unido, a Suécia, 
os Estados Unidos já deram uma resposta. E, claro, ao povo, o Governo ainda pede 
coisas mais impossíveis. Será que estou a desenvolver, afinal, uma teoria da 
incompetência, incompetência essa apenas momentaneamente suportada por 
aproveitamentos pontuais de alguns? A desenvolver. E perdoe-se a reflexão. 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=585767
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=585767
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=585753
http://economia.publico.pt/Noticia/governo-baixa-limite-minimo-do-subsidio-de-desemprego-em-10-1568496
http://www.tvi24.iol.pt/economia/prestacoes-sociais-mota-soares-subsidio-de-desemprego/1386621-4058.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/10/quem-comprou-salgado-ulrich-mexia-uns-trocos.html
http://www.ionline.pt/dinheiro/gaspar-vontade-tres-recados-os-criticos-uma-admissao-fulcral
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/09/motiva%C3%A7%C3%B5es.html
http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/bpi-ulrich-privatizacoes-bes-agencia-financeira/1386583-4058.html
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PS: Um artigo relacionado interessante. 
25 Outubro 2012 

Os helicópteros de dinheiro 
No outro dia, alguém, muito atento, pedia-me para explicar a crise e como 

resolvê-la, o que se podia fazer. E eu lá falei do sistema financeiro, em todo o mundo, 
em crise, com medo, retraído, que não investia e que a economia estava seca mas que 
depois os governos, na América, na Grã-Bretanha, na Suécia, no Japão, etc., lá 
resolveram despejar dinheiro na economia, pois os estados fabricam dinheiro e, como 
não há inflação alta, não há grande perigo, e, como o dinheiro não é deles, não têm 
medo e, entretanto, também tomaram conta de alguns bancos importantes para que estes 
não fizessem trapalhadas. E as economias lá iam reagindo a mais financiamento, 
recuperando lentamente, sob a batuta dos mercados, como deve ser, etc. Quando 
apareceu a pergunta: E na zona euro?.... Na zona euro, comecei por responder, havia a 
Alemanha, que não deixava fazer o mesmo, mas... pensei alto, e a Alemanha, como se 
tem safado sem dinheiro caído do céu? Fiquei uns tempos sem resposta, pois nunca 
tinha pensado nisso, hesitei, quase a mudar de conversa, quando me lembrei, talvez pela 
primeira vez, que por terras alemãs também tem havido helicópteros de dinheiro e bem 
grandes: do dinheiro que vai dos bancos da periferia para os bancos alemães (e para os 
de outros países do Norte da Europa). Se esta interpretação for correcta, então estamos 
mesmo tramados, que eles não vão largar essa borla tão cedo. A não ser que sejam 
forçados pela Europa que lhes manda o dinheiro, com votos ou com ameaças de fim do 
euro. Mas posso estar enganado e desta vez a possibilidade é talvez maior do que o 
costume. 

26 Outubro 2012 
Os parados 

São 120 e tal, e nada, nada fazem, não vão reagir, para ali a ouvir os "ministros 
de Estado", sabendo a maioria deles que nada daquilo cola. Um diz-lhes que estamos 
em emergência, o outro acena-lhes com certezas modelares. Mas a maioria de todos 
aqueles deputados sabe que nada daquilo cola e muitos já o disseram, inlcuíndo Miguel 
Frasquilho ou João Almeida, ou os dos Açores. Mas a estratégia de os pôr todos juntos 
naquela sala solene a ouvir a propaganda do regime vai seguramente resultar. 

27 Outubro 2012 
O Presidente 

Se já conseguiram convencer Paulo Portas, seguramente que também o 
Presidente já foi convencido. Só que o primeiro defende-se atacando com o verbo, 
construindo um discurso qualquer que sirva a nova opinião; o segundo tem uma já 
famosa preferência pelo silêncio. - Mas quem os convenceu? - Desculpe, tem andado 
atento? Se sabe que há racionalidade nos actos que vão levar o País para um buraco, 
sabe que há uma resposta: há muito dinheiro em jogo, qual destas cinco palavras não 
percebe? 

27 Outubro 2012 
1892 

Há uma grande nuvem de fumo sobre a crise financeira de 1891-1892 e as 
razões têm que ver com o aceso debate político que a rodeou. Em finais da década de 
1880, as contas externas de Portugal sofreram cortes importantes em três fontes de 
receitas de ouro e divisas: as exportações de vinho, afectadas pela recuperação do vinho 
francês; as remessas de emigrantes, que baixaram por causa de problemas políticos no 
Brasil; e a colocação de empréstimos no exterior, afectada pela falência do corrector 
principal do Estado português, a casa bancária Baring Bros.. Com isso veio a crise 
financeira.  Para a resolver, num clima de instabilidade política, sucessivos governos 
tomaram sucessivas medidas. A primeira, logo em 1891, foi cortar nos salários dos 
funcionários públicos e aumentar os impostos, incluindo os impostos sobre os juros da 
dívida pública comprada por nacionais. Depois, foi a decisão de abandonar o padrão-
ouro. A seguir, em 1892, veio o imposto para o serviço da dívida pública detida por 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/10/monetary-policy-5
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estrangeiros. A isso se chama por vezes, impropriamente, a bancarrota. Mas Portugal 
não deixou de pagar, cortou com um imposto os juros em 1/3 aos credores nacionais e 
2/3 aos credores estrangeiros. Finalmente, no mesmo ano de 1892, foi reforçado o 
proteccionismo nas alfândegas de Portugal e das colónias. Consequências disto tudo? 
Boas, em geral. Quanto aos credores externos, em 1902 foi celebrado um acordo que 
apagou as mágoas. Portugal deixou entretanto de ter acesso aos mercados internacionais 
de capitais, mas estes secaram por todo o mundo. Para além disso, os orçamentos foram 
equilibrados a partir de 1897, mais ou menos, até 1910. Apesar da saída do padrão-ouro, 
a emissão monetária (isto é, fazer dinheiro de papel para substituir o ouro) manteve-se 
sob controlo, assim como a inflação. Isto foi muito importante. Graças à desvalorização 
cambial e ao novo proteccionismo, a indústria portuguesa continuou a crescer e a 
agricultura só não cresceu mais porque a partir de 1900 encontrou novos problemas de 
produtividade. E quanto às causas políticas? Recuemos: a decisão de bancarrota parcial 
e de saída do padrão-ouro foi tomada, não por ser a única solução, mas porque o povo 
nas ruas assim obrigou – e Oliveira Martins e Dias Ferreira estiveram à altura. Assim 
como o Rei D. Carlos, que mostrou alguma coragem política (penso). A República de 
1910 só tem a ver com os acontecimentos de 1891-1892 pela simples razão de que, se 
os governos da monarquia não tivessem tomada as decisões que tomaram, seguramente 
que a República teria vindo mais cedo. O facto de entretanto na Europa se viver 
uma Belle Époque de crescimento também ajudou e muito. Em suma, o povo mandou, 
os governos obedeceram, e os resultados foram positivos em todas as frentes. E o 
melhor é que tudo isto está escrito na História e pode ser comprovado. O resto é luta 
política. Só não sabemos (ou eu não sei), infelizmente para a nossa História, qual foi a 
posição do Banco de Portugal em tudo isto. 

29 Outubro 2012 
4 mil milhões 

Os 4 mil milhões de euros que este Governo já nos custou em má gestão vão 
agora ser pedidos aos "portugueses" através de mais impostos ou de menos despesas 
sociais. Duas coisas: 1) finalmente o Governo e o discurso oficial já reconhecem ser 
esse o verdadeiro dilema; e 2) o plano é genial, pelo menos aparentemente, pois a 
economia vai crescer, mais tarde ou mais cedo, independente do que a política fizer e, 
nessa altura, quem estiver a mandar pode fazer uma nova distrinuição da riqueza, a 
favor dos mais ricos. O plano é genial mas com um senão: não conta com as eleições e, 
mesmo que daqui a dois anos a memória das responsabilidades esteja menos viva, 
duvida-se que tanto dislate passe pelo eleitor. Não vamos é agora na conversa de que 
Portugal não gera riqueza suficiente para cuidar dos seus velhos, tratar dos seus doentes, 
educar as suas crianças e jovens, velar pelos seus desempregados, e dar tudo o resto de 
que um País moderno necessita. Ou que Portugal não tem capacidade para voltar a ter 
um Governo à sua altura. Apressem-se, não esperem pela demora - coisa que 
obviamente já estão a fazer. 

29 Outubro 2012 
Doidos por PPPs 

O post anterior a este era um bocado ingénuo. Claro que em Portugal não vai 
deixar de haver preocupação por cuidar de quem precisa, desde os reformados aos 
doentes. Esse é precisamente o fulcro da questão, uma vez que tais preocupações são 
fonte de grande procura de serviços, de um grande mercado. Se partimos do pressuposto 
de que tudo o que o Governo faz é 10% ideologia e 90% interesses, ficamos mais alertas 
para os seus objectivos e podemos chegar à conclusão de que se quer dar os clientes a 
particulares para estes lhes venderem serviços. Uma outra forma óbvia de PPP - e de 
rendas. Se nos recordarmos ainda que as PPP nasceram com Thatcher, mais ainda 
percebemos que elas estão, ao contrário do que tanto propagam, no sangue de quem 
manda presentemente no Estado. Depois das estradas, pontes e alguns comboios, 
passamos agora ao que ainda muito pode dar: o fornecimento privado de serviços 
sociais. Tudo isto seria muito bonito se não houvesse aqui uma gigantesca mentira, a 

http://economico.sapo.pt/noticias/negociacao-directa-da-ana-e-a-que-melhor-salvaguarda_154983.html
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saber, que os privados fornecem esses serviços melhor do que o sector público. Essa não 
é a história dos EUA, onde os gastos em saúde, em percentagem do PIB, são os maiores 
da OCDE. Claro que para jogar este jogo não é preciso rever a Constituição - that's for 
wimps - e claro que se pode tentar apelar ao PS, que já deu mostras no passado de gostar 
de PPPs. Este partido deve ser o mais anti-PPP possível, nos próximos tempos para, no 
futuro, fazer a transição para um bocado mais de privados nos serviços sociais de outra 
forma, em que as instituições envolvidas não sejam apenas os bancos, mas também 
sindicatos ou associações mutualistas, como se faz na civilizada Europa do Norte. O 
desejo de entregar rendas e fazer PPPs não é mais do que um sintoma de um Estado 
enfraquecido pela crise que nos atravessa e pelo modelo político inventado em Bruxelas 
e Berlim para supostamente a enfrentar. O resto é conversa de embalar. 

30 Outubro 2012 
Ele não percebe? 

O Plano B não é de "corte na despesa". É Plano B só. Pode ser de renegociação 
de valores de défice, de aumento de tempo de ajustamento, de diminuição do valor dos 
juros. Como? Simples, notando que todos os vizinhos têm défices mais altos ou mais 
tempo para ajustamento, e que os juros são demasiadamente altos. O Plano B é 
reconhecer que o Plano de há um ano falhou e que o deste ano, sendo igual na 
substância, igualmente falhará. O Plano B é isso. Ou não percebe ou responde ao lado 
para ver se passa. 

30 Outubro 2012 
A reforma das reformas: Portugal daqui a 30 anos visto do Chile 

Pinochet fez o que os rapazes de Chicago queriam. Trinta anos e muita pobreza 
depois, o Estado democrático vai finalmente desfazer o feito. Entretanto, deste lado do 
Mundo, pela primeira vez em democracia, tenta-se cometer o mesmo erro crasso. Leia-
se: 

"Chile is undertaking its biggest overhaul ever of its pioneering private pension 
system, adding sweeping public payouts for the low-income elderly. The new $2 
billion-a-year program will expand public pensions to groups left out by private 
pensions - the poor and self-employed, homewives, street vendors and farmers who 
saved little for retirement - granting about a quarter of the nation's work force public 
pensions by 2012." 

01 Novembro 2012 
 
Nuno Crato... 

Nuno Crato ouviu isto, conhece bem Ferreira do 
Amaral, de quem é colega na Universidade, e sabe que ele tem 
toda a razão. Como pode o Ministro não fazer nada? É algo que 
não entendo, tendo eu a certeza de que ele tem todas as bases 
para saber o que deve fazer, e nada faz. Um mistério para mim. 
Se acha que não é nada com ele, pode estar muito enganado.  

03 Novembro 2012 
 

O fascínio pela Alemanha 
O fascínio pela Alemanha é uma coisa estranha, nem que seja pela simples 

razão de que "Alemanha" é coisa que não existe. Existem várias, como acontece 
com todas as sociedades modernas e democráticas. Ou será algo de quem já não sabe o 
que fazer? Mas, pronto, são coisas que depois se mudam facilmente, sem grandes 
prejuízos. Não é grave. Desde que seja voluntário, claro. 

04 Novembro 2012 
 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=587205
http://www.nytimes.com/2008/03/10/business/worldbusiness/10iht-pension.4.10887983.html
http://www.nytimes.com/2008/03/10/business/worldbusiness/10iht-pension.4.10887983.html
http://www.nytimes.com/2008/03/10/business/worldbusiness/10iht-pension.4.10887983.html
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=600367&tm=8&layout=122&visual=61
http://www.youtube.com/watch?v=Es-TQa03Ij8
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Privatizações 
A notícia é que uma das concorrentes será excluída porque entregou a proposta 

com 30 minutos de atraso. Não, a notícia é que isso é notícia. Não, a notícia é que uma 
das concorrentes é do Rio de Janeiro. Não, a notícia é que Miguel Relvas esteve no Rio 
de Janeiro há cerca de dois meses. Alguém explica? Alguém supervisiona? Alguém 
controla? Se me disserem que sim, fico descansado. Caso contrário, fico baralhado 
sobre qual a verdadeira notícia ou, pelo menos, a mais relevante. Se for a primeira, é 
uma notícia a todos os títulos estranha, convenhamos. Idem para a segunda. 
Seguramente, tudo será explicado a seu tempo. Isto sem desprimor para o Rio e as suas 
empresas. 

05 Novembro 2012 
Privatizações (2) 

O mistério adensa-se. Com a EDP foram os alemães. Agora, os noruegueses. 
Será que isto tem também que ver com disputas - ou repartição de negócios - entre 
assessorias? Ou serão outros interesses? É mau, muito mau, quando tantas dúvidas se 
levantam. 

06 Novembro 2012 
Zeinal Bava e a TDT 

O que nós, povo, queremos saber é porque é que Portugal só teve direito a 
quatro canais (grátis) de TDT, quando, por exemplo, a vizinha Espanha tem uma dúzia 
ou mais. E talvez a melhor forma de o saber não seja atirar a bateria de advogados da 
PT, paga por nós, consumidores, contra um professor universitário. 

08 Novembro 2012 
Joneteconomics 

Com o devido respeito, Isabel Jonet traduz, em economia doméstica, a 
"economia" governamental. O respeito tem de ser aqui expressado, já que a cada vez 
mais evidente má economia oficial está a levar a que a sua crítica seja cada vez mais 
mal recebida. Mas, pelas semelhanças, devemos ouvir com atenção o que foi dito. E 
acrescentar algumas perguntas: 

1) Porque será que o suposto gosto por bifes que não se conseguem pagar é 
maior em Portugal, na Grécia, na Irlanda, e também em Espanha e Itália, do que na 
Alemanha e na Finlândia? Por causa da Inquisição (ou do Turco), como diria Weber? 
Ou por outras razões, que deveriam ser explicadas? 

2) Quando as pessoas deixam de comprar bifes, o que 
acontece? Nada? Não será que o talho deixa de vender, o 
matadouro deixa de matar, o criador deixa de criar, o 
agricultor deixa de cultivar, o veterinário deixa de receitar, o 
camionista deixa de transportar - e o Estado deixa de tributar, 
e o alemão deixa de fabricar? Isso não faz parte da equação?  

3) Como interpretar, quando, um dia, se deixar de comer arroz em vez de bife? 
4) E como se chegou à situação do português, do grego, do irlandês, do 

espanhol e do italiano comerem (supostamente) tanto bife? Não foi por poderem 
comprar, dado o rendimento da família e o preço do bife no talho? Pois, diria a 
economista doméstica, esse é o problema, uma ilusão, que levou ao consumo acima das 
posses. Mas não, diria o macroeconomista. Em economia agregada, ninguém consome 
acima das posses. Quando há desequilíbrio externo, o que acontece é que a taxa de 
poupança interna é menor do que a taxa de investimento. É que o desequilíbrio é 
equilibrado por capitais que vêm de fora e os capitais vêm atrás de juros que só o 
investimento dá. Ele, macroeconomista, não consegue ver isto de outra forma.  

5) Finalmente, o que fazer? Simples, restabelecer por via oficial o 
financiamento do desequilíbrio externo e ajustar os mercados financeiros para que a 
taxa de poupança interna se aproxime da taxa de investimento. Ou algo de semelhante, 
dito por quem perceba verdadeiramente disto. 

08 Novembro 2012 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=588197
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/miguel-relvas-deslocase-ao-rio-de-janeiro-entre-segunda-e-quartafeira-1562340
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/miguel-relvas-deslocase-ao-rio-de-janeiro-entre-segunda-e-quartafeira-1562340
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/11/privatiza%C3%A7%C3%B5es.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=588493&pn=1
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=601599&tm=8&layout=122&visual=61
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Porque é correcto dizer que o Governo português defende os 
interesses da Alemanha 

"As Keynes put it to Jacob Viner, the main issue at the end was ‘at what stage in 
the rake’s progress’ conditionality would apply. But his own Plan had been based on a 
different concept: that of creditor adjustment. The American plan allowed for some 
quasi-automatic creditor accommodation, but retained the classical doctrine that it was, 
basically, up to deficit countries to ‘put their houses in order’, and access to the Fund’s 
discretionary credit facilities would be conditional on their readiness to do this. This 
reflected two different readings of the interwar period. For the British, the problem 
which brought down the gold standard in 1931 had arisen from the refusal of the surplus 
countries—the United States but also France—to spend their surpluses because of their 
‘liquidity preference’; for the Americans it had arisen from the monetary indiscipline of 
the deficit countries: they had the Latin American countries mainly in mind." Skidelsky 
(2005, p. 21).  

Para bom entendedor, estas palavras bastam, já que ninguém acha que estas 
ideias saem do nada. Mas o bom entendor (Gaspar) não conta estas histórias ao mau 
(Coelho), e por isso o país está no impasse em que está. 

Ainda assim, aqui fica o mesmo por outras palavras: a seguir à segunda Guerra 
Mundial, os Estados Unidos eram credores e queriam que os devedores se "ajustassem". 
Não levaram isso longe demais porque tinham a concorrência soviética e a Guerra Fria à 
porta. Ao contrário, a Grã-Bretanha, nos anos 1930, ainda estava entretida com o 
Império e queria que os Estados Unidos e a França, então credores, gastassem dinheiro 
para que o resto da Europa não tivesse de se "ajustar". Alguém imagina os governos 
destes países a tomarem posições contra os respectivos interesses nacionais? Ora, pois 
não. 

14 Novembro 2012 
A viragem 

Já se viu que Paulo Portas não virou, que os deputados da maioria também não e 
ainda menos o Presidente, cujo nome do meio seguramente não é coragem, e também 
nenhum ministro a mostrou. Desta lista, todos vão ficar na História como não ficando na 
História. Do Tribunal Constitucional também não deve vir nenhuma viragem, pois a 
coisa do lado do Governo deve estar mais blindada do que da última vez. De Durão 
Barroso nem pensar e ainda menos dos lados da Alemanha, onde Merkel está lançada 
para ganhar novas eleições. França não pesa que chegue e os restantes países do Sul 
também não. O FMI de nada serve e o BCE gosta do que se está a passar. Da rua 
também pouco virá, tal como nada conseguiu na já muito perturbada Grécia. Mas.... e se 
a viragem vier dos bancos quando, limpos e arrumados com a ajuda do Estado, isto é, 
dos nossos impostos, um dia descobrirem que não têm clientes à porta? Por cá já se viu 
sinais disso. Não seria mau. Como seria? Simples, com sinais dados ao Governo 
português de que já chega e que é preciso criar condições para mais investimento, o que 
implica, como toda a gente sabe, mais consumo e mais investimento público. E menos 
dívida soberana e menos juros dessa dívida. Mas, enquanto isso não chega, não 
podemos nós desistir de os chatear com todos os meios que temos, a escrever, a 
protestar, a fazer greve, a argumentar e a ter esperança. Aí, somos nós que não viramos, 
pois não se pode mesmo admitir tanta estupidez a governar tanta gente, durante tanto 
tempo. 

15 Novembro 2012 
Antecipação da Conferência de Imprensa 

Falará de tudo e de nada durante 45 minutos. Um dia, os historiadores irão 
comparar as várias conferências e verificar os temas que foram saindo. Algumas dicas: 
previsões feitas ao milímetro; críticas aos ministros das finanças "políticos" do passado 
que não cumpriram o que prometeram; certezas. Mas o centro da conversa será este: - 
Meus amigos, isto vai mal, podia ir pior, é impossível prever o futuro, e todos os 
cenários alternativos são impossíveis. Quanto ao busílis não dito da questão: - O que 

http://www.oxonia.org/WE%20articles/WE_skidelsky.pdf
http://www.oxonia.org/WE%20articles/WE_skidelsky.pdf
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nos interessa, a nós, Governo que resta, e à malta que nos apoia, é que Portugal está a 
gerar um excedente externo de 4% do PIB. Se a economia e o bem-estar da população é 
destruído ou não, isso a nós não nos interessa absolutamente nada, pois não há 
alternativa. Sim com esse objectivo, de facto, não há. Mas o que mais impressiona é que 
esta receita, que foi seguida pelo FMI por onde passou e conseguiu, está a ser deitada 
pela borda fora por essa cada vez mais esquizofrénica instituição. 

17 Novembro 2012 
O poder e o oculto 

Governar deve ser uma actividade muito estranha, francamente. Todos sabemos 
o que está a acontecer com a economia portuguesa. Todavia, há um pequeno grupo de 
homens e mulheres que sabendo-o, obviamente, também, que tem o poder, e que pode 
tentar fazer alguma coisa, não só não  faz, como oculta o problema. Será que é sempre 
assim, quando se está no Governo? Será que estar no Governo obriga a um pacto com a 
verdade, obriga a ocultar a verdade? Ou será que é só assim nos países menos 
avançados? Um mistério. E eis um resumo, esperado, do que se está a passar em 
Portugal e nos seus companheiros de infortúnio:  

"Although the improvement in the south’s balance of payments is welcome in 
as much as its exports are finding markets, much of it is due to the fact that demand for 
imports has fallen in its recession-stricken economies. As far as GDP and 
unemployment are concerned, the economic divide between the periphery and the core 
is continuing to widen. (...) This lack of growth is the heart of the problem: the south is 
being subjected to self-defeating austerity, which drives economies down, makes it 
harder to close deficits and raises debt." Economist, 19 Nov 2012. 

17 Novembro 2012 
O euro e as colónias 

É impressão minha ou em breve o euro vai ser declarado pela extrema-direita 
portuguesa como um desígnio nacional? E, na sequência, todos os que se manifestarem 
serão tidos como antipatriotas, por porem em perigo o destino da Nação. O que, aliás, 
justificará também uns tabefes aqui e ali. Se assim for, será uma grande ironia do 
destino. Mas quem se adapta aos tempos a mais não é obrigado e a gente tem de o 
reconhecer. E passar ao lado, para ligar às coisas mesmo importantes e recordar que 
tudo, mesmo tudo, é negociável, reversível e melhorável. Como as colónias 
o mostraram, aliás. 

20 Novembro 2012 
Mon ami FMI 

O FMI agora também escreve textos escritos pelo Governo, salvo seja? É que 
esta prosa é tão, como dizer?, Terreiro do Paço: '"ancorar a responsabilidade 
orçamental" no país, onde  "preconceitos de economia política favorecendo mais 
despesa e mais financiamento  de dívida permanecem fortes" e "a anterior deriva 
para  políticas orçamentais indisciplinadas pode repetir-se"'. (1). Deve ser da tradução. 

20 Novembro 2012 
Aos amigos do FMI 

Vejam se isto vos faz sentido: Portugal é um país europeu, avançado, igual aos 
demais países europeus - só que mais atrasado. Esse atraso tem pelo menos 200 anos: 
faz parte da História. Mas não é só da História deste país, é da História da Europa. Dito 
isto, aquilo que vocês andam para aí a dizer não faz sentido, não é preciso para coisa 
nenhuma. São ideias que enchem o espaço público, mas levam a lugar nenhum. Isto na 
interpretação benévola. É que a gente já percebeu que o Governo vos dá orelhas moucas 
quando o que dizem não lhe interessa, e que agora vocês andam a dizer coisas que o 
Governo também diz. E, às vezes, até com as mesmas frases. Não falem, vejam só as 
contas, vigiem o Governo, façam a vossa tarefa de representantes dos credores, mas não 
mandem tantas opiniões sobre tudo e sobre nada. É que, ainda por cima, o povo vai 
ficando cansado de vocês e isso acaba por ser contraproducente, mesmo para os vossos 
objectivos. E o Governo, no fundo, no fundo, não precisa das vossas declarações 

http://www.economist.com/news/briefing/21566639-europes-peripheral-economies-have-already-undergone-lot-restructuring-without-action
http://expresso.sapo.pt/fmi-contra-preconceitos-de-economia-politica-em-portugal=f768393
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públicas. E se diz que precisa é só porque está a tentar ser simpático convosco. Em 
suma, Portugal está na Europa, é Europa. E como tal deve ser tratado. (1) 

21 Novembro 2012 
O namoro do Governo com o FMI 

Há qualquer coisa de estranho neste súbito namoro do Governo com o FMI. Ao 
princípio, ainda se podia pensar que estavam a chamar os "técnicos" do FMI porque as 
suas tabelas têm o Burkina Faso e as da UE e da OCDE não têm. Mas agora percebe-se 
que deve haver mais. A acrescentar a essa suspeita estão todas estas declarações cheias 
de vigor sobre o Orçamento da UE (de repente, querem mais despesa... ironias), e os 
seus usos domésticos. Cabe aqui uma pergunta: será que o Governo está em guerra 
aberta com a Comissão por causa do uso dos fundos estruturais e por isso está a usar a 
cartada FMI contra eles (e não contra a gente de cá, como se poderia pensar?). Confuso? 
Não. Não étodos os dias que um "técnico" do FMI é convidado especial do génio e da 
simpatia de algum membro do Governo e logo a seguir despachado para uma grande 
entrevista. Tem de haver uma boa explicação. E é interessante ver também a pressão da 
esperteza-PSD sobre o PS. Com uma orquestra destas, não admira que até o Presidente 
esteja mareado, como se diz na terra dele, com o devido respeito. E se Durão Barroso 
for na conversa, espera-se que o povo seja convenientemente recordado, em tempos de 
presidenciais.  

22 Novembro 2012 
O banco de fomento 

O cozinhado já vai a meio, tudo indica, e hoje saiu mais uma notícia que aponta 
para isso. A ideia até podia ser boa. Mas, com um nome socialista como o que 
escolheram, é muito estranho vir deste Governo. E cheira um bocado a mais uma 
espécie de PPP. Como? Simples, se passar para o Estado os negócios com maior risco, 
de "apoio" ao "tecido produtivo", à "reindustrialização", e houver alguma forma de "co-
financiamento", com os bancos a ficarem com a parte segura. Typically PPP. Posso 
estar a imaginar mal, que não é o meu ramo. Todavia, com tantas ideias geniais a saírem 
das reuniões entre os bancos e o Ministério das Finanças, quando a esmola é grande... o 
cidadão desconfia. Vamos ver. De qualquer maneira, era melhor não o fazerem, dada a 
total ausência de controles sobre o Governo. O Presidente, esse, já foi ou vai ser em 
breve convencido.  
PS: afinal, o prognóstico ainda tem de ser reservado. 

24 Novembro 2012 
Há gente 

....que pensa bem, de esquerda ou de direita. O resto é conversa. Ouça-se com 
atenção, porque se percebe tudo, assim como se percebe que tinha de haver mais.  

24 Novembro 2012 
O poder em tempos de crise 

"As crises económicas são momentos de emergência que permitem aos 
governos defender mais facilmente as opções tomadas, amiúde apresentadas como 
únicas e inevitáveis. Assim, as crises aumentam o poder e a capacidade de 
implementação de todo o tipo de agendas. Não é uma teoria de conspiração, mas de 
pura política. Todavia, uma melhor compreensão das crises leva recorrentemente à 
descoberta de causas complexas e soluções variadas. O campo da História Económica, 
ao servir comparações, é particularmente apto para essa melhor compreensão, e é por 
isso extremamente útil para uma melhor avaliação das decisões do poder." Sumário (e 
slides) da minha participação na Conferência comemorativa dos 50 anos do ICS-UL, 
amanhã na Gulbenkian. Mas o bom mesmo vai ser a conferência de abertura de Paul De 
Grauwe. 

25 Novembro 2012 
Os 19 magníficos 

Parece que 18 deputados do PSD vão fazer uma "declaração de voto" sobre o 
Orçamento de 2012. Excelente, pois são 18 corajosas vozes que se juntam à do 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2899851
http://ladroesdebicicletas.blogspot.pt/2012/11/pluralismo.html
http://www.ceg.ul.pt/investigadores.asp?id=55&tab=1#t
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Presidente, na denúncia do crime económico orçamental de 2012. Por outras palavras, 
se é só para isso, mais valia ficarem todos em silêncio. 

PS: Parece que, afinal, alguém os agarrou... 
26 Novembro 2012 

O bom velho PSD 
Há uns tempos, no dia seguinte ao anúncio de mais um daqueles gritantes 

disparates do Governo, em matéria de política orçamental, tomei um café matinal com 
uma colega, aqui do ICS, que é do PSD, do bom, velho PSD. Ela tinha votado em 
Passos, claro, embora porventura com os olhos fechados, e tinha acreditado nas 
primeiras conferências de imprensa - isto é, nos primeiros sermões - de Vítor Gaspar. 
Mas agora já estava completamente fora de sintonia com a política seguida. A gota de 
água, como com muitos, fora o disparate sobre a TSU. Curiosamente, ela sabia, como 
eu, mais ou menos, que aquilo tinha vindo de uma equipa com António Borges e Jorge 
Braga de Macedo à cabeça, talvez porque isso sejam coisas de que se falem nos círculos 
do PSD. Estava chocada, acima de tudo e sendo católica, com a falta de sensibilidade 
social e com a severidade de tudo o que se está a passar. Mas, então, perguntava-me, o 
que se passa? Isto é mesmo necessário? Não há esperança? Não há alternativa? E eu 
dei-lhe, em cinco minutos, mais coisa menos coisa, o teor deste blogue. Ela não disse 
logo que acreditava, com razão, pois em qualquer explicação de uma situação 
complicada como a que vivemos há sempre pontas soltas, mas deu-me um enorme 
benefício da dúvida. Ontem, no fim da conferência de Paul De Grauwe, na Gulbenkian, 
virou-se para mim e disse-me: tinhas razão. Para além do prazer pessoal, da amizade, 
foi como se tivesse tido um paper aceite. E, atendendo ao grande espírito crítico de 
quem é, um dos difíceis. Resta saber duas coisas. A primeira é por que está a ser feito o 
que está a ser feito? E a segunda é o que se passa com esse velho PSD, como é que ele 
deixa que este enorme disparate esteja em curso? O que se passa com a sociedade civil 
conservadora? Por que não reage? Quanto à primeira questão, há pistas. Quanto às 
outras, não sei mesmo. (1) 

27 Novembro 2012 
OE 2013: uma imagem do disparate a que fomos sujeitos 

 
Outras serão reveladas pela História, que não deverá ser meiga. 

28 Novembro 2012 
Depois digam 

...que neste blogue (ou no artigo do i, citado uns posts abaixo) não se aprende 
macroeconomia. Mas também sei que isto ainda não é claro para muitos. Farei um 
esforço para ajudar a que o seja mais. Porque, afinal, esse é o plano em curso (e só ainda 
não o comparei com o da Roménia dos anos 1980s, por prurido). 
O pensamento ministerial e a realidade 

O Ministro das Finanças é pago pelos nossos impostos e pode mexer nos nossos 
rendimentos, presentes e futuros. Por isso, enquanto cidadãos, temos a obrigação de 
saber como ele pensa e como age. Já sabemos alguma coisa, mas ainda há muito para 
saber. E indagar. Estava aqui a sondar a minha consciência relativamente a uma 
informação que me foi dada, se a devia usar ou não neste blogue, e a fazer alguma 
investigação sobre a mesma, quando me deparei com uma extraordinária apresentação 
de um trabalho do FMI, intitulado, "Fiscal policies in crisis mode: time for fiscal 
councils?", de que destaco a imagem junto (clicar para ampliar). E de que se Conselho 
de Finanças Públicas FMI 30 trata? De defender, com um complexo modelo, a 

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=592297
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2012/11/26/economista-paul-de-grauwe-defende-que-austeridade-excessiva-prejudica-portugal
http://www.publico.pt/economia/noticia/vitor-gaspar-nao-exagere-na-austeridade-pede-paul-de-grauwe-1575007
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/particulares_e_empresas_poupam_mais_do_que_investem_pela_primeira_vez_desde_o_euro.html
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constituição de conselhos de finanças públicas. Só posso presumir, mas tenho de 
concluir, que o actual Ministro deu uma olhadela nestas coisas, se não convocou estes 
ou outros peritos, para criar o Conselho das Finanças Públicas português. Mas foi 
ultrapassado pela realidade pois o mesmo conselho, apesar de ser presidido por alguém 
de elevado estatuto e ter membros confiáveis, pura e simplesmente não funciona. Um 
pouco, aliás, por culpa do seu mentor e da governação à vista que conduz. Da teoria à 
realidade, vai sempre um grande passo, sobretudo quando a teoria nada tem a ver com a 
realidade. E a que propósito, mesmo, vem tudo isto? A propósito de que igual modelo 
de desenho de políticas está a ser seguido para o corte dos 4 mil milhões, na despesa. 
Acreditem. É preciso parar tudo isto, por muito que isso me custe (pessoalmente) dizer. 
Passos Coelho, ao não saber, desde o primeiro dia, o que fazer, deve adorar estas 
"certezas". Nós, cidadãos, não, e temos de contribuir para lhes pôr termo. 

29 Novembro 2012 
Não se preocupem com a gente 

Belo BES. Conseguiu tudo o que queria do Governo, à custa da "contracção 
contraccionista" e agora, sem negócios por cá, vai lá fora. Noutros tempos, seria boa 
notícia. Nestes, só não é uma afronta porque não tenho bem a certeza mas, na 
dúvida, mais vale apostar que perto dela seguramente estará. Por outras palavras, 
"Ricardo Salgado explicou (...) que o investimento em Espanha e a aposta no exterior 
são formas de compensar a contracção do mercado em Portugal. 'A escapatória nessa 
situação é por via da internacionalização, de forma a aumentar a nossa capacidade 
internacional'". A "escapatória"? 

30 Novembro 2012 
Paradoxos jurássicos 

Quando Portugal precisava de juros de 4%, digamos, até ao rebentar da crise, os 
"mercados" emprestavam a cerca de 2%. Foi o fartar 
vilanagem, do lado dos devedores, incluindo pessoas, 
empresas e Estado, e do lado dos credores, incluindo bancos 
e outras instituições financeiras menos palpáveis. Agora, 
que Portugal, ao lado dos países desenvolvidos, como os 
EUA, a GB, o Japão e, indirectamente, a Alemanha - que 
recebe o dinheiro barato da perifieria (ver postalgures 
abaixo)  - precisaria de uma taxa de juro de 0,5, máximo 
1%, a Troikaarranjou-nos juros acima de 3%. Porquê? 
Porque trouxe um programa de assistência financeira, de emergência, a um país que 
estava sem acesso a um Banco Central. Ora, esse acesso está a ser aberto, embora 
indirectamente, e o país tem de beneficiar do resultante abaixamento dos juros (e prazos 
de pagamento mais altos). 

Mas há um segundo paradoxo. É que a Grécia acabou precisamente de obter 
melhores condições, mas só o conseguiu depois de ter garroteado durante mais um ano a 
sua economia, para garantir o tal excedente externo. Portugal vai obter o mesmo, mas 
daqui a um ano, quando a economia estiver ainda mais destruída. Não hesitem, o plano 
é esse. 

E um terceiro. O Ministro das Finanças disse que lhe tinham dito que não ia ser 
assim. Não sabemos se foi enganado ou não. O que sabemos é que a ideia de que os 
juros não são caros é uma ideia oficial (e não só), desde o primeiro dia do Governo. É a 
ideia associada ao "viver acima das possibilidades" e à punição. 

Moral da História: temos de ser mais nacionalistas, gostar mais da nossa 
economia (mas só durante a emergência...), e recordar que o melhor Ministro das 
Finanças da Europa, segundo o FT, defende os interesses alemães e não os portugueses. 
É neste estado que a Europa está. Mas tudo, tudo, é melhor do que 20% de taxa de 
desemprego, durante 10 ano. E despachem-se, já gritam os "mercados".  

Entretanto, silenciosamente, há muito que a Espanha vai por outro caminho. 
01 Dezembro 2012 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/bes_admite_comprar_rede_de_balcoes_em_espanha.html
http://economico.sapo.pt/noticias/eurogrupo-recusa-aplicar-pacote-grego-a-portugal_157514.html
http://economico.sapo.pt/noticias/eurogrupo-recusa-aplicar-pacote-grego-a-portugal_157514.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO074807.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/detalhe/moodys_corta_rating_dos_dois_fundos_de_resgate_da_zona_euro.html
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Quantitative easing 
Já se fala assim, de quantitative easing. Algo que está, obviamente, relacionado 

com o post anterior a este e com a discussão sobre os juros "altos" da troika. E o que 
é quantitative easing? É que não basta os juros dos bancos centrais estarem baixos, 
ainda é preciso que estes comprem activos nos mercados, enchendo-os de mais dinheiro. 
E de onde vem esse dinheiro? Das máquinas de o fazer, nos bancos centrais. E quais são 
os perigos? Potencialmente, o da inflação, uma vez que mais dinheiro faz as pessoas 
gastar mais e, se os produtores não produzirem mais, os preços sobem. E porque é que 
isso agora não é um perigo? Porque a economia está tão em baixo que há muitos 
produtores à espera de mais dinheiro e de mais procura. E como se fala de quantitative 
easing, afinal? Como, obviamente, da única coisa a fazer. E Portugal? Portugal é um 
país desenvolvido, normal, com um banco central com mais de 150 anos, cheio de 
experiência; se não fosse o euro, claro que no meio de muito debate e polémica, estaria 
o banco central português a trabalhar em quantitative easing, com os seus congéneres 
dos outros países avançados. Tudo o resto é conversa. Mas, sobretudo, ouça-se com 
atenção a entrevista citada no início deste post. 

01 Dezembro 2012 
Sobre os juros 
Para perceber o que se passou neste novo rocambolesco episódio de Portugal não "ser" a 
Grécia, precisava de perceber qual seria o impacto, no valor da dívida soberana detida 
pelos bancos portugueses, de juros mais baixos e de prazos alargados nos empréstimos 
da troika. Se calhar a pergunta não faz sentido, mas mesmo essa resposta ajudava. À 
partida haverá uma relação, mas não me apetecia especular, sabendo ainda por cima que 
há por aí muita gente que sabe destas coisas com uma perna às costas. Se alguém puder 
ajudar... 

04 Dezembro 2012 
Não há 

...financeiros "socialistas" neste país? É que todos os países civilizados os têm. 
E empresários? Onde andam? 

04 Dezembro 2012 
Cavaco já aprovou 

Há outra coisa a concluir da reunião com os bancos? Posso estar muito 
enganado, o que não era mau. Depois vai acrescentar críticas e fazer recomendações, 
mostrando uma preocupação que nada vale. O que é interessante é que nos disse que os 
bancos lhes disseram que não têm pedidos de crédito - mas não ligou isso à severa 
contracção da economia que o Governo está a fazer. Entretanto, o Governo já está a 
preparar as eleições, com o assalto à RTP. Belo país. Quando vamos sair disto e entrar 
num caminho diferente? Nunca? 

05 Dezembro 2012 

Sr./a. jornalista 
A próxima vez que alguém à sua frente disser que a Espanha 

e a Itália pagam juros mais altos do que Portugal, é favor apresentar 
a essa pessoa o facto de o governo espanhol ir pagar juros de 
1%  pelo dinheiro do resgate com que vai ajudar os bancos do país -
 para vermos a reacção. Pode ser? 

06 Dezembro 2012 
 

Saber e Poder. Keynes e Bretton Woods 
Se John Maynard Keynes (1883-1946) é o maior economista do século XX, isso 

acontece porque foi quem melhor compreendeu o funcionamento da economia 
internacional a seguir à Pax Britannica do século XIX, e não por qualquer eventual 
influência na política económico (ver o resto no "Público", 30.11.2012). 

http://www.voxeu.org/vox-talks/quantitative-easing-and-unconventional-monetary-policy
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/passos_coelho_portugal_nao_quer_tratamento_igual_ao_da_grecia.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/passos_coelho_portugal_nao_quer_tratamento_igual_ao_da_grecia.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO075406.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO075406.html
http://pedrolains.typepad.com/2012/P%C3%BAblico%2030%20Novembro%202012%20-%20Keynes.pdf
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06 Dezembro 2012 
Troika, wake up! 

Se a troika tivesse ouvido o que se pôde ouvir ontem de manhã da boca de três 
juristas, na conferência sobre privatizações no Instituto de Direito Económico 
Financeiro e Fiscal, teria mais atenção aos efeitos nefastos que a sua acção está a ter na 
condução da política em Portugal. A coisa mais 
preocupante, no meio de tantas, foi a extinção da Comissão 
de Acompanhamento das Privatizações, que tinha uma 
experiência de 24 anos, porventura com coisas boas e 
coisas más, mas seguramente de balanço positivo, e a sua 
substituição por comissões ad hoc,recheadas de consultores 
financeiros, isto é, de intermediários que são parte 
interessada, algo a que foi propriamente chamado de "privatização das 
privatizações". Troika, acorda!, que quando saíres isto estará bem pior do que quando 
chegaste, o que ficará gravado no teu currículo - e nos nossos bolsos. 

07 Dezembro 2012 
Dois sinais de fim de linha 

Obviamente, estamos em fim de linha. E aqui ficam dois sinais disso. O artigo 
de ontem no "Público", de Vasco Pulido Valente, dizendo que este governo é péssimo 
mas necessário: ninguém já acredita nisso, como é óbvio. O segundo sinal é a recorrente 
insistência das declarações de que Portugal não é a Grécia: obviamente que toda gente 
olha para a necessidade dessa insistência. Resta agora saber quem vai dar a volta, 
quando e como. 

08 Dezembro 2012 
Belmiro de Azevedo 

Belmiro de Azevedo ia ficar na história pelo que fez pelo "Público". Ao tirar 
recentemente o tapete, ele ou algum seu descendente, pôs esse lugar em risco. É pena, 
mas é mesmo assim: não se fazem omeletes sem ovos, nem democracias sem jornais. 
Democracias pobres precisam de mecenas e um dos mecenatos mais importante, neste 
momento, é o de dar asas para voar a esse jornal em particular. 

10 Dezembro 2012 
Ensaio sobre falácias e privatizações 

É preciso perceber alguma coisa de economia para se perceber que a ideia de 
que vivemos acima das possibilidades é uma falácia. E ainda mais para se perceber que 
o processo de ajustamento em curso não é para mudar a economia, mas apenas para a 
contrair, e assim conseguir-se pagar a dívida. E ainda é preciso perceber mais para se 
explicar tudo isto. Todavia, é mais fácil explicar outras falácias em tudo equivalentes, e 
que se reportam a decisões feitas sob aquele pano de fundo. A venda da TAP serve 
muito bem esse propósito, a que podemos juntar a venda do BPN, da EDP, da ANA e 
da RTP. E que falácias são essas? Vejamos, desde o início: 

1) As privatizações foram impostas pela troika: falso, na Irlanda não há 
privatizações; 

2) As privatizações foram negociadas pelos socialistas e o actual Governo só faz 
o que foi decidido: falso, o Memorando já teve várias e importantes revisões; e, falso, a 
RTP não está em nenhuma versão do mesmo; 

3) As privatizações são feitas sem olhar a interesses: falso, nas privatizações há 
interesses financeiros de vários milhões, por parte dos bancos intermediários, 
estrangeiros e portugueses; 

4) As privatizações ajudam ao financiamento externo da economia: falso, a EDP 
conseguiu 1000 milhões de euros de um banco chinês a um preço igual ou apenas 
ligeiramente inferior ao conseguido por outras empresas portuguesas; 

5) As privatizações são fundamentais para diminuir a dívida externa: falso, elas 
renderão apenas uma parcela diminuta do total da dívida (menos de 2%); e, falso, as 
empresas privatizadas prosseguem com o endividamento no exterior; 

http://www.ionline.pt/portugal/ramalho-eanes-defende-nova-comissao-acompanhamento-das-privatizacoes
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=29&aID=457
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=29&aID=457
http://www.ionline.pt/portugal/ramalho-eanes-defende-nova-comissao-acompanhamento-das-privatizacoes
http://www.ionline.pt/portugal/ramalho-eanes-defende-nova-comissao-acompanhamento-das-privatizacoes
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/09/motiva%C3%A7%C3%B5es.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/09/rendas.html
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6) As privatizações são uma forma de libertar a economia do Estado: falso, mal 
a EDP foi privatizada, um seu conselho geral foi aumentado em quatro membros do 
PSD e um do CDS; e, falso, desde então nada foi feito para ajustar os preços dos 
serviços e as taxas de rentabilidade; 

7) As privatizações contribuem para a modernização da gestão empresarial do 
país: falso, os compradores são de países com culturas empresariais menos 
desenvolvidas do que a portuguesa, incluindo a China, a Colômbia ou Angola; 

8) As privatizações estão a ser bem planeadas: falso, o BPN foi vendido no 
último dia definido no Memorando, sob pressão; e, falso, o actual comprador da TAP já 
faz pressão por causa do eventual menor valor da ANA, caso a TAP não seja vendida (e 
muitas dúvidas); 

9) As privatizações estão a ser feitas com toda a transparência: falso, não há 
nenhum órgão externo ao Governo que controle ex-ante o processo, e todos os 
consultores utilizados são contratados pelo Governo. 

Dito isto, há outras coisas que elas comprovam, nomeadamente, quão negativa 
é, politicamente, a intervenção da troika, e quanto este Governo está desinteressado na 
economia do país e interessado em satisfazer os interesses, directos e indirectos, dos 
credores, sem sequer pensar em negociar ou em fazer-lhes frente. Exageros? Parece, 
mas nem por isso. Talvez alguém consiga dizer o mesmo de forma menos bruta. Há 
alternativa? Sim, fazer as privatizações com tempo, ponderadas e à antiga europeia. 

11 Dezembro 2012 
Truque... 
...indelicado (para usar essa palavra). Devem pensar mesmo que as pessoas não têm 
inteligência. Sr. Primeiro-Ministro, o que interessa é a relação - o rácio - entre o que se 
paga e o que se recebe, ao longo da vida. Percebe-se? Mas olhe que mesmo os 
reformados iletrados facilmente sabem isso, facilmente percebem isso. 
PS: E não é que reincidiu? Porque é que não são os autores destas ideias a falar em vez 
dele? Cada um deve dar a cara por aquilo que "descobre". 

12 Dezembro 2012 
Ainda os juros 

"Com moeda própria pagaríamos menos juros"? Quais? Não sei, mas sei que 
com moeda própria o Governo pagaria os juros que o Banco de Portugal determinasse. 
Claro que um Governador "alemão" faria o Banco de Portugal cobrar juros altos. 
Embora isso fosse contra a longínqua tradição do banco, nestes tempos tudo se poderia 
esperar. Todavia, se o Banco de Portugal, fora do euro, tivesse um comportamento igual 
aos seus actuais congéneres, os juros seriam baixos. Para o Governo e para os bancos 
que o Governo está a ajudar. A inflação provocada pela provável desvalorização 
cambial seria um problema e, embora a redução mais rápida do défice externo o 
contrariasse, o cenário alternativo de moeda própria não seria porventura melhor. Mas a 
questão central é esta: estamos no euro, deveríamos continuar, e o Governo português 
deveria estar a pagar juros próximo dos do BCE e não os juros que actualmente paga às 
instituições da troika. Como acontece com a Espanha, na ajuda que dá aos bancos, e, 
agora, mais com a Grécia.(1) Ou estou a ver mal? 

12 Dezembro 2012 
Provavelmente... 

...uma das melhores notícias económicas dos últimos anos, a da ligação da taxa 
de juro do banco central ao nível de desemprego, que o Fed acabou de anunciar. É, de 
facto, uma pequena revolução conceptual, longe das velhas preocupações monetaristas. 
Enquanto nestas desgraçadas paragens governos ineptos se entretêm a dar marteladas na 
economia, noutras a sã gestão macroeconómica vai dando os seus passos. 

13 Dezembro 2012 
Independências 

Com todo o respeito pelas pessoas envolvidas e com todos os cuidados 
diplomáticos, acho, francamente, que o Banco de Portugal não se devia meter na agenda 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/08/os-compradores-do-bpn.html
http://expresso.sapo.pt/quanto-vale-a-tap-afinal=f772866
http://expresso.sapo.pt/quanto-vale-a-tap-afinal=f772866
http://www.publico.pt/politica/noticia/jorge-miranda-defende-que-e-indispensavel-fiscalizacao-do-orcamento-1576823
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/43449100.pdf
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcoes_do_estado/detalhe/passos_quem_mais_beneficia_do_estado_social_e_quem_mais_tem.html
http://expresso.sapo.pt/tributacao-das-pensoes-elevadas-nao-viola-constituicao=f774336
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO077810.html?page=0
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/12/paradoxos-jur%C3%A1ssicos.html
https://www.google.com/search?hl=en&q=Fed+links+rates+to+US+unemployment
http://www.gulbenkian.pt/object160article_id4066langId1.html
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do Governo. Simplesmente, não pode ser e todos, no fundo, sabemos isso. E também 
não vejo o que faz o Conselho de Finanças Públicas ali. Há um mau funcionamento 
institucional qualquer que não está a permitir ver isso com clareza e compreendo que as 
estreitas ligações entre pessoas possam não ajudar a ver o problema, pelo menos como 
eu o vejo. Isto quanto à forma. Quanto ao conteúdo, mais haverá porventura a comentar. 
Os trabalhos de história económica das últimas décadas têm revelado os problemas de 
se fazerem comparações entre países em estádios de desenvolvimento diferentes. Talvez 
se volte aqui a isso. 

13 Dezembro 2012 
Festa Brava 

Há uma "guerra das pensões" no ar. Não se percebe muito bem o que é, mas é. 
Pelos intervenientes, deve ser coisa com as pensões bancárias que 
passaram para o Estado. Mas, então, os bancos não estavam no 
comando? Sim, mas, em "ditadura financeira", todos acabam na mó de 
baixo. E isto também cheira a caminho mais perto do fim. Se calhar 
ando a ver muitos filmes. Todavia... Pobre Presidente, tanta coisa com 
que lidar. 

14  Dezembro 2012 
 
No, it works... 

...mas para alguns. 
"Let’s go over that one more time. Having adopted the policies of Keynes 

in  response to a calamitous recession, the United States has grown more than twice  as 
fast during the past three years as Britain, which adopted the economics of  Hoover (and 
Paul Ryan). Meanwhile, the gaping hole in the two countries’ budgets  has declined at 
roughly the same rate, and next year the U.S. will be in better  fiscal shape than its old 
ally." 
Readmore: http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/12/austerityeconom
ics-doesnt-work.html#ixzz2FG7XAXW0 

14 Dezembro 2012 
Nós, os enganaditos 

No outro dia, os secretários-gerais da CGTP e da UGT saíram satisfeitos de uma 
reunião com o Governo porque um ministro, que não era o das Finanças, lhes dizia que 
o Governo iria propor à troika o aumento por eles pedido para o salário mínimo. Uns 
dias antes, o Primeiro-Ministro tinha tido mais um lapso friedemaniano, desta vez 

contra salários mínimos e, ao que pareceu, osdirigentes sindicais não 
ligaram muito. Mas... O Governo vai propor à troika? Desde quando é 
que a troika manda nesse - e em muitos outros - género de coisas? E 
quem, do Governo, vai fazer a "proposta"? O Ministro da Economia? 
E tem o acordo das Finanças? O que mais espanta neste pequeno 
episódio - embora grande, para quem ganha aquele salário - é que os 

dois experientes e inteligentes sindicalistas tenham ido na conversa. A razão só pode ser 
o cansaço. 
    Hoje, a capa de um tablóide diz que há não sei quantas "pensões milionárias", e o que 
toda a gente está a discutir neste momento é isso, em vez de discutir o facto de o 
Governo estar a impor uma segunda contracção à economia, exactamente como a que 
provocou no ano passado, com os resultados trágicos que todos conhecemos (e aqui 
entra normalmente o argumento de "não haver alternativas").  

Está a ser usada a técnica, que deve ter nome psiquiátrico, dos sucessivos 
enganozinhos, que vai deixando as pessoas cansadas e desarmadas, permitindo que, ao 
lado, os verdadeiros objectivos sejam lentamente prosseguidos. E os objectivos não são 
só os de Vítor Gaspar, mas também os de Miguel Relvas, e dos respectivos amigos. 

18 Dezembro 2012 

http://www.gulbenkian.pt/object160article_id4066langId1.html
http://www.publico.pt/opiniao/noticia/passos-diz-que-pensionistas-nao-descontaram-para-terem-pensoes-tao-elevadas-1577641
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas_publicas/detalhe/ulrich_declaracoes_de_passos_sao_um_insulto_e_nao_sao_verdade.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/12/austerityeconomics-doesnt-work.html#ixzz2FG7XAXW0
http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/12/austerityeconomics-doesnt-work.html#ixzz2FG7XAXW0
http://expresso.sapo.pt/governo-vai-propor-aumento-do-salario-minimo-a-itroikai=f774125
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A ignóbil venda 
Numa primeira mas não apressada avaliação, a venda da TAP tem um principal 
responsável político, o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e um principal co-
responsável, Ricardo Salgado, Presidente do Banco Espírito Santo. Vamos ver o 
que os dois dizem sobre o assunto para melhorar, por agora, esta 
avaliação. Daqui a uns anos, os anais ditarão inevitavelmente a verdade. 
PS: Felizmente, a venda não se fez. Ainda bem. 

20 Dezembro 2012 
Tipos de interesse 

A demissão de Campos e Cunha do cargo de Ministro das Finanças, há uns 
tempos, a demissão agora de Nogueira Leite, assim como a 
persistente atitude de Medina Carreira nos media, fazem destas 
pessoas, pessoas à parte. São do grupo, mas traçaram linhas 
vermelhas, que não passam. Pelo menos é o que parece. Henrique 
Gomestambém pertence a esta lista. Se assim for, nenhum ministro 
tem a desculpa de não lhes seguir o exemplo; nenhum alto 
responsável ligado ao Governo se pode queixar de não conhecer 

precedentes; nenhum deputado da maioria pode deixar de pensar nisto. Concorde-se ou 
não com as opiniões deles e até com algumas das suas acções. E alguém da malta com 
dinheiro e poder também se podia chegar à frente, não com demissões, mas com gestos 
que ajudem a pôr cobro ao que se está a passar. 

20 Dezembro 2012 
Parabéns ao Governo 

Na esperança de que não haja uma reviravolta qualquer, aqui ficam os meus 
sinceros parabéns ao Governo por não vender a TAP e, se alguma razão havia 
num post abaixo, parabéns ao Ministro das Finanças em particular. Dá gosto ter escrito 
algo tão rapidamente desmentido. Com estas se vê que governar é mais fácil do que 
parece. Falta agora decisão idêntica sobre a RTP. E a ANA? Não sei, já é areia a mais... 

20 Dezembro 2012 
O Ministro das Finanças... 

...tem de se demitir. Quanto mais cedo melhor. Não teve uma única conta 
a bater certo. O Governo até pode ficar. Mas Passos Coelho precisa de outra ajuda. É 
preciso renegociar tudo com a troika. 

21 Dezembro 2012 
E por que se deve demitir? 

Porque em ano e meio não mostrou capacidade de se adaptar e porque a política 
europeia, que já mudou muito, continua a mudar, no caso de Espanha, de França, e de 
outros países, como a Irlanda (que renegociou as condições há cerca de um ano). 
Comparem-se metas e prazos dos défices. Espanha, este ano, vai ter um défice de 7% 
(ou acima de 8%, contando com os apoios à banca, que o governo espanhol conseguiu 
que não fossem contabilizados nas suas contas) e de 6% em 2013, ano em 
que não haverá um euro de "ajustamento". Chega de matar o nosso País. Se isto não são 
razões, pergunto-me o que serão razões. A obstinação foi levada longe demais, 
confundindo-se, neste momento, com pura ignorância sobre como funcionam as 
economias, portuguesa e europeia. O Ministro não percebeu a crise, antes de chegar ao 
poder e, no poder, não a quis perceber, o que o impede de perceber as soluções. É pena 
que não tenha sido capaz de mudar, e agora tem de ser mudado. É tão simples quanto 
isto. Claro que nada disto vai acontecer. Mas devia. 

22 Dezembro 2012 
Troika? 

Quatro jornais e uma agência de informação, quatro erros 
(Lusa, JN, DE eExpresso), e um acerto (Público): a Espanha não tem troika, conseguiu 
até agora não ter troika e será por isso, será por ter um Governo que governa com a 

http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO081370.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/henrique-gomes-sai-da-secretaria-de-estado-da-energia-1537539
http://www.publico.pt/politica/noticia/henrique-gomes-sai-da-secretaria-de-estado-da-energia-1537539
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-recua-na-privatizacao-da-tap-1578130
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas_publicas/orcamento_do_estado/detalhe/margem_do_governo_limitada_a_846_milhoes_de_euros_para_cumprir_defice.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/21/actualidad/1356121001_331580.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/21/actualidad/1356115514_987860.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/zona_euro/detalhe/imprensa_troika_vai_dar_mais_tempo_a_espanha_para_reduzir_defice.html
http://economico.sapo.pt/noticias/troika-vai-dar-mais-tempo-a-espanha-para-reduzir-defice_159098.html
http://expresso.sapo.pt/troika-vai-dar-mais-tempo-a-espanha-para-reduzir-defice-imprensa=f775657
http://www.publico.pt/economia/noticia/espanha-e-franca-vao-ter-mais-tempo-para-equilibrar-as-contas-1578377
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própria cabeça, que consegue negociar onde se deve negociar. Troika is bad. Mas... a 
Irlanda tem. Pois, na verdade, ter troika não implica que os governos nacionais façam às 
cegas as políticas alemãs. Mas, o mais importante é recordar que 
Espanha não tem troika. 

23 Dezembro 2012 
Reestruturação 

Há uns tempos tive uma longa conversa telefónica com um responsável sobre 
Portugal de uma agência internacional, ponhamos a coisa assim. Governo 
aqui, coligação ali, pois, o Partido Socialista e tal, e mais isto e aquilo e, sim, o défice, a 
dívida, claro, talvez o BCE, pois, se calhar com os ganhos que a Espanha obtiver, 
exacto, baixa dos juros, claro, sim, pode ser, quem sabe?. Esticámos, esticámos todos os 
argumentos e só nos deu uma solução: reestruturação da dívida. Mas, claro, sem esse 
nome. Nunca mais pensei nisso. Hoje, por coincidência, encontrei a mesma conclusão, 
já com uns meses, e com nome próprio e tudo. 

26 Dezembro 2012 
O governo dos credores 

Em 2012, o Governo português foi à troika buscar 6 mil milhões de euros para 
capitalizar os bancos nacionais. Todas as contas feitas, tinha de ser feito. E quanto paga 
em juros? Paga mais ou menos 3,2% ao ano, taxa que crescerá nos próximos anos até 
4,5%. O governo espanhol fez o mesmo para os seus bancos, na ordem dos 40 mil 
milhões. Também tinha de ser. E quanto vai pagar em juros? 1%. Este dinheiro não é 
oferecido aos bancos, pois eles têm de pagar aos respectivos governos. Não sei quanto 
os bancos espanhóis vão pagar ao seu governo, mas sei que os bancos portugueses vão 
pagar muito (8%?). - Então, não há problema que as taxas de juro sejam mais altas, pois 
quem paga são os bancos. Ao contrário, há problemas, e sérios. Um primeiro é que os 
bancos portugueses ficaram com capitais mais caros e mais entraves para emprestar ao 
resto da economia, e um segundo é que esses capitais mais caros fazem com que eles 
invistam sobretudo em dívida pública nacional. Mas nem tudo são rosas para o lado de 
Espanha, também. É que lá, como cá, esses empréstimos aos bancos acrescem à dívida 
pública e não à privada. O governo espanhol, depois de ter conseguido 
juros baixos, ainda tentou que a dívida fosse considerada privada. Por cá, nem uma 
palha se mexeu, nem sobre os juros, nem sobre a titularidade da dívida. Bastaria uma 
operação contabilística que tornasse essa dívida privada, como de facto é, para não ser 
preciso vender a ANA ao desbarato. Como se sabe, será isso que acontecerá com a 
união bancária, que terá mecanismos de ajuda directa aos bancos. Definitivamente, os 
de cá só merecem um título. 

26 Dezembro 2012 
Reestruturar e perceber 

A economia é uma ciência complexa, com várias vertentes, algumas 
insondáveis. E quem está a aprender pode ter algumas surpresas. Com efeito, ao fim do 
1º ano de licenciatura, a ideia de não pagar o que se deve pode parecer estranha, até 
imoral. Mas é nossa obrigação perceber, ao fim do 3º ano, porque é que isso pode ser 
bom.  

Quando falamos em países, uma boa forma de se compreender economia é 
partir daquilo a que se chamam os "fundamentos micro da macro", isto é, partir do 
raciocínio que se aplicam às empresas para deduções sobre países. Nem sempre isso 
resulta, e temos de ser criteriosos, mas ajuda.  

Em microeconomia, as restruturações são uma das maiores invenções do 
capitalismo, pela simples razão de que permitem a reforma de negócios viáveis, ou o 
fecho de inviáveis, libertando capitais para outras aventuras. É nesse contexto que os 
vários Chapter 11, 13 ou o que for, ganharam fama nos Estados Unidos, e são 
apresentados como exemplo em outras partes do mundo. Ora, essa mesma ideia pode 
ser aplicada a países. Se estes entram em dificuldades de cumprimento, pode valer a 
pena baralhar e dar de novo. A decisão de reestruturar ou não reestruturar tem também 

http://economico.sapo.pt/noticias/economist-aponta-a-reestruturacao-da-divida-nacional_154497.html
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2012/06/27/Spain-bank-aid-to-add-to-government-debt
http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter11.aspx
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implicações na forma como os custos da crise são distribuídos, se se paga aos 
accionistas dos bancos (onde você, directa ou indirectamente, se inclui) ou aos restantes 
cidadãos que pouco ou nada dependem dos bancos (onde idem, aspas); e na capacidade 
de pagamento da economia. Estas duas preocupações são também comuns às empresas, 
aliás.  

O grande problema com as reestruturações é que podem premiar o vilão, isto 
é, promover o chamado moral hazard. Por isso é preciso ter cuidado. Mas há o outro 
lado: a negação absoluta da reestruturação pode levar ao moral hazard ao contrário, a 
favor dos bancos, que assim podem emprestar de qualquer maneira, sem temer 
eventuais perdas. Note-se que os bancos cobram prémios sobre os juros de mercado, 
precisamente para olhar pelos riscos de incumprimento, e devem ser  responsabilizados 
pela medição do potencial de incumprimento dos clientes. 

A reestruturação só não é a maior invenção do capitalismo porque ela foi 
inventada pelos Estados, tendo sido usada desde o século XVI, pelo menos, até à 
Alemanha do segundo pós-guerra, ou depois.  

Para se perceber economia, micro ou macro, é preciso perceber também destas 
coisas. 

26 Dezembro 2012 
Debates 

Havia um tempo em que este blogue era alvo de debate por parte dos "Ladrões 
de Bicicletas", mas esse tempo, infelizmente, acabou. Devo dizer que tenho saudades, 
mas também que acabei por fazer bons e, penso, mutuamente respeitados camaradas da 
blogosfera e de outros círculos. Entretanto, as circunstâncias mudaram, e agora este 
blogue, quando tem sorte, recebe a atenção de autores de outros quadrantes. Um autor, 
que não tenho o gosto de conhecer, do blogue "Blasfémias", deu-me recentemente essa 
honra. Nem sempre correspondo ao debate, apesar de o apreciar, por duas razões 

principais: a primeira é que não é fácil aferir qual o grau de 
profundidade a que aqui se deve ir; a segunda é que presumo 
que o leitor saberá encontrar a bissectriz que mais o convence, 
sem mais ajuda. Isto vem a propósito de um recente 
comentário daquele autor sobre a reestruturação das dívidas 
soberanas, que erradamente classificou de “calote”. Escrevi 
algo e ele escreveu outro algo por cima. Está esclarecido, o 
mesmo autor também acha que, afinal, reestruturações não 

são calotes, e acrescenta coisas que podem interessar ao leitor, mas que não carecem de 
mais comentários meus. Com a devida atenção, podemos aprender ou recordar algumas 
das coisas que lá são ditas – as correctas, de preferência. O mais importante será talvez 
apenas notar que, em economia, a verdade nunca está encostada a lado nenhum. Por 
outras palavras, reestruturações nem são calotes, nem milagres de Fátima. Prefiro 
acreditar que a nova origem das atenções críticas prestadas a este blogue é fruto das 
circunstâncias, e não de alguma mudança na minha perspectiva, que se continua a 
basear na ideia de que os países mais atrasados têm dificuldades que os mais ricos não 
têm, e que o atraso não é fundamentalmente consequência mas sim causadessas mesmas 
dificuldades. 

27 Dezembro 2012 
Epifenomenal 

Quem está a usar o caso do "impostor" em defesa dos seus próprios argumentos, 
porventura não se aperceberá o quanto o caso é 
episódico. O debate vai prosseguir como dantes, em 
Portugal e no resto da Europa, reforçando as conclusões 
que têm sido feitas até aqui, nomeadamente, quanto à 
necessidade do abrandamento na austeridade, das 
reestruturações na periferia, e do acenturar da mudança 
das posições do BCE e da Alemanha. Há dois anos, 

http://ladroesdebicicletas.blogspot.pt/
http://ladroesdebicicletas.blogspot.pt/
http://blasfemias.net/2012/12/27/perceber-a-reestruturacao-de-uma-divida-soberana/
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aqueles mesmos "sabiam" que bastava cortar nas "gorduras"; depois que a austeridade 
seria obviamente redentora e expansionista; e em seguida que bastaria aguentar dois 
anos para se verem os resultados. Agora, tudo isso já é História. Assim como o caso 
Baptista da Silva. Claro que não vale acrescentar que o uso desse caso é uma medida da 
fraqueza da argumentação, pois isso seria usar o mesmo método de discussão. É 
preferível esperar pelos próximos episódios da solução da crise. 

27 Dezembro 2012 
Governo... 

...vende aeroporto de Lisboa à Lusoponte. Interessantemente, no início de 
2012, a Vinci perdeu a compra de 38% dos aeroportos turcos para os Aeroportos de 
Paris. Isto significa que já estavam interessados num negócio destes e isso não é mau. 
Será um dos lados bom do negócio, que confrontará com todos aqueles que ainda vamos 
descobrir. Aos poucos, claro, que nada disto é muito claro. Um dos lados maus é que 
não parece que vá haver mexidas nas rentabilidades da Lusoponte, que agora tem esta 
PPP extra. E tudo isto promete muita construção no futuro, dado que a Vinci é 
essencialmente uma construtora e a maior da Europa. 

30 Dezembro 2012 
O alter ego... 

...de Vítor Gaspar e a sociedade aberta. De notar que também há "banqueiros" 
predilectos à mistura. Depois dizem que este blogue exagera... 

30 Dezembro 2012 
 
 
 

  

http://m.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/european-business/portugal-to-sell-lisbon-airport-operator-to-vinci-for-4-billion/article6750779/?service=mobile
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-12/aeroports-de-paris-agrees-to-acquire-38-of-turkey-s-tav.html
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/dec/28/margaret-thatcher-role-plan-to-dismantle-welfare-state-revealed
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2013 

 
 
A batalha da comunicação 

Quem comprou? A Segurança Social ou Ricardo Salgado? Mas também posso 
estar a ver mal. Dúvidas que seriam dissipadas se fosse disponibilizada toda a 
informação. De qualquer forma, uma excelente notícia para o Governo, no dia seguinte 
ao anúncio do Presidente sobre o envio do Orçamento para o Tribunal Constitucional. 
Mas tudo isto é muito contraditório pois, segundo a teoria oficial, o gesto do Presidente 
deveria ter "assustado" os mercados. 

02 Janeiro 2013 
O dinheiro que se faz por aí 

1) Na dívida pública; 2) Na capitalização pública. Tudo isto é bem, tudo isto é 
capitalismo. Precisava era de ter um Governo a vigiar e não como aliado incondicional. 
Não sei se me faço entender. 

02 Janeiro 2013 
A não-venda da TAP 

Porque não foi vendida a TAP? Será que a resposta revela o futuro? Sim, revela. 
A chave da resposta - mas não a resposta - foi dada por Rebelo de Sousa, na TVI. E o 
resultado é este: a TAP não foi vendida simplesmente porque os credores, 
essencialmente bancos portugueses, não quiseram passar os seus créditos das mãos do 
amigo Estado para as mãos de um empresário que não dava garantias suficientes. E 
disseram isso ao ministro das Finanças. Logo, um dia que o Estado arranje aos bancos 
um novo devedor de jeito, a TAP será vendida. Vai uma aposta? 

03 Janeiro 2013 
A economia do marcado 

Este blogue "descobriu" os bancos como motor da política do Governo. Não foi 
por teoria da conspiração, mas sim por ser a resposta a muitos enigmas. Essa conclusão 
está a tornar-se banal, não só porque muita gente a ela está igualmente a chegar, 
seguramente por outras vias, mas também porque, como seria de esperar, estamos a 
alcançar um patamar acima de qualquer suspeita. O que regularmente acontece quando 
há rédeas demasiadamente soltas. E os três exemplos mais recentes são os da não-venda 
da TAP; da nacionalização do Banif, sem contrapartidas de gestão para o Estado e 
incluindo a cobertura de créditos não recuperados (as famosas "imparidades"); e, hoje, 
do tratamento dado aos desempregados do BCP. Estas medidas não são criticáveis em 
absoluto, mas apenas porque o Governo tem notoriamente filhos e enteados. Isso tem de 
acabar. Não há banqueiros politicamente inteligentes neste país? Há de certeza. Então, 
por que estão calados? Quem tudo quer... 

03 Janeiro 2013 
A vidinha 

Uma leitura rápida dos jornais matinais dá uma imagem deprimente do estado 
do país. Está tudo a tratar da vidinha. E não há um único tipo com dinheiro que fale do 
que se está a passar. Ninguém. Tudo calado. Ninguém se mexe. Bem que se podem 
escudar na crise, nos gestos fracos de um Presidente enfraquecido, na ausência de 
"alternativa", mas nada disso, no fundo, justifica o silêncio. Será que não se percebe o 
que está a ser feito, do Banif à ANA/Lusoponte, das indemnizações de despedimento 
aos desempregados sem apoio, das compras de títulos do Estado aos apoios deste aos 
bancos? Portugal não está sob protectorado. Portugal está sob gente que diz que o país 
está sob protectorado. Gente que, pelo caminho, vai metendo dinheiro no bolso de 
alguns. Quem quer, tudo percebe. E com uma certeza ficámos no último ano e meio: a 
parte supostamente boa do plano, a das supostas reformas, da inventada contracção 
expansionista, é puro logro de gabinete. É preciso tirar as consequências e, pelo menos, 

http://economico.sapo.pt/noticias/juro-a-10-anos-cai-para-6762_159384.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/investir_na_divida_portuguesa_gerou_retorno_de_57_em_2012.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/banif_dispara_14_com_plano_de_capitalizacao.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/valor_do_aumento_de_capital_aponta_para_novas_impariades.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/governo_autoriza_600_trabalhadores_que_vao_sair_do_bcp_a_receberem_subsidio_de_desemprego.html
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no mínimo, falar. Sobretudo aqueles que estão por cima. Acordem, rapazes, que o país 
merece mais do que o que está a acontecer. Muito mais. E vocês têm responsabilidades 
acrescidas. Lembrem-se, Portugal é Europa. 

04 Janeiro 2013 
Seria tão fácil... que o Ministro das Finanças tem de mudar ou sair 

Ao que parece, o Partido Socialista pôs um número naquilo que o divide do 
Governo, que é o valor das normas do Orçamento de 2012 que considera 
inconstitucionais. Bem, não será bem assim, mas convenhamos que é um bom ponto de 
partida para avaliar a distância a que estamos da tão falada alternativa. Ora, e que 
número é esse? Segundo Sérgio Aníbal, no "Público", as três normas potencialmente 
inconstitucionais valem 1570 milhões de euros, ou 0,9% do 
PIB. Apenas. Alguém nos consegue convencer, a nós, bom 
povo português, que atroika, essa entidade com as costas mais 
largas do que o Terreiro do Paço, não permitiria esse acréscimo 
no défice de 2013? Ainda por cima, com uma contracção 
induzida do PIB de menos 0,9%, a economia geraria mais 
impostos e menos défice. Claro que seria possível, sem dúvida. 
E quanto à dívida acumulada que esse maior défice traria 
também não há grandes problemas pois todos, incluindo 
a troika, tivemos a oportunidade de ver o que o Orçamento 
radical de 2012 fez à dívida externa: aumentou-a como em 
poucas alturas antes. 

Mas não é tudo. Também se podia dar um jeito nos 
juros. Pedro Romano, do excelente blogue "Desvio Colossal", fez umas contas sobre 
quanto se poderia poupar em juros, caso Portugal pagasse os do BCE e não os da troika. 
As contas são difíceis de seguir pois o autor partiu de uma poupança de 720 milhões de 
euros por ano, para chegar ao valor mais baixo possível, de 200 milhões de euros, com o 
argumento de que as maturidades são diferentes. Esse argumento não colhe, pois 
diferentes maturidades não implicam necessariamente diferentes prazos de 
empréstimos, sobretudo quando se trata de imprimir dinheiro (enfim...). Mas avancemos 
com um valor plausível de 500 milhões, de poupanças de juros, ou cerca de 0,3% do 
PIB. E coloquemos isso em perspectiva: é metade do subsídio anual que a cidade de 
Berlim (esse antro socialista) dá às artes. Alguém nos convence também que isso não 
seria possível de conseguir? 

Ora aí está a alternativa, um ajustamento de menos 1,2% do PIB. É pouco? Não, 
é muito e, sobretudo, mostraria uma busca de senso, senão de consenso. Os 
consumidores e os empresários acalmavam e saberiam melhor o que iria acontecer já 
em 2013. E, claro, era também preciso acabar com a conversa dantesca - e as 
conferências - sobre o corte de mais 4 mil milhões. 

Com isso, até desculparíamos o Governo do que foi fazer ao Banif, que até 
podia correr bem se fosse bem feito. Embora nunca o devamos desculpar da venda 
irresponsável da ANA à Lusoponte - precisamente para cobrir um "desvio" parecido 
com a alternativa em cima da mesa para 2013. Contradições de um regime de credores. 

05 Janeiro 2013 
E um sujeito pergunta-se... 

...como é que se vive com um ensinamento durante anos e anos e não se 
consegue expressá-lo da maneira mais simples, que todos, mesmo todos, incluindo 
ministros monetaristas, são incapazes de o incompreender, por assim falar. Mas o que 
nos vale é que há sempre alguém que o faz por nós: "For an economy is not like a 
household. A family can decide to spend less and try to earn more. But in the economy 
as a whole, spending and earning go together: my spending is your income; your 
spending is my income. If everyone tries to slash spending at the same time, incomes 
will fall — and unemployment will soar." (Bem, falta a economia aberta, mas 
disfarcemos isso por agora...) E ler o resto aqui, de Krugman, claro.  

http://desviocolossal.wordpress.com/2013/01/03/quanto-poupa-portugal-com-o-financiamento-directo-do-bce/
http://desviocolossal.wordpress.com/2013/01/03/quanto-poupa-portugal-com-o-financiamento-directo-do-bce/
http://www.nytimes.com/2013/01/07/opinion/krugman-the-big-fail.html?smid=fb-share&_r=0
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07 Janeiro 2013 
Tenho sempre... 

...dúvidas e muitas vezes me engano. Por isso, se não fosse o forte travo 
amargo, isto até podia saber bem. 

07 Janeiro 2013 
Ainda os juros (3) 

E ainda dizem que os juros da troika são uma maravilha. É que nem era 
precisocompará-los com os do BCE. Mas, claro, nada disto interessa a quem por cá 
anda a fazer dinheiro com a ajuda do Governo. 

08 Janeiro 2013 
Duas notícias 

Ainda há pouco, distraidamente, ouvi duas notícias. A primeira, em que um 
director qualquer do Hospital S. João do Porto dizia que podia despedir 20% dos 
funcionários e que isso era óptimo, que não se notaria nada. A seguir, da Autoeuropa, a 
explicar o que lá se faz para não despedir trabalhadores, manter tranquilidade na 
empresa e confiança no futuro. Há gente que, de facto, não se enxerga. Pudera, com os 
exemplos que vêm de cima. 

08 Janeiro 2013 
Notícias da Irlanda 

Hoje, o Tesouro irlandês conseguiu colocar 2,5 mil milhões de euros de títulos, 
a vencer em 2017, ao juro razoável de 3,35%, e com uma enorme procura. Uma grande 
notícia. Mas a ela deve-se juntar o seguinte: no final de 2012, depois de ter aumentado 
mais de 10 pontos, a dívida pública irlandesa será de 122% do PIB, um valor parecido 
com o de Portugal, e o défice público será de 8,6% do PIB, muito longe do de Portugal. 
Percebe-se a mensagem? Percebe-se o fundamentalismo do governo português? 
Percebe-se o sinal desta "ida ao mercado", bem sucedida, com uma dívida tão elevada e 
um défice enorme? Ou ainda é preciso mais? Entretanto, neste último trimestre de 2012, 
a Irlanda conseguiu um primeiro ligeiro crescimento do PIB. (1 e 2) 

08 Janeiro 2013 
Afinal, sempre há contracção expansionista 

Mas é aquela que a gente esperava, e não a anunciada pelo Governo, há um ano. 
Na Europa, e num país como Portugal, em particular, ou os governos têm a malta do 
dinheiro sob controle ou acontece isto. Como se compreende que, em situação de forte 
retracção do consumo, empresas ligadas a bens de consumo tenham valorizações 
extraordinárias? Ou, alternativamente, como se percebe que estes sectores não sejam 
mais tributados? O argumento de que é bom, porque assim vão investir e criar emprego 
e riqueza, não é lá grande coisa, pois não se vê nem uma coisa nem outra. O que se 
passa é que o dinheiro dos salários está a ir para os lucros e estes ou ficam parados ou 
estão a ser investidos em activos financeiros, incluindo a altamente rentável - e segura, 
sobretudo quando se tem o Governo na mão - dívida pública nacional. Que seria assim, 
você já o sabia, eu já o sabia, Durão Barroso já o sabia, Cavaco já o sabia, Passos já o 
pressentia. Se calhar Gaspar não o sabia, pois não se falam dessas coisas no Banco de 
Portugal, mas agora já o sabe. É preciso recentrar tudo novamente, o mais rapidamente 
possível. O resto é conversa. Muita gente já se zangou com este blogue e acha-o 
"radical". Mas, com estas, o que querem? E comemoremos este dia, em que um 
desempregado que recebe 800 euros vai pagar mais 6% de imposto. 

09 Janeiro 2013 
E agora, rapazes, vão analisar as privatizações? 

RA: Do you think the IMF pushes countries too fast down the road of 
sophisticated reforms such as accrual accounting and budgeting? Is such a policy 
reasonable, particularly for developing countries with low capacity in accounting? 

RH: I don’t think the issue is so much us pushing countries down this route as it 
is us having to find a way to respond to the requests and demands of our member 

http://pedrolains.typepad.com/2012/Entrevista%20DN%2030%20Dez%202012.PDF
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/citigroup_acredita_que_portugal_ainda_vai_ter_de_pedir_perdao_da_divida.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/novo_mecanismo_europeu_paga_juros_negativos_no_primeiro_leilao.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=Irish+issue+shows+way+for+the+periphery&rlz=1I7ADFA_enPT471
http://www.google.com/search?hl=en&q=Dublin+raises+%E2%82%AC2.5bn+in+bond+sale&rlz=1I7ADFA_enPT471
http://www.google.com/search?hl=en&q=Irish+issue+shows+way+for+the+periphery&rlz=1I7ADFA_enPT471
http://www.dinheirovivo.pt/Graficos/Detalhe/CIECO090051.html
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countries. We are frequently approached by enthusiastic and innovative ministers, 
permanent secretaries, and accountant generals who want their countries to become 
more transparent and implement international 
accounting and reporting standards. Given the 
time, energy, and effort that go into these kind of 
accounting reforms, no one wants to hear that at 
the end of it you will have reached “modified 
cash” or “partial accrual” accounting – they want 
to be at the “state of the art.” So we try and give 
countries advice which responds to their desire to 
make progress toward the upper echelons of 
reporting practice but which is also realistic about 
the timeframe for getting there. At the same time, no finance minister or accountant 
general wants to hear that you won’t get any results for a decade or two – they’ll either 
be on the opposition benches or retired by that point! So we try to structure our advice 
to deliver some results early while sustaining the momentum of reform over the longer-
term as well. (Daqui) 

09 Janeiro 2013 
Já li... 

...o relatório do FMI sobre o Estado em Portugal. Lembram-se 
do Memorando, que era um documento brilhante, feita por técnicos "estrangeiros" 
brilhantes e que afinal foi feito por técnicos portugueses, com base, naturalmente, em 
informação e objectivos definidos internamente? Pois, agora é a mesma coisa, só que 
feita com a ajuda exclusiva dos 11 ministros, incluindo Carlos Moedas, e com 
agradecimentos explícitos a três secretários de Estado e a uma coisa chamada Esame. 
Por outras palavras, um relatório feito por encomenda, com um objectivo central 
definido num "initial benchmark exercise (which the mission team broadly agrees 
with)", isto é, os tais 4 mil milhões de euros de cortes. Tentarei ser mais explícito. Mas 
uma coisa é certa: este relatório caiu numa democracia e vai ser escrutinado, ai isso vai. 

PS: Confere (v. também post seguinte). 
09 Janeiro 2013 

Interessantemente... 
...agora passou-se à fase de discutir os defeitos e as qualidades do já tristemente 

famoso "relatório do FMI". Quase todos dizem mal, alguns dizem bem, até porque 
seguramente há lá coisas boas, como em qualquer trabalho deste tipo, mas dificilmente 
será recordado. Todavia, note-se que o problema não é a qualidade do relatório, que 
até podia ser exímio. O problema é o Governo ter a ideia de cortar aquele dinheiro que 
diz que quer cortar, não explicar 
como chegou a esse valor, nem 
sequer aflorar asconsequências 
macroeconómicas do gesto e, 
grave do ponto de vista político, 
usar uma entidade externa para se 
apoiar na sua escolha. 
Infelizmente para o Governo, todos os truques foram descobertos. Infelizmente para 
nós, não será isso que o vai fazer mudar de ideias, pois não tem outras. Do ponto de 
vista intelectual, não se compreende como alguém consegue defender dois erros 
seguidos sem pestanejos: o de ter ido para além da troika, em 2012, e agora, para 
cobrir esse erro, o de ir para além de tudo o que ainda mexe. O Governo quer reduzir o 
consumo e o emprego e, em consequência, reduz a confiança e o investimento, e agrava 
novamente o défice e a dívida. Allô!? 

11 Janeiro 2013 

https://www.facebook.com/PortugueseSayings
http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2012/11/two-richards-talk-fiscal-transparency.html
http://pedrolains.typepad.com/2013/IMF%20-%20Rethinking%20the%20State%20Portugal%202013.pdf
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO091649.html
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O nosso Monti 
O nosso Monti já está a ser fabricado, vai uma aposta? Uma linha numa crónica 

de VPV, na semana passada, apontava para isso e, desde então, parecem ser vários os 
sinais. Mas posso estar a ver mal.  Também é banqueiro, terá o apoio do Banco de 
Portugal, mas não é ainda claro, nem se calhar o será, já houve aquilo que pareceu 
uma photo opportunity com o CDS e muita gente, que não surpreenderiase estivesse de 
acordo com o gesto, já vai tirando o tapete ao Governo, o que também é indicativo. A 
ser verdade, o PS já o sabe, e as recentes referências a eleições podem estar 
relacionadas. Tudo especulações, vejamos o que o futuro nos revela. Entretanto, para 
mim, o pior é que não consigo perceber se acho a ideia boa (a ser verdadeira), até 
porque se trata de uma pessoa prestigiada, embora ainda não testada nesse tipo de 
funções. Ajudava a perceber se a ideia é boa, por comparação, se o PS apresentasse a 
sua equipa financeira. Não sei como isso se faz em política, pois não se podem queimar 
nomes, mas ajudava termos uns lamirés sobre qual ela seria. Claro que António Costa 
também podia dar uma mão, em defesa do sistema partidário. Ou não. Enfim, não se 
ligue muito, que deve ser da neblina matinal. 

13 Janeiro 2013 
As conversas e o futuro 

Claro que ajuda ter pertencido ao coração de um 
Império, ser vizinho de países avançados, estar no centro da 
Europa económica. Afinal, as instituições fortes estão onde as 
economias fortes estão e estas estão no centro e não nas 
periferias. E isto tudo apesar de meio século de comunismo, 
embora com a face um pouco mais humana (porventura 
pelas mesmas razões). Agora, a verdade é que se anuncia que a austeridade está por lá a 
chegar ao fim. O mais interessante é que a volta ou, pelo menos, o anúncio da volta, 
vem de um Primeiro-Ministro arrependido, que agora é Presidente. 

15 Janeiro 2013 
A Eslovénia está a dar a volta? 

E depois ainda dizem que isto e aquilo, que este blogue está a ver mal a coisa, 
que o que se deve é discutir, sociedade civil para aqui, debate para ali, sim e coisa, é 
preciso vontade, etc. e tal, a reforma do Estado, mercado laboral, certo, juros da dívida 
em baixa, confiança. Pois, feliz ou infelizmente, eu é mais números, e os números são 
estes (porventura ainda optimistas). E dizem que vão ser 
deitados mais uns milhares de milhões pela borda fora. Que 
bom que era poder ensinar-se macroeconomia nas ruas, nos 
pacotes de castanhas, por exemplo. Assim, as pessoas veriam 
que o "enorme aumento de impostos" foi culpa da austeridade 
de 2012, e que os 4 mil milhões de cortes são a mesma face da 
mesma moeda ou, por outras palavras, veriam a austeridade 
para falhar de 2013 sobre a austeridade já falhada de 2012. A 
alternativa? Parar. Como? Por exemplo, assim. O resto é 
conversa, muita conversa. 

15 Janeiro 2013 
Transparência 

O IGCP deveria ser obrigado a revelar logo quem compra os títulos da dívida 
portuguesa, para que não hajam dúvidas de entendimento entre o Governo e os bancos 
portugueses (ou a Segurança Social). Claro que mais tarde se sabe sempre. Um trabalho 
jornalístico interessante, com esperanças de não dar resultados positivos, pois não se 
pode acreditar que se viva num país assim, seria o de correlacionar as vendas bem 
sucedidas dos títulos portugueses com momentos críticos do ciclo político do Governo 
(ver mais em posts anteriores). 

16 Janeiro 2013 

http://www.google.com/search?hl=en&q=U+bailout+not+for+Slovenia%2C+says+president&rlz=1I7ADFA_enPT471#hl=en&tbo=d&rlz=1I7ADFA_enPT471&sclient=psy-ab&q=EU+bailout+not+for+Slovenia%2C+says+president&oq=EU+bailout+not+for+Slovenia%2C+says+president&gs_l=serp.3...2756.2756.0.2943.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0.les%3B..0.0...1c.1.1-kujkhuA3Q&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://expresso.sapo.pt/recessao-destroi-plano-b-do-governo=f779565
http://expresso.sapo.pt/recessao-destroi-plano-b-do-governo=f779565
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/01/seria-t%C3%A3o-f%C3%A1cil-que-o-ministro-das-finan%C3%A7as-tem-de-mudar-ou-sair.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/juros_em_alta_em_antecipacao_de_leilao_de_divida.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2012/10/palpites.html
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Porque é que o Governo (e a Sra. Merkel) não gosta da OCDE 
...um vídeo com declarações de um proeminente defensor da "reforma do 

Estado", que me deixou sem palavras. O argumento era este: "como todos sabem, ela é 
necessária e, por isso, é necessária e, sendo necessária, tem de ser feita". Mas é um 
vídeo que merece mais do que espanto popperiano, pois muita gente argumenta da 
mesma maneira. Precisa de algo mais, mas ainda não sei o quê (normalmente uma conta 
nas costas de um envelope chegaria, mas será preciso primeiro saber qual). 

17 Janeiro 2013 
Acabei de ver... 

No post anterior a este pedia-se uma conta de envelope e fui ver. Mas, para quê? 
Há muita gente a fazer contas a sério. Uma breve pesquisa na Internet (o segredo está 
nas palavras que se googlam), levou-me a um trabalho, feito sob a égide da 
OCDE, sobre alternativas de ajustamento, justamente intitulado “Portugal: assessing the 
risks around the speed of fiscal consolidation in an uncertain environment". Note-se que 
não é um trabalho "alternativo", mas sim do coração da disciplina de Economia. E o que 
faz o trabalho? Compara duas alternativas de ataque à crise. Na primeira, os objectivos 
são nominais, isto é, fixos; na segunda, os objectivos dependem do progresso da 
economia, ajustam-se ao andamento da economia. Em inglês técnico, o trabalho 
compara uma estratégia de "sticking to nominal deficit targets" com outra de "letting 
automatic stabilizers play". Estas duas estratégias são semelhantes, relativamente aos 
objectivos de redução do défice público e da dívida, e não presumem nenhuma 
reestruturação ou negociação de juros. E têm níveis de risco comparáveis. Na primeira, 
na que o Governo segue, o principal risco é o de excessiva contracção do produto, do 
crescimento, que pode acabar por não beneficiar nem a redução do défice, nem da 
dívida. Tal como aconteceu em 2012. Na segunda, o risco cai sobre a redução da dívida. 
Mas ambas são arriscadas. E qual é a principal diferença? É de quem manda, quem tem 
o poder. O risco ou cai para o lado dos credores ou para o lado dos cidadãos. Mas, 
notem, não são os custos, a desconfiança, ou outras coisas negativas. É orisco. 

Pegando nas palavras do artigo: "To sum up, both strategies considered would 
in most cases result in sustainable debt dynamics, but there is a trade-off regarding the 
risks implied. Relative to the 'automatic stabilisers' strategy, the 'nominal targets' 
strategy brings more certainty in terms of debt decline and lower interest rates in the 
medium-term, but at the risk of a deeper recession in 2013-14, reflected in higher 
unemployment and declining prices." (p. 17). 

E o que é que isto interessa? Interessa porque, ao se dar espaço aos 
estabilizadores automáticos, não são necessários ajustamentos selvagens como o que 
está em curso, nem a tal "reforma do Estado" dos 4 mil milhões. É fazer o resto das 
contas. Claro que a verdadeira questão não é essa, das contas, mas sim política. É por 
isso que é sempre falacioso falar da inexistência de alternativas. E, para azar, aquela de 
que acima se fala joga no mesmo tabuleiro da que ainda está em curso neste país. 

17 Janeiro 2013 
O FMI não percebe? 

O FMI não tem dois representantes a viver em Lisboa que lêem, ouvem e vêem 
osmedia e, eventualmente, escutam pessoas com responsabilidades? Tem. Então, o que 
é que eles fazem? Não explicam aos seus colegas que não falam uma palavra de 
português que os seus recorrentes anúncios já só caem em saco roto e descredibilizam a 
instituição e o programa de ajustamento? Não lhes explicam que em Portugal o "povo" 
já percebeu que não são eles quem manda? Não lhes explicam que todos esses anúncios 
aterrorizadores só prejudicam a economia? Não lhes explicam que cada vez que falam 
se encostam ainda mais a um governo extremamente impopular? E que deviam, pelo 
menos, seguir o exemplo da Comissão Europeia que anda desde há uns tempos, 
justamente, mais silenciosa e cuidadosa? Tenham mais contenção e deixem o país 
governar-se, que ele sabe bem o que tem de fazer. Talvez um encontro dos funcionários 

http://pedrolains.typepad.com/2013/OECD%202012.pdf
http://pedrolains.typepad.com/2013/OECD%202012.pdf
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/fmi_coloca_dois_representantes_permanentes_em_portugal.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/fmi-quer-medidas-alternativas-rapidas-se-houver-chumbo-constitucional-1581247
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do FMI com a "sociedade civil" os ajudasse a perceber os "erros de comunicação" que 
andam a cometer. 

18 Janeiro 2013 
Novas oportunidades 

Anúncio na contracapa de uma revista, esta semana: "Com o aumento da 
esperança média de vida, o número de pensionistas é cada vez maior quando comparado 
com o número de trabalhadores, o que torna o sistema de pensões difícil de sustentar. E 
com as actuais fórmulas de cálculo, as pensões poderão vir a ser até 40% inferiores ao 
valor do último ordenado da vida activa. Se quer defender o seu nível de rendimento na 
reforma, deve por isso começar a constituir uma poupança dedicada a esse objectivo 
(...)", e ir aqui: www.aminhareforma.pt. Para a semana, haverá seguramente um anúncio 
para conceder crédito a enpreendedores com projectos de investimento em 
"transaccionáveis"... 

19 Janeiro 2013 
Se amanhã... 

O Governo pediu mais tempo mas teve de arranjar um nome complicado para a 
coisa, não fosse a gente pensar que cederam e pedir menos impostos, menos cortes e 
menos austeridade. Mas continuaremos a pedir, com redobrada força. Embora 
esta reestruturação ainda pareça muito fraquinha. A seguir. 

22 Janeiro 2013 
Os 12 passos 

Se acreditarmos no Governo, o pedido de mais tempo para pagar os 
empréstimos da troika deveu-se a uma mudança de conjuntura em Berlim, Paris, 
Frankfurt ou Bruxelas, prontamente aproveitada, em comunhão com a Irlanda, o 
segundo país resgatado e bem comportado. Todavia, não chega acreditar no Governo, 
por uma razão principal: também houve mudanças quanto ao nível de austeridade 
exigido pelos credores oficiais internacionais, aproveitada pelo governo irlandês, assim 
como o espanhol e o grego, e descartada pelo português (ver algures neste blogue).  

Precisamos de saber mais, para o que devemos fazer a mesma pergunta de 
sempre: quem ganha com o alargamento dos prazos dos empréstimos? Se houver menos 
austeridade, podem ganhar muitos; se se mantiver o mesmo nível ou se for aumentado, 
as contas são mais difíceis de fazer. Mas, vejamos.  
O Estado português tem, fundamentalmente, dois tipos de 
credores, a troika, por um lado, e os bancos portugueses e 
internacionais e vários fundos de investimento, por outro. 
Entre este segundo tipo, como sabemos, os bancos 
portugueses ganharam um peso considerável, nos últimos 
12 a 18 meses. Ora, se o Estado puder levar mais tempo a 
pagar à troika, pode pagar mais depressa aos restantes credores. Será isto? Não deve ser 
toda a verdade porque, caso contrário, seria fácil demais. Mas deve andar lá perto. 
Entretanto, fomos sendo entretidos por debates e conferências sobre a "refundação do 
Estado" e informados por secretários de Estado de que haverá ainda mais austeridade 
em 2013. Enquanto isso, o Ministro das Finanças remeteu-se ao silêncio, aparecendo 
agora com a boa nova do pedido da moratória. Parece claro que as duas coisas são para 
ser separadas. Paralelamente, os presidentes dos bancos portugueses também nada 
disseram durante o último mês ou mais, silêncio quebrado ontem por Fernando Ulrich, 
em apoio do Governo (de notar que Ulrich, em três meses, mudou de ideias quanto à 
necessidade de eleições antecipadas). 

Teorias da conspiração? Não, um exercício legítimo de quem quer compreender 
o que se passa, num contexto em que, comprovadamente, o que se passa pouco tem a 
ver com o que é dito oficialmente. 

PS: Se este post tivesse sido escrito 24h depois teria sido um pouco diferente, 
mas não na substância. Ver adiante "O que fazer com a viragem?". 

22 Janeiro 2013 

http://www.aminhareforma.pt/
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/portugal_pediu_extensao_do_pagamento_dos_emprestimos_para_facilitar_regresso_aos_mercados.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/portugal_pediu_extensao_do_pagamento_dos_emprestimos_para_facilitar_regresso_aos_mercados.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-22/noonan-says-eurogroup-may-extend-ireland-portugal-efsf-loans.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/divida_publica_detida_pelos_bancos_atingiu_maximo_historico_em_novembro_de_2012.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/divida_publica_detida_pelos_bancos_atingiu_maximo_historico_em_novembro_de_2012.html
http://www.ionline.pt/portugal/fernando-ulrich-diz-nao-existe-uma-crise-politica-portugal
http://www.ionline.pt/dinheiro/fernando-ulrich-defende-eleicoes-antecipadas
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Mais tempo (2) 
Estranhamente, não consegui encontrar nada sobre o alargamento do prazo dos 

empréstimos da troika, nas páginas do FT ou do WSJ. Talvez apareça algo amanhã. 
Todavia, no "Irish Times", a história aparece com contornos interessantes (sublinhados 
meus): 

"Last night, euro zone finance ministers agreed in principle to extend the 
maturity of Ireland’s rescue loans, a move with potential to cut the cost of the bailout by 
billions of euro.The ministers called late last night for an examination of the maturity of 
Ireland’s loans from the EFSF, the fund controlled by euro zone countries." 

"Fianna Fáil finance spokesman Michael McGrath claimed a deal to extend the 
maturity on loans to Ireland from the EFSF was already committed to in July 2011 by 
EU governments but has yet to be implemented.  'In a communique on 21 July 2011, the 
Heads of State or Government of the Euro area agreed to extend the maturity of EFSF 
loans to Greece to up to 30 years and it was agreed that this concession also be extended 
to Portugal and Ireland,' he said. 'While I welcome the commitment of the euro zone 
finance ministers to examine this, the question is why has this measure not already been 
implemented?'" 

Fianna Fáil é o principal partido da Oposição, de centro-direita. Interesting. 
22 Janeiro 2013 

Os 12 passos (2) 
1. Decisão do Eurogrupo quanto ao alargamento dos prazos dos empréstimos 
datroika (não divulgado). 
2. Anúncio do "enorme aumento de impostos" para 2013. 
3. Anúncio de mais austeridade para 2013 (de 4 mil milhões). 
4. Nacionalização parcial do Banif. 
5. Privatização da ANA. 
6. Reforço da intenção de aplicar mais austeridade (com publicação do "Relatório do 
FMI"). 
7. Entrada em vigor do "enorme aumento de impostos". 
8. Anúncio da decisão do alargamento dos prazos dos empréstimos da troika. 
9. Anúncio preliminar do défice de 2012, de 5% (com a privatização da ANA). 
10. "Regresso aos mercados" (com os bancos portugueses, incluindo o Banif). 
11. Anúncio do défice de 2012, abaixo de 5%. 
12. Recaída... 
(É por estas e por outras que a História dá tanto gosto: em querendo, não se lhe escapa 
nada) 
Se amanhã... 
...o Ministro das Finanças anunciar para 2012 um défice de 5% do PIB, sem o encaixe 
da concessão da ANA, espero que o movimento de indignação seja generalizado. Pense-
se um pouco no que isso sifnificaria. 

22 Janeiro 2013 
O que fazer com a viragem? 

Muitos já o sabiam, mas o povo não, embora pudesse sabê-lo se tivesse lido as 
notícias sobre Espanha de ontem. De facto, estamos numa viragem, pois uma parte 
considerável dos títulos vendidos pelos países periféricos está a ser comprada por 
bancos e fundos sedeados no estrangeiro. Em Espanha, ontem, a proporção foi de cerca 
de 60% e, em Portugal, hoje, não ficará longe disso. É uma viragem pois já não são 
bancos nacionais em combinação com governos nacionais a fazê-lo. Dito isto, é 
necessário colocar três questões, a saber, qual a origem da viragem, porquê agora e, 
mais importante, o que fazer a seguir. 

Esta viragem está há muito planeada por Bruxelas e Frankfurt, com a 
intervenção dos mais importantes governos europeus e, obviamente, periféricos. A ideia 
é dar ao BCE um papel no mercado dos títulos da dívida pública, condicionado a que os 
países da periferia conseguissem colocar alguma dívida em mercado aberto. A 

http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2013/0122/breaking10.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/01/se-amanh%C3%A3.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=Spain+boosted+by+10-year+bond+sale&rlz=1I7ADFA_enPT471
http://www.google.com/search?hl=en&q=Spain+boosted+by+10-year+bond+sale&rlz=1I7ADFA_enPT471
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/maioria_da_procura_da_emissao_esta_a_vir_do_estrangeiro.html
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nomeação de Draghi para o BCE abriu a porta, a eleição de Hollande ajudou, e os 
governos periféricos, ao garantirem que estavam no jogo, também. Um aspecto 
importante, é que as garantias da periferia foram dadas em circunstâncias diferentes, 
quer quanto ao nível de austeridade, quer quanto à existência ou não de financiamento 
sob a égide de troikas. Espanha não pediu a intervenção e teve menos austeridade, 
seguindo-se os países intervencionados, Irlanda, Portugal e Grécia, sendo que este 
último foi o que teve mais austeridade, uma intervenção externa mais intrusiva, e piores 
resultados. 

E porque se dá esta viragem agora? Essa pergunta é mais difícil de responder, 
por enquanto. Em primeiro lugar, note-se que as armas utilizadas já existiam, pois não 
foi necessário mudar nenhum tratado europeu. Ou seja, teria sido possível seguir este 
caminho logo no início da crise, há dois anos. Mas também houve alguma 
aprendizagem, entretanto. A decisão de fazer o que está a ser feito foi formalmente 
tomada em Julho de 2011 (ver post "Mais tempo (2)") mas ainda foi decidido esperar 
mais uns tempos. As razões serão várias e algo difíceis de perceber. Entrados em 2012, 
o governo irlandês porventura quis esperar pela presidência da EU, o português pelo 
orçamento de 2013 e o enorme (e absurdo) aumento de impostos, e o alemão terá 
gostado do adiamento da decisão que coloca a eventual solução da crise mais perto das 
eleições que vai ter em Setembro. 

Finalmente, o que fazer com a viragem, com a mudança nas condições dos 
mercados da dívida soberana? Essa pergunta já foi parcialmente respondida na Grécia, 
onde haverá uma moratória na austeridade de 6 meses, decidida pelo Eurogrupo, e em 
Espanha, a quem já foi autorizado um défice de 8% em 2012 e de 6% em 2013. 
Também a Irlanda ainda está com elevados défices e muito longe do objectivo de 3%. 
Isto significa claramente que a viragem está a trazer mudanças no grau de austeridade 
exigido aos países periféricos.   

E em Portugal? Em Portugal, o Governo ou assume, finalmente, que tem de 
acompanhar a viragem, ou então tem de sair. Mas isso fica para outros debates. 

23 Janeiro 2013 
Visita de estudo e outros assuntos 

Fomos enganados? Bem, por regra, o povo é sempre enganado pelos governos. 
Mas fomos mesmo enganados com esta coisa de 93% da venda de títulos ter sido feita 
estrangeiros? É difícil saber, mas pode-se pensar nisso. O Governo está cansado de ser 
acusado de andar em conluio com os banqueiros nacionais, de lhes arranjar dinheiro 
para eles depois comprarem a sua (do Estado) dívida. Por isso, havia uma motivação 
política para vender agora sobretudo a estrangeiros. Estas vendas são feitas por 
sondagem. Isto é, há uma malta, porventura do IGCP, altamente especializada e 
eficiente, que anda pelas praças internacionais a dizer o que se passa e quão bom é o 
negócio, a atrair investidores. É possível que o Governo tenha dado instruções para que 
essa malta convencesse o maior número possível de investidores estrangeiros. A isso 
pode juntar-se uma combinação com os banqueiros portugueses para não irem a leilão 
ou para fazerem ofertas menos interessantes. Isto não é teoria da conspiração: é uma 
possibilidade. E a estratégia não seria necessariamente errada.  

A possibilidade de entendimento é alargada com a leitura de mais uma visita de 
estudo da turma dos banqueiros - foram oito - ao Estado, e desta vez ao Ministério da 
Economia, no próprio dia do leilão. Foram falar de quê? Mas estão a ver a mensagem, 
ao Ministério da Economia, economia, transaccionáveis? Sem mais esse gesto 
publicitário, talvez se pudesse começar a pensar que as coisas estavam a mudar. Mas 
não estão. E reparemos agora em quem está a mandar felicitações ao Governo, se as 
confederações patronais estão contentes.  

O futuro dirá quanto o sucesso junto dos investidores estrangeiros desta ida ao 
mercado foi ou não fabricado. Mas, note-se, o povo pede que as idas não se repitam 
muito, por enquanto, pois 5% de juro é mais, muito mais, do que os 3,4% pagos 

http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/portugal_coloca_93_da_emissao_no_estrangeiro.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/portugal_coloca_93_da_emissao_no_estrangeiro.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/divida_publica_detida_pelos_bancos_atingiu_maximo_historico_em_novembro_de_2012.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO094414.html


 
286 

 

à troika, que já é alto para um país que precisa de monetarização do défice, isto é, de 
juros a 1%.  

Dito isto, com mais ou menos encenações, trata-se mesmo de uma viragem. O 
que amplia largamente as responsabilidades de quem anda a pedir menos austeridade.  
Nota: Sei que houve a intervenção de um consórcio bancário e, se calhar, a sondagem 
foi feita por ele. Fica só aqui a referência, para não complicar a história, até porque era 
preciso saber como se usa uma coisa e outra, isto é, o consórcio e o IGCP, e quem 
paga o quê a quem, em comissões. Há muito que aprender sobre o funcionamento destas 
operações, sobretudo por quem não pertence ao meio, que é bem fechado. 

24 Janeiro 2013 
Às vezes... 

...escrevo uns posts um bocado especulativos, é verdade. Mas foi assim que 
aprendi na minha profissão: levantar questões, mesmo que pareçam à primeira vista 
absurdas, para ter boas linhas de investigação e boas respostas. Mas às vezes também 
sou compensado. Por exemplo, há ano e meio não se ouvia muito dizer que 
o memorando não tinha sido 100% imposto pela troika, e hoje sabemos que não foi. E 
há mais acertos espalhados por este blogue abaixo. Enfim, uma reflexão que vem do 
carácter mais especulativo do post anterior a este. Todavia, mais tarde ou mais cedo, 
graças à democracia, a verdade será conhecida. 

24 Janeiro 2013 
E o Pai Natal existe 

Seria assim tão absurdo Seguro e Costa reunirem-se, decidirem quem é melhor 
para liderar o partido, combinarem um lugar de força para o segundo no futuro Governo 
e escolherem entre eles o Ministro das Finanças ideal e outros ministros importantes? E 
fazerem em conjunto as listas de deputados? Estilo Blair com Brown e, ao que tudo 
indica, Cameron com Osborne? Até o podiam fazer atirando uma moeda ao ar para ver 
quem fica à frente. O povo agradecia, abriam um novo paradigma de Oposição, e 
livravam-nos mais depressa deste radicalismo de trazer por casa que nos governa. Se 
não se despacham, arriscam-se a que o actual governo se livre primeiro do radicalismo, 
que tem um nome, e lhes troque as voltas. É assim tão importante ser PM? Ou o que 
acontece é que em política não se podem fazer compromissos destes? Desculpem as 
perguntas, que eu é mais essa coisa chã e simples chamada economia. 
PS: É isto? 

27 Janeiro 2013 
Mais tempo (3) 

A maneira como somos mal informados neste país é brilhante. Bruxelas vai, ao 
que tudo indica, alargar os prazos de pagamento dos fundos europeus 
da troikaemprestados a Portugal e Irlanda. O Governo português já mandou dizer que 
não, que isso não vai aliviar nada os "bolsos dos portugueses", e os comentadores 
respondem, quase unanimemente, que não, nada disso, não vai mudar nada. Mas, então? 
Sim, não alivia os juros... mas alivia os encargos anuais com a amortização dos títulos, 
que é a mesma coisa. Quem puder que explique melhor. Eu prefiro citar outra vez: 
"Euro zone finance ministers agreed in principle to extend the maturity of Ireland’s 
[and Portugal's] rescue loans, a move with potential to cut the cost of the bailout by 
billions of euro." Não é para agora, é para mais tarde, provavelmente para o ano das 
eleições legislativas, mas as contas têm de ser feitas agora. Por exemplo, para quando se 
fala da "necessidade" do corte dos 4 mil milhões. Com esta geral falta de atenção, é 
mesmo fácil enganar o freguês. Ou estou a ver mal a coisa? 
PS: Em resposta à última pegunta, talvez não. 

27 Janeiro 2013 
É preciso parar com isto 

Bastaria olhar para o nível de desemprego para se perceber que as coisas estão 
mal, muito mal. E melhor ainda se perceberia se se tivesse em conta quanto desse 
desemprego é para ficar e que uma grande parte dele não só não tem qualquer apoio 
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financeiro, como está virtualmente abandonado em relação à formação. Mas olhar para 
o desemprego é, para muitos, socialismo. Por isso, é preciso encontrar outros 
argumentos para convencer os mais cépticos da necessidade de mudança rápida. 
Olhemos então para a rapidez do chamado ajustamento e para os efeitos mais 
importantes. Esta perspectiva é nova, embora já esperada, uma vez que só agora temos 
os dados para o crescimento e os défices relativos a 2012.  

No quadro junto podemos retirar algumas conclusões muito simples quanto à 
dureza do ajustamento português, comparado com os demais países da periferia (e o 
RU), e quanto aos resultados. Na parte A do quadro, podemos ver que Portugal teve o 
segundo pior ritmo de crescimento do PIB, em 2011 e 2012, a seguir ao da Grécia. Na 
parte B, podemos ver que, em 2011, Portugal teve uma redução significativa do défice, 
mas que em 2012 a redução foi praticamente nula, o que implica que a relação entre 
redução do défice e do crescimento é a pior de todos os países indicados no quadro. 
Podemos ainda ver, na parte C, que Portugal teve o maior aumento da dívida em 
percentagem do PIB. E, finalmente, na parte D, podemos ver a enorme dimensão do 
ajustamento externo, entre 2012 e 2011 e entre 2011 e 2010 (não foi ainda possível 
encontrar dados comparativos para 2012).  

Será porventura necessária alguma intuição macroeconómica para se perceber a 
gravidade e amplitude destas comparações, o que muita gente já terá. Os principais 
responsáveis sabem bem ver estes números, e não é o que esperavam, quanto ao 
crescimento e quanto à evolução do défice e da dívida pública. Vale a pena insistir 
nos erros de previsão do que aconteceu, uma vez que os mesmos argumentos estão a ser 
utilizados para se fazer igual caminho, em 2013. O que não vale mesmo a pena é 
prosseguir no debate sobre a existência de alternativas, pois isso já há muito que se 
percebeu que é falacioso. Pode é não haver, neste momento, vontade ou força política 
para a seguir e isso precisa de ser mudado. E é até possível que a Europa, carente como 
está de boas notícias, receberia bem uma nova política em Portugal, que traduzisse as 
mudanças que se estão já a fazer sentir a nível internacional. 

Gostaria de ter tido mais tempo para este exercício, que assim é menos preciso, 
mas aqui fica para poder ser eventualmente melhorado. 

28 Janeiro 2013 
Há pessoas... 

Há pessoas cultas, inteligentes, bem-intencionadas, viajadas, de espírito aberto, 
que acham que um "ajustamento" - isto é, uma quebra do PIB - de 20 ou 30%, num país 
desenvolvido da União Europeia, é algo perfeitamente natural e até redentor, embora 
custoso, abrindo portas para uma sociedade mais justa e equilibrada e uma economia 
mais dinâmica. Isso porque, entre outras coisas, o "país" viveu acima das suas 
possibilidades e investiu demasiado em bens não-transaccionáveis e auto-estradas. Esta 
linha de pensamento é imune a qualquer aritmética, a qualquer conta sobre o peso das 
infra-estruturas, a qualquer explicação sobre "transaccionáveis". Mesmo depois do outro 
grande mito, o das "gorduras do Estado", ter sido totalmente, cabalmente, desfeito. E 
imune a qualquer narrativa sobre o passado da mesma ideia e das suas consequências 
políticas. Como há muita gente que, intuitivamente, olhando para as suas próprias vidas, 
sabe que isso não é assim, não nos admiremos que 25% das pessoas em Portugal votem 
em partidos no extremo da esquerda. Isto já não vai lá com argumentos. Só irá com o 
tempo, mas nem toda a gente tem paciência, ou com outra grande manifestação - que 
não acontecerá. Ou então com a "Europa" onde, obviamente, essa ideia do ajustamento 
sem limites não tem nem um décimo da adesão. Enfim, quase que apetece arrumar as 
botas, que a razão já tem pouco a ver com o que se passa e vai passar. 

28 Janeiro 2013 
A Europa e nós 

Descubra as diferenças. 
28 Janeiro 2013 
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Reestruturação, disse ela 
"'Como explica que não estamos perante uma reestruturação da dívida ou um 

novo programa?” respondeu: 'Na pureza técnica, é uma reestruturação. Mas como a 
expressão ‘restruturação’ passou a ter uma conotação negativa, que implica perda para o 
investidor, é importante salientar que não é disso que se trata.'" Ou seja, é azul, mas 
como as pessoas não gostam de azul, não é azul. (Aqui) 

30 Janeiro 2013 
-700.000.000 

Ok, já que ninguém calcula, calculo eu. É esta a poupança anual que vamos ter 
em "juros" com a reestruturação dos empréstimos europeus da troika. Como cheguei a 
esse número? Como toda a gente que gosta destes títulos (lembram-se deles?). Assim: 
Portugal paga 7 mil milhões de juros por ano, a reestruturação é pequena, pequeno para 
mim são 10%, logo a poupança será de 700 milhões. Já alguém fez outras contas? Sim? 
Óptimo, avance, que são necessárias para a discussão da "refundação do Estado" ou lá o 
que é. Ou serão só 350 milhões? 

31 Janeiro 2013 
Governos 

As perguntas sobre governos em Portugal, neste momento, podem ser estas: 
será que o PS conseguiria fazer um governo sem ir buscar gente aos bancos e às grandes 
empresas? Mesmo a nível de secretarias de Estado? E será que conseguiria fazer um 
governo totalmente independente do Banco de Portugal? E afastaria a ideia de ter 
assessores ligados a interesses económicos, como o presente governo tem? Os bancos, 
as grandes empresas e o Banco de Portugal têm méritos, muitos méritos, mas não 
podem ter pontes para o Governo, pois este tem de ter autonomia para fazer as suas 
escolhas e tomar as suas decisões. Claro que o mundo ideal não existe, mas as 
aparências já são meio caminho. A propósito de uma instituição como o Conselho das 
Finanças Públicas, na recente conferência sobre o Estado, na Gulbenkian, o historiador 
económico Lars Jonung, presidente do conselho sueco, diz isto: estes conselhos têm de 
ser independentes, e não deve haver contactos informais com o Governo (ver aqui, p. 
21). Isso é impossível de conseguir se se for buscar gente às instituições com as quais os 
governos não devem ter contactos informais. 

01 Fevereiro 2013 
A frequência, o à-vontade,... 

...a naturalidade, com que se fala de cortes do PIB de 25%, ou até de 40%, 
revela o quê? Ignorância macroeconómica? Desatenção histórica? Argumentação de fim 
de linha? 

01 Fevereiro 2013 
A demissão... 

...de Daniel Bessa tem a ver com isto?: "Durante o período de vigência da 
assistência financeira da União Europeia ao Estado Português, fica suspensa a aplicação 
da condição mínima de rating prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 8.º do 
Regulamento de Gestão do Fundo dos Certificados de Reforma, ao sistema bancário 
Português." Alguém sabe? Qualquer um pensaria duas vezes, pois há muito para dar 
para o torto. E depois digam que a Segurança Social não é "sustentável". Ou então não 
estou a perceber nada de nada, mesmo. 

02 Fevereiro 2013 
Portugal não é a Irlanda 

Ou, pelo menos, o Ministro das Finanças português não é o Ministro das 
Finanças irlandês, que diz isto: "Finance Minister Michael Noonan insisted an extension 
of the maturity of the EFSF loan could save the state billions of euro." Por cá, silêncio 
ministerial envergonhado. Ou à espera de ano de eleições. Ou silêncio com estratégia 
escondida. E a Oposição portuguesa também não é a irlandesa, que pede mais: "Fianna 
Fail's Michael McGrath said Ireland should seek a 10-year deferral of interest rates, just 
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as Greece did in November. While he welcomed the extended maturity on the EFSF 
loan, saying it would help Ireland's overall debt profile in the long run, he insisted more 
needed to be done by way of an interest holiday." Rapazes (e raparigas), temos de andar 
mais atentos! 

02 Fevereiro 2013 
Ando... 

...a tentar perceber António Costa. Por exemplo, é verdade que recebeu em casa 
os "banqueiros", que lhe deram o aval? (Seria grave, mas ainda tem remédio) Por que 
critica Seguro por não ir a um debate com o fim desenhado à partida? E também ando a 
tentar perceber as severas reprimendas de muitos ao esforço de união no PS, esforço tão 
comum por esse mundo politicamente desenvolvido fora, de Obama a Mrs. Clinton, de 
Cameron a Osborne, de Hollande a Royale (bem, ok, é a França...). Claro que nunca 
vou perceber nada, mas tento porque a figura desperta alguma simpatia. Ainda dizem 
que a política... 

PS: Ah, ok, já percebi mais um bocado. Então, a pergunta é: a ideia é seguir no 
futuro o mesmo caminho de agora, entre banca e política, tal e qual? Talvez seja só um 
lapso... 

04 Fevereiro 2013 
Realmente... 

...só duas pessoas neste Governo teriam de pedir desculpas pelo TGV, pois os 
outros nunca se pronunciaram em público. A não ser quando falam dos afamados e 
inexistentes "não-transaccionáveis". Mas pedidos de desculpa não estão na moda. 
Entretanto, há coisas boas no anúncio da ressurreição do TGV para Madrid, todas elas 
económicas, e coisas más, todas elas políticas. Aguardemos os próximos episódios. 

05 Fevereiro 2013 
Reformas e honestidade intelectual 

É assim: a gente diz o que é preciso fazer para crescer, a saber, liberalizar 
despedimentos, reduzir subsídios de desemprego, liberalizar rendas de casa, abolir 
feriados, baixar salários, etc. Depois, vemos que nada acontece e, logo, pedimos ainda 
mais. Perante tanta desonestidade intelectual, não admira que haja revoltas até onde elas 
seriam menos esperadas. 

06 Fevereiro 2013 
Financial Times sobre Portugal 

Escreve Peter Wise no FT: "Portugal raised exports by 5.8 per cent in 2012, 
with a surge of almost 20 per  cent in shipments outside Europe, lending support to 
eurozone policy makers who  argue that austerity is the best way to make struggling 
peripheral economies  more competitive in international markets." Faltaria só dar-nos as 
medidas desse crescimento da competitividade. Ou um artigo de conclusões 
essencialmente dedutivas e, porventura, algo apressadas. 

12 Fevereiro 2013 
Silêncio ensurdecedor 

O que é que nós, cidadãos, podemos fazer para obrigar o Presidente da 
República a sair do silêncio e a falar sobre a acção do Governo e pedir uma correcção, 
agora que se confirma o crescimento do desemprego? Ou, o que é que nós, cidadãos, 
podemos fazer para obrigar a Presidência da República a declarar que o silêncio do 
Presidente é voluntário e não decorre de alguma eventual incapacidade de saúde? O 
desemprego pode e deve ser atacado pelo Estado. Um governo que reage dizemdo que 
vai "rever a previsão do desemprego" e nada mais está, obviamente, incapacitado, o que 
abre lugar às outras instituições da República. Ou não? 

13 Fevereiro 2013 
É impressão minha ou... ainda assim venha a manif? 

Ista está tão baralhado que não dá mesmo para perceber qual é o rumo. Depois 
do regresso do TGV, um fala em investimentos em estradas para "relançar" a 
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economia, outro diz que afinal já não quer despedimentos na RTP, ainda outro que 
afinal os desempregados são boas pessoas, pelo menos até 2014. Por este andar ainda 
vão comemorar o feriado do 5 de Outubro. Será que, finalmente, estão a ser postos na 
ordem por quem mais ou menos de direito? Tinha uma certa graça. E ficava bem na 
História da integração europeia. Mas ainda é cedo para abrandar e o melhor é mesmo 
haver por aí uma grande manifestação. Digo eu, que sou um grande conservador. 

19 Fevereiro 2013 
A alternativa 

Para quem ainda tinha dúvidas, aqui estão algumas contas. Isto não muda tudo, 
mas a alternativa nunca é mudar tudo. É tornar as coisas mais equilibradas. Por 
exemplo, quanto perderam os bancos - isto é, o povo - 
portugueses com a reestruturação grega? Ou quanto já 
perdeu o povo, directamente? Parabéns a quem esteve 
por trás da iniciativa e das contas. E é importante lembrar 
que quem receberá a menos este dinheiro não precisa 
dele para nada. Não o fazer é puro desperdício e pura má 
gestão macroeconómica. Assim, sim, pelo menos pela 
discussão concreta, já parece mais o europeu que este 
país é. 
    PS: E, tudo indica, vai mesmo acontecer. E adivinhem quem vai ficar com os louros? 
- Injustiças da democracia. 

20 Fevereiro 2013 
O anunciado volte-face 

É caso para dizer que é a educação de um Ministro mais cara da História da 
Humanidade e arredores. Mas nada de deitar já foguetes que isto ainda vai dar muitas 
voltas - e muitas privatizações e acções quejandas. 

20 Fevereiro 2013 
Mas qual volte-face? 

Não vai haver volte-face nenhum. Houve apenas um ajuste nos números mais 
gritantemente errados. E uma ligeira mudança no discurso, para acalmar ânimos. Tudo o 
resto vai ficar teimosamente constante. 

20 Fevereiro 20113 
Voltefacemetria 

É muito simples: ou há um orçamento rectificativo com mais investimento 
público e menos impostos às poupanças e ao investimento privados ou estamos perante 
mais uma grande, como dizer?, farsa?. Em economia é mesmo assim, os números não 
deixam enganar. O que está a acontecer é que o Governo estimava que o seu plano ia ter 
um impacto de menos 1 e afinal vai ter de menos 2 e agora está a corrigir esse valor. 
Mas as malfeitorias continuam tal como estavam ou ainda vão ser agravadas, embora 
possa haver uma novidade: é que terão deixado de ser populares mesmo junto dos 
eleitores do Governo. Ou estou muito enganado. 

21 Fevereiro 2013 
É uma pena... 

...que lá no BCE ou noutros bancos centrais não haja países cobaias para dar 
experiência aos economistas que correm o risco de chegar a governos. Podiam ser 
países em regime de voluntariado, por exemplo, e no fim das experiências recebiam um 
prémio financeiro ou assim. 

21 Fevereiro 2013 
 
Revisão da matéria dada 

Onde estão os economistas apoiantes de Vítor Gaspar? O que lhes aconteceu? 
Como explicam o que se passou? Ou, perguntado de outro 
modo, alguém ainda consegue ter dúvidas de que a fórmula não 
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funciona? Alguém ainda ficou com dúvidas de que o radicalismo económico, de 
esquerda ou de direita, nunca, jamais, em tempo algum, alguma vez funcionou? Claro 
que muitos se calam, para voltar a defender o mesmo no próximo ciclo, daqui a uns 10, 
15 anos. Entretanto, há outras consequências mais técnicas: deixem de falar de "custos 
unitários de trabalho" e de "bens não transaccionáveis", pois isso faz parte do mesmo 
pacote de má teoria económica, inventada nos bancos centrais por gente que achou 
que esteeuro ia funcionar. E retirem outras conclusões sobre a necessidade de 
investimento em capital social e no sector dos serviços, os demónios maléficos. Mas 
nada vai mudar e uma das muitas razões é que ainda há muita privatização para fazer e a 
falsa pressão do défice ajuda a fazê-las mais baratinhas. Que o digam as do passado 
recente. Ou outras razões, que atribuir todas as culpas à falta de senso é simples demais. 
Embora também haja mau entendimento, sendo que esse pode agora ser resolvido com 
uma mão na consciência. Digo eu, que nada sei sobre o futuro. 

25 Fevereiro 2013 
A ver se a gente se entende 

O "corte" dos 4 mil milhões não é necessário. Foi uma escolha política. É uma 
escolha política. Ponto. Tenham coragem e assumam a verdade. 
PS: Parece, mas parece só, pois esta malta não é muito de fiar, que este blogue tem 
companhia. 

25 Fevereiro 2013 
Estou a ouvir isto: 

a Itália não cresceu nos últimos 15 anos porque não "quis" fazer reformas. Mas 
é isto que as pessoas sabem de crescimento económico e de economia internacional? Ó 
raios! 

26 Fevereiro 2013 
Cobardias 

As confederações patronais reuniram com a troika que lhes disse que não se 
podia sair do caminho e que, inclusivamente, haveria mais austeridade. Alguém ainda 
tem dúvidas de que o motor dessa decisão é o Governo português e, em particular, o 
Ministro das Finanças, o radical que mais alto chegou a um cargo político, em toda a 
Europa? Ao menos assumam-se. 

28 Fevereiro 2013 
A taxa de câmbio e o resto 

Isto fora do euro não seria melhor. É tirar o cavalinho da chuva. Estaríamos a 
ver uma luta entre a EDP, o BES e quejandos, de um lado, a não querer desvalorizar, 
para não pagarem juros mais altos no seu financiamento externo, e o maralhal 
exportador, do outro lado, a querer desvalorizar para vender mais, e este Governo a não 
desvalorizar. Simples. E a desvalorização seria uma panaceia de curto, curtíssimo prazo. 
Aliás, a prova de que isso seria assim, talvez, é o facto de já termos tido uma 
"desvalorização salarial" de cerca de 15%, a que corresponderá metade em 
desvalorização cambial, mais coisa menos coisa. Dito isto, o problema não são gastos 
do Estado a mais. É o custo a que financiamento externo de ajuda está a ser feito. Ou 
melhor, a falta de um governo a sério que olhe por isso. Entre outras coisas, claro.
 Correcção: 15% é a quebra salarial de 2010-2012 (8,5%, segundo uma conta) 
mais a de, até agora, 7%, de 2013. Azar, que esta segunda parte tenha ido parar 
a  impostos. Mas, de facto, não é tudo desvalorização salarial, se bem que em finais de 
2013 lá chegaremos com facilidade. 

28 Fevereiro 2013 
Um livro para a manifestação 

As pessoas são melhores economistas do que os economistas, naturalmente. 
Aliás, a maior ambição destes é conseguir perceber e replicar em modelos a forma como 
as pessoas tomam as suas decisões económicas. Assim, podemos dizer que as pessoas 
estão revoltadas pelas boas razões económicas. Todavia, é sempre interessante tentar 
acrescentar alguma informação à intuição. E, na verdade, a manifestação de amanhã tem 
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um suporte de grande nível que é o influente livroGolden Fetters ou algemas de ouro. E 
o que diz este livro, em traços gerais, que interesse à manifestação? Mais ou menos isto. 
O sistema monetário internacional funcionou relativamente bem sob o padrão-ouro, 
durante uma parte importante do século XIX, até à primeira Guerra Mundial, porque os 
ajustamentos dos desequilíbrios na economia internacional, decorrentes de crises 
pontuais, eram relativamente pequenos, em termos das economias nacionais envolvidas. 

Para além disso, os governos e os bancos centrais decidiam 
largamente à margem dos eleitorados, dado o deficiente voto 
censitário, em que nem todos tinham voz. Isso acabou com a guerra. 

A seguir a 1920 ou 1921, quando a maior parte das 
economias ocidentais já estavam no caminho da recuperação, muitos 
governos almejaram voltar ao padrão-ouro porque, afinal, era o único 
sistema que conheciam e tinha até um bom palmarés. E muitos 
tentaram. Para o fazer, foi necessário levar as economias a novos 
equilíbrios e aí surgiu o grave problema de que os ajustamentos eram 
incomensuravelmente maiores do que alguma vez haviam sido no 
século XIX, por causa dos efeitos devastadores da guerra, revelando-

se difíceis e prejudiciais. Mas ninguém quis desistir, incuindo os EUA, a França e a 
Grã-Bretanha. Logo, o mundo ocidental passou mais de uma década nessa tentativa vã, 
frustrante e de consequências dramáticas, de ressureição do padrão-ouro. As piores 
consequências foram sentidas na Alemanha, na Áustria e nos Estados Unidos, estes a 
seguir ao crash(não directamente relacionado) da bolsa de Nova Iorque de 1929.  

Assim foi até que alguém disse basta, ouvidos os eleitorados e as populações na 
rua. Primeiro, em 1931, foi o governo Labour no Reino Unido que mudou de rumo, 
depois, em 1932, o governo Democrático de Roosevelt, nos EUA, e, em 1935, o 
governo francês de centro-direita que, já tarde e a más horas, não terá evitado a 
radicalização política trazida pela frente popular, no ano seguinte. Estes foram casos em 
que o povo soube mais do que os governantes e os economistas em que eles se 
apoiavam, e é disso que se trata amanhã. Golden Fetters com eles, portanto.  

No meio disto tudo, em 1891 e 1892, os governos portugueses da monarquia 
mais ou menos parlamentar, com os republicanos às costas, fizeram algo de semelhante, 
mostrando uma certa precocidade. Coisa de que se fala neste vídeo(entres os minutos 30 
e 41), para quem tiver paciência para ouvir. 

01 Março 2013 
Mau serviço 

1. "Os programas do FMI são um empréstimo que torna este corte austero mais 
suave e mais prolongado no tempo." - Sim, mas: a) o FMI tem lá ouro e dólares 
portugueses precisamente para isso; b) os programas do FMI evitam o incumprimento 
aos credores; c) não chegam sem a intervenção de um banco central. 

2. "Mais curioso, se é tão óbvio que cortar o défice vai 
contrair tanto a economia que acaba por aumentar a dívida e 
tornar mais difícil o seu pagamento, então por que raio é que 
não há um único credor privado disposto a financiar o nosso 
défice?" - Não se percebe. Aliás, é contraditório. 
    3. "Não é só o FMI, mas todo o mundo parece ignorar a 
sapiência de que se alguém te deve tanto que não parece ter 
hipótese de te pagar, então deves emprestar-lhe cada vez mais. 
Quando um banco faz isto a um privado, para que ele invista em novas aventuras e com 
muita sorte descubra a fortuna que escapou no passado, chamamos irresponsável ao 
banco e zombie ao devedor." - O que se pede não são mais empréstimos, mas o 
rescalonamento da dívida e juros mais baixos. E a intervenção do BCE, isto é, a 
monetarização da dívida. 

 E, claro, falta tudo sobre a responsabilidade da moeda única na crise das 
periferias do euro, e sobre o facto de que as economias nacionais, onde ou tudo se perde 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0195101138.001.0001/acprof-9780195101133
http://www.youtube.com/watch?v=V13a4-bG_pY&list=PL8V7jTAr5c_gL1T-H2wfZb_8NseOSHaI-&index=3
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ou tudo se transforma, não são famílias ou empresas, que podem chutar os problemas 
para fora delas. 

Sorry! 
02 Março 2013 

Bom serviço 
Uma ajuda à defesa do papel do Fed - e do papelinho do BCE - na solução da 

crise iniciada em 2008 (embora aparentemente mal compreendida?). Por outras 
palavras, podes acordar à vontade, BCE, que os riscos futuros de insolvência são 
pequenos. E mesmo que não fossem... 

03 Março 2013 
E agora? 

Por um lado, a resposta a esta pergunta é extremamente simples: menos do 
mesmo. Por outro, a resposta é extremamente complicada: para se perceber que se deve 
fazer menos do mesmo é preciso usar outra análise, diferente da do presente Governo, 
em que a crise tem outras causas e outras soluções. Tudo já mostrou que a ideia posta à 
prova nos últimos 18 meses, a da culpa nacional e da contracção expansionista, é errada. 
Como, aliás o são, normalmente, as ideias radicais. O Governo e, em particular, o seu 
núcleo duro, que pensa nestas coisas, já deu provas que não reconhece o erro e de que 
não será capaz de mudar de perspectiva. E faz até um bocado de batota, pois usa 
medidas postas no terreno pelo lado com que discorda, nomeadamente, o apoio do BCE 
e a (ligeira) reestruturação da dívida. Assim, o "E agora?" acaba por ter uma só 
resposta: ou o Governo muda, ou muda o Governo. Como estamos em democracia, vai 
levar tempo e ainda vamos ter outros erros estúpidos, incluindo mais cortes e a não 
negociação a sério da dívida. É mesmo assim. Mas depois não culpem os outros, que o 
povo não tem culpa. 

04 Março 2013 
Pronto... 

..., é oficial, deixaram de pensar. Vejamos, se Portugal e 
Espanha desvalorizarem 30%, as exportações de Portugal para 
Espanha desvalorizam quanto? 0%? Oh Diabo! E se França 
desvalorizar 20%, as exportações de Espanha e Portugal para França 
desvalorizam... Pois, não dá lá muito. Mas, não admira, para quem, ao 
falar da Grécia, se "esqueceu"do perdão de dívida à Alemanha depois 

da segunda Guerra Mundial. 
04 Março 2013 

Quinze anos 
Vítor Gaspar tem de sair. É simples. Agora pode-se ver às claras, graças à 

colagem à Irlanda, tiro que saiu pela culatra, que o Governo português não quer ver os 
encargos financeiros dos empréstimos atenuados. Quinze anos em vez de cinco deve 
equivaler, apostemos, a mil milhões de euros a menos na despesa pública anual, em 
tempos de crise (cf. com este post anterior). E, note-se, já se contam pelos dedos de uma 
mão de vaca os economistas portugueses que defendem estas posições do Governo, se 
isso interessa alguma coisa. É preciso preparar não o pós-troika, mas sim o pós-Coelho.  

05 Março 2013 
Esperanças 

É triste, mas as esperanças, atendendo à teimosia ideológica, poderão ter de vir 
de más notícias no PSI20, que levem os lados agora satisfeitos a fazer pressões para a 
mudança. Mas, PS, dê por onde der, não sejas o fio condutor, por assim dizer. Limita-te 
a fazer política, sem receber ninguém dos altos negócios a não ser oficial, fotografada e 
filmadamente. 

06 Março 2013 

http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO109893.html?page=1
http://www.columbia.edu/~rr2572/papers/13-HallReis.pdf
http://www.forbes.com/sites/karlwhelan/2013/02/28/is-the-fed-going-to-go-bust/
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/espanha_portugal_e_grecia_necessitam_de_uma_desvalorizacao_interna_de_30.html
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/06/economic-history
http://www.publico.pt/economia/noticia/vitor-gaspar-diz-que-uma-extensao-de-15-anos-aos-emprestimos-e-inconcebivel-1586696?fb_action_ids=10200757917774287&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210200757917774287%22%3A352851064832041%7D&action_type_map=%7B%2210200757917774287%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/02/portugal-n%C3%A3o-%C3%A9-a-irlanda.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/research/detalhe/edp_em_queda_na_bolsa_apos_anunciar_descida_de_10_nos_lucros.html
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A troika 
Quando é que se deixa de dar a honra de papel de agente decisor a essa 

entidade? Já todos percebemos que não manda nada, mas nada mesmo. Ou será preciso 
mostrar ainda o quê? Os cortes que inacreditavelmente vêm aí são da pura e única 
responsabilidade do Governo. Associar-lhes o nome da troika é fazer um favor ao 
Governo. A um Governo sem coragem, acrescente-se. (1) (2) 

PS: E a encenação prossegue 
06 Março 2013 

Causas e efeitos 
Há uns tempos, o BCE anunciou que tudo faria para salvar o euro e garantiu a 

intervenção nos mercados dos títulos da periferia, sob certas condições. Coisa pouca, 
sobretudo muito tempo depois de se saber que era necessária. Mesmo assim, começou 
uma fase descendente dos juros da dívida pública portuguesa. Nestes últimos dias, 
anunciou-se a extensão das maturidades, isto é, de mais tempo para Portugal pagar a 
dívida à troika. Mais uma vez, ainda longe do que deveria ser feito, e não foi pedido, 
mas, mesmo assim, também um avanço. Desta vez, seguiu-se a melhoria de 
perspectiva do rating do país numa das agências. Apesar desta evidência de causalidade 
tão próxima, o Governo continua a dizer que é tudo causa do seu programa de 
austeridade. Repita-se, do seu programa de austeridade excessiva. Já que é um governo 
tão científico, porque não experimenta aligeirar a austeridade e ver o que acontece? 
Estão com medo? Ou a ideia é mesmo outra, a de usar a austeridade para atingir 
determinados fins políticos? 

07 Março 2013 
A confiança no futuro 

Os historiadores económicos têm muitas razões para serem optimistas. Ou 
realistas. Leiam-se coisas sobre a Irlanda, publicadas no início dos anos 1980, e repare-
se na falta de destino com que esse país então aparecia. Coisa que foi contrariada, 
menos de uma década depois, com um forte crescimento - embora a história tenha sido 
depois interrompida com a crise iniciada em 2008.      

Quanto a Portugal, leia-se algo publicado em 1958, e relatado num 
interessanteartigo do ano seguinte (sublinhados meus): "If 'the greatest growth occurs in 
societies where men have an eye to the economic chance, and are willing to stir 
themselves to seize it' [(Lewis, 1955)], Portugal hardly promises soon to be in the 
forefront of rapidly developing countries." Irónico, quando sabemos que se estava então 
a entrar num dos períodos de maior crescimento económico do país.  

O passado não é o futuro, mas quando expectativas negativas como esta são 
frequentemente ultrapassadas, podemos concluir que há ensinamentos a retirar. Moral 
da história? Que se lixem os governos que usam o medo como arma política. E que viva 
a economia que sabe vencer os problemas. 

08 Março 2013 
Negociações? 

Há qualquer coisa de estranho nas alegadas negociações do Governo com a 
troika.  

Por um lado: 
1) Foi Paulo Portas que ficou com o papel de negociador e que fez chegar 

àtroika a proposta do Governo, e não o PM ou o Ministro das Finanças; 
2) Paulo Portas esteve ausente toda a semana; 
3) A notícia de que as negociações estão a ser difíceis foi veiculada pelo 

Governo, junto de apenas um jornal, o "Sol"; 
4) Não há registos públicos das reuniões para confirmar a notícia; 
5) Testemunhas presentes em outras reuniões afirmaram que foi o Governo que 

propôs o corte de 4.000 milhões e não a troika; 
6) Ainda não pararam de chegar notícias de que as instituições da troika estão 

mais flexíveis, ao contrário, aparentemente, destes seus funcionários. 

http://www.ionline.pt/dinheiro/troika-quer-novos-cortes-nos-salarios-da-funcao-publica
http://www.publico.pt/economia/noticia/vitor-gaspar-fecha-o-caminho-a-mais-tempo-para-cortes-na-despesa-do-estado-1586770
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/troika_e_governo_ainda_sem_acordo_sobre_cortes.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/sp_sobe_outlook_de_portugal_para_estavel_a_espera_de_mais_tempo_para_o_pais.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/sp_sobe_outlook_de_portugal_para_estavel_a_espera_de_mais_tempo_para_o_pais.html
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377734G3mJR3zd6Ys20EZ2.pdf
http://pedrolains.typepad.com/2013/Smith%201959.pdf
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  Por outro, 
7) A troika será responsabilizada pelos cortes, que o Governo sabe serem 

impopulares;  
8) O Governo e, em particular, Paulo Portas, levará os louros de obter, em 

"duras" negociações, alguma redução dos cortes.  
Muitos episódios passados dão para ter muitas dúvidas assim. Mas também 

posso estar a ver coisas. 
08 Março 2013 

Basicamente, passaram-se (a prova) 
Primeiro, confirmam, finalmente, lá na mente deles, que a culpa foi do euro, e 

não dos maus genes das gentes do Sul, da pérfida política ou da Contra-Reforma: 
"Arguably, there were two primary and interrelated causes of current-account 

imbalances: first, the introduction of the euro eliminated the exchange-rate risk 
andinduced investors to disregard country-specific bankruptcy risks; second, the 
Eurozone system created optimistic expectations regarding the rapid convergence of the 
periphery countries (Greece, Ireland, Portugal and Spain) with the core of the 
Eurozone." 

Depois, seguem com este belo arrazoado:  
"The periphery countries need to devalue in order to regain competitiveness and 

reduce imbalances within the Eurozone. The key policy question is whether they should 
pursue internal or external devaluation. The answer is not clear. Internal devaluation 
through inflation in the core may not be available because of resistance in the core and 
because of the ECB's goal of maintaining price stability through deflation in the 
periphery. External devaluation, on the other hand, may entail (...) severe disruption in 
the short run. Given that, for the time being, policymakers have excluded the exit option, 
the emphasis of economic policy must be on seeking possibilities for internal 
devaluations despite its difficulties." (sublinhados meus).(1) 

É caso para perguntar, depois de tanta palavra, quais ou em quanto mais?  
Há uma coisa boa em tão redundante artigo, todavia, que é o facto de os seus 

autores terem achado necessário escrevê-lo (ver também (2)). Mas não vamos lá com 
jogos de palavras. Só a continuação da recente vaga eleitoral, que já apanhou França, 
Irlanda, Itália (Espanha não precisa, para já, que lá o Governo nem se atreve a chegar 
perto de Merkel), e que ainda tem de chegar à Alemanha e à Comissão Europeia (e a 
Portugal), permitirá a aproximação ao bom-senso macroeconómico.(3) 

10 Março 2013 
"Spain is not going to submit to more restrictive conditionality" 

O "Público" tem hoje uma entrevista, bem conduzida aliás, com o passado, com 
o director dos Fundos Europeus de Estabilidade Financeira, mas o Financial 
Timesexplica como é o futuro. Não é fácil de perceber, mas tentemos. 

O passado, que dura há uns meses e tem tido bons efeitos, é a bazooka do BCE 
que diz que este faz tudo para salvar o euro, bastando para tal que os salvados aceitem a 
"condicionalidade", código para austeridade. Isso está a acabar, porque Espanha já não 
aceita mais austeridade, Itália é o que se vê com as últimas 
eleições, e França também não fará mais do que umas décimas da 
dita, para enganar alemão. E qual a alternativa?  

Pelo que percebi, é a vez do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais, o SEBC, entrar em acção, em complementaridade com o 
BCE. Confuso? É que o Eurosistema tem esses dois ramos, que funcionam de maneira 
ligada mas independente. Ou seja, os bancos centrais nacionais ainda existem e agora 
(?) podem comprar títulos soberanos, através de um mecanismo chamado ELA. 
Confuso? Se sim, é bom sinal. Mas o FT explica, com o seu humor: é um sistema de 
"monetary finan– sorry, liquidity assistance". Por outras palavras ou exemplo, a Itália 
pode emitir dívida soberana a 35 ou 50 anos e vendê-la ao Banco de Itália. É um grande 
"que se lixem os mercados". O giro disto é que o BCE pode vetar essas compras, mas 

http://www.voxeu.org/article/european-imbalances
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/03/pronto.html
http://ineteconomics.org/blog/inet/adair-turner-how-do-we-get-out-mess
http://www.publico.pt/destaque/jornal/interromper-o-processo-de-ajustamento-em-portugal-seria-um-erro-historico-26199439
http://www.google.com/search?hl=en&q=Beyond+the+bazooka+of+eurozone+bailouts&rlz=1I7ADFA_enPT471
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precisa de uma maioria de 2/3 e, logo, a Alemanha tem de ter muitos amigos, que já não 
abundam. O feio é que esta possibilidade existe desde sempre e só agora aparece. É caso 
para dizer, Que viva a democracia. 

Só mais três coisas breves, que isto já vai complicado. A primeira é que o 
Estado irlandês já pôs em marcha este mecanismo para se ver reembolsado do dinheiro 
com que salvou um banco, na ordem de alguns milhares de milhões de euros. A 
segunda, é que um dos amigos da Alemanha está à frente de um dos países que mais 
precisa desse mecanismo e nada irá fazer de mote próprio. Mais uma vez, as dúvidas 
não são se esse amigo da Alemanha tem de sair ou não, mas quando isso acontecerá. A 
terceira é que o Banco de Portugal não vai ficar com muito tempo para escrever 
prefácios. 

11 Março 2013 
Portugal intervalado 

Portugal está a viver um pesadelo real sem ninguém ao 
leme que o defenda. O Governo é comandado por um homem 
que errou em todas as suas ideias, sem capacidade de o 
reconhecer e de agir em conformidade, neste momento 
encerrado a brincar às econometrias com os seus subordinados 
de uma troika totalmente a Leste. O país tem um Primeiro-
Ministro acobardado, sem voz, com um parceiro de coligação 
desorientado, juntos na satisfação de interesses privados cada 
vez mais restringidos a um grupo já quase insignificante, 
mesmo economicamente. E um Presidente da República 
debilitado politicamente e, porventura, também fisicamente. E 
a Oposição? Portugal tem uma Oposição que tem tido um 
comportamento exemplar, do ponto de vista democrático, desde a obviamente agora 
mais radical CGTP, aos partidos mais à esquerda e, é preciso dizê-lo, ao PS. Uma 
Oposição que já conta também com os presidentes das confederações patronais, de que 
se deve destacar António Saraiva, da CIP, como a mais recente aquisição. Uma 
Oposição cheia de defeitos, mas melhor do que todos nós, os treinadores de bancada. O 
que fazer? Preparar o pós-Coelho. Como? Cada um a fazer o que sabe melhor, 
informando ou o que seja.  
     Uma ajuda seria que o PS definisse a sua equipa das Finanças, uma equipa 
essencialmente política, com velhos e novos, que fale línguas, e que venha de longe dos 
bancos e das grandes empresas, uma equipa que, finalmente, responda à pergunta: - 
Quem é o Sousa Franco de Seguro? 

13 Março 2013 
A Alemanha dividida e nós no meio 

A minha enorme sapiência enquanto analista político fazia-me pensar que o 
Dra. Merkel se deslocaria para o centro 
para ganhar as próximas eleições. Pois, 
nada disso, a ordem é de fincar o 
pé. Todos de fora lhe pedem que se 
acalme, mas ela acha que não, isto é, 
acha que o seu eleitorado acha que 
não. E, portanto, nada de estímulos à 
economia, que isso é para os outros, e 
a ver quem ganha. Esta notícia tem 
ainda um outro lado mau, pois esvazia 
quaisquer expectativas sobre a nossa, 
neste caso pequena, conferência de 
imprensa da próxima sexta-feira. Azar. 

13 Março 2013 

http://pedrolains.typepad.com/url?sa=i&rct=j&q=ecb&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_zJ_jxIDVZ-HM&tbnid=6bNEZoE09nbblM:&ved=0CAUQjRw&url=http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324640104578162911528215772.html&ei=IZFBUeLxN6jM0AXd-IDgBQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNFyXhyw6Ev2JPVkkjFGkj9nkuBoZA&ust=1363337864741118
http://www.google.com/search?hl=en&q=Germany+defies+calls+for+stimulus&rlz=1I7ADFA_enPT471#hl=en&rlz=1I7ADFA_enPT471&sclient=psy-ab&q=Germany+defies+calls+for+stimulus+ft&oq=Germany+defies+calls+for+stimulus+ft&gs_l=serp.3...4860.5873.0.6511.3.3.0.0.0.0.134.364.0j3.3.0.les%3B..0.0...1c.1.5.psy-ab.E_Osui2Dr6Q&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287
http://www.google.com/search?hl=en&q=Germany+defies+calls+for+stimulus&rlz=1I7ADFA_enPT471#hl=en&rlz=1I7ADFA_enPT471&sclient=psy-ab&q=Germany+defies+calls+for+stimulus+ft&oq=Germany+defies+calls+for+stimulus+ft&gs_l=serp.3...4860.5873.0.6511.3.3.0.0.0.0.134.364.0j3.3.0.les%3B..0.0...1c.1.5.psy-ab.E_Osui2Dr6Q&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287
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Se a Associação Internacional de Bancos... 
...o diz, já posso fechar este blogue. Não, pensando melhor, acho que vou 

esperar que a de cá da terra também o diga. 
13 Março 2013 

Dar o exemplo 
Com as figuras gradas todas acantonadas, cheias de medo, não há ninguém de 

menos graduado que se demita para dar o exemplo? Só dar o exemplo. Um ministro, um 
secretário de Estado que não precise de garantia de emprego, um punhado de 
deputados? Alguém? A Ministra da Agricultura? Nada do que se está a passar pesa na 
consciência? Posso, claro, está a ver muito mal a coisa. Mas esta parece ser uma 
excelente altura para mostrar coragem, para não ter medo, nem datroika, obviamente, 
nem dos parceiros europeus. Precisamos de uma crise política, depressa, e era melhor 
que fosse das boas e não das más. 

15 Março 2013 
Os afinadores de piano 

A montanha pariu um rato? Parece. Os 18 dias 
da troika em Portugal serviram para quê? Parece bem claro agora: 
para as Finanças, com a a sua equipa de técnicos, cada vais mais 
fechada e isolada, trabalhar com os três funcionários do FMI, do 
BCE e da Comissão Europeia, na revisão do modelo 
macroeconómico, e em novas e belas previsões. Os 
imponderáveis foram maiores, mais uma vez, do que a realidade. 
Viu-se alguma coisa mais, para além das novas estimativas da 
desgraça? Reparou-se nalguma reflexão? Não, foi tudo uma coisa 

de ponderadores e de calibração, o que quer que isso signifique. É assim que se ocupa o 
tempo por aquelas bandas, já que o resto pouco ou nada interessa. Especulações, bem 
sabemos, mas este blogue nem se tem dado muito mal com isso. E, claro, pena é que 
não tenham grande ouvido musical. 

16 Março 2013 
A bancarrota 

Pronto, agora vêm as mensagens de que a alternativa ao que temos é sempre 
pior, porque se trata da bancarrota. O que, aliás, vem naquela linha de que o Governo 
antes da troika não tinha dinheiro para pagar salários e pensões. Há reuniões para se 
combinarem estes dizeres, ou é mesmo espontâneo? Deve ser espontâneo, o que não é 
necessariamente melhor, digamos. BCE, meus caros, a alternativa é o BCE. 

17 Março 2013 
Chipre 

1. Não percebo nada do Chipre, mas cinco já não dá para evitar a conclusão. E o 
que temos? Temos cinco formas diferentes de combater a crise, a saber, a irlandesa, que 
já usa o ELA (ver abaixo neste blogue); a espanhola, que não usatroika e tem juros de 
1% na ajuda aos bancos; a grega com austeridade média-alta e dois ou três perdões de 
dívida; a portuguesa com austeridade extrema e quase sem perdão de dívida; e, agora, a 
cipriota. É preciso mais para se demonstrar que as soluções passam pelos 
governos nacionais? O quê? A abertura dos arquivos? Uma sindicância? Não conheço o 
Chipre, mas pelo nível de desenvolvimento, pela História golpista atribulada e pelo 
resultado das últimas eleições, temo que lá também tenha sido votado um governo 
genial, revolucionário e milagroso, com grandes, enormes, coincidências cá com 
o burgo.  

2. Ora aí está, de um dos lados: “We had proposed a levy with a rate of zero 
below €100,000, and a higher one  afterwards,” said the [eurozone] official. 'The 
Cypriot president did not want to agree to  a levy higher than 10 per cent, and if you do 
the numbers you get the 6.75 and 9.9 [per cent].'”(1) Mesmo assim, o eurogrupo terá as 

http://www.publico.pt/economia/noticia/austeridade-na-grecia-foi-excessiva-1587818
http://www.publico.pt/politica/noticia/daniel-bessa-estamos-todos-a-evitar-anunciar-a-bancarrota-1588106
http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/page12_en/page12_en?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/page12_en/page12_en?OpenDocument
http://www.google.com/search?hl=en&q=Cypriot+authorities+in+revised+deal+talks&rlz=1I7ADFA_enPT471
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suas culpas no cartório, também. Mas fico-me por aqui, pois isto é mesmo muiti 
complicado. 

17 Março 2013 
Duas ou três coisas 

É fácil dizer que Hollande não faz a diferença, isto ou aquilo. Claro que faz, só 
que não são diferenças para andarem a ser escritas nas paredes. Bem sei que às vezes 
não parece. Enfim. Entretanto, o Governo português continua sem eira nem beira, à 
deriva, e agora atirou-se aos mais mal pagos da administração pública, como se isso 
fosse uma oportunidade, e não lhe bastasse já o desemprego que causou. Muito bem, 
façam lá as malfeitorias que quiserem, continuem a espalhar o medo para garantir que 
não há retoma. Mas Seguro podia aproveitar estas oportunidades para anunciar 3, 4 ou 5 
medidas emblemáticas, a fazer caso vença as próximas eleições. E, claro, depois 
cumprir, custe o que custar. E a escolha é grande, desde a redução do IVA na 
restauração, ao fim dos exames aos 9 anos, a uma ligeira subida do salário mínimo, à 
revisão da lei laboral, ou à contratação de funcionários do Estado. Como fez, aliás, com 
a RTP. E como fez Hollande quando chegou ao poder. É assim que se faz normalmente, 
não é? Claro que em Portugal temos ainda a troika que tem de ser levada. Mas essa será 
a vantagem de uma maioria socialista, pois a troika sabe que com socialistas (europeus) 
se deve falar de outra maneira. 

18 Março 2013 
Chipre (2) 

1. Está tudo muito chocado com o imposto sobre os depósitos no Chipre, 
incluindoEduardo Catroga. Pois, mas é preciso ver que a ideia veio do mesmo sítio e faz 
parte do mesmo plano que desenhou as troikas para Portugal e Grécia, aceites com toda 
a alma por alguns locais, e também para a Irlanda, aí aceite com menos alma. E de que 
Espanha e Itália se escaparam. Mas também pode acontecer que o choque seja por estas 
razões. Como se vê, é difícil perceber.  

2. A herança britânica da ilha podia fazer esperar, à partida, mais bom-senso, 
decorrente da melhor ciência económica anglo-saxónica, que não compra as balelas dos 
bancos centrais continentais, inventadas nos anos 1990-2000, e da eventual melhor 
prática democrática, que os britânicos tendem a exportar para as suas áreas de 
influência. 

3. É um país pequeno e um problema pequeno, mas está a revelar muitas 
posições, a tornar-se uma espécie de confessionário. Só que ainda não deu para perceber 
bem o que ler e como ler. 

19 Março 2013 
Já tenho... 

... Ministro das Finanças e Ministro da Economia para o Governo a seguir às 
próximas eleições, que era bom que viessem em breve. Afinal, era simples encontrá-los. 
Bastou pensar um bocado. Os que encontrei têm cabelos brancos e experiência. São os 
dois políticos, embora algo tardios, não assustam as instituições da troika, mas podem 
fazer-lhes frente. Um deles já tocou em bancos, mas pouco e podemos desculpar-lhe 
isso. Sobretudo se o novo Governo estiver vedado a homens da banca, como é agora 
Luís Amado, ou do betão, como Jorge Coelho, ou ainda das grandes empresas e dos 
grupos de advogados, como muitos. E sobretudo, também, se o novo Governo 
aproveitar a malta nova que por aí anda. De quem falo? Não interessa. O que interessa é 
pensar nas alternativas, um exercício que todos devíamos fazer para perceber que há 
bastante melhor do que aquilo que temos presentemente. Mas é preciso ser um bocado 
positivo, reconhecer que os governos europeus não são obras perfeitas vindas do Além, 
e não ter medo. 

24 Março 2013 
O Fundo Muito Infeliz 

O FMI deve ter um algoritmo qualquer que diz que os países com um PIB per 
capita abaixo de um certo limite e com tantos por cento de analfabetismo adulto levam 

http://www.publico.pt/economia/noticia/ha-213-mil-funcionarios-publicos-na-mira-das-rescisoes-amigaveis-1588200
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/zona_euro/detalhe/eduardo_catroga_a_nave_do_eurogrupo_vai_louca.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/18/cyprus-wealth-tax-good-thing
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/18/cyprus-wealth-tax-good-thing
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com conferências de imprensa dos seus funcionários a seguir às avaliações. E, então, lá 
vem uma, em Portugal e na Grécia, mas nada na Irlanda, pelo menos que se veja nos 
jornais. É para marcar lugar, supostamente, e assustar. Só que, com o tempo, as coisas 
que se revelam não são as coisas que se querem revelar. Infelizes por causa do 
desemprego? Pois, se erraram, voltem para a sala de aula.Desapontados porque a EDP e 
a PT não baixaram os preços? Pois, não mandam nada e nós já o sabíamos. Não sei 
quando, mas um dia seria bom enviar umatroika de Portugal, Grécia e Irlanda ao FMI, 
em Washington, para os ajudar a reestruturarem-se e ensinar-lhes umas coisas sobre 
governação de países democráticos. E, sim, vale a pena insistir neste tom, para que a 
condução da política nacional seja reposta nos eixos. 

25 Março 2013 
So what went wrong? 

"The eurozone did. Last year, Cypriot banks suffered heavy losses when the 
eurozone forced a restructuring of Greek sovereign debt, wiping around €4.5 billion off 
the balance sheets. Of course, Cyprus had taken this hit for “the team”, in the sense it 
had been encouraged to support Greek bonds to counter the debt crisis. So it was the 
Greek crisis, and all the mistakes made there by the eurozone and the IMF, that 
triggered this crisis and a new determination in Frankfurt, Berlin and Washington to 
restrict the size of bailouts, particularly when used to recapitalise banks." É uma 
opinião. 

25 Março 2013 
Emergência nacional ou outra coisa qualquer mas saiam de cena 

Podíamos talvez concluir que o Governo está a ultrapassar todos os 
limites, a raiar a insanidade, se não soubéssemos que é apenas 
provocação. Todavia, quando um governo provoca assim as pessoas, 
estamos de facto perante uma emergência nacional. É preciso fazer 
alguma coisa e era bom que fossem as instituições, nos sítios 
apropriados. Como é possível o Ministro das Finanças continuar a revelar 
intenções deste alcance, por mensagen indirecta, pondo a troika e 
os media a falar por ele? Agora, os cortes já não são de 4, mas sim de 5,6 

mil milhões. Fizeram as contas como dantes, deu isto, e não ligaram absolutamente a 
mais nada, como se estivessem noutro planeta. Se não é provocação, o que é? No 
entretanto, mantêm as pessoas assustadas e a economia anémica. Emergência nacional 
ou outra coisa qualquer, mas isto tem de ser mudado. 

26 Março 2013 
Ao ver... 

..as notícias sobre o Chipre, na BBC, choca perceber o contraste e confirmar 
como o Governo de Passos Coelho se pôs contra as pessoas. Lá, o braço foi torcido por 
Merkel e aliados (bem, não é assim tão simples mas, enfim...), mas os governantes 
refilaram, refilam e refilarão. Cá, deram o braço, o corpo, a alma e mais que houvesse, e 
ainda agradeceram. Isto tem dois nomes, mas ficam para se dizer em casa. 

26 Março 2013 
A voz ao Banco de Portugal 

"Corte  na despesa deixa Portugal em estagnação no próximo ano". Pronto, 
assim, com esta voz, percebe-se que a tão propagada "reforma do Estado", com ou sem 
as suas conferências, significa mais austeridade e, por essa via, mais recessão e 
desemprego? Ok, ponto assente. Finalmente. E agora, o que se segue? 

26 Março 2013 
A armadilha de Sócrates 

Ninguém que saiba um pouco de economia, ou mesmo de ciências sociais, 
alguma vez se lembraria de tentar avaliar o papel de De Gaulle no crescimento 
económico francês. Ou o papel de Edward Heath na crise que atingiu a Grã-Bretanha no 
início dos anos 1970. Ou o papel de Salazar na idade de ouro da economia portuguesa 
(1950-73). Visto com alguma distância, tudo isto parece - e é - absurdo. A razão é que, 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/selassie_e_muito_desapontante_que_precos_da_luz_e_das_telecomunicacoes_nao_descam.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9951070/What-is-the-Cyprus-problem-QandA.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9951070/What-is-the-Cyprus-problem-QandA.html
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=638610&tm=6&layout=121&visual=49
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=638610&tm=6&layout=121&visual=49
http://expresso.sapo.pt/corte-na-despesa-deixa-portugal-em-estagnacao-no-proximo-ano=f796343
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com alguma perspectiva histórica, as pessoas rapidamente se apercebem que o número 
de factores em jogo, em qualquer momento histórico, ultrapassa a acção de um 
primeiro-ministro, ou mesmo de um governo. Se essas coisas fossem fáceis de 
interpretar, tudo seria sempre claro, taxativo e sem lugar a discussão. Ora o mesmo se 
passa no tempo presente. A discussão sobre a responsabilidade de um primeiro-ministro 
é sempre fortuita. Os que gostam dele dizem que ele foi bom e apresentam uns factos e 
uns números, e os que dele não gostam apresentam outros factos e outros números, 
numa discussão necessariamente inconclusiva. Sócrates, ao vir à televisão defender o 
seu consulado, armou a melhor armadilha que podia ter armado. Com dois anos de 
preparação, uma grande ambição e, porventura, alguma ajuda, só poderia trazer factos e 
números verdadeiros. Algo tão fácil como dizer crescimento ou dívida. E todos os 
opositores lhe caíram em cima, com outros factos e outros números. É uma discussão 
sem fim, pois o exercício será sempre inconclusivo. Ao fazer o que fez, Sócrates 
conseguiu pôr-se no centro das atenções e colocar a discussão no terreno que mais lhe 
convém. E, pelo caminho, desviar-nos daquilo que verdadeiramente deve ser 
escrutinado. Um político deve ser avaliado, em primeiro lugar, pela sua forma de fazer 
política.  

31 Março 2013 
A surpresa ou talvez não 

Eu não sei nada mas que estiveram lá, estiveram. E algumas marcas 
deixaram.Chipre tem 22 anos e uma taxa de 2,5%. Afinal, como é? Há juros mais 
baixos? Maturidades mais longas? Pensávamos que isso não era possível. Mas é. E 
porquê? Se calhar porque a democracia feita por políticos impede que os teóricos do 
castigo e do não-há-juros-altos cheguem perto do Governo. Herança britânica ou não, eu 
diria que sim. Tenho de lá ir um dia destes. Ou então não é nada disto e é só por ser a 
galinha do vizinho. Veremos. 

03Abril 2013 
Tribunal Constitucional e Eurostat 

Há por aí uma grande barafunda em torno do Tribunal Constitucional. E não 
houve barafunda nenhuma em torno do Eurostat. Interessante, não é? Pois, o impacto no 
défice, em percentagem do PIB, será sempre igual ou maior no caso do chumbo do 
Eurostat (a ANA, dada de barato, lembram-se?), do que alguma vez será com qualquer 
que seja o chumbo do Tribunal Constitucional. E, do ponto de vista macroeconómico, 
se não são exactamente a mesma coisa, a mesma coisa exactamente são. Um governo 
que governa sem olhar a regras, internas ou externas, não sabe governar e deve sair. Não 
se governa ao "logo se vê", nem ao "vamos chateá-los". Até nas lutas ideológicas tem de 
haver inteligência. 

04 Abril2013 
E se o "chumbo" do TC fosse o princípio da salvação? 

1. O "chumbo" seria grande, da ordem dos 1,5 mil milhões de euros; 
2. O Governo, agora sem Relvas, achava que era altura de se ajustar aos novos 

tempos europeus; 
3. Ia junto da troika dizer que a culpa não era dele e que ou eles cediam ou 

havia eleições e socialismo de volta (não sei se quanto a esta última conseguiriam 
convencê-los...); 

4. A troika (isto é, Berlim, Frankfurt e Washington, não os que vêm cá) dizia 
que sim, permitia um ajustamento mais longo e impunha uma coisa qualquer sem 
importância, só para dar nas vistas; 

5. Ao mesmo tempo, na peugada do Chipre, melhoravam-se discretamente as 
condições dos empréstimos (melhorias que podiam facilmente cobrir o impacto do 
"chumbo" na dívida nacional e reduzir o  esforço de ajustamento); 

6. Ficava tudo mais calmo e os investidores, os produtores e os consumidores 
melhoravam as suas expectativas. 

Mas não vai acontecer porque é demasiadamente simples. 

http://www.tvi24.iol.pt/iol-push---economia/chipre-resgate-troika/1435463-6469.html?fb_action_ids=590425710970497&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7b%22590425710970497%22%3A144578239046476%7d&action_type_map=%7b%22590425710970497%22%3A%22og.likes%22%7d&action_ref_map=%5b%5d
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/04/a-surpresa.html
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06  Abril 2013 
Os homens do leme 

1. Eduardo Catroga já falou e já está na lista. Durão Barroso que, aliás, foi logo 
dos primeiros a falar, também já está. Falta saber a opinião de Vítor Bento, entre outros. 

2. Vítor Bento também já apareceu, um dia depois, no "Público". Já vão três. 
3. Duvido que apareça mais alguém de relevante. Aguardemos.  
4. PS: 2 dias depois, ainda mais ninguém apareceu. 

08 Abril 2013 
Os capitães 

Wolfgang Schaeuble, o putativo patrão, já falou também. Para esta secção não 
haverá muitos candidatos. 

08 Abril 2013 
As mentiras 

Depois das habituais, a primeira nova é que o "chumbo" do TC dificultará as 
"negociações" de Dublin sobre mais tempo e mais dinheiro. Sem qualificação. 

08 Abril 2013 
Pergunto-me... 

...se o comportamento do Governo tem alguma explicação psicológica? Ou é 
mesmo só defesa de interesses particulares? Será falta de coragem? Vergonha perante os 
"estrangeiros"? Pura ignorância? Incapacidade absoluta de mudar, de seguir um outro 
plano, nem que apenas ligeiramente diferente? Ou, numa breve réstia de esperança, 
será bluff? Qualquer que seja a explicação, é um comportamento a todos os títulos 
irresponsável. Mas eu votaria na segunda: defesa de interesses. 

08 Abril  2013 
Afinal era tão fácil mas a gente anda muito distraída 

A gente pergunta-se: mas como é que um governo faz uma coisa destas? Mas 
não sabia que ia haver chumbo? Um ministro tão ineficaz, como é possível?, sendo tão 
caramente educado e tão inteligente? Claro, estas coisas que foram mandadas para o 
Tribunal Constitucional e chumbadas são o Plano B. Eram só para provocar. O Plano A 
é o que vem aí. Vamos ver é se não conseguem. Como se percebe isto? Pelo ar 
despreocupado do comentário do Ministro das Finanças alemão, que já o sabia há 
meses. 

08 Abril  2013 
Este blogue... 

...está a ficar insuficiente para o que está a acontecer. Obviamente, como na 
Hungria, o objectivo é uma ditadura política, ou uma democracia "musculada", uma vez 
que estamos na Europa. Pegando no passado nacional, o exemplo seguido é o da 
ditadura por via das finanças públicas. É isso, com as palavras medidas e aqui guardadas 
desde há meses. O confronto com o TC foi para isso, agora é claro. E com mentiras 
descaradas pelo meio, como a de que a troika vem cá proximamente por 
motivos de urgência, o que não é afinal verdade, pois a visita estava 
agendada; ou a associação da concessão de mais tempo pelas instituições 
datroika a mais cortes de despesa, o que é falso, pois a reunião que se 
avizinha é formal; entre muitas outras mentiras. O que fazer? Será preciso 
voltar para a rua, seguramente. E, mais uma vez, de forma imaginativa. 
 PS: A confirmação de uma das mentiras acima apontadas. 

09  Abril  2013 
Dar resposta 

Tenho estado a matutar, nos minutos vagos, sobre quais são as nossas 
possibilidades de resposta perante um Governo que nos obriga a seguir o já conhecido 
caminho da Grécia. Falar e escrever poderá ajudar alguma coisa, mas já não chega. A 
revolta contra os impostos pode ser outra forma, mas é um assunto delicado e que pode 
ter efeitos negativos com um governo vingativo. Há todavia alguns pequenos passos 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas_publicas/orcamento_do_estado/detalhe/eduardo_catroga_governo_faz_bem_em_acelerar_a_reducao_da_despesa.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3152608
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/vitor_bento_decisao_do_tc_so_deixa_tres_portas_abertas_impostos_fecho_de_servicos_ou_despedimentos.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-tem-de-encontrar-novas-medidas_166487.html
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173%2C1731335&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-nao-leva-medidas-a-dublin-apenas-garantias-de-confianca-1590948
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imediatos. Um deles é lembrar que se pode dar 0,5% do IRS a instituições de 
solidariedade. Eis um exemplo de informação sobre isso. 

10 Abril  2013 
O caminho da Grécia 

Há gente séria (permitam-me não citar) que há uns tempos avisava para a 
espiral recessiva e que agora defende mais cortes, o tal "ajustamento" de não-sei-
quantos milhares de milhões de euros, assim como o 
"despacho Gaspar". Trata-se de dislexia política ou de 
despiste total. É preciso manter a cabeça fria. Note-se 
bem, sem dúvidas, sem hesitações, coerentemente, sem 
especulação: o presente Governo está a levar Portugal 
pelo caminho que a Grécia tem seguido nos últimos 4 a 
5 anos. Que não haja dúvidas sobre isso. Portugal não 
está a seguir nem a Irlanda, nem Espanha, nem Itália. Está a seguir a Grécia. Em 
economia, com números, estas coisas não deixam margem para dúvidas. Sob uma 
comprovada espiral recessiva, o Governo continua a tomar medidas recessivas. Há 
alternativas? Há sempre. O Governo podia começar por não fazer o que está a fazer com 
gosto. A seguir, podia tentar não fazer o que está a fazer. Verá que, com esses dois 
passos, as alternativas aparecerão como cogumelos (embora alguns venenosos...). 

11Abril  2013 
Como é que eles conseguem? 

Isso gostava eu de saber. Mas que conseguem, conseguem. O que não 
conseguiriam se quisessem outro tipo de coisas. Do que falo? Na coincidência de o 
discurso oficial interno acabar sempre na boca de um "responsável" externo. 

12 Abril  2013 
Gasparverno 

O grande problema da mini-remodelação é que vão entrar juristas de grande 
qualidade mas sem sensibilidade económica. O Ministro das Finanças continuará sem 
contraditório no Conselho de Ministros. Como já se viu, Paulo Macedo, o único que 
sabe alguma coisa, não chega para lhe fazer frente. Alguém não terá querido um 
ministro económico, nem mesmo com o pedigree do CDS. Sai reforçdo o caminho da 
contracção expansionista - leia-se, da espiral recessiva. O debate de ideias não é para 
todos. 

12 Abril  2013 
A vingança, Take II 

Ou algo com que um verdadeiro social-democrata nunca jamais em tempo 
algum pode pactuar. 

13Abril 2013 
"The troika Finance Minister" 

Perguntas para a próxima reunião do Conselho de Ministros: Será que nos pode 
explicar o significado desta nota? Há razão para esse tratamento? Mas, então, onde está 
a sua reputação? 

14 Abril  2013 
Presos políticos 

Já todos percebemos que estamos numa espiral recessiva, que o Governo usou o 
Tribunal Constitucional para esconder as metas que se impôs, que vai continuar a fazer 
mais do mesmo, agravando a recessão, que o Ministro das Finanças é quem manda e 
que governa com e para os representantes da troika e, inclusivamente, que o argumento 
oficial ou oficioso das suas escolhas já passou do "isto é necessário" para o "não há 
alternativas". Muito bem. Agora a tarefa é perceber o que está a prender o Presidente da 
República, Cavaco Silva, e o líder do CDS-PP, Paulo Portas. Perceber isso é importante, 
até porque é preciso ver se há algemas, se são as mesmas e se não prendem depois 
também o PS. Eu cá tenho umas ideias sobre isto, mas ideias não bastam, pois é preciso 

http://www.fm.ul.pt/pub/2013/divulgacao/ConsignacaoIRS2012.pdf
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/Detalhe/extensao_de_maturidades_condicional_a_aprovacao_de_medidas_que_compensem_tribunal_constitucional.html
http://www.publico.pt/destaque/jornal/doentes-e-sememprego-ajudam-a-tapar-buraco-orcamental-26376273
http://www.independent.ie/business/irish/austerity-plan-for-ireland-was-a-mistake-and-counterproductive-ex-imf-official-29189848.html
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alguma demonstração de prova, por muito ténue que seja. 
Estejamos atentos e vigilantes. 

15 Abril  2013 
E agora? 

Quem vai explicar isto a Passos? Vão obrigá-lo a pôr em causa o explicador que 
vai lá a casa? E será que é desta que os bancos vão mudar de estratégia política?  

15 Abril  2013 
Governar às quatro pancadas 

Se o Governo não tivesse enfrentando o Tribunal Constitucional e todas as 
outras instituições que mexem, incluindo sindicatos, associações patronais, o Conselho 
Económico e Social ou mesmo aquele órgão presidido por Teodora Cardoso, agora não 
estaria a fazer de nós cobaias junto da troika, e aflito para remendar o engano. E como 
sabemos que estão aflitos? Fácil: ao fim do segundo dia, ainda não houve nenhuma 
daquelas declarações combinadas por parte dos visitantes datroika. Vejamos se o 
silêncio continua. Entretanto, o Estado, em vez de cortar - em querendo mesmo - 
alguma coisa aos que mais ganham e racionalizar despesas, vai levar tudo a eito, 
afectando o seu regular funcionamento, fazendo despedimentos dos menos abonados, 
causando ainda mais incerteza. Com isto, as provas de que o Governo não está sozinho 
nesta senda vão continuando a chegar. Hoje, é a de que Barroso está a "ajudar" 
(internamente, claro, que lá fora ninguém deu por nada), com a ajuda de Cavaco. Depois 
não venham dizer que não tinham nada a ver com o assunto, com esta forma de 
governar. 

16 Abril 2013 
Reuniões 

As reuniões com a troika deveriam ser públicas, isto é, deveriam ter actas 
públicas ou, pelo menos, declarações públicas das partes envolvidas sobre o que lá se 
passou. Quem o fizer marcará a diferença e recordará as práticas de transparência 
democrática. Mas, claro, mais altos valores, que não vejo daqui, se poderão levantar, o 
que não fará mal se nos forem explicados. 

16 Abril  2013 
Segredos 

O Ecofin pediu uma avaliação à troika (entidade com várias caras) sobre o 
pedido de extensão de prazos dos créditos europeus. Portugal e Irlanda pediram 15 anos, 
mas a troika recomendou 7, coisa que o Ecofin aceitou, sem pestanejar. Como sabemos, 
era 7 anos que o Ministro das Finanças português queria, mas não o irlandês, podemos 
presumir, uma vez que o pedido feito foi maior. A ideia datroika é procurar um 
equilíbrio entre "credores" e devedores, aspecto que nos abstemos de comentar aqui. 
Tudo isto vem num documento que não é público mas a que o FT teve acesso. O 
documento tem vários motivos de interesse. Um deles é que não há qualquer referência 
ao impacto da contracção da economia portuguesa nos níveis de défice de dívida 
públicos. Um outro é que nada se diz sobre condicionalidades da extensão dos prazos. 
Outros dois são os que abaixo se transcrevem de uma análise feita no mesmo FT: 

"Although the document doesn’t address it directly, it makes clear that 
Portugalwill have a very hard time avoiding a second bailout, since its financing needs 
in 2014 and 2015 – its first years after bailout funding runs out in July 2014 – will be 
substantially higher than they were during the pre-crisis period." 

"Among the most telling issues is the investor class that participated in the two 
recent bond offerings, the document notes. What a country wants to attract in such 
auctions is “real money” from stable, long-term investors — the pension funds and 
institutional investors who won’t dip in and out of the market and make borrowing costs 
volatile. Thus far, the document says, those investors haven’t shown up." 

16 Abril 2013 

http://economico.sapo.pt/noticias/nao-ha-problemas-de-credito-mas-sim-diminuicao-da-procura_167051.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-valoriza-ajuda-de-barroso-apos-chumbo-do-tc_167098.html
http://pedrolains.typepad.com/2013/April%202013%20Troika%20leaked%20document.pdf
http://pedrolains.typepad.com/2013/11%20April%202013%20Brussel%27s%20Blog.pdf
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É preciso ser duro com a troika 
1) Permitiu que o Governo enfrentasse o Tribunal Constitucional, fazendo com 

que agora se tenha de fazer tudo à pressa, criando mais incerteza.  
2) Permitiu que o Governo não dialogasse com as instituições do trabalho e do 

emprego, assim como com as oposições. 
3) Deixou que o Governo a usasse como fonte de pressão sobre a opinião 

pública nacional. 
4) Permitiu que o Governo levasse a austeridade para além do que estava 
estabelecido. 
5) Em suma, deu cobertura a um Minsitro que arriscou demais, enfrentou gente 
demais, e negociou de menos. 

17 Abril  2013 
15, noves fora 7 

Por que razão um jornalista de um canal público de televisão de um país da 
União Europeia chamará Ministro das Finanças da troika a um governante estrangeiro? 
É estranho, não é? Pois, mas podemos juntar uns pontos para ver se dá algum desenho. 
E parece dar. Num post abaixo fazemos referência a um documento de 
uma troika europeia sobre o pedido de extensão das maturidades dos empréstimos a 
Portugal e à Irlanda, apresentado à última reunião do Ecofin, em Dublin, onde se diz 
que estes países pediram 15 anos. Sabemos que, à data do pedido, o Ministro das 
Finanças português disse que esse prazo era "inconcebível" e que pedia algo mais 
"modesto". Será que os 15 anos foram pedidos a contragosto do Governo português e 
por insistência do Governo irlandês? Será que, na mesma reunião do Ecofin, o Ministro 
português defendeu o prazo mais curto? Recordemos que aquelatroika fala de um 
equilíbrio entre credores e devedores. Isto é, 15 anos é o que é bom para os devedores e 
zero anos para os credores. Se assim foi, o Ministro português pôs-se do lado dos 
credores. Mas posso estar a sonhar - não fora o comentário do jornalista irlandês. Se 
tudo for tirado a limpo, temos de perceber os apoios, pois um ministro sozinho não 
chega para fazer estas coisas. Cavaco, Durão, Portas, restantes Ministros e, obviamente, 
Coelho devem estar na nossa mira. 

17 Abril 2013 
Se bem me lembro 

Se bem me lembro, o "Público" da semana passada ou assim trazia uma página 
inteira sobre o drama em que Portugal se encontrava por causa da decisão do Tribunal 
Constitucional. Francamente, não percebi o artigo, até porque a sua autora costuma ser 
certeira. Passaram-se uns dias, e hoje o mesmo jornal traz uma pequena coluna, 
remetida à página 23, como se fosse mais um pormenor, que informa: "Eurogrupo 
confirma mais tempo a Portugal". Mas o mesmo importante, claro, é o que está por trás 
que é, inegavelmente, quer queiram quer não, a voz mais grossa do PS. Com ela, que 
não é mais do que democracia normal em acção, começam a surgir aos tão difíceis 
"alternativas", que o artigo citado acima não conseguia discernir. Moral da história: com 
pouco dinheiro que os jornais têm para investigação e confirmação é preciso arriscar 
mais, mas isso é melhor do que seguir as "novidades" do Governo. E o jornal em causa 
até é dos melhores. 

21 Abril 2013 
Blanchard 2007 

"Section 3 develops the benchmark. My focus being on distortions, I develop 
the simplest benchmark needed for the purposes, namely a two-period economy, with 
tradables, non-tradables and leisure, log-log preferences and Cobb-Douglas production. 
I focus on the effects of a shift in preferences, namely a decrease in the discount factor. 
As is well understood, two mechanisms are at work: intertemporal reallocation of 
consumption (and leisure) across periods, and in-tratemporal reallocation of production 
between tradables and non-tradables. Distortions may affect either or both mechanisms, 
and by implication, affect current account deficits." (1) 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/04/the-troika-finance-minister.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/vitor-gaspar-diz-que-uma-extensao-de-15-anos-aos-emprestimos-e-inconcebivel-1586696
http://www.publico.pt/economia/noticia/vitor-gaspar-diz-que-uma-extensao-de-15-anos-aos-emprestimos-e-inconcebivel-1586696
http://www.nber.org/papers/w12925.pdf
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O problema não é dos académicos que escrevem assim. É que, com cuidado e 
paciência, tudo se compreende e os bons fundamentos ou os alçapões aparecem. O 
problema é de quem julga conseguir governar com estas coisas. Ou, melhor, de quem 
julga que é bom pôr nos governos pessoas a governar com estas coisas. Um erro que 
vem do início dos anos 1990 e que está agora, espera-se, a chegar ao fim. 

22 Abril 2013 
Governo de negócios II 

O antigo Secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes, deu uma entrevista 
corajosa à SIC-N em que simplesmente disse que as rendas na energia, estimadas em 4 
mil milhões de euros, até 2020, não foram resolvidas porque o Ministério das Finanças 
não o quis e por duas razões, a saber, conseguir mais cerca de 250 milhões de euros nas 
receitas de privatização da EDP e satisfazer a administração da mesma empresa, que 
declarou publicamente ter celebrado a demissão do governante. Ainda referiu a posição 
dos bancos nesta história. Dito isto, há lições políticas, para o PS, entre outros, que 
devem ser exploradas no futuro. Quais? As óbvias, que é preciso seguir de perto. 

24 Abril 2013 
Les 'cortes' c'est moi 

Você pode concordar com a austeridade ou não, pode até gostar do Governo e 
do Ministro das Finanças. Até pode achar que não há alternativa e que tudo o que está a 
ser feito é o que pode ser feito. Ou deve ser feito. Mas há uma coisa com que terá de 
concordar: os cortes dão poder ao Ministro das Finanças, pois obrigam à subordinação 
dos orçamentos dos restantes ministérios às Finanças, ao alinhamento das políticas 
sectoriais com as Finanças. Dito isto, será de acrescentar que, quanto maiores os cortes, 
maior o poder do Minstro das Finanças. Ora, isto tem uma consequência imediata, que é 
a seguinte: o Ministro das Finanças tem uma estrutura de preferências favorável aos 
cortes. O Ministro, educado em teorias que privilegiam - e bem - esta linha de 
argumentação, deveria tirar as devidas consequências. Na verdade, Portugal precisa de 
um Ministro cujo poder seja neutro em relação aos cortes, de modo a que estes sejam 
decididos da melhor forma possível e o seu desenho atinja um óptimo de Pareto. A 
presente situação é obviamente um desvio relativamente a esse óptimo. Portanto, deve 
sair. Um corolário deste argumento é que um ministro político tem outra estrutura de 
incentivos, mais adequada às actuais necessidades da economia portuguesa. 

30 Abril 2013 
O Governo não muda nada... 

Porquê? Alguém sabe? É incapacidade intelectual? Não lêem jornais? São 
interesses? Se sim, de quem? As vezes que já fiz estas perguntas... E ainda vêm falar em 
"consenso". 
PS: Aliás, ainda se reforça no campo da fraude intelectual. 

01 Maio 2013 
Os maus da fita 

Há dois anos ninguém tinha dúvidas sobre o mau da fita: era a troika. Neste 
blogue e em outros locais, como muitos leitores saberão, nunca comprei essa ideia 
simples, a qual, por razões várias, foi entretanto ultrapassada. Agora, o mau da fita é o 
Ministro das Finanças. Mais uma vez a ideia é insuficiente. Claro que lá de fora a Engª 
Merkel tem um papel importante. Mas, e cá dentro? Não basta falar do Primeiro-
ministro. Gaspar tem outras companhias pois, se não tivesse, Portas já tinha dado conta 
do recado, quando nem um ministro mais conseguiu na remodelação do Governo. 
Gaspar está acompanhado e, porventura, muito. É nossa obrigação saber quem o 
protege, quem o defende. Algo que mais tarde ou mais cedo será esclarecido, bastando 
para tal seguir com atenção jornais e televisões. E há muitos candidatos. 

01 Maio 2013 
O novo argumentário 

O que o Governo quer mesmo é cortar. Mas precisa de desculpas. Agora, para 
cúmulo, é a de que os juros não são altos. Ouvir o Primeiro-Ministro de um governo 

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/negociosdasemana/2013/04/25/negocios-da-semana-24-04-2013
https://www.google.pt/search?q=Irish%20president%20warns%20on%20EU%20social%20risk%20&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a
http://expresso.sapo.pt/passos-coelho-desfaz-mito-sobre-corte-dos-juros=f803918
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO151798.html
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resgatado europeu dizer tal coisa seria grave só por si, mesmo que fosse verdade. Sendo 
mentira, é falta de consciência e de ética. E revela o que, ou quem, está por trás da ideia 
e, em última análise, que a remodelação radicalizou o Governo.  

O Ministro das Finanças, que é neste momento porventura a pessoa em Portugal 
que mais ganha com os cortes (ver post abaixo), há muito que anda a dizer que os juros 
não são altos, contrariando todos os seus congéneres resgatados - mas não o Ministro 
das Finanças alemão, nem um ou dois outros economistas portugueses que optaram pela 
mesma ideia. E o que fazem eles para dizer uma coisa dessas? Simples, comparam os 
juros dos empréstimos da troikacom os juros com que Portugal se financiava nos 
mercados antes do resgate, em vez de os compararem, como deve ser, com os juros do 
Banco Central Europeu. Estes, e os economistas sérios sabem isso, foram a referência 
para o empréstimo a Espanha, para a última revisão dos juros irlandeses (no empréstimo 
para o respectivo Governo se livrar dos encargos do Anglo-Irish) e para os juros 
cobrados a Chipre. E como é que a ideia de que os juros não são altos passa do Ministro 
das Finanças para o Primeiro-Ministro e resto do Governo? Simples, o PM está rodeado 
de gente que nada percebe - ou nada quer perceber - de economia e que gosta muito de 
aprender coisas novas e revolucionárias, que só existem na cabeça de quem quer cortar. 

Nada disto teria de ser dito, nada disto teria importância, se o país não estivesse 
a ser preparado para mais uma série de medidas de selvajaria social.  

Francamente, estou chocado com o que continua a acontecer. Até aqui, a 
mentira económica era uma: a da contracção expansionista; agora, é outra: a de que a 
alternativa é a bancarrota ou a saída do euro.  

As pessoas responsáveis, que apesar de tudo ainda existem no Governo, a todos 
os níveis, não saberão ir buscar a informação onde ela é fiável, em vez de ouvir pessoas 
que provaram estar absolutamente erradas nos últimos dois anos? E temo que o mesmo 
fenómeno esteja a acontecer na Presidência da República. 

A troika esteve a fazer o que o sector financeiro queria. Muito bem, está feito. 
Entramos agora numa segunda fase em que os cortes já só servem à política e à luta 
ideológica de um punhado de gente que tomou conta dos destinos do país. O minímo 
que se pedia era que usassem um argumentário válido e sincero.  

Entretanto, a ecomomia, a verdadeira, vai continuar a sofrer. Mas, claro, isso é 
coisa que estes novos aprendizes de economia acham errado perceber. 

02 Maio 2013 
O governo mais radical e anti-europeu... 

...desde o PREC. Anunciar um corte de 4,8 mil milhões de euros, no dia em que 
Espanha, Itália e França anunciaram o abrandamento da austeridade, entre outros 
imensos avisos, é de loucos. Mesmo. E todos os que colaboram, dentro e fora do 
Governo, são responsáveis. 

03 Maio 2103 
Caiu a máscara. E agora, Sr. Presidente? 

Este é o terceiro pacote de austeridade. Talvez o quarto, não interessa agora. O 
primeiro foi o do início do actual Governo e veio disfarçado de "reforma estrutural". O 
segundo, o do "enorme aumento de impostos", foi apresentado como intercalar, como 
uma correcção pontual do primeiro, a ser retirado nun futuro breve, que afinal não 
chegou. Este último pacote ficou sem máscara: o Governo governa pelo desemprego. É 
esse o objectivo. Os mais atingidos foram quem foram porque o PSD e o CDS têm 
proporcionalmente menos eleitores aí. Mas o que mais interessa é o facto de ser mais 
austeridade, com mais impostos (nas pensões e nas reformas) e mais cortes: mais 
austeridade brutal, com os resultados económicos já conhecidos. Este Governo é, e que 
ninguém tenha dúvidas agora e não use mais tarde a desculpa de não o saber, o governo 
do desemprego. O objectivo é o desemprego. Bem sei que é preciso usar um pouco de 
análise económica para se chegar a tal conclusão, mas também é verdade que ela pode 
ser percebida intuitivamente. Basta seguir os rastos. 

http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-lanca-em-2014-o-maior-corte-de-sempre-na-despesa-social-1593100
https://www.google.pt/search?q=Polarisation+deepens+as+Portugal+holds+to+austerity+course+-+FT.com+on.ft.com&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a&channel=rcs
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Sendo assim, o Governo tem legitimidade para seguir este caminho? Não é 
necessário sufragar a opção do desemprego, que afecta dezenas de milhar de pessoas? E 
a quem se dirige esta pergunta? Ao PM e ao seu Ministro das Finanças claro que não, 
pois já responderam por actos. A Paulo Portas? Sim, talvez, mas, na verdade, o discurso 
de Cavaco Silva, no passado dia 25 de Abril, pode ser lido como uma ameaça de 
governo de iniciativa presidencial, caso a coligação se dissolva. Aos ministros do PSD e 
respectivos deputados? Seguramente que esses são responsáveis directos, e que uma 
reacção forte desse lado ou demissões ajudariam. Mas, em última análise, a pergunta 
sobre a legitimidade do Governo deve ser dirigida ao Presidente da República e aos seus 
conselheiros (e com tanta ênfase - errada - na questão da participação no euro, até se 
adivinha quem estes são). O silêncio será um sim. Mas se calhar até vamos ter a voz - e 
um lugar praticamente garantido na História. 

04 Maio 2013 
Uma referência 

Muitas vezes, ao tomar decisões, lembro-me deste livro que li em miúdo sob 
recomendação paterna. 

08 Maio 2013 
 
 
O custo económico da ideologia 

Sob o beneplácito do Presidente da República, o Governo do PSD quer ou vai 
despedir mais de 50 mil funcionários públicos a um custo estimado de 500 milhões de 
euros para que depois o sector privado venha providenciar os mesmos serviços. Com 
maior eficiência, dirão eles, sem prova alguma (ou, aliás, com a contraprova do que 
aconteceu no ensino superior, sob a batuta de... precisamente). Fora a ignomínia de 
tratar as pessoas assim. Ideologia a quanto obrigas. Ideologia ou negócio - e depois 
ainda falam em "não-transaccionáveis". A alternativa? Era a de fazer ensaios, de pedir 
resultados, de ir devagar. Mas a pressa é muita. 

08 Maio 2013 
O que fazer? 

Há um sentimento de impotência. O desemprego já atinge, oficialmente, 1 
milhão de pessoas. O Governo prepara-se para despedir mais 100 mil. Sem que isso seja 
macroeconomicamente necessário e sem que seja obrigação imposta por quem quer que 
seja de fora ou de dentro. E a um custo directo para o contribuinte de algumas centenas 
de milhões, e indirecto porventura acima de mil milhões. É algo que ultrapassa todos os 
limites do compreensível. Perante isto, o sentimento de impotência não vai diminuir, 
antes pelo contrário, vai aumentar. Esperemos que com repercussões na acção. 
Enquanto isso, guardemos na memória os nomes dos responsáveis. Hélder Rosalino é 
apenas o executor e Gaspar já não é quem manda. Manda a união entre o Primeiro-
Ministro e Paulo Portas feita pelo Presidente da República e seus conselheiros, e 
enquadrada pelos restantes ministros e pelos deputados da maioria que vão votar a 
legislação. É esta a gente que directa ou indirectamente se prepara para dar mais um 
passo inexplicável. Em democracia, não há muito a fazer quando o poder toma o poder 
pelo poder e faz o que quer. O sentimento de impotência faz porventura parte da 
democracia: estamos sempre a aprender, desta vez pelas piores razões. Resta-nos a 
responsabilização, o que implica também preservar a memória. Espero que nunca 
consigam branquear os últimos dois anos, nem estes actos que ainda estão a cometer. 
Repito: nada disto é macroeconomicamente necessário, nem imposto pelo exterior. É 
puro acto político de gente política que terá de assumir, mais tarde ou mais cedo, as 
responsabilidades. Um desabafo provocado pela leitura dos cabeçalhos dos jornais 
nacionais e internacionais de hoje. 

09 Maio 2013 

http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Peter_Principle.html
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A droga da austeridade 
Claro, dois anos de uso e negação é o que dá. E as pessoas bem-intencionadas já 

não têm desculpa. Há dois anos, ainda podiam acreditar no discurso, nos pretextos, mas 
agora já não. Neste momento, todos têm todas as condições para ver o que se está 
passar. E do que se trata agora? No fundo, no fundo, o Governo vai cortar nas pensões 
para arranjar dinheiro rápido e fácil para despedir 100 mil funcionários públicos. É a 
loucura total. Mas o pior é que há uma lógica por trás disso. Um lógica louca, mas uma 
lógica. Louca? Bem, talvez seja uma palavra dura demais, mas não encontro outra.  

11 Maio 2013 
E qual será o nome do segundo resgate? 

Agora, cada vez que o Governo desenha um corte dos grandes, o Ministro das 
Finanças manda "ir aos mercados", para depois dizer que foi um grande sucesso. Ainda 
não percebeu que já ninguém liga. Sabemos que é obrigatório, que o BCE, numa 
daquelas medidas nascidas nas mentes dos que fizerem a má moeda que por aí circula, e 
que um dia será expulsa pelo bom euro, obriga a três destas farsas para a segunda parte 
do "processo", todas elas com grandes ganhos para quem compra.   

Resta saber o nome dessa segunda parte. Se o Governo estiver bem, isto é, se 
ainda tiver o apoio dos presidentes da República e da Comissão Europeia, essa segunda 
fase será chamada de "programa cautelar do Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira"; se o Governo estiver em maus lençóis, será chamada de "segundo resgate", 
com as culpas devidamente atribuídas a outros.  

A ida aos mercados, entretanto, teve a vantagem de mostrar quem ainda apoia o 
Governo, que são aqueles que falaram de sucesso. Só contei o PR e já não contei o 
pleno dos banqueiros portugueses. 

11 Maio 2013 
As consequências económicas da falta de coragem 

Anda por aí uma polémica interessante sobre se os juros portugueses estão em 
queda por causa do Governo nacional ou por causa do BCE. A polémica tem uma 
hipótese de partida boa e uma má, relacionadas com a dimensão dos agentes, por assim 
dizer, mas não é obviamente de solução fácil. 
Todavia, alguma cronologia simples, algumas 
contas fáceis e algum raciocínio 
limpo ajudam. E então é mais ou menos 
assim (ver gráfico e fonte). A austeridade foi 
imposta em vários sítios por causa do medo 
dos juros altos e quanto mais alto foi o medo 
mais forte foi a austeridade. Por outras 
palavras, a dimensão dos cortes foi o 
resultado não de uma avaliação económica, 
mas da dimensão do medo. Entretanto, 
os spreadsrelativamente aos juros alemães têm 
vindo a cair. E porquê? É isso que não se sabe muito bem. Mas sabe-se que há uma 
correlação positiva quase perfeita entre a dimensão da queda dos juros e o respectivo 
nível no início da crise. Ou seja, caíram os que tinham mais para cair. Isto numa 
comparação entre Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e Itália. Acresce que a relação 
entre a evolução dos spreads e a evolução do peso da dívida externa no PIB é muito 
fraca. Ao contrário, há uma relação positiva forte - que só não quer ver quem não quer 
ver - entre nível de austeridade e contracção da economia, estando a Grécia na ponta e 
Portugal logo a seguir, como em tudo o demais dito até aqui. Não por acaso, há uma 
relação directa forte entre nível austeridade e o peso da dívida no PIB. Repte-se: quanto 
mais austeridade, mais a economia caiu e mais a dívida no PIB subiu. É esta a loucura 
que a muitos espanta. Tendo tudo isto começado, recorde-se, com o medo. A falta de 
coragem nunca foi boa conselheira e nos dias que correm ela está apenas a trazer 
miséria às pessoas. Para quem anda à procura de alternativas, eis uma: tenham coragem. 

http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-its-implications
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3206441&opiniao=Rafael%20Barbosa
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14 Maio 2013 
Se o relatório é da OCDE, o Governo é pago para quê? 

Mais um relatório, mais um conjunto de coisas repetidas de trazer por casa, 
embora desta vez com menos conversa de "reforma estrutural", e mais de necessidades 
de investimento público (e privado) em capital físico e humano. De resto, temos 
exercícios semânticos, gráficos e ligeiramente - a medo, talvez, atendo ao correr dos 
dias - econométricos. Aquele género de coisas que os governos devem fazer dentro de 
portas ou nos institutos governamentais que estão seguramente subaproveitados e 
desmotivados. Tem lá partes metidas pelo Governo, mas não deixa de repetir a velha 
mensagem da OCDE ao mesmo Governo, e que cai nos ouvidos pouco atentos de 
sempre (sublinhados meus): "The authorities are advised to abide by the revised 
nominal fiscal targets as long as growth does not deviate from underlying 
assumptions, allowing the automatic stabilisers to come into play should downside risks 
materialise and output fall more than projected." (p. 5) Por outras palavras, se a 
economia baixar muito, reduzam menos o défice. Mas antes, a tempo, não depois. Já 
agora, foi pago? 

15 Maio 2013 
Silêncio 

Há um certo silêncio por aí ou então é optimismo meu. Se fosse verdade, só 
faltava mesmo o Governo mudar de ideias e estratégia, abandonar as fantasias que 
criou, ou sair. Entretanto, ainda se fazem tentativas para convencer que a troika tem 
muito poder que, felizmente, já não precisam dos pedidos de verificação deste pobre 
blogue. Veja-se este cabeçalho "Troika inflexível nos cortes de 4,7 mil milhões" e 
compare-se com a voz oficial e sabedora do "velho" PSD "Ferreira Leite acusa Gaspar 
de usar troika como álibi". Mas, no fundo, nada mudará enquanto as bóias lançadas pela 
Presidência da República aguentarem. 

17 Maio 2013 
4 de Junho 

O dia da "libertação de impostos" tem alguma "piada" (à falta de melhor 
expressão) e deve ser notado. Mas não caberia aos jornais e às televisões explicar do 
que se trata, em vez de dizer que é dinheiro para os cofres do Estado? Ou será que os 
jornalistas em causa também não sabem? 

20 Maio 2013 
O plano adensa-se 

A "entrevista" ao pai do Primeiro-Ministro sobre o estado de alma e as 
intenções deste último é impressionantemente, digamos... sem palavras. E sobretudo 
isto: “É evidente que posso fazer isso [demitir-me], mas vai ser uma tragédia para o 
País. Tudo o que conseguimos cai de um dia para o outro, todo o critério internacional 
[sic] cai de um dia para o outro, vamos ter outro resgate, vamos ter uma austeridade pior 
que esta. Isto está na minha mão. Como é que eu posso fazer isso?”. Estamos a começar 
a ver melhor o plano de responsabilização do segundo resgate que aí vem. Caro Dr. 
Passos Coelho: o povo é mais culto do que isso. 

22 Maio 2013 
Uma campanha alegre 

Para consumo interno, claro, embora não se perceba bem qual é o 
público-alvo. Será que é o resto do Governo? 

22 Maio 2013 
Talvez voltar à escola para ler umas coisas que 
escaparam 

A estranha visita do bem português e último Ministro das Finanças da troika, à 
Alemanha, demonstra um aspecto grave: não passa ainda pelas respectivas alas do 
Governo a possibilidade de os problemas da economia portuguesa, em 2013, 
particularmente os baixos níveis de investimento, estarem relacionados com a elevada 

http://www.publico.pt/economia/noticia/gaspar-anuncia-apoio-de-banco-publico-alemao-as-pme-portuguesas-1595174
http://economico.sapo.pt/public/uploads/Portugal_Brochure_EN.pdf
http://www.gee.min-economia.pt/
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/01/porque-%C3%A9-que-o-governo-e-a-sra-merkel-n%C3%A3o-gostam-da-ocde.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/01/porque-%C3%A9-que-o-governo-e-a-sra-merkel-n%C3%A3o-gostam-da-ocde.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda_externa/detalhe/troika_inflexivel_nos_cortes_de_47_mil_milhoes_de_euros.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ferreira-leite-acusa-gaspar-de-usar-troika-como-alibi_169434.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ferreira-leite-acusa-gaspar-de-usar-troika-como-alibi_169434.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/pai_de_passos_coelho_diz_que_ele_esta_morto_por_se_ver_livre_disto.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/05/e-qual-sera-o-nome-do-segundo-resgate.html
http://www.spiegel.de/international/search/index.html?suchbegriff=gaspar
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percepção de risco, provocada pela crise e agravada pela acção errática do Governo, e 
com a enorme contracção da procura interna, provocada pelas medidas de austeridade. 
Dinheiro há: não há é projectos em número suficiente a arriscar a sua aplicação. Nem 
sempre a oferta é dominante, sobretudo quando as economias estão abaixo do seu 
potencial. Os bancos podem estar cheios, mas sem mercado não há negócio. A educação 
económica de espectro estreito provoca a invisibilidade destas chãs realidades. 
Pergunta-se: terá alguma vez havido contacto com Bernanke ou outros que tal, com 
olhos de perceber? E ainda mais grave é que essa visão distorcida planeia uma terceira 
vaga de austeridade. O que mudou apenas, parece, é que agora a austeridade é 
escondida, ao contrário das duas vezes anteriores, quando foi apresentada com pompa, 
circunstância e orgulho. O povo já mudou de ideias, e o Governo sabe e age em 
conformidade, escondendo o que faz, mas ainda não mudou ele próprio de ideias. Ou 
então já mudou e não altera o rumo por razões ainda mais graves - coisa que o actual 
Governo alemão, com os cofres cheios de dinheiro fugido de cá, agradece. Entretanto, a 
economia portuguesa vai sendo destruída, com  a conivência do Presidente e dos poucos 
conselheiros que ainda restam. Estranhamente, também, os parcos aliados desta 
estratégia são agora quase todos de uma geração que teve uma educação quase 
exclusivamente keynesiana - devem estar a matar o "pai".  

23 Maio 2013 
Não sei bem como dizer isto... 

...e por isso digo-o sem grande jeito. Acabei de ouvir, em cerca de 30 minutos, 
Gaspar, Ferreira Leite e Artur Santos Silva (da FCG) e só posso concluir que 

o actual Ministro das Finanças não só não soube gerir os cortes, como 
agora não faz ideia de como reabilitar o investimento. E o pior é que acha 
que faz ideia e quer ocupar esse novo campo. Mas a verdade é que ainda 
não conseguiu admitir que as ideias que o trouxeram até aqui estão 
profundamente desajustadas da realidade, quer no que diz respeito aos 

efeitos dos cortes e aumentos de impostos, quer no que diz respeito à 
forma como o investimento se liberta. Cortar 4 mil milhões de euros e depois dar uns 
trocos para que algumas empresas construam uma economia "nova", dificilmente 
passaria sequer numa aula de álgebra. Para além de mostrar um grande pendor 
intervencionista. E isto é sério, pois há dinheiro. Sério, não, muito grave. É mesmo 
preciso mudar. E muito. 

23 Maio 2013 
O que MST queria dizer 

Como é possível não fazer nada perante um Governo que erra nas contas, que 
não cumpre as metas do défice e da dívida com que se comprometeu, obrigando a 
sucessivas revisões a posteriori com os inerentes custos económicos, que impõe o dobro 
da austeridade que foi exigida pelos credores, que privilegia as relações com os credores 
e com a Alemanha em detrimento do resto da Europa, que é responsável directo por 
algumas centenas de milhar de desempregados, que se propõe despedir dezenas de 
milhar de pessoas por portaria, que paralisou por despacho a Administração Pública 
durante uma semana, que já fez dois orçamentos de Estado inconstitucionais, que não 
mostra querer perceber como a economia funciona, e que, ainda por cima, não 
reconhece nenhum erro na sua actuação e promete voltar a fazer muito mais do mesmo, 
incluindo uma terceira leva de medidas de austeridade com implicações directas no 
crescimento e no emprego, só porque é do mesmo partido político? - Bem sei que esta 
forma de dizer, comprida e complicada, é mais apropriada, mas também é mais fácil 
quando somos nós a escrever e conseguimos travar a tempo a indignação que nos vai na 
alma.  

25 Maio 2013 
O estranho caso do não-euro 

Há um paradoxo - aparente, como quase todos em economia - que é o facto de o 
euro continuar a ser popular na Grécia, apesar de todos os problemas que por lá se têm 

https://www.google.pt/search?q=Bernanke+says+bond+buying+could+slow&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a&channel=rcs
http://www.publico.pt/politica/noticia/sousa-tavares-admite-que-foi-excessivo-chamar-palhaco-a-cavaco-1595400
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passado. Mas um pouco de pensamento leva a uma boa hipótese explicativa: a Grécia é 
vizinha da Bulgária e da Roménia, países da UE, sem euro, e também em má situação 
económica. Esta comparação - em que Portugal, para desgosto de muitos, se deve 
também incluir - diz muito sobre aspectos diferentes. Em primeiro lugar, uma parte 
dessas economias fora do euro funcionam como estando no euro. Por exemplo, na 
Roménia, muitos serviços, como créditos bancários ou telemóveis, são cobrados em 
euros, caindo sobre os consumidores o ónus das flutuações cambiais. Em segundo lugar, 
nas economias mais fracas, a relação entre desvalorização e aumento de competitividade 
pode ser menos intensa porque é maior a parte de importação, por exemplo, de 
tecnologia e energia. Assim, com uma desvalorização cambial, o que as empresas 
ganham nas exportações é em parte perdido nas importações. E há um terceiro elemento 
desse não-euro: um Governo como o que Portugal tem agora só desvalorizaria 
encostado à parede, e muito, e teria nessa recusa o total apoio, naturalmente, da 
Alemanha (e do BCE). Infelizmente ou não, nos centros de decisão europeus, muitos 
sabem que Portugal e a Grécia estão melhor com este euro do que fora e por isso a 
ameaça de sair de pouco vale. Por outras palavras, temos de nos safar com o que temos. 
Ou, melhor, é preciso mudar o euro que temos e fazer dele uma verdadeira moeda única. 
Em suma, estamos mesmo numa crise política, não económica: tem de haver gente que 
reconheça que é preciso mudar o euro. Percebe-se isto, se me permite, Sr. Presidente? E, 
Sr. Governo, deixe de bater na tecla de que ou se adopta o terceiro pacote de 
austeridade, que vocês tanto querem, ou se sai do euro, pois já ninguém acredita nisso - 
até porque essa famigerada terceira vaga de austeridade só diminui a capacidade de 
Portugal estar no euro. 

26 Maio 2013 
Pensões 

Não sei bem como é que isto se pergunta na Suécia, mas pergunto-o num 
português que não é o meu, e que muito tem sido alimentado pela situação governativa 
em curso: - Por que é que a direita é contra as pensões? - Simples, porque têm efeitos 
redistributivos. Simples e fácil, não é? Ah, já sei porque é que não sei como se pergunta 
na Suécia: é que aí a malta que é contra as pensões ou finge que não é ou fala só na sala 
de casa. E com cuidado, não vão os vizinhos ouvir. Em linguagem de economista, o 
programado corte nacional das pensões é aquilo que não se faz nos países mais 
avançados para pagar juros castigadores de empréstimos públicos (da troika). O resto é 
conversa. E, se querem convergência, façam-no pela positiva e não pela negativa, que 
dinheiro para isso encontra-se. 

27 Maio 2013 
Pensamento-histórico-económico 

"I love the neoclassical equilibrium as much as the next guy, but we now know 
that it cannot co-exist with universal suffrage. The masses always vote for full 
employment at higher wages. Neoclassicism can only succeed in a plutocracy, which we 
gave up in the 19th century. Today we must devise a monetary policy that does not 
depend on the 'reserve army of the unemployed' to discipline wages. We allow the 
unemployed to vote." 
Read much more at http://www.project-syndicate.org/blog/why-can-t-europe-
understand-basic-economics--by-christopher-t--mahoney#tuoolOj6KtMYaOPw.99"" 

27 Maio 2013 
FT: "EU eases hard line on austerity" 

"In its annual verdict on national budgets of all 27 EU members France, 
Spain and the Netherlands will be given a waiver on the annual 3 per cent deficit limit. 
Brussels will also free Italy from intensive fiscal monitoring despite its new prime 
minister’s decision to reverse a series of tax increases imposed by his predecessor." (1) 
E Portugal? 

29 Maio 2013 

http://www.project-syndicate.org/blog/why-can-t-europe-understand-basic-economics--by-christopher-t--mahoney#tuoolOj6KtMYaOPw.99
http://www.project-syndicate.org/blog/why-can-t-europe-understand-basic-economics--by-christopher-t--mahoney#tuoolOj6KtMYaOPw.99
http://www.ft.com/intl/indepth/spain-financial-crisis
https://www.google.pt/search?q=EU+eases+hard+line+on+austerity&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a&channel=rcs
http://www.tvi24.iol.pt/economia---troika/frasquilho-pedro-lains-tvi24/1454698-6375.html
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Hipertaxas 
Havia uma Ministra a quem foi dada a ideia de arranjar dinheiro para os 

sectores que tutela através de uma taxa, porventura já inventada em outras paragens 
mais modernas, sobre as grandes superfícies. Essa taxa foi criada. Mas, entretanto, 
depois de muitas lutas mais ou menos públicas, foi  revista em baixa. Isto é, com todas 
as letras, um escândalo. E a pergunta que se deve fazer nem é sobre os políticos. Não há 
um único grande empresário em Portugal que passe a barreira? A pergunta pode ser 
injusta para pessoas como João Nabeiro que, de facto, parece ser a única excepção que 
confirma a regra. O que é que dá a esta gente? Têm vergonha de parecer "socialistas"? 
Têm medo de serem desconsiderados no "grupo"? De deixarem de ser convidados? É 
um enigma. E há por aí muita malta, muitos herdeiros, com menos anos, na casa dos que 
já viajam pelo mundo fora que, ao menos esses, podiam falar e, sobretudo, fazer 
qualquer coisa. O quê? - Se é preciso dizer, não vale a pena. 

PS: Mais um. 
02 Junho 2013 

"Austerity has hit a brick wall: the Italian election was a very clear 
signal" 

http://video.ft.com/v/2432267177001/Tide-turns-for-austerity 
06 Junho 2013 

FLAD, bancos, media e Gulbenkian 
A Dra. Maria de Lurdes Rodrigues, goste-se ou não, deu uma grande volta na 

FLAD e em duas coisas, ao que parece: acabar com algumas bem remuneradas e pouco 
úteis posições; e mudar a gestão dos dinheiros. A coisa mexeu de tal modo com a 
instituição que o embaixador dos EUA teve de vir em sua defesa, elogiando as 
"iniciativas para implementar mudanças significativas na política de investimento e na 
gestão da organização". Mas o que se passou ao certo? Quanto se poupou? Por que se 
gastava mais do que era necessário? Quem era responsável pela política de investimento 
que foi mudada? Estas perguntas são importantes, pois a FLAD gere dinheiros públicos. 
Todavia, nada ou muito pouco foi investigado pelosmedia. Porquê? Não tem interesse? 
Porque mete bancos? (Sim) Estas preocupações não são uma acusação. Decorrem de 
uma constatação: os efeitos que a crise económica, via redução das despesas de 
publicidade, está a ter na qualidade dos media - e não dos jornalistas, que esses 
pegariam num temas deste com todo gosto e da melhor maneira. Alguém com dinheiro 
tem de ajudar e, com a quase total ausência de filantropos neste país, só resta a 
Gulbenkian. O que podia ela fazer? Não faço ideia, mas seguramente que saberia, se 
visse aqui um problema. A Gulbenkian já foi ou é importante na educação, na 
investigação, na cultura, nas artes, havendo dezenas de exemplos de programas que 
contribuíram significativamente para mudar o país. A qualidade da informação é hoje 
uma prioridade, de que depende a qualidade do Estado. O segredo é a alma do negócio, 
mas do privado, não do público. Fantasias? Sim, mas isto é só um blogue, que pode 
dizer o que lhe apetecer. 

09 Junho 2013 
Que raça de economia é esta? 

Ora, vejamos. Tudo aquilo que tem sido feito, comprovadamente, foi para 
reduzir o défice externo, isto é, o saldo negativo da balança comercial mais rendimentos 
correntes, a balança corrente. Até porque tudo o resto, incluindo a redução do défice 
público e da dívida externa, tem falhado. Pelas palavras que por aí correram sem 
desassombro, tudo tem sido feito para corrigir a "vida acima das possibilidades". Muito 
bem, e agora chegou a "hora do investimento". Essa hora foi declaradamente 
decidida na Alemanha, que agora está aflita, sem sítio para onde mandar os capitais 
acumulados nestes últimos anos. Ou, melhor, com a necessidade de mandar os capitais 
acumulados nos últimos anos para sítios que paguem melhores juros e tragam 
rendimentos para as suas exportações. Que sítios? A periferia europeia menos 

http://www.publico.pt/cultura/noticia/herdeiros-que-venderam-pintura-protegida-a-pais-do-amaral-sentemse-lesados-pelo-estado-1596529
http://video.ft.com/v/2432267177001/Tide-turns-for-austerity
http://portuguese.portugal.usembassy.gov/ambassador-port/op-eds/ed_042813-port.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7a_corrente
https://www.google.pt/search?q=Germany+seals+%E2%82%AC1bn+SME+loan+deal+for+Spain&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a&channel=rcs
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desenvolvida, com menos capitais e, como qualquer manual de economia de liceu diria, 
com maiores rendabilidades (é aquela coisa de que, quanto menos há, mais vale, 
lembram-se?). Ora, mas, se assim é, se vão vir capitais de fora e em quantidades 
importantes, isso tem de ter contrapartida, ou não? Sim, e onde? Só num sítio: na 
balança corrente que se estava a "ajustar" e que volta desse modo a negativar. 
Interessante, não é, esta coisa da economia? E o "regresso aos mercados", que tem 
permitdo a continuação do endividamento externo das empresas, sobretudo das grandes, 
tão amigas desse "modelo de ajustamento", joga no mesmo sentido da negatividade 
balancista. Haverá algum dia em que os grandes cérebros financeiros que por aí andam 
a fazer estes programas de ajustamento se recordarão que, sem controlo de capitais, uma 
economia como a portuguesa, menos desenvolvida e com menos capital por habitante e 
por unidade de produto, continuará a importar dinheiro? Não, claro, porque o que eles 
andam é a tratar da vidinha, a cobrar as dívidas actuais, deixando dívidas futuras para 
papalvos futuros que depois se terão de amanhar para voltar a cobrar as novas dívidas e 
por aí adiante. Reconheço que haverá formas mais clássicas - e modeladas - para dizer 
isto, mas estão fora do meu alcance. Certamente que não escaparão à arte de um futuro 
Prémio Nobel, já que a economia séria, cosmopolita, ganha sempre. 

10 Junho 2013 
Os inteligentes 

Há uma coisa em que este governo de "inteligentes" devia, talvez, pensar. Se 
Portugal tivesse sido governado nos últimos 20 anos como eles governam agora, não 
tinham o país que têm, com uma enorme paciência e a sabedoria de que um dia se vai 
ver livre deles. Não tinham um país minimamente coeso e adulto. Tinham, isso sim, um 
país de cada um por si, a lixarem-se uns para os outros, que é disso que eles (acham) 
que gostam. No fundo, é um governo de "inteligentes" que não gosta do seu próprio 
país. As lutas da greve aos exames, do subsídio de férias pago fora de horas, das 40 
horas, e tantas outras coisas puramente, absolutamente, comprovadamente 
desnecessárias, são prova cabal disso. É caso para dizer, relaxem. E deixam-nos de uma 
vez por todas em paz. Claro que, pelo meio, na sombra da confusão, lá vão alguns 
fazendo os seus negócios - e é por isso que tudo isto é muito grave. 

12 Junho 2013 
Dois anos de desonestidade intelectual e depois 

No início, tudo tinha de ser feito por causa da troika que, ela própria, tinha 
escrito o "Memorando de Entendimento". A exploração de várias pistas, directas ou 
indirectas, levada a cabo neste blogue e seguramente em outros locais, mostrou desde 
cedo que isso não era verdade. Ou seja, que o Governo tinha uma grande margem de 
manobra na escolha de políticas. Agora, o PM e o Presidente, numa sintonia que retira 
atribuições ao segundo e que só diminui a democracia portuguesa, viraram-se contra 
a troika e, em particular, contra o FMI. A táctica de esconder a realidade continua a 
mesma, assim como os objectivos, embora algumas das pessoas envolvidas no plano 
possam ter mudado. Em concreto, este aparente volte-face terá como objectivo último a 
continuação da austeridade. Desta vez, todavia, vai ser feita com uma retórica anti-
austeridade, ao contrário do que aconteceu nos primeiros dois anos do governo. Mas 
ainda é cedo para o confirmar. Para o fazer, teremos de olhar para o governo alemão, de 
onde algumas mudanças virão antes das eleições de Setembro e não necessariamente 
apenas depois. Mas há mais. Um recente relatório da J. P. Morgan diz-nos que a 
austeridade ainda só vai a meio (ainda não li tudo). Sim, um relatório da mesma 
empresa que fez os famigerados swaps, que o Governo não levou a tribunal, e a quem 
continua a comprar serviços de assessoria em valores de milhões de euros. Isto agora é 
que vale e, parce, o FMI tornou-se um empecilho. Por este andar, ainda teremos um 
relatório da J. P. Morgan sobre a "reforma" do Estado português. Não há diplomacia 
presidencial que mude o rumo. São precisas rapidamente eleições. E, já agora, é preciso 
que o PS não se encontre com essa gente, nem com os amigos dos amigos dos amigos 
dessa gente. Sobretudo não em encontros informais, como aconselharia Lars Jonung. 

http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-da-instrucoes-aos-servicos-para-que-mantenham-corte-no-subsidio-de-ferias-1597111
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao_publica/detalhe/ces_aumento_do_horario_de_trabalho_no_estado_e_enorme_retrocesso_social.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao_publica/detalhe/ces_aumento_do_horario_de_trabalho_no_estado_e_enorme_retrocesso_social.html
http://www.youtube.com/watch?v=jvoqfddpuu8
http://expresso.sapo.pt/governo-apresenta-corte-de-47-mil-milhoes-na-despesa-ate-2014=f813768
https://random-thoughts-on-investments.googlegroups.com/attach/243626285e18f68b/JPM-the-euro-area-adjustment--about-halfway-there.pdf?part=7
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/02/governos.html
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13 Junho 2013 
O porta-voz 
Um dia ou dois depois de o Presidente da República ter 
falado do FMI, o que aconteceu? Selassie deu uma 
conferência de imprensa para lembrar os cortes, 
acrescentando até que são afinal para 2014 e não 2015. 
Coincidência? Não parece. Foi a resposta de Gaspar? A 
história recente indica que sim. Cavaco não vai conseguir 
nada, pois quem manda é o Ministro e Passos não tem 
coragem para voltar atrás, nem quer. Isto só se resolve com eleições. 

13 Junho 2013 
Despedimentos 

Como é possível defender um Governo que quer despedir 30 mil pessoas e que 
o quer fazer porque acha isso bem? Não percebo. Percebo que haja pessoas de uma nova 
geração que queiram mudar a herança dos últimos 30 anos. Bem, percebo mais ou 
menos, pois esperaria que essas pessoas fossem mais europeias, mais moderadas, que 
soubessem que as "revoluções" são sinais de menor maturidade social e política. Mas 
não percebo mesmo que haja quem queira exercer o poder à custa de um mal-estar 
generalizado das pessoas. Posso também estar a ver muito mal a coisa, mas é isso que 
vejo. Os professores não são mais do que uma frente de defesa de quem vai sofrer na 
pele tanto disparate. E ainda mais chocado fico quando sei - e aí a certeza é maior - que 
o plano dos despedimentos porá ainda mais de rastos a economia portuguesa. E, se não 
houvesse tanto deslumbramento, todos podiam ver que o actual Governo é porventura o 
mais caro da história do país, ao privatizar uma parte considerável das suas funções, 
nomeadamente em tudo o que tem a ver com questões financeiras, incluindo as 
privatizações, onde se gastam milhões. Sim, os mesmos milhões que estão a querer ir 
buscar aos despedimentos. No fundo, a pergunta até é, Como é possível defender um 
Governo que quer despedir 30 mil pessoas e passar directamente o dinheiro delas para 
gente que já tem muito dinheiro? A social-democracia foi inventada para combater 
façanhas dessas. Pena que não tenha havido tempo para o enraizamento dos seus 
princípios na cabeça das pessoas que capturaram o partido português com esse nome.  

16 Junho 2013 
O tempo do investimento 

Estavam à espera de quê, senhores do "modelo"? 
17  Junho 2013 

Eu percebo... 
Que Vítor Gaspar seja Vítor Gaspar e que Passos Coelho não perceba bem as 

consequências últimas das decisões que toma. O que não percebo mesmo é que haja por 
aí tanta gente inteligente a defendê-los incluindo, naturalmente, os presidentes da 
República e da Comissão Europeia, e muitos outros economistas e pensadores, 
felizmente cada vez em menor número, que não hesitam em dizer que os juros são 
baixos, que não é preciso mais tempo ou que tudo se vai resolver com as "idas ao 
mercado". E ainda menos percebo quando, em outros locais, não necessariamente mais 
desenvolvidos, é tudo ao contrário. Como acontece com o Presidente do Chipre que, 
numa carta enviada às instituições da troika, lembra o seguinte: “[The] economy is 
driven into a deep recession, leading to a further rise in unemployment and making 
fiscal consolidation all the more difficult. (...) I urge you to review the possibilities in 
order to determine a viable prospect for Cyprus and its people.” 

18 Junho 2013 
Os juros da disputa em googlação 

1) Se, depois de ouvir os argumentos oficiais das Finanças sobre os 
juros, googlaristo "bailout interest rates: the irish economy", o que dá, assim, num 
primeiro minuto? Isto (de Junho 2011, sublinhados meus): "Look, this isn’t rocket 
science. Greece, which hasn’t been very successful in implementing its 

http://www.publico.pt/economia/noticia/relatorio-do-fmi-fala-de-cortes-de-4700-milhoes-ate-2014-1597277
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/bes_faz_proposta_para_comprar_banco_suico_bsi.html
https://www.google.pt/search?q=Cyprus+president+calls+for+bailout+overhaul+to+save+economy+-+FT.com+www.ft.com&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a&channel=rcs
http://www.irisheconomy.ie/index.php/2011/06/08/bailout-interest-rate-white-flag-department/
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package, received an interest rate cut of one percent in March [2011]. No Irish 
government could possibly be looking for less than a similar cut of one percent. We are 
borrowing €45 billion from the EU, so a one percent cut would save us €450 million a 
year, three times the figure being quoted. With an average maturity of seven and a half 
years, let’s call it seven, this would save the Irish taxpayer €3.15 billion or about €700 a 
head.It’s not a game-changer on the debt stability front but it’s not worth dismissing 
either." Giro, não é? Aprendemos sempre quando abrimos os horizontes. E tudo isso 
aconteceu mesmo, um mês depois (cortesia RR). 

2) Outro resultado da pesquisa: em Março de 2011, a taxa (média?) dos 
empréstimos europeus à Grécia foi reduzida de 3 para 1,5%; e em Novembro de 2012, 
negociava-se mais uma descida para 0,8%. 

3) Outro ainda: o MEE, em Janeiro de 2013, financiava-se a taxas negativas. 
4) E ainda um PM a queixar-se do tratamento. 

18 Junho 2013 
Mafra financeira 

Quando o actual Governo foi formado com 11 ministros, tudo parecia não 
passar de uma medida populista e, se calhar, assim era nas mentes mais ligeiras do 
grupo promotor da ideia. Mas um Governo tão pequeno acabou por ser uma óptima 
oportunidade para o chamado outsourcing, que tem sido bem gordo, tornando esta 
governação seguramente uma dos mais caras desde o tempo de D. João V. É difícil 
elencar aquilo que se tem gasto a mais. Podemos começar pela extinção da Comissão de 
Acompanhamento das Privatizações e sua substituição por bancos, escritórios de 
advogados ou empresas de consultoria. A  privatização da EDP custou fortunas, como 
fortunas custou a da ANA e, para não contrastar, a não-privatização da TAP. Mas 
fortunas mesmo, da ordem de algumas centenas de milhões de euros. Seria evitável? 
Evidentemente, em grande parte. Compara-se com o passado, com os tempos de Cavaco 
Silva, por exemplo. Só para renegociar os SWAPS, eles próprios uma história a que é 
preciso ainda voltar, foram pagos 500 mil euros, assim, do pé para a mão. Até a forma 
como são tratadas as visitas da troika, albergada num hotel de luxo, dias a fio, para 
assessorar o Governo nos cortes, é parte dessa história, embora sobretudo simbólica, 

dado o volume das despesas extra. São mesmo rios 
de dinheiro e são mesmo evitáveis. E o PS, o 
quenos diz disto tudo? Temos de saber. Com a 
dificuldade que às vezes há para definir áreas em 
que se podem mostrar alternativas, aqui está uma 
boa causa. O PS não pode ter medo deste terreno. 
Ele é minado, certo, mas o poder político é sempre 
mais forte do que o poder financeiro. Basta querer. 
E, para querer, comece-se por evitar o 
deslumbramento. Sim, porque muito do que se 

gasta decorre de deslumbramento de aprendiz. Para além disso, há muito boa gente do 
lado de lá, do lado da malta do dinheiro, que também está farta disto, que prefere outras 
regras. Pois, como em tudo, a gente não é toda igual. Aproveite-se então. 

22 Junho 2013 
Esta coisa do "regresso à agricultura" é um verdadeiro caça-falácias 

Ele é o Presidente da República em discursos com pompa e circunstância e a 
plantar árvores; ele são os ministros e presidentes disto ou daquilo em visitas a feiras de 
agricultura, mostrando o futuro; ele até são anúncios de bancos com cenas campestres, 
revelando uma enorme sintonia. Todavia, assim, de cor, sem ir às fontes, a agricultura 
portuguesa emprega, quê?, 5% da população activa nacional? e produz quanto, 3%?. É 
pouco, não é? E podia ser mais? Sim, claro. Mas acontece que esses números também 
dizem que a produtividade média do trabalho (e porventura do capital) na agricultura 
portuguesa é menor do que a média nacional (se a parte do trabalho é maior do que a 
parte do produto...). Ora, se vai gente e dinheiro para lá, o mais provável é que vão ter 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14245861
http://www.irishexaminer.com/business/greek-bailout-interest-rate-cut-likely-as-eu-ministers-seek-to-ease-burden-214447.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/taxas_de_juro___credito/detalhe/novo_mecanismo_europeu_paga_juros_negativos_no_primeiro_leilao.html
http://www.cnbc.com/id/100404179
http://www.publico.pt/economia/noticia/swap-igcp-paga-quase-meio-milhao-de-euros-a-consultora-stormharbour-1597941
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uma produtividade menor do que a média da economia do país, e isso só significa uma 
coisa: menos crescimento. De tal forma é assim que os países mais avançados, em geral, 
aplicam-se ainda menos na agricultura do que Portugal. Claro que há excepções e que 
tudo pode ser mudado, como em todo o lado, mas o esforço pedido é 
necessariamente maior. Na verdade, não há "sectores" promissores e outros não 
promissores - há bons e maus negócios e alguns (poucos) estarão na agricultura. Mas 
toda esta conversa tem uma grande vantagem. É que as pessoas que falam do regresso à 
agricultura são, mais coisa menos coisa, as mesmas que falam da maldade dos bens 
"não-transaccionáveis", do "excesso do investimento no betão", da "década perdida", do 
"viver acima das possibilidades", ou das características especiais dos "povos do sul". 
São tudo ideias do mesmo saco que devem ser interpretadas em conformidade. As 
analogias não  provam nada, mas ajudam na prova. Talvez as pessoas não sejam bem as 
mesmas, mesmas, pois alguns aperceberam-se a tempo que a conversa da agricultura já 
é um bocado demais. Aliás, o Presidente é um dos que sabe disso, mas as necessidades 
políticas parecem ter valores que mais alto se alevantam. 

23 Junho 2013 
Bruxelas: farsa ou verdade? 

Há uma investigação jornalística que tem de ser feita. Se não for, será feita pela 
História, mas era melhor sabermos já. Não li o relatório, mas apenas as notícias. E o que 
se pode ler? Que a Comissão Europeia está pessimista quanto à economia portuguesa 
nos próximos tempos. Muito bem, parece certo. Todavia, são acrescentadas duas coisas 
interessantes. A primeira é que a chamada TSU dos pensionistas é voluntária. A 
segunda é que os cortes de 4700 milhões de euros (só o número já é loucura) são para se 
fazer. Isto não faz muito sentido, se pensarmos bem. Pessimismo com a economia, 
referência à TSU, que é coisa menor, e insistência nos cortes, não quadra. Pois eu tenho 
uma hipótese que dá sentido a tudo isto. O pessimismo é para o Eurogrupo ou afim (sim 
o Europgrupo é presidido por um "socialista"); a referência à TSU é para Portas; e os 
cortes são para Gaspar. Assim já faz sentido. É apenas uma hipótese mas é algo que se 
pode confirmar. Como? Não sei, mas uma reunião de jornalistas daria o método e 
depois era só passar à prática. Não esquecer que a Europa é uma democracia em que 
estas coisas não são escondidas tão facilmente como cá. Quando as coisas não fazem 
sentido, é preciso procurá-lo. A confirmar-se a farsa, o responsável máximo teria de 
estar bem no topo da Comissão. A não se confirmar, outras conclusões se tirariam, não 
sei se mais graves, mas outras. 

26 Junho 2013 
Banif 

Só para lembrar que a recapitalização do Banif, versão Inverno 2013, em valor 
equivalente ao "chumbo" do Tribunal Constitucional e a duas ou três "TSU dos 
pensionistas", em Espanha não entraria no défice público ou na dívida pública, e seria 
paga pelo Estado à taxa de juro de cerca de 1,5% e não de cerca de 3,5%, como será o 
caso em Portugal. Mas tudo bem, até porque o Estado vai "recuperar o dinheiro" e 
Bruxelas assim não chateia tanto nas contas. Vão ser cobrados ao banco juros de 8 ou 
10% (perdi o rasto à loucura), mas isso nem interessa muito pois este arranjará maneira 
de pagar. Por exemplo, com os juros da dívida pública que lá tem, o que, ainda por 
cima, garante a necessária estabilidade ao sistema, se me faço entender. Logo, tudo 
bem, como foi ensinado na última reunião do Conselho de Ministros e nos almoços com 
peritos. Não, não é preciso pedir nem menos juros, nem melhores condições, que a 
gente, se vai lá, é mesmo só por este caminho. 

28 Junho 2013 
Eleições 

Este blogue é a favor de eleições. Governo de gestão (sem nenhuma 
privatização ou alteração legislativa relevante), seguido de eleições. É para isso que 
servem as grandes invenções, para resolver problemas. Ou não? 

02  Julho 2013 

http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-ja-ve-mais-riscos-no-cenario-macroeconomico-do-governo-1598449
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas_publicas/detalhe/defice_podera_superar_os_10_no_primeiro_trimestre_devido_a_ajuda_ao_banif.html
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Ideias desconexas e banais 
1) Vítor Gaspar saíu porque, com os juros soberanos a aproximarem-se de 7%, 

percebeu, finalmente, que Bernanke e o BCE mandavam mais do que ele. 
2) Portas escolheu aquela que achou ser a melhor estratégia de saída. 
3) Passos Coelho não está a ser bem ajudado ou então é demasiadamente 

teimoso. 
4) O Presidente da República enganou-se na estratégia e não tem capacidade 

para reagir. 
5) Os dois principais políticos do país não estão a ser bem aconselhados. 
6) Os representantes da troika em Portugal nunca perceberão o que fizeram. 
7) Durão Barroso já não pode falar mais. 
8) Ter medo da troika e dos "mercados", neste momento, só em farsa. 
9) Passos quer ser demitido pelo Presidente ou pelo CDS no Parlamento. 
10) Esta era uma boa altura para alguns deputados do PSD mostrarem coragem. 

02 Julho 2013 
"Banca delega nas mãos dos políticos resolução desta crise" 

Apesar de, como diz um analista do FT, as eleições poderem ser clarificadoras e 
um factor de estabilidade futura, um dos mais reveladores títulos da imprensa 
portuguesa dos últimos dois anos esclarece-nos que os bancos "delegaram" em Passos, 
Portas e no Presidente a incumbência da solução da crise. A gente já sabia, mas ver 
confirmado por quem sabe mesmo é seguramente mais interessante. A pergunta que 
resta não é porque é que isto é assim, mas sim se o PS se consegue escapar dessa sina. 

04 Julho 2013 
Eu não tenho medo 
e (acho que) quero um segundo resgate, com outro nome e sem troika. Como conseguir 
isso? Com eleições. Vamos por partes. Manuela Ferreira Leite levantou a lebre que 
mostra a saída de Gaspar associada à necessidade de um segundo resgate. Segundo ela, 
Gaspar pode ter saído para não ser tido como responsável pelo novo resgate, causando 
ainda a dúvida de que este seria consequência da sua saída. E Portas seguiu-o 
rapidamente, pelas mesmas razões, disse também. Faz sentido, essa coisa do segundo 
resgate: a economia e as finanças estão piores do que há dois anos, quando veio o 
primeiro que, recordemos, foi menor do que o necessário. E as eleições? As eleições são 
para mostrar que há força política para negociar, aproveitando a onda anti-troika nas 
instâncias europeias. Fácil? Claro que não. Nada é fácil. Mas é possível. O pior de tudo 
é ter medo e ceder às pressões do medo. 
PS: Adivinhava-se ou não? 

04 Julho 2013 
Há um estranho clima no ar 

Há um estranho clima no ar, um clima em que toda "a gente que importa" sabe 
que há alguma coisa de mal, mas em que ninguém diz nada, em que ninguém tem a 
coragem de dizer a primeira palavra, de levantar a mínima dúvida. Porventura com 
medo de ser olhado, de levar com o "isso-não-se-faz". São muito poucos os que ganham 
e muitos os que perdem, mas ninguém fala. Uma espécie de "clima BPN", em que 
também todos sabiam alguma coisa mas ninguém fazia nada. Só que, desta vez, o que 
está em causa é Portugal, esse pobre país. 
PS: Afinal, estavam só a preparar uma... 

08 Julho 2013 
Uma coisa que ainda não percebi 

Toda esta confusão sobre juntar três partidos, sobre entendimentos, não-
eleições, esperar pelo fim do programa, ameaça de governo presidencial, é porque 
estamos numa crise financeira e precisamos de apoio externo? Francamente, têm de 
trabalhar mais para nos convencer. Um país do euro com problemas de financiamento e 
a necessitar de ajuda externa é - será - o dia-a-dia do euro. Nenhumm país do euro tem 

http://economico.sapo.pt/noticias/banca-delega-nas-maos-dos-politicos-resolucao-desta-crise_172729.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/05/e-qual-sera-o-nome-do-segundo-resgate.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/ferreira_leite_questiona_se_saida_de_gaspar_e_demissao_de_portas_estao_ligadas_a_um_segundo_resgate.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-prepara-um-resgate-brando-para-portugal-sem-o-fmi-avanca-el-pais-1599561
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banco central e nenhum pode emitir moeda, logo, a ajuda será sempre "externa". 
Normal, sem problemas. Não, as razões são bem outras, bem outras, e fico surpreendido 
que pessoas como António Capucho não ajudem a perceber o que verdadeiramente se 
está a passar. O que é, é mesmo difícil de perceber, mas talvez seja isto: querem fazer os 
cortes e continuar a esmifrar o país para não reestruturar civilizadamente a dívida. O 
resto é conversa. Ou então estou muito enganado. 

11 Julho 2013 
O plano 

É possível que haja um plano em curso - e isto vai-se percebendo à medida que 
vamos ouvindo o desfilar, quase seguramente programado, dos defensores do Presidente 
na TV, que já vão em quatro -, que começou com a demissão de Vítor Gaspar. E mesmo 
com o não pagamento dos subsídios de férias dos funcionários publicos. A definição do 
arranque não é todavia uma questão crucial. Embora assim se compreendesse, entre 
outras coisas, o pedido de demissão de Paulo Portas, que não estaria por dentro plano. 
Entretanto, a troika e Barroso estariam a par. Barroso já mandou dizer que sim, que 
gosta do que o Presidente fez, e o rápido adiamento da 8ª avaliação também mostra 
coordenada simpatia. Alternativamente, o plano pode ter resultado da demissão de 
Gaspar e do peso que depois Portas conseguiu dentro do Governo. Um plano em defesa 
do PSD, portanto. A pedir a demissão de Passos? Posso estar completamente ao lado, 
mas não desisto enquanto não perceber, que é sempre melhor ter as coisas claras... 

11 Julho 2013 
As novas regras da administração global 

No fundo, aquilo que os Estados Unidos têm mostrado ao Mundo, nos últimos 
quatro anos ou assim, é que a globalização pode e deve ser administrada tendo em 
atenção um novo indicador: o desemprego. O comentário abaixo mostra a estreita 
relação entre os níveis de intervenção do FED, nos mercados de títulos, e o nível de 
desemprego interno. Pelo que percebi, o mecanismo de transmissão é este: com juros 
baixos nos mercados de títulos, resultantes da intervenção do banco central, as empresas 
investem os excedentes acumulados na sua própria actividade. Se calhar, como quase 
sempre nestas coisas de misturar mercado e emprego, foi a Suécia que "inventou" isto. 
Era bom que o mesmo fosse feito no resto do Mundo avançado. 
http://bcove.me/ne4fjwxc 

12 Julho 2013 
Governo de trio 

Se o PS conseguisse acabar com o corte dos 4,7 mil milhões, com os 
despedimentos de 30 mil funcionários públicos, se conseguisse a descida do IVA dos 
restaurantes, bloquear a descida do IRC, e afirmar o princípio da necessidade 
de negociação da dívida, podia entrar no tal Governo. Mas como? Com que gente? Com 
que Ministro das Finanças? Espera-se que não com um tecnocrata. E com que Primeiro-
Ministro? E como chegava depois às eleições de 2014? Que confusão... 

13 Julho 2013 
Quem controla as privatizações? 

Na verdade, quem o faz? A Assembleia da República? Se sim, não 
chega. O Presidente? Provavelmente não. O Tribunal de Contas? Se o faz, não 
é já tarde? Como as privatizações são feitas por entidades privadas, a quem são 
concessionadas as avaliações, as negociações e o resto, estas perguntas são 
ainda mais pertinentes. Como é? O Governo decide a quem dar as avaliações, a 
quem vender, por quanto quanto paga de comissões - e quem controla isso tudo? Os 
tempos que correm são particularmente sensíveis, pois há argumentos para vender à 
pressa, não há muita concorrência, e há muita gente a precisar de negócios para 
equilibrar contas, entre seguramente outras coisas. Quem saberá responder a estas 
perguntas? Eu não sei, mas gostava. 

13 Julho 2013 

http://pedrolains.typepad.com/url?sa=i&rct=j&q=question+mark&source=images&cd=&cad=rja&docid=3bsqUJO7fu8bvM&tbnid=J0frxmPdaQbHWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tomsriverrealestatetraining.com/tag/real-estate-career/&ei=woXiUb7sJYrH0QXCwYCQDw&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNFUhJO-ibEXT15uVa3Dsb8PGNn63w&ust=1373886026303635
http://www.publico.pt/politica/noticia/temos-presidente-1599990
http://bcove.me/ne4fjwxc
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O BPN 
Alguém pôs no Memorando de Entendimento uma data limite para a venda do 

BPN. O Governo ainda em funções fez da venda do BPN um ponto de honra e assinou 
um contrato para tal, na véspera do fim do prazo estabelecido. Era obrigatória, dizia, 
quando tempos depois o cancelamento da venda da TAP mostrou a margem de manobra 
que sempre há nestas coisas. O acordo de venda do BPN envolveu comprovados 
telefonemas entre o actual Primeiro-Ministro e responsáveis políticos angolanos, país de 
onde veio o capital para a compra. Foi uma venda com fins políticos, politicamente 
enquadrada. Desde que o negócio foi feito, fomos sabendo pormenores. Hoje ficámos a 
saber que os actuais donos do BPN estão a resolver problemas legais herdados e a 
mandar a conta ao Estado (ver Público). Podemos não perceber nada desses problemas e 
até pode acontecer que os actuais donos estejam a fazer um serviço ao Estado. Tudo 
pode ser. O que é verdadeiramente estranho é que o Estado seja obrigado a pagar contas 
sobre actos que não pode controlar, sobre cujo preço não se pode sequer pronunciar. 
Não é estranho? É. Mas outra coisa não seria de esperar de um contrato feito nas 
circunstâncias descritas, por um Governo que não olhou a meios para atingir 
determinados fins, quase todos contraproducentes. Pode-se passar uma esponja sobre 
actos destes? Ou tudo isto é normal e só o povo é que não está a ver bem a coisa? 

15 Julho 2013 
De repente... 

Tudo  se tornou possível: flexibilização de metas, negociação com "credores", 
extensão de prazos, não ligar aos juros no dia-a-dia, bom senso económico. Portugal 
está de parabéns por finalmente mostrar que assim é. Cabe aos responsáveis estar à 
altura. Com ou sem eleições. Mas com cuidado com os negócios de fim de festa. 

16 Julho 2013 
Os bem-intencionados 

A política de austeridade extrema, levada a cabo nos últimos dois anos, foi da 
exclusiva responsabilidade do actual Governo, que aliás já prometeu continuá-la. A 
recente crise política mostrou, entre outras coisas, que esse extremismo era evitável, 
tendo representado uma pura opção governativa. O Governo teve a apoiá-lo pessoas 
com interesses políticos ou de negócios, mas também muitas pessoas que 
verdadeiramente acreditaram na ideia de que o país devia ser punido e redimido e que 
não havia alternativa. Pessoas bem-intencionadas que acreditaram numa explicação 
aparentemente plausível. Afinal, se se comparar uma economia nacional com uma 
economia doméstica, era aquilo que devia ser feito. Mas não era, e agora todos já sabem 
porquê: a austeridade extrema não funciona porque a poupança de uns é o rendimento 
de outros. Essa parte está resolvida, para quem quiser. Mas há uma segunda parte que 
ainda não está, e que se torna mais importante no momento em que o Governo se 
prepara para abdicar de mais de 300 milhões de euros por ano de receitas, para entregar 
às grandes empresas, a título de uma mudança no IRC. Trata-se da ideia de que é 
positivo para a economia e para o bem-estar das pessoas tirar aos menos abonados para 
dar aos mais abonados. Segundo essa ideia, essas transferências dão maior capacidade 
de investimento aos donos e gestores das maiores empresas. Os manuais de economia 
dos anos 1980 tinham quase sempre uma página que dizia isso e muitos acreditaram 
nela. Mas isso não se verificará. O Governo passou os últimos dois anos a fazer 
concessões a grandes empresas e bancos, mas o investimento colapsou à mesma. Com a 
baixa do IRC, as empresas vão aumentar os seus lucros, distribuir mais dividendos ou 
pura e simplesmente tapar buracos, e apenas investirão uma parte do dinheiro que 
encaixarem a mais. Um dos principais problemas da actual crise, em Portugal e noutras 
partes, não é não haver dinheiro suficiente para investir: é não haver consumidores com 
dinheiro suficiente para comprar. Espera-se que o PS reconheça isso e que aja em 
conformidade. Pode-se baixar o IRC se se baixarem também os impostos sobre 
particulares de menor rendimento ou se se aumentarem transferências sociais. 

http://www.publico.pt/economia/noticia/contrato-polemico-do-bpn-leva-bic-a-exigir-ao-estado-cerca-de-100-milhoes-1600216
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Mas mesmo, não com enganos. Caso contrário, será mais um passo no segundo pilar da 
austeridade, o do benefício de alguns, e de boas intenções estamos todos fartos. 

PS: Recorde-se este lirismo governativo do passado recente. 
PS2: Folgo em saber que Silva Lopes é liminarmente contra a mudança do IRC, 

que comparou ao caso da TSU. 
31 Julho 2013 

Perdeu-se a retórica 
No fundo, esta nova fase do Governo é mais do mesmo, mas com menos 

retórica, com menos pretexto. O novo IRC e, agora, o tecto nas pensões são apenas a 
continuação do mesmo sem a capa da necessidade imperiosa da "profunda reforma 
estrutural". São os negócios bem dentro Governo, os negócios sem risco e iniciativa, das 
mais-valias, das rendas, às claras, às portas escancaradas. E com um ligeiro sentimento 
de pressa, que tudo agrava. Se o PS não se afasta disso tudo, fica sem liberdade de 
escolha. E o afastamento não depende de princípios teóricos, mas da separação entre as 
pessoas, entre as pessoas que estão nos negócios e as que estão na política, da 
eliminação dos contactos informais, das influências indirectas. A pureza não é 
alcançável, mas muito se pode mudar. 

02 Agosto 2013 
Apanhados 

O Governo, ao que parece, prepara-se para reduzir para metade os famigerados 
cortes de 4,7 mil milhões de euros, no ano de 2014. Ou outra montante qualquer, que 
não se consegue ainda perceber bem. O disparate era grande, mas foi necessária uma 
crise política e muita confusão para se ter um pouco menos dele. A desculpa já começou 
a ser desenhada e será por causa do "medo" do Tribunal Constitucional. Muito bem. 
Será? - Não, nada bem. Dois mil milhões ainda é muito, pelas razões de sempre, pois 
não permitirão crescimento em 2014. Mas a mudança de posição do Governo tem de 
chegar para aqueles que ainda não quiseram perceber a natureza dos cortes. Vejamos. 
Por que razão o Governo acha que pode reduzir os cortes para 2 e não pode reduzir para 
zero? Objectivamente, qual é a razão? Qual o fundamento de se pensar que os 
"credores", os "alemães" ou outros putativos maus da fita não deixariam? Porque 
fizeram contas? Não, não fizeram. Foram feitas pelo actual Governo. Porque os seus 
eleitores não deixariam? Sabem lá eles, que quanto muito vêm resultados finais que não 
têm sido os anunciados. E o fim do plano dos cortes podia ser disfarçado com a sua 
indexação ao andamento da economia, como andam a pedir o FMI e o bom-senso há 
muito tempo. A mudança da posição do Governo tem de ser suficiente para se perceber 
finalmente a natureza dos cortes. Se você é gestor, conselheiro ou grande accionista de 
uma grande empresa ou de um banco, se viveu a última década a endividar-se no 
exterior e está aflito com qualquer mudança no status quo, não acredite no que aqui se 
diz. Se descobriu que a austeridade lhe tem dado um poder que nunca teve sobre o 
Governo e os destinos de quem vive em Portugal, idem aspas. Se é um daqueles que 
tem uma grande admiração por essa gente, também não mude de ideias. Todavia, se é 
um cidadão que acredita que o poder deve estar na política, que não é justo que ande 
tanta gente já pobre a ficar ainda mais pobre, então confirme aquilo de que já vinha 
desconfiando há algum tempo, a saber, que a austeridade absurda que tem sido e vai 
ainda ser seguida é uma fonte de solução de problemas e de poder para alguns em 
detrimento de outros. E o pior é que esses alguns podiam ser um bocadinho mais 
inteligentes, pois seguramente conseguiriam atingir os seus fins de uma forma mais 
moderna, mais "europeia". Quanto aos argumentos de que os "alemães não querem 
pagar" e de que a economia precisa ser "mudada", bastará dizer que são mitos da mesma 
fornada do da necessidade dos cortes. 

05 Agosto 2013 
Swapsteridade 

Como é que um funcionário de um banco que trabalha em derivados foi 
convidado para integrar o Governo português? A resposta é simples: trata-se do 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2011/11/onde-washington-encontra-colbert.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/impostos/detalhe/silva_lopes_sou_ferozmente_contra_esta_descida_do_irc.html
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3356902&seccao=Media&page=-1
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resultado de um crescendo de algo que tem raízes longas no país e que foi agravado com 
o programa de resgate de há dois anos para cá, a saber, a estreita ligação entre o 
Governo e os interesses financeiros. A coisa saiu um pouco fora de mão e tornou-se 
escandalosa. Mas nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República, nem os 
restantes ministros, nem a quantidade enorme de conselheiros que os rodeiam, acharam 
estranha a contratação. Então, as privatizações não estão nas mãos de privados, assim 
como as colocações de dívida? As empresas públicas não estão cheias de ex-
empregados bancários? A alma do BPN não continua viva? Os presidentes dos bancos 
não se pronunciam sobre política? Por que razão não pode haver ex-funcionários de 
bancos no Governo? Foi-se longe demais, mas a história é antiga. Todavia, o mais 
importante não é isso. O mais importante é algo que este blogue tem tentado mostrar, 
uma tarefa difícil, pois a demonstração só pode ser feita por dedução. Trata-se da 
estreita ligação entre o facto de o Governo ser próximo dos bancos e o grau de 
austeridade imposta ao país. E não vale a pena acrescentar aqui argumentos sobre isso, 
que estão um pouco por todo o lado. Bastam dois minutos de reflexão. Haverá, mais 
tarde ou mais cedo, um despedimento ligado ao caso, mas o problema continuará, até 
porque a Ministra das Finanças pertence ao mesmo quadro problemático. O problema só 
acabará quando tivermos um Primeiro-Ministro e um Presidente da República que não 
sancionem a contratação de membros de Governo ligados à banca. Parece 
revolucionário, mas é meramente simples. Todavia, a solução vai demorar algum tempo 
a chegar, pois não se vêm sinais de mudança, nem por parte dos actuais responsáveis 
políticos, nem por parte da opinião pública. 

06 Agosto 2013 
Mercado negro 

Só alguns percebem tudo de swaps. Faz parte do jogo. Mas qualquer mortal 
pode também perceber o suficiente. São esses os tempos: basta saber ler. Os swapssão 
formas de gerir o risco, um seguro relativamente a créditos ou investimentos ou o que se 
queira. São instrumentos de gestão de risco. Os Estados podem querer fazer isso, mas 
eles são sobretudo para particulares, pois os Estados não precisam de seguros. Todavia, 
os swaps que o Citi tentou vender ao anterior Governo do PS eram declaradamente uma 
forma de esconder parte do défice público ao Eurostat. E isso é dito às claras, e cito: 
"Sovereigns generally do not provide disclosures regarding utilization of derivatives. 
(...) Eurostat accounts are based on 'cash-basis accounting principles' and the concepts 
of 'fair value accounting' and 'hedge accountig' are generally not applied." (Ver a 
proposta, p.20) Declaradamente, às claras, publicamente, oficialmente, preto no branco, 
foi feito um apelo ao engano das estatísticas oficiais. Nenhum ex-director do Citi ou de 
outro banco qualquer envolvido neste tipo de matérias pode pertencer a um Governo de 
um país da União Europeia. Tão simples quanto isso. E a conclusão afecta também a 
actual Ministra das Finanças. É, de facto, um escândalo. (Ver também Público). 
    PS: Muito bem. 

07 Agosto  2013 
Economia de pacote de açúcar 

A taxa de desemprego desceu* e, ao que parece, não é 
apenas um efeito sazonal. Foi uma descida significativa, que 
ainda pode ser contrariada, mas aconteceu. Graças à 
enorme contestação política que alastra por todos os cantos do 
país, à instabilidade governativa, às sucessivas demissões e 
crises políticas, não há acrescentos à austeridade há mais ou 
menos seis meses. As duas coisas podem estar relacionadas. Aliás, estão seguramente 
relacionadas. Mas tudo vai mudar, pois prepara-se nova vaga de austeridade para pôr 
tudo nos eixos outra vez. 

PS: *Há qualquer coisa de estranho com esta descida do desemprego, uma vez 
que aconteceu sobretudo na agricultura. Por isso, deve olhar-se principalmente para a 
paragem, momentânea ou não, do aumento do desemprego. 

http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/07/swaps.asp
http://pedrolains.typepad.com/2013/Caso%20dos%20Swaps%20Agosto%202013.pdf
http://pedrolains.typepad.com/2013/Caso%20dos%20Swaps%20Agosto%202013.pdf
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-documento-que-envolve-pais-jorge-nos-swaps-foi-manipulado-1602410
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO235218.html
http://comunidade.xl.pt/JNegocios/blogs/massamonetaria/archive/2013/08/07/desemprego-surpreende-pela-positiva-e-n-227-o-foi-apenas-a-sazonalidade.aspx
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07 Agosto  2013 
Preparar o adeus 

Li as declarações de um Ministro inteligente sobre os dois lados da crise, e só 
posso concluir que entrar neste Governo faz mal ao raciocínio; vi mais duas medidas de 
um Ministro embebido em ideologia, e só posso concluir que este Governo tem pessoas 
que odeiam Portugal; li várias coisas sobre as últimas estatísticas do desemprego, e só 
posso concluir que este Governo está a construir um país em que o trabalho deixou de 
ter valor; vi o novo episódio sobre os swaps,em que documentos oficiais são largados 
para a discussão pública, e só posso concluir que temos um Governo conduzido por 
irresponsáveis. É terrível seguir de perto um Governo destes. Faz mal à inteligência, ao 
gosto pelo País, à moral. Mas é absolutamente necessário. E há uma esperança: o artigo 
de Luís Aguiar-Conraria e Pedro Magalhães, hoje no Público, mostra a inegável e 
persistente queda do PSD e do CDS nas sondagens, ao longo dos últimos dois anos. 
E responsabilidades: o PS tem de se mostrar ainda mais contra tudo isto. Não sei como, 
mas tem. Nos casos da educação e  do trabalho, entre outras coisas, terá de mostrar que 
vai mudar as leis. No caso dos swaps, terá de confessar alguma responsabilidade 
passada, para dissipar dúvidas futuras. Se não é fácil fazer oposição, mais difícil será 
governar um País que sofreu um tratamento destes. E, sim, vale a pensa insistir, pois as 
coisas vão mudar um dia. 

09 Agosto 2013 
Juízo 

Era bom que o Governo finalmente ganhasse juízo para isto começar a ir lá. O 
que será preciso para que isso aconteça? É a pergunta da estação. Seis meses sem 
austeridade, não é demais insistir, estão a dar frutos. Um novo pacote, mesmo reduzido 
a 2 mil milhões de euros, terá um forte impacto negativo e prolongará a recessão. Não é 
assim? Quem não entende isto? Quem não quer entender? Mesmo os mais ideológicos 
podiam agora recuar um pouco e deixar de lado as suas "reformas". E os "mercados" já 
não podem refilar muito, pois a realidade tornou-se totalmente indisfarçável. E já chega 
para eles, não? Juízo, bom senso e coragem são as únicas coisas necessárias, do lado do 
Governo. Seria uma prova de que existe, de que tem vida. E até podemos deixar o 
apuramento de responsabilidades passadas para depois. Enfim, não se ligue, que não vai 
acontecer. 

12 Agosto 2013 
Gastar dinheiro 

Este Governo, que de social-democrata continua a não ter nada, quer gastar 500 
milhões de euros, em dois anos, para despedir funcionários públicos menos 
qualificados, numa operação ainda difícil de qualificar, e mil milhões de euros para 
devolver IRC aos gestores e accionistas mais abonados. Pelo caminho, já anunciou mais 
325 milhões de euros de cortes na educação. É assim que ainda se governa em Portugal. 
Nada mudou. A não ser o facto de que a troika e a "profunda reforma estrutural" já não 
servem de desculpa. Só resta a ideologia, a pior conselheira de governação. 

13 Agosto 2013 
Gente fina 

Hoje a notícia vinda das auto-estradas é que as receitas das portagens 
aumentaram em 9%, relativamente ao ano anterior. Press release da EP e, zaz-traz-paz, 
tudo directo para jornais e tv, sem perguntas nem questões. Ok, mais um imposto, tudo 
bem. Mas nada sobre PPPs ou sobre o aumento dos encargos na cobrança das portagens, 
de que se falava há uns tempos, ou sobre a variação relativa a 2011. Curioso, fui à 
página da EP ver se lá havia alguma coisa. Zero, claro mas, para espanto, li que, a 2 de 
Agosto, foram inaugurados os últimos 24 quilómetros da A4, que liga Vila Real a 
Bragança (e à fronteira espanhola). Este Governo é um espanto. Até o que lá se vai 
fazendo é escondido. Quanto a mais notícias sobre o feito, como não deve ter 
havido press release, só em blogues transmontanos. 

13 Agosto 2013 

http://www.uminho.pt/uploads/clipping/NOT_98071/4917314049173140.pdf
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/maioria-das-previsoes-indica-fim-da-recessao-portugal-no-2-trimestre
http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/detalhe/2013_08_12_um_scorecard_para_a_proposta_de_reforma_do_irc.html
http://www.estradasdeportugal.pt/index.php/pt/informacoes/850-concluida-a-ligacao-por-autoestrada-entre-vila-real-e-braganca
http://5l-henrique.blogspot.pt/2013/08/ligacao-da-a4-entre-vila-real-e.html
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Urgente: mudem os conselheiros 
E ouçam uma nova gente, informada e com as mãos na massa: "Nos últimos 

anos, os finais de ano foram marcados por fortes quedas no PIB, justamente devido aos 
anúncios de novas medidas, que penalizaram a confiança dos agentes, levando-os a 
reverem em baixa as suas perspectivas para o futuro", recorda Rui Bernardes Serra 
[Economista Chefe do Montepio], que avisa ainda que o "corte de 4,7 mil milhões de 
euros, no âmbito da reforma do Estado, até 2014, teria um impacto fortemente negativo 
sobre a actividade no curto-prazo". (1) 

PS: Infelizmente, é a isto que o Governo ainda dá ouvidos. E ouça-se bem o que 
é dito: "os sinais positivos que vêm das empresas e das famílias podem ser anulados 
pelos efeitos recessivos desse ajustamento". Tradução: não deixem a economia crescer, 
mesmo que ela o faça sem ajuda. 

14 Agosto 2013 
Passos y sus muchachos 

Bem sei que o Governo não se entende na escolha de políticas, que a ideologia 
cega os mais inteligentes, que os problemas são muitos e tudo o resto. Mas nada disso 
consegue explicar o que se passa. O chumbo do Tribunal Constitucional, esperado e 
provocado, serve-lhes para quê? As declarações do "FMI" sobre os salários, obviamente 
emanadas do Governo, ainda por cima de forma desastrada, e com o apoio de Bruxelas, 
servem a quem? Os recentes e descabidos elogios na imprensa a um secretário de 
estado, supostamente herdeiro de Vítor Gaspar, que propósitos têm? Quem manda? 
Quem mandou calar a troika? Qual é a luta, afinal, dentro do Governo? Nos jornais, nas 
colunas de opinião, segue a caminhada dos "reaccionários", alguns mesmo 
"miguelistas", mas será que contam alguma coisa? Com tudo isto, não há governação e 
o País segue a rota da incerteza e da falta de investimento. Cavaco Silva e Durão 
Barroso, porventura mais do que Passos, o suposto inepto, serão recordados por isso. É 
certo que a recente remodelação do Governo trouxe mais do mesmo, mas tudo é agora 
ainda mais difuso, menos claro. Lá chegaremos a perceber - se houver tempo, como, 
infelizmente, ao que tudo indica, haverá. 

30 Agosto 2013 
Uma macroeconomia para os despedimentos 

O Governo quer despedir 30 mil funcionários públicos e isso tem por base uma 
ideia e uma economia. A ideia é simples: são "liberais" e os liberais não gostam do 
Estado. Mas errada, pois foram os liberais que inventaram o Estado. Adiante. A 
economia é mais complicada e até muita gente no Governo e à sua volta nunca terá 
pensado nela. E problemática. Mas tentemos. Como já se viu, os despedimentos não são 
na classe média ou média-alta, isto é, nos médicos, professores universitários, juízes, 
técnicos superiores, diplomatas e por aí fora, mas nas classes menos abonadas, isto é, 
auxiliares e funcionários similares. O Estado, comprovadamente, paga mais do que o 
resto da economia nessas profissões e, assim, o Governo não só diminui o número de 
funcionários públicos como possibilita a redução dos salários mais baixos, de forma 
indirecta (o que tem vantagens adicionais, pois não mostra que quer salários mais baixos 
nesses escalões). Acontece que, como toda a gente menos os ideólogos mais acirrados 
do presente regime confirma, Portugal não tem funcionários públicos a mais. Isto é, as 
pessoas que o Governo quer despedir exercem funções que, regra geral, mais 
ajustamento, menos ajustamento, são necessárias. Se são necessárias, elas terão de 
aparecer novamente algum dia. Como? Através do fornecimento de seviços por parte de 
empresas privadas, da mais variada espécie, com salários mais baixos ou, como 
acontece com cada vez mais frequência em economias modernas como a portuguesa, 
com mais máquinas. Essas empresas teriam um mercado garantido (aquilo a que 
despicientemente muitos chamam "não-transaccionáveis"), com um potencial de ganhos 
grande. Mas o Estado perde em várias frentes, isto é, nas indemnizações de 
despedimento e nos subsídios de desemprego que tem - ou teria - de pagar. A sociedade 
também, com mais desemprego. Esta substituição de funcionários públicos já é clara no 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/economia_portuguesa_cresce_11_no_segundo_trimestre_e_supera_previsoes.html
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=673640&tm=6&layout=123&visual=61
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/mercado_de_trabalho/detalhe/governo_e_fmi_usam_dados_deturpados_sobre_cortes_salariais.html
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ensino, com as empresas de escolas à espreita, e na saúde, com os serviços privados a 
aprontarem-se. Ela não é necessariamente má, mas deve ser feita em concorrência, em 
mercado aberto, num sistema em que os institutos públicos podem concorrer com as 
instituições privadas, no fornecimento de serviços. Não faço ideia como isso se faz mas 
muita gente saberá e não é seguramente partindo de um despedimento massivo. 
Acontece que o Estado tem um grande potencial de vantagens, pois pode explorar mais 
facilmente economias de escala e tem um maior conhecimento acumulado nas áreas em 
causa. Mas há mais e esse mais é escandaloso: o despedimento de 30 mil funcionários 
públicos tem efeitos macroeconómicos recessivos de curto prazo com consequências 
graves na solução da crise do défice público e da dívida. Mas, claro, imagino que quem 
levantasse esse problema numa reunião do actual Conselho de Ministros acabaria a falar 
sozinho nos intervalos para café. 

31 Agosto 2013 
Tesouros do Sul: descubra as diferenças 

França: Ministère de l'Économie et des Finances; Ministre délégué chargé du 
budget 
»»»»» Biographie de Bérnard Cazeneuve. 
Itália: Ministero dell'Economia e delle Finanze; Sintesi della ripartizione delle 
deleghe 
»»»»» Biografia de Stefano Fassina. 
Espanha: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos  
»»»»» Biografia de Marta Fernández Currás. 
Portugal: Ministério das Finanças; Secretaria de Estado do Tesouro 
»»»»» Biografia de Isabel Castelo Branco. 
Como se deve dizer, não interessa a pessoa, mas sim os cargos que exerceu. 

03 Setemebro 2013 
É simples 

Portugal não é a Venezuela (com o devido respeito pelos respectivos súbditos). 
Assim, tem de se fazer esta pergunta: a Comissão Nacional de Eleições não tem nada a 
dizer sobre a programada entrevista da RTP ao Primeiro-Ministro, em vésperas de 
eleições autárquicas? Não vai obrigar a que seja dado tratamento igual aos outros 
partidos com assento parlamentar, ou lá como é que se diz? Eu julgaria que sim. Ou 
não? Se calhar, como Portugal também não é a Grécia...nem aHungria... nem a Irlanda, 
algum modelo nacional tem de ser encontrado e o Governo até nos está a fazer um favor 
com mais esta. 

PS: Muito bem. 
05 Setembro 2013 

Pare, escute e... olhe lá 
O mais difícil de ensinar em economia é tudo o que tenha a ver com questões 

dinâmicas. A estática comparada, essa, qualquer um percebe, pois limita-se a comparar 
A com B sem ter em conta os possíveis caminhos entre A e B. E o dinâmico é mais 
dicícil porque só consegue ser imperfeitamente capturado por modelos complexos, ao 
alcance de especialistas em econometria e pouco mais. Tão complexos que para 
Portugal só há um desses modelos e, por exemplo, para a Grã-Bretanha, só há três. 
Traduzamos por miúdos. Quando alguém diz, por exemplo, que o Estado português 
precisa de "poupar" 8 mil milhões de euros, para não aumentar o rácio da dívida, deve 
saber que está a dizer algo de incorrecto. O correcto seria: atendendo aos níveis do 
produto, do défice e da dívida, de Janeiro de 2013, o Estado precisa de poupar tal; é que, 
em finais de 2013, a necessidade de poupança será obrigatoriamente outra pois a 
economia, no entretanto, mexeu, para melhor ou para pior. E, caso haja os tais cortes, o 
valor necessário será ainda mais outro porque os cortes afectarão a economia no 
percurso entre Janeiro e Dezembro de 2013. Percebe-se? Se calhar, nem por isso. 
Chegará se apenas se perceber que não é fácil explicar. Portugal está cheio de gente 
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inteligente que sabe mais do que muitos em muita coisa e que não consegue - digamos 
assim - absorver esta preocupação com questões dinâmicas. E isto vem a propósito de 
quê? Do famigerado alívio da austeridade. Vejamos se isto passa. A austeridade foi 
imposta, no passado, certo? Há uns tempos, não foi? O fim da austeridade não é repor o 
que foi retirado pois, entretanto, a economia já abosrveu a dita. É o dinâmico. Repor o 
que foi retirado seria um estímulo. Corolário e para simplificar: o fim da austeridade 
não é voltar atrás, é não acrescentar austeridade. Questões dinâmicas, portanto. Há ainda 
uma questão adicional: os cortes do quarto chumbo do TC  ainda não foram respostos, 
mas a verdade é que as pessoas vivem, normalmente, de Janeiro a Dezembro. Mas 
também posso estar enganado pois, na verdade, não utilizei aqui nenhum modelo 
econométrico dinâmico. Veremos, então. 

09 Setembro 2013 
Austeridade eleitoral 

Dantes tínhamos ao leme alguém que pensava que tirar aos menos abonados e 
deixar os ricos em paz era bom para o investimento e o crescimento. Legítimo, talvez, 
com o benefício da dúvida, mas errado. Saíu. Agora, temos ao leme gente que acredita 
que tirar aos menos abonados e deixar os médios e os ricos em paz afecta menos as 
eleições. O instinto de sobrevivência política veio ao de cima. Depois de serem 
confrontados com menos em tudo, da saúde às pensões, das rendas aos subsídios de 
pobreza, serão ainda os de menor rendimento a sofrer a próxima vaga de austeridade. 
Quando nada se fez em muita coisa, incluindo as "rendas", os elevados juros pagos pela 
dívida, os contratos financeiros milionários para isto e aquilo, lucros que fogem aos 
impostos, aí vem mais uma vaga de medidas que vai tirar emprego a funcionários 
públicos que ganham menos, e rendimentos a pensionistas. Pessoas que ganham 600 
euros por mês vão ficar sem um mês de vencimento por ano. Para quê? Para poupar mil 
milhões, dizem. Coisa pouca, quando se vê o desperdício que há por aí, e quando se 
sabe que a a resultante contracção económica vai comer uma parte do efeito anunciado. 
Mas é algo mais fácil de fazer do que pensar num país mais equilibrado - e tira, esperam 
seguramente, menos votos. 

11 Setembro 2013 
O "alargamento" 

Portas foi a Bruxelas falar com Durão. Veio de lá calado, criando expectativas e 
atenção. Depois, veio dizer que quer mais 0,5% de défice, como se isso fosse alguma 
ajuda. Mas, pronto, era uma mudança de discurso. Hoje, Durão que não terá percebido 
ainda que tudo o que faz é visto cá como sendo do amigo do Governo e não do 
Presidente de Comissão, veio dizer que não, que não se pode. Obviamente, tudo 
combinado, para que nada mude. Maduro, a ponte segura entre Durão e o Governo, 
ajudou com uma frase icónica: "É preciso reformar o Estado para não subir impostos". 
Leia-se: é preciso cortar nas pensões e nos rendimentos mais baixos para nada mudar 
nas relações do Governo com a malta que lhe interessa. Tudo na mesma como a lesma. 

PS: Alternativamente, continua a luta no Governo entre Portas e Passos (este 
ajudado por Durão), com o primeiro a tentar ser o sensato da turma - e a perder nas 
sondagens. 

11 Setembro 2013 
Política, economia e sociedade 

Para alguns, o que se vem dizendo neste blogue sobre o Governo e a sua 
insistência em cortes absurdos, a que absurdamente teimam chamar "reforma do 
Estado", é radical. Mas não é. É apenas social-democrático, à falta de melhor 
designação. Em qualquer círculo minimamente avançado por essa Europa fora, o que 
aqui se diz sobre os cortes é banal como o destino. Veja-se esta notícia sobre um 
relatório da Oxfam relativo às consequências da austeridade na pobreza. A política 
portuguesa que chegou ao Governo é cega, ultra-conservadora e, o que mais 
choca, comprovada e profundamente enganada do ponto de vista da teoria económica. 
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Há alternativa, já todos perceberam. Eles insistem, não desistem, mas passarão à 
história, como aconteceu no passado. No entretanto, sofre a sociedade. 

12 Setembro 2013 
Responsabilidades 

Quem ontem pôde ver televisão, pôde ficar chocado com a enorme indignação 
mostrada por um número significativo de comentadores, alguns próximos do partido do 
Governo, relativamente ao novo pacote de austeridade. Foi uma amostra elucidativa de 
reacções ao enorme e injustificado desgaste social a que o País ainda está a ser sujeito. 
Mas, afinal, quem são os responsáveis por aquilo que se passa? Obviamente, os 
primeiros responsáveis são os presidentes do PSD e do CDS, o Presidente da República 
e o Presidente da Comissão Europeia, pois são quem está ao leme. Nota-se, todavia, 
alguma vergonha, já que o anúncio dos cortes foi entregue a um secretário de Estado, 
sem que Passos ou a Ministra das Finanças tivessem dado a cara, como deram em 
pacotes anteriores. Mas há mais responsáveis, dentro e fora do Governo, que podem ser 
tipificados. Há os radicais que, curiosamente ou não, seguem uma linhagem que vem do 
apoio à guerra do Iraque. Os estrangeirados, também protagonizados por Durão 
Barroso, que ainda não se aperceberam da forma chocante como as medidas estão a ser 
recebidas na sociedade portuguesa. Os teóricos, que fazem maravilhas das ciências 
económicas e políticas. Os beneficiados, que arrematam os contratos que vão sendo 
feitos paralelamente às desgraças. E há também responsáveis em potência. Graças a 
uma inteligência política perversa, os cortes vão ser feitos aos mais pobres, digamos, 
aos 20% da base social do país, o que significa que a classe média, se quiser, pode 
assobiar para o lado e votar em quem impõe os ditos cortes. Caso o façam, serão 
também responsáveis. E não se poderão já esconder nas inglórias desculpas do 
"protectorado", pois já todos sabemos que Portugal não o é, ou do "não há alternativa", 
pois só não a vê quem não quer, mesmo dentro dos partidos que agora estão no poder. O 
resto é conversa. E mais indignação e pobreza. 

13 Setembro 2013 
O meio por cento 

A discussão em torno da revisão da meta do défice de 4 para 4,5%, em 2014, é 
um bocado absurda: alguma vez o Governo ou as instituições internacionais estão em 
condições de estabelecer metas para 2014 com uma margem de erro de, digamos, menos 
de 1%? Ninguém o fez nos dois anos que passaram quando a economia portuguesa 
ainda era reconhecível e, agora, que a viraram do avesso, é que vão conseguir? E mais: 
com o abrandar da austeridade para a classe média, em curso, o mais certo é os 
problemas sérios virem do défice externo, com o retorno das importações de bens de 
consumo duradouro (por ex., carros) e de serviços (muita coisa)? O que se prepara é 
uma "grande vitória", uma "dura conquista" ou, na pior das hipóteses (para o povo), um 
"estão a ver como a gente até tentou?". A alternativa? Negociar na mesa de negociações 
e não na praça pública, conseguir o que se conseguir, não tomar medidas drásticas e 
esperar em silêncio pelo depois logo se vê. Que, obviamente, teremos todo o apoio, 
como tivemos até aqui. Mas também posso estar muito enganado. 

PS: Nem de propósito 
16 Setembro 2013 

Transparência e conselheiros 
No fundo, o Dr. Vítor Bento é a favor da reestruturação da dívida. E da 

tributação extraordinária de dividendos, entre outras coisas. Eu explico. No outro dia, 
Lobo Xavier, por cuja honestidade intelectual temos de ter toda a consideração, e que é 
jurista, revelou que tinha ido almoçar com o Dr. Vítor Bento e que este lhe tinha 
explicado que estava tudo muito bem com o corte das pensões, dos salários e de outros 
rendimentos do trabalho, e que isso era a melhor forma de resolver a crise, quando não 
há moeda nacional. E acrescentava: nos anos 1980, o Dr. Mário Soares tinha feito 
exactamente o mesmo, só que com desvalorização cambial e inflação. Lobo Xavier, que 
não é economista, não conseguiu rebater a ideia, e Pacheco Pereira rebateu-a 
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apenas parcialmente, a partir da sua intuição (como faria Mário Soares, aliás). Há vários 
problemas com a comparação atribuída ao Dr. Vítor Bento e alguns que eu não saberia 
explicar aqui em poucas linhas. Mas há um problema simples, muito simples. É que a 
inflação "comia" nos salários, mas também no valor da dívida, nos juros, nos lucros e 
nos dividendos. Corolário: se se quer que agora seja o mesmo que antes, então é preciso 
querer reestruturar a dívida - em quanto? 20%? 30%? - e cobrar mais impostos aos 
dividendos (que, por acaso, já levaram com alguns). Simples, não é? Lobo Xavier foi 
transparente como, aliás, no forum do "Quadratura do Círculo", de que é parte plena, só 
pode ser. E queremos mais transparência assim. Ao contrário do Prof. Rebelo de Sousa, 
não devemos pedir que os ministros se calem, sobretudo quando são, 
objectivamente, bem intencionados. Devemos pedir, sim, que eles falem e revelem as 
suas fontes de inspiração. Sabemos que o Governo não tem um único membro que 
perceba de economia e, em particular, de economia portuguesa ou europeia (tem, mas 
está no Ministério da Saúde e não é nada com ele, aparentemente). Portanto, podemos 
presumir, que se aconselha fora. Sendo verdade, em democracia, queremos saber quem 
aconselha o Governo, quem leva os ministros a dizer que não há alternativa, que o 
Governo não se deve bater por baixar os juros do resgate ou pela extensão dos prazos, 
pelo aligeiramento das metas dos défices nos Orçamentos de Estado, que é preciso 
continuar a cortar nos rendimentos e nada mais fazer, e que esses cortes não causam 
recessão. No fundo, a origem de coisas ditas assim. Em muitos países, os governos têm 
conselhos económicos que se responsabilizam pelos conselhos que dão. Assim, como 
cá, não. E, claro, posso estar enganado quanto ao papel do Dr. Vítor Bento e os 
conselheiros serem outros. Ou mesmo não existirem. Mas também posso estar certo. O 
problema é haver a dúvida. 

17 Setembro 2013 
Encanar a perna à rã 

Tudo parado, por cá, sem notícias, à espera das eleições... 
na Alemanha. É caso para perguntar quem teve a brilhante ideia de 
trazer a troikanesta altura, se foi engano ou se foi de propósito. 
Depois, é esperar pelo novo Governo alemão. A seguir, pela 
mudança, ténue e não declarada, das políticas para a periferia. 
Entretanto, o Governo português devia encanar a perna à rã, ganhar 
tempo, acalmar a concertação social, tirar argumentos à oposição, 
dar descanso ao Tribunal Constitucional e, pelo caminho, sossegar 
os "mercados". Mas não vai acontecer. 

19 Setembro 2013 
Concertação 

É seguramente ignorância minha e porventura da grande. Mas, vejamos. Os 
bancos, o sector financeiro, pertencem à economia, certo? E até têm um peso 
significativo. E há uma associação que representa os seus patrões, não é verdade? Então, 
porque é que a respectiva associação não está na Concertação Social? Seria 
particularmente interessante, nos tempos que correm, até porque podíamos assim ver 
qual a posição do sector relativamente à revisão do "programa de ajustamento" que 
muitos pedem, se estão ao lado dos outros patrões e dos sindicatos, ou não. Mas, se 
calhar, no resto da Europa também é assim. Será? Divagações. 

19 Setembro 2013 
Merkel 

Os resultados das eleições alemãs são promissores para a solução da crise 
europeia. E por solução da crise europeia deve entender-se o fim da austeridade 
insensata em Portugal e na Grécia, novas formas de financiamento da periferia, e por aí 
fora. Três grandes detalhes. Em primeiro lugar, Merkel venceu os dois partidos mais 
extremistas, o FDP e o anti-euro. Em segundo lugar, poderá aliar-se ao SPD, menos 
favorável ao ajustamento pelos salários. Finalmente, temos agora uma Chanceler que 
não precisa de pensar em eleições durante quatro anos. Muitas mudanças na Europa 
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foram feitas com os mesmos partidos ou com os mesmos governantes e até sem 
eleições. Foi o caso de Miterrand, que meteu o socialismo na gaveta e parou com as 
desvalorizações do franco, em 1982, ou Margaret Thatcher que, depois de tanto 
disparate durante tanto tempo, foi finalmente despedida pelo próprio partido, em 1990. 
Merkel pode ser diferente de Merkel, se quiser finalmente levar a inteligência 
económica ao poder. Claro que por cá nada vai mudar, pois o Governo continua sob a 
anestesia das teorias económicas insensatas e dela não sairá a não ser com uma grande 
queda. Às vezes as pessoas têm a ideia de que os países se governam aos solavancos. 
Foi o que Passos e a sua larga mas cada vez mais pequena equipa pensou quando entrou 
em funções. Mas não. Na Europa ocidental, os países governam-se por pequenos passos, 
as boas mudanças são dadas por pequenos passos. Haja esperança, mais uma vez, como 
houve no início dos anos 1980. Agora, que as coisas vão demorar tempo, vão. 
Infelizmente, tempo demais para impedir as asneiras caseiras de largo espectro que por 
aí se preparam, dos cortes aos menos afortunados aos negócios para os amigos. 

23 Setembro 2013 
Avenida 23 de Setembro 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czVWMm1TVNU 

23 Setembro 2013 
Caro Dr. Passos, 

Eis porque precisa de outros conselheiros económicos: "Would an official 
backstop be sufficient, such as access to the European Central Bank's Open Market 
Transactions bond-buying facility, or a precautionary credit line similar to the one under 
discussion with Ireland as its bailout program ends? Or will investors demand that 
official creditors first ease the debt burden by further extending the maturity and 
cutting the interest rates on their loans? Would the best solution be to keep Portugal 
out of the markets via a new bailout program?". Percebe-se a mensagem? Tirado 
do WSJ. 

23 Setembro 2013 
Afinal é tão fácil (como na maioria dos casos em que o Governo 
mete a mão) 

Basta pensar um bocado. Satizfaz Merkel, o ministro dela que é das Finanças a 
fingir e um verdadeiro político ganhador de eleições, os colunistas do FT e do WSJ, a 
opinião pública internacional, os "mercados", o Sr. Hollande, que tanto anda a precisar 
de ajuda, e muita gente mais, incluindo, claro, os homens e mulheres esclarecidos do 
topo do FMI. Claro que não satisfaz os "reaccionários" caseiros, nem os seus amigos, 
assustados com os sempre anunciados cortes nas rendas e com os juros da dívida 
externa que alegremente continuam a contrair todos os dias. E de que falamos? Simples. 
De construir para o Orçamento de Estado de 2014 um cenário 
macroeconómico credível com um défice de 4 ou 4,5%, mas sem cortes, nenhuns 
cortes, e sem aumentos de impostos. Eventualmente, podia-se ir buscar uns 
aumentozitos de impostos aos mais abonados, género rendimentos acima de 100 mil, 
com pouco impacto orçamental, mas para ver que o Governo ainda tem mão nos 
rendimentos e se preocupa com a equidade. Bastava não querer fazer os cortes. A 
construção desse cenário, credível, decorreria de projecções um pouco mais optimistas, 
permitidas pelos resultados do 2º trimestre de 2013 (e, eventualmente, do 3º trimestre, 
pois não houve entretanto mais austeridade). Ou de outras coisas, como o aumento das 
exportações, graças à visível recuperação europeia. É simples mas, para chegar a tanta 
simplicidade, é preciso retirar o debate económico e o combate à crise da panela 
ideológica em que o Governo os pôs. 

24 Setembro 2013 
Ninguém pára esta EDP? 

A EDP está de rastos. Deve o dobro do que vale, continua a endividar-se lá fora, 
contribuindo para o crescimento da dívida nacional, ao mesmo tempo que paga 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czVWMm1TVNU
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dividendos de empresa saudável, estende a sua malha política até mais não, promete 
investimentos que não se fazem e até despediu um Secretário de Estado. Agora, 
resolveu processar a ERSE e, espante-se, o novo Secretário de Estado da Energia. Veja-
se bem: o Secretário de Estado, a pessoa do dito. Isto não é uma pressão indevida? O 
que se passa? Ninguém a pára? Ninguém faz nada? E depois venham com conversas 
moralistas sobre o país. 
PS: Miral Amaral dixit. 

25 Setembro 2013 
Brincar às contradições 

Parece que um economista "americano", cheio de experiência, disse, na 
Católica, a bem de todos, aquilo que deve ser feito, a saber, abrandar a austeridade e 
reestruturar a dívida (ver "Público" de hoje). Será que é desta que o Governo aumenta 
de 4 para 5 os economistas que ouve e dá lugar a uma voz mais, digamos, moderna, 
mais ligada aos tempos, à aprendizagem que a crise trouxe à economia, essa nobre 
ciência social? Nem pensar, que não há lá ninguém capaz de mudar de ideias. Será? É 
que, entretanto, o TC fez mais uma das dele. Reacção do Governo? - Não interessa, que 
se arranja uma solução. Curioso, não é? Era uma das importantes reformas estruturais, 
que fica a meio. Afinal, parece que conseguiram compreender que a coisa não era assim 
tão importante, com 17% de desemprego. A mudança de ideias deve ter sido por 
dedução simples: nada no Memorando funcionou e seria mesmo um acaso se a tal 
reforma laboral fosse mesmo importante para o crescimento. Contradições. 

27 Setembro 2013 
Matinée 

Pires de Lima, Ministro da Economia em campanha eleitoral, disse que tinha 
sinais de que o terceiro trimestre de 2013 também terá algum crescimento. Sugere-se 
que se acredite até porque já foi aqui previsto, como o resultado esperado do 
estancamento da austeridade provocado pelo Tribunal Constitucional. Se acontecerem 
mais umas décimas de crescimento, haverá também mais umas décimas de redução do 
défice e da dívida. Fresco como a água. Mas não só. Se o simples abrandamento da 
austeridade der crescimento, redução do défice e da dívida, os economistas por trás do 
corrente programa só poderão devolver-nos uma de duas conclusões: que se enganaram 
ou que os objectivos eram outros. Quase tautológico. Ou estarei assim tão enganado? E, 
claro, também pode nada disso acontecer. 

27 Setembro 2013 
O segundo resgate 

Enganei-me: os jornalistas não foram chamados a Bruxelas para ouvir falar do 
segundo resgate. Ao que se percebe, foi mesmo o "Público" que descobriu que ele está 
em preparação para o estreito período entre as eleições de hoje e as de 2015. Ou, 
talvez, descobriu que há gente interessada em que haja esse segundo resgate tão cedo - e 
tão forte - quanto possível. E já estarão a começar a preparar a opinião pública. A nossa 
resposta, todavia, só pode ser uma: não devemos aceitar mais austeridade. Ou seja, não 
devemos aceitar um segundo resgate com mais cortes, mas sim um programa cautelar 
do BCE, sem austeridade adicional, embora com muita disciplina. Um segundo resgate, 
feito como os que fizeram o primeiro querem, tornará menores os custos das alternativas 
radicais. Pensemos bem nisso. 

29 Setembro 2013 
Eleições 

Noto uma certa dificuldade em muita gente em dizer mal destas eleições. É que 
elas foram mesmo boas. Desde o independente que ganhou no Porto e que agora é que 
vai ver o que são elas, aos fins anunciados ou efectivos do Jardinismo, do 
Mesquitamachadismo ou do Menezismo, à derrota dos candidatos impostos pelos 
centros partidários, à interessante participação de uma data de gente, num processo que 
anda sobre rodas e que será a inveja de muitos centralistas, tudo correu mais para o bem 
do que para o mal. Ok, o tipo de Oeiras ainda sobreviveu e haverá outros casos afins. 

http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/09/edp-processa-governo-e-entidade-reguladora-dos-servicos-energeticos-1607039
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/guerra_entre_governo_e_edp_sobe_de_tom.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/chumbo-do-tc-nao-poe-em-causa-a-reforma-laboral-diz-o-governo-1607223


 
330 

 

Mas não chegam para dar a volta. Todavia, as pessoas não desistiram de encontrar os 
males e até chegaram aos votos brancos e nulos - e, sim, foi bem feito que tenham 
subido - e à abstenção. Mas, quanto a esta, as perguntas são: - Como é que alguém com 
informação em cima da mesa ousa fazer um comentário sobre uma abstenção de 47%, 
quando sabe que ela foi isso menos uns 9%? É que 38% é diferente de 47%.- Será 
porque no resto da Europa também há essa discrepância entre cadernos eleitorais e 
eleitores, ao que parece da ordem dos 10%, isto é, 9.502 mil contra 8.608 mil? Duvido. - 
Não há maneira de o legislador acabar com isto e simplesmente definir a contagem da 
abstenção de outra forma, para dar a verdadeira imagem do interesse do povo nas 
eleições? E finalmente, última pergunta: - A quem interessa mesmo a depreciação da 
vida política? Esta é fácil: - Interessa aos interessados em governos "técnicos" e em 
ministros e secretários de estado vindos da "vida real", dos grupos de interesse, isto 
é.  Nada é perfeito, mas estas eleições foram muito melhores do que piores. O resto é 
conversa e venham as próximas. 

01 Outubro 2013 
Lusotroikalismo 

Houve uma "conferência de imprensa" (as aspas é porque ultimamente tem sido 
difícil classificar esses encontros) com Portas, Albuquerque e Moedas à cabeça. Uma 
ideia: não liguemos muito, que esta troika tem porventura tanto poder como a outra que 
nos visita, a estrangeira. As coisas estão a ser decididas alhures. Só que ainda não deu 
bem para perceber por quem, onde e quanto.  

03 Outubro 2013 
Razões 

Hoje, na Antena 1. 
03 Outubro 2013 

Os impostos 
Todos os "cortes" recentemente anunciados pelo Governo, à maior ou menor 

socapa, são impostos sobre o rendimento. Dê-se a volta por onde se der, é dinheiro que 
o Estado tira às pessoas. Mas são impostos estúpidos e por duas razões principalmente: 
não são progressivos e são selectivos. Se fosse mesmo necessário fazer a austeridade 
que o Governo - e o Presidente da Comissão Europeia - diz ser necessário fazer, então 
que se faça de uma maneira tão inteligente quanto possível. Como? - Simples, com 
verdadeiros impostos progressivos e universais sobre o rendimento. E porque não se faz 
assim? Por causa da troika? Claro que não, querem lá eles saber de onde vem o 
dinheiro. Por causa das eleições, por causa de uma ideologia de outros tempos ou por 
pura e simples estupidez, como diria Clinton. Por causa das eleições? Sim, porque quem 
está a sofrer com os novos impostos são os mais velhos e os mais pobres, que não são o 
núcleo duro do eleitorado do PSD ou do CDS.  

PS: Perdoe-se a repetição. 
07 Outubro 2013 

Chicago, anos 1980, em Lisboa 
Passos Coelho disse mais uma daquelas coisas que lhe incutem no verbo, desta 

vez sobre um tal "choque de expectativas". À primeira, confesso, não percebi. Mas, 
afinal, era fácil. Vem daquelas ideias dos anos 1980 de que as "expectativas" são muito 
importantes para a economia. Por exemplo, diriam, o facto de o Estado contrair ainda 
mais a despesa gera "expectativas" positivas quanto ao déficefuturo, a inflação 
"esperada" e, consequentemente, quanto aos níveis de investimento. É a mesma cassete 
da "austeridade expansionista", muito boa, portanto. O que Passos e seus amigos pedem 
é isto: vejam o corte nas pensões como uma coisa boa que gera "expectativas" positivas 
quanto ao défice, a inflação e o investimento futuros. E não o contrário. Coisas muito 
certas para quem não saiu dos livros de introdução à Economia dos anos 1980, e não 
consegue reconhecer, na actual crise, que o risco de inflação está longe, que é preciso 
clonar o papel de um banco central nacional que não existe, e que o investimento está 
deprimido pelos baixos níveis de procura provocados pela austeridade, e assim 

http://www.publico.pt/destaque/jornal/894-mil-eleitores-a-mais-urnas-abrem-com-abstencao-de-94-27162661
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=685086&tm=6&layout=123&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=648806&tm=6&layout=121&visual=49
http://www.publico.pt/economia/noticia/execucao-de-medidas-de-austeridade-pode-gerar-novo-choque-de-expectativas-diz-passos-1608405


 
331 

 

continuará se a austeridade continuar. Pensamentos 
ligeiramente mais avançados, quase 40 anos e muita 
experiência de crises depois, que os amigos de Passos 
se recusam a admitir, e que não jogam com a 
linguagem populista do Primeiro-Ministro. Por este andar, Lisboa não se livrará tão 
cedo do Chicago dos anos 1980. 

09 Outubro 2013 
Americanos 

De onde veio a ideia da entrevista ao Primeiro-Ministro em estilo town hall 
meeting? É outra ideia "americana", sem dúvida. Terá vindo do mesmo sítio da ideia 
dos malogrados briefings? Ou de perto? Enfim, valeria a pena averiguar, 
jornalisticamente falando. De qualquer forma, desta vez correu melhor a Passos, apesar 
da miríade de "incorrecções factuais". Para não colaborar muito, se calhar, Seguro não 
devia ir lá, pelo menos para já, e enviar o nº 2 ou 3 do PS. Mas que sei eu destas coisas? 

10 Outubro 2013 
Os impostos 

Quantos membros do Governo saberão que os cortes nas pensões e nos salários 
dos funcionários públicos terão o mesmo efeito, exactamente o mesmo efeito, do que 
mais impostos? Com a agravante de que são impostos dirigidos a uma parte da 
população e portanto injustos e em muitos países ilegais. Esperemos que o TC ajude 
mais uma vez o país. E quantos haverá que sabem que os mesmos cortes serão 
regressivos, por serem iguais para todos, acima de um certo rendimento, muito baixo? 
Dois, três, quatro? A única coisa que muda é a estatística do peso do Estado na 
economia, que já é baixa e não precisa de mudar. Eleições, eleições, quanto tardam... 

10 Outubro 2013 
Gente errada com poder 

No fundo, estamos nas mãos de gente que errou e, perante o erro, só sabe 
continuar a errar. Pensam que assim se escapam. E, como o povo é sereno, se calhar vão 
acabar por se escapar. E voltar um dia. Aquilo que está a ser feito no Orçamento de 
2014 é o mesmo dos dois anteriores orçamentos, sobretudo no que diz respeito à 
redução de salários e rendimentos. Não acertaram uma só medida, mas continuam na 
mesma. Fico chocado, ainda por cima porque parte do que é feito é feito com aquela 
teoria económica que nem nome deve ter - mas se não fossem eles seriam outros. Agora 
que sabemos onde se pode chegar, já só há duas perspectivas possíveis: concordar com 
o que o Governo está a fazer ou discordar. A terceira via, aquela que permitia a posição 
confortável de discordar mas encolher os ombros por não haver supostamente 
alternativa, acabou, finou-se. Porquê? Porque estamos pura e simplesmente perante um 
segundo "enorme aumento de impostos", mas desta vez com escolha de alvo, e um alvo 
bem baixo. Gente errada com poder tinha de chegar a este ponto. 

13 Outubro 2013 
Paulo Portas 

Será que Paulo Portas já considerou a possibilidade de que a única coisa que 
pode verdadeiramente fazer pelo País é demitir-se, deixar que haja eleições e que o seu 
partido ganhe novo fôlego na Oposição? Ou em política os raciocínios são de outro 
tipo? Na sua forma de a fazer, em particular? E os "juros"? Os juros, como vimos nos 
últimos três meses, tanto sobem como descem. O que "eles" querem acima de tudo é 
juízo governativo. 

14 Outubro 2013 
Supply & supply economics is simply wrong 

"In 1958, Walter Reuther, a powerful US union leader was taken on a tour of 
a  newly automated Ford Motor plant. 'Aren’t you worried about how you’re going 
to  collect union dues from all these machines?' he was asked by a (no doubt 
smug)  company manager. 'The thought that occurred to me,' Mr Reuther replied, 'was 
how are you going to sell cars to these machines?'. Do seu jornal do costume. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Town_hall_meeting
http://en.wikipedia.org/wiki/Town_hall_meeting
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/declaracoes_de_passos_coelho_sao_verdadeiras_ou_falsas.html
http://expresso.sapo.pt/tres-meses-para-limpar-o-efeito-da-crise-politica=f835329
https://www.google.com/search?q=define%3ACapital+gobbles+labour%E2%80%99s+share&sourceid=ie8-activity
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14 Outubro 2013 
O terceiro Orçamento Gaspar 

O Governo meteu-se numa grande baralhada com a feitura do Orçamento de 
2014. Mas não beneficiemos o infractor, já que olhar para a baralhada desvia a atenção 
do essencial. E o essencial é que este é o terceiro Orçamento de Vítor Gaspar. Não só 
nos princípios fundamentais, como nos factos, pois nem uma vírgula foi mudada da 
famosa "carta" enviada durante o seu consulado, em Maio de 2013. Mas há diferenças, a 
principal das quais é o facto de agora a austeridade ser envergonhada e não 
pomposamente declarada aos microfones do Ministério das Finanças. A vergonha não 
esconde, todavia, a realidade. E há mais. Agora, como na primeira vez, e ao contrário da 
segunda, os aumentos de impostos, disfarçados de cortes, aplicam-se apenas a 
pensionistas e funcionários públicos - e, dentro destes últimos, os de rendimentos mais 
baixos. E por isso muitos poderão olhar para o lado. Mas lembremo-nos que um corte 
de 3 mil milhões de euros afecta a todos. Como afectaram os dois Orçamentos que 
antecederam este, e cujos efeitos já só não conhece quem não quer. É justo? Há 
alternativa? Respondamos a isso com as nossas consciências. A única réstia de 
esperança é que este é, no máximo, o penúltimo Orçamento Gaspar. A única, não: ainda 
há o Tribunal Constitucional. 

PS: Outra versão. 
14 Outubro 2013 

O IRC dos viúvos 
"Descida do IRC sobe avaliação da Ibersol, Semapa, Altri e EDP em mais de 

10%". 
15 Outubro 2013 

A insustentável leveza do ser 
Segundo o BPI, o corte do IRC, que todos amamos em tempos de bonança, 

levou ao aumento da avalição das cotadas na bolsa portuguesa, entre 1 e 14%, até 2018. 
O BPI não publica informação sobre o próprio, mas a valorização estimada para o BES 
e o BCP é de 6 a 7%, no mesmo período. A actual Secretária de Estado do Tesouro é 
uma antiga funcionária do BPI. Por outras palavras, o Governo toma uma medida com 
origem numa parte da sua estrutura onde trabalha alguém que estava num banco que, 
presumivelmente, é um dos principais beneficiados da mesma medida. Se isto não é 
conflito de interesses, o que é conflito de interesses? A culpa não será da Secretária de 
Estado, mas sim de quem a convidou. Ou do sistema. O próximo Governo não pode 
sequer pensar em pensar fazer convites destes. Aliás, como não se faz no resto da 
Europa Ocidental, a atestar por esta amostra. 

15 Outubro 2013 
A alternativa ao vivo 

Aos poucos fomos vendo isto e aquilo. Por exemplo, que é o Governo 
fundamentalmente quem manda e não a troika. Que muito é decidido por quem não 
sofre directamente o chamado ajustamento. Ou que o Governo e os bancos criaram 
laços de sangue através da compra e venda de títulos do Tesouro. Mas a coisa da 
alternativa nunca verdadeiramente conseguiu ser provada. Hoje foi. Portugal não é a 
Grécia, simplesmente porque a Grécia está uma passo à frente na descida ao fundo. 
Coragem e vontade de fazer implicariam antevisão para não seguir os mesmos erros. 
Pena que estejam tanto em falta. 

17 Outubro 2013 
Ficámos a saber... 

Que o imposto sobre o "sector energético" foi desenhado à imagem da EDP. E a 
poder deduzir que a redução do IRC foi feita para compensar esse imposto. 

PS: Confere. 
17 Outubro 2013 

http://www.publico.pt/economia/noticia/o-terceiro-orcamento-de-vitor-gaspar-1609281
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/research/detalhe/descida_do_irc_sobe_avaliacao_da_ibersol_semapa_altri_e_edp_em_mais_de_10.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/research/detalhe/descida_do_irc_sobe_avaliacao_da_ibersol_semapa_altri_e_edp_em_mais_de_10.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/research/detalhe/descida_do_irc_sobe_avaliacao_da_ibersol_semapa_altri_e_edp_em_mais_de_10.html
http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2013/09/tesouros-do-sul-descubra-as-diferen%C3%A7as.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/zona_euro/detalhe/atenas_recusa_categoricamente_cortes_adicionais_exigidos_pela_troika.html
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/research/detalhe/morgan_stanley_impacto_da_taxa_na_energia_ligeiramente_mais_positivo_para_a_edp_do_que_o_antecipado.html
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No reino da falácia: 4% ou 4 mil milhões? 
A ideia do Orçamento de "rigor" com um défice de 4% para apaziguar os 

credores externos para que os juros baixem e o país possa "voltar aos mercados" é um 
grande conjunto de falácias. E nem é preciso lembrar que a austeridade para 2014 
implica mais umas dezenas de milhar de desempregados e de pessoas sob o limiar da 
pobreza, durante alguns anos. A primeira falácia é que os credores externos se importam 
com uma diferença de 0,5% do PIB ou de mil milhões de euros (o orçamento anual 
da cultura da Câmara de Berlim). Por exemplo, alguém que lê estas linhas sabe de 
imediato qual o défice grego projectado para 2014? A segunda é que nós, os 
portugueses, sabemos que o objectivo é irrealizável, mas "eles" não sabem e assim a 
coisa passa. A terceira falácia é que a evolução dos juros dos títulos nacionais está 
intimamente associada à percepção dos credores sobre o "ajustamento" português e não 
a tudo o resto que se passa nas economias da zona euro e dos Estados Unidos, e com o 
BCE. A quarta é que os credores não se incomodam com os efeitos da austeridade 
acrescida no crescimento. E ainda se podia acrescentar que estamos a ser observados de 
perto: uma passagem pela imprensa económica internacional dos últimos dias mostra 
nada ou quase nada sobre Portugal. Claro que se pode argumentar que isso é assim 
porque tudo está bem, o que não deixa de ser mais uma boa candidata a falácia. No 
estrangeiro, regra geral, não se reconhece o extremismo do Governo português, sem 
equivalente na Europa, com excepção da Grécia que, entretanto, ao que parece, já pôs os 
pés à parede (ver post anterior a este). O extremismo nacional não passa de um 
plano desenhado por cérebros nacionais, nas costas largas da troika.Metade da 
austeridade do Orçamento de 2014 podia ser cortada sem que ninguém desse por isso. 
0,5 a conseguir em verdadeiras "negociações", e mais mil milhões a conseguir com 
projecções mais elevadas para o investimento e o consumo interno. Não é canja, mas é 
quase. Em consequência, o défice e a dívida podiam ajustar-se mais depressa. Como se 
os orçamentos de Estado fossem uma ciência exacta, apurados aos meios por cento e 
aos mil milhões de euros. Talvez essa seja a rainha de todas as falácias. Como em 
análise política e económica temos de presumir que os agentes são racionais, temos de 
concluir o seguinte: o verdadeiro objectivo é o corte de 4 mil milhões de euros e não os 
4% de défice. Alguma coisa tem de mudar rapidamente. 

18 Outubro 2013 
Economistas 

Tivemos um Ministro das Finanças que foi um dos melhores alunos de uma das 
melhores escolas de Economia do País. Com os resultados conhecidos. E, agora, o que 
temos? Uma Ministra das Finanças que foi uma aluna sem história de uma escola sem 
história. E quem mais temos, a tomar conta das Finanças? Técnicos, apenas técnicos, 
todos com uma total ignorância em matérias económicas. Num período em que tanto se 
fala de Economia, o Governo não tem economistas das boas escolas nas pastas 
fundamentais. Ou junto delas, pois o ideal seria estarem em segundo plano, com 
políticos em primeiro. Moral da história: a teoria é muito boa mas apenas quando se 
consegue ligar à prática. Isto devia dar que pensar às escolas de Economia do país. 

22 Outubro 2013 
Programa cautelar 

Está garantido. Ou quase. Mas o Governo faz uma inacreditável chantagem. 
Com a ajuda dos cinco ou seis banqueiros que, ao falarem, e sem o quererem, apenas 
confirmam o que não querem confirmar. O grau de incerteza que este Governo cria ao 
País é simplesmente inaceitável. E ainda mais as incertezas quanto à Constituição. 
Precisamos de eleições e outras opções políticas, entre as quais menos austeridade para 
que a economia possa recuperar. Será assim tão difícil perceber isto? Para alguns será. 
Mas não há gente responsável à volta do Governo que o possa ajudar a ser mais sério? 

22 Outubro 2013 
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O Tribunal Constitucional e a regra dos 100 mil 
Para além da ignomínia de chegar onde chega, o Orçamento de 2014 tem várias 

consequências negativas. Uma delas, claro, é a recessão. Mas há uma segunda, que 
seguramente já muita gente está a ver e de que não se fala, que isto não é para todos. O 
facto de o Orçamento chegar às reformas e salários das classes menos abonadas dá o 
sinal de que o Governo está a chegar ao limite dos fundos. Ora, as contas são fáceis de 
fazer. Se se está a chegar ao fundo, o que vem a seguir? Olhe-se para o Chipre, onde o 
Parlamento não deixou passar a linha vermelha, e se foi directamente à matéria. O que 
vem a seguir são, claro, os depósitos de mais de 100 mil euros, aqueles que não estão 
protegidos legalmente. Será por isso que agora a malta está aflita e a mobilizar-se contra 
o Tribunal Constitucional. Todavia, deviam pensar que se não se for aos depósitos este 
ano, será para o ano, por imposição da troika. No entretanto, vamos mas é levar os 
capitais lá para fora, coisa que muitos já estarão a fazer e que em breve se poderá sentir 
nas contas dos bancos. Vai uma aposta? Até nem era mau que assim fosse, para ver se 
os bancos acordavam finalmente para a vida real. Em suma, força com a justiça, 
caro Tribunal Constitucional. 

24 Outubro 2013 
A alternativa ao vivo (2) 

"Gregos marcam linha vermelha à troika". Foram precisos quantos anos? E por 
cá? Por cá, só com eleições e novo Governo, rapidamente e em força. Obviamente. 

26 Outubro 2013 
Blá, blá, blá 

A escolha entre "programa cautelar" e "segundo resgate" depende tanto do TC, 
do Orçamento, disto ou daquilo, como de si ou de mim. A escolha será feita alhures, se 
não foi já feita. Aliás, tudo teria corrido melhor se se tivesse optado pelo programa 
cautelar há dois anos, isto é, se o BCE tivesse feito o seu papel desde o início. Vamos 
ver se o caminho para as eleições europeias e as próprias vão ajudar ao bom senso. 

27 Outubro 2013 
Poucos se lembrarão, 

Mas a história da integração europeia está cheia de volte-faces positivos. Cheia 
mesmo. E podia esperar-se um assim, ou parecido. Se tudo correr bem, daqui a um ano, 
dois anos, já ninguém se lembrará que era a favor da austeridade - e que os "alemães" 
são isto ou aquilo. Pena que no entretanto tanto estrago se tenha feito.  

28 Outubro 2013 
Enganómetro 

Muita gente dentro e à volta do Governo genuinamente acreditou que quatro 
feriados a menos iriam ter impacto na "produtividade". Certo? Agora já não acreditam, 
ou ainda acreditam? Provavelmente alguns ainda sim, mas a maioria já deve ter 
percebido que era um bocado um exagero. Muito bem. Pois proponho que se pegue 
nesse caso e se façam algumas extrapolações inteligentes. O resultado é uma 
surpreendente melhoria do entendimento de como a economia funciona. Quem levar 
esse exercício ao seu máximo potencial conseguirá seguramente perceber o engano que 
é essa coisa que agora anda aí da "reforma do Estado". Bem, na verdade, até há uma 
melhor forma de se chegar à mesma conclusão, que não passa pela análise do caso dos 
feriados. Pense-se na dita reforma como uma nova versão das "gorduras". 

30 Outubro 2013 
Esquerda, direita, morder a mão que dá de comer 

Durante uns anos, era que a Esquerda e a Direita eram a mesma coisa e isto e 
aquilo. A actual crise mostrou que afinal não é bem assim, que há uma diferença. Mas 
não é a que aparece à primeira vista. É que há uma gente que se diz à direita e que não 
tem uma única ideia na cabeça, simplesmente porque não estuda a sério, nem quer 
estudar. Só isso explica a obsessão com a "reforma" do Estado. Não têm mais nada em 
que pensar, só no Estado, tudo é o Estado. E não é estranho, quando estão intimamente 

http://expresso.sapo.pt/gregos-marcam-linha-vermelha-a-troika=f837816
http://www.spiegel.de/international/europe/angela-merkel-has-a-new-ally-in-brussels-in-social-democrat-martin-schulz-a-930258.html#ref=nl-international
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ligados ao pessoal que passa o tempo à porta do Estado e que quase já nem vale a pena 
elencar, das privatizações aos contratos de rendas, das assessorias financeiras aos 
pareceres jurídicos, das parcerias de lucros garantidos aos bancos que se entretêm a 
comprar e vender títulos públicos, das concessões aos negócios dependentes de leis 
proteccionistas? Não admira que nem uma voz desses negócios se levante contra os 
pretensos reformadores. A prova a contrário de que assim é é o que se tem passado na 
Concertação Social, que está unida contra tudo isso. Há gente que devia saber sair de 
cena a tempo, e Portas seguramente pertence a esse grupo. Que vá para casa pensar, 
como fazia antes de ser o que não é. Bem, mas no fundo, no fundo, até faz sentido, 
perdoe-se a contradição em tão poucas linhas: é que o dinheiro público não chega para 
todos, e em alguns é preciso cortar. 

31 Outubro 2013 
Um país sem Governo até quando? 

Cavaco Silva vai ficar mal na História. Ao Orçamento inflacionista de 1980, 
para fazer a AD ganhar as eleições, à proximidade de gente de comportamentos 
financeiros ilegais, junta-se agora o indefectível apoio ao Governo de Passos Coelho. 
Um Governo que tem apenas um ministro, talvez dois, no máximo, que tentam governar 
alguma coisa, e em que tudo o resto está ausente. Um governo que não tem Ministro das 
Finanças, em que as Finanças são guiadas na sombra, pelo respectivo ex-ministro. Um 
Governo que tem um Vice-PM que insultou o País com um documento inqualificável. 
Ao apoiar tudo isto, com o pretexto do resgate, pretexto que já só os desesperados 
defendem, Cavaco Silva vai acabar a sua vida política como sinónimo do pior de 30 
anos de Democracia deste país. É grave, do ponto de vista das instituições e do prestígio 
do regime democrático. Mas o país não é isso, o país não merece isso. A questão da 
alternativa já não é saber o que fazer, mas sim quem o pode fazer. Costa devia ter ido à 
luta no PS, há dois anos, e não foi. Agora, é mais popular do que Seguro, que foi à luta. 
Para avançar na consolidação democrática do país, os dois têm de se entender, o que é 
fácil pois serão muitas as funções políticas importantes a preencher. O lugar de Primeiro 
Minsitro, por exemplo, será tão importante como o de Ministro das Finanças, que não 
precisa para nada de um "técnico". Entendam-se e defendam-se de quem não quer esse 
entendimento, de quem quer continuar a mandar no país sem ir a eleições, de quem se 
protege da crise através de amizades políticas. A democracia portuguesa precisa de 
afastar os interesses, precisa de mais política, não de menos. Mais fácil de dizer do que 
de fazer, mas eles não são pagos só para dizer coisas fáceis. 

04 Novembro 2013 
Não Há Mapa Cor-de-Rosa. A História (Mal)Dita da Integração 
Europeia 
José Medeiros Ferreira, Não Há Mapa Cor-de-Rosa. A História (Mal)Dita da 

Integração Europeia, Lisboa, Edições 70, 2013 
Pedro Lains, ICS-UL, Lisboa, Livraria Almedina, 5 de Novembro de 2013 
(Versão não revista) 

Este livro é acima de tudo um livro erudito. É baseado em investigação, em 
leituras secundárias, mas é sobretudo uma obra que oferece uma lição que vem de um 
profundo conhecimento da matéria de que trata. A erudição também se manifesta na 
forma como é escrito, isto é, uma forma directa, sem rodeios semânticos ou lógicos, e 
facilmente acessível a quem desconhece o assunto. Em suma, é a ponta de um icebergue 
de conhecimento e investigação. 
E trata de um grande tema, um dos mais importantes da actualidade, especialmente para 
esta parte do nosso mundo do nosso, aquele em que a história narrada pelo livro se 
desenrolou. 

A erudição do livro é desde logo espelhada no título, que encerra também um 
certo enigma, alguma propositada dificuldade de interpretação, sobre a qual poderemos 
eventualmente ser esclarecidos aqui. Em primeiro lugar, “Não Há Mapa Cor-de-Rosa” 
significa a ausência de um plano, de uma ambição por parte, naturalmente, dos governos 



 
336 

 

portugueses. Mas, aparentemente, atendendo à alegoria escolhida e ao que o autor 
revela em uma ou duas passagens, essa ausência de ambição deve ser considerada como 
um elemento positivo. Mas a ausência de mapa pode também significar que o autor 
pensa que não há um plano para a Europa não só nacional, como europeu. Talvez não 
seja bem assim, não consegui concluir, é uma questão que fica em aberto. 

Mas a outra parte do título é bem mais clara. Trata-se da História 
simultaneamente mal contada e nem sempre feliz de alguma coisa que tem passado por 
“integração europeia”. Quanto a esta perspectiva, devo dizer que sou um pouco mais 
optimista. Mas porventura menos realista. 

Entre parêntesis, gostava de referir que há um aspecto importante que está fora 
do livro e que o valoriza enormemente. José Medeiros Ferreira foi um actor nos 
negócios estrangeiros deste país, um actor que compreendeu cedo a importância da 
CEE, a inevitabilidade da CEE, para Portugal. Para além de óbvias qualidades pessoais, 
valeu-lhe porventura o facto de vir de uma das regiões mais cultas e historicamente mais 
abertas do país, os Açores, e de ter vivido anos formativos importantes na “Europa”. 
Mas o livro não depende desse lado, não é personalizado e isso dá-lhe valor. É, repito, 
um livro erudito. 

E do que trata então esta obra? – Trata da História com “H” grande da 
integração europeia com “i” pequeno. Dá-nos uma narrativa das sucessivas manobras 
diplomáticas europeias – ou intergovernamentais – na procura de 
entendimentos entre as nações europeias, assim como dos 
respectivos falhanços. Dá-nos também uma narrativa do plano de 
germanização da Europa, levado a cabo durante a segunda Guerra 
Mundial e que poderia ter sido seguido, caso o desfecho da guerra 
tivesse sido outro. Toda essa história é contada de forma coerente, 
seguida, em vários planos e mostra-nos como é impossível 
entender a história da integração política, económica e financeira 
da Europa sem olhar para, pelo menos, todo o século XX, sem 
olhar para os planos que não foram concretizados, para os revezes, 
assim como para os sucessos. Medeiros Ferreira é um historiador 
indisciplinado para quem não bastam as versões dos vencedores. 

Deve aqui notar-se que esta perspectiva, se bem que já tenha sido acolhida em 
obras de outros autores, é particularmente importante no contexto português. E posso 
dar dois exemplos que reflectem bem essa importância. Salazar é muitas vezes criticado 
na historiografia nacional mais apressada por ter escolhido o Império em detrimento da 
Europa – o que aliás é falso do ponto de vista económico, como sabemos. Em muitos 
livros de história política contemporânea portuguesa mais antiga está subjacente a ideia 
de que, se não fosse Salazar, Portugal teria integrado o grupo fundador da CEE, em 
1957 ou mesmo em 1951. Este livro ou, melhor, a história que este livro tão bem narra, 
é a contraprova disso mesmo. 

Um outro exemplo da necessidade da perspectiva alargada sobre a integração 
europeia é a interpretação da data da adesão de Portugal à CEE e da eventual demora 
dessa adesão. Essa data é amiúde interpretada na bibliografia especializada sem ter em 
conta o contexto das Comunidades Europeias e, em particular, as negociações do Acto 
Único Europeu, assinado em 1985, que representou um novo fôlego para as 
Comunidades. Essa imprescindível associação dos dois eventos, o alargamento e o Acto 
Único, é para mim uma prova de fogo da profundidade das análises da história da 
integração europeia. 

E é sempre pelos mesmos motivos: não conseguimos perceber a política 
nacional da segunda metade do século XX, sem perceber a política europeia, nem 
perceber a política europeia sem perceber as políticas nacionais. 

Mas deixem-me ainda prestar outra justiça ao livro, ao que se aprende com a 
sua leitura. E para isso, deixem-me passar por cima da revisitação que o autor faz dos 
fundamentos da integração europeia que residem no período de entre as duas guerras 

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=23018
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mundiais, quando se falou, embora apenas a partir de Locarno ou de Viena, e não de 
Berlim ou Paris, do pan-europeísmo. 

Falemos em primeiro lugar de Portugal e da síntese que o autor faz das raízes da 
busca de intimidade política entre esse país e a integração europeia. Que é, 
simplesmente, esta: “grande parte da política externa [portuguesa, nos séculos XIX e 
XX] teve uma natureza material e financeira, e isso por um motivo muito preciso: a taxa 
de poupança interna sempre foi insuficiente para dar respostas aos desafios do 
desenvolvimento material da sociedade portuguesa.” E isso aconteceu em 1902 (ou 
1892), durante a primeira Guerra Mundial, durante a paz que se seguiu, e durante os 
consulados de Costa Cabral, Fontes ou do seu sucessor partidário Hintze Ribeiro (pp. 
113-14). Assim como nos anos a seguir ao 25 de Abril, de que o autor realça o “grande 
empréstimo” negociado em Washington, em 1977. 

Esta interpretação tem um importantíssimo corolário, que ajuda a ver as 
vantagens de olhar para os problemas internos através de um prisma externo, neste caso, 
o da integração europeia, no seu sentido mais lato. É que, para encurtar razões, a adesão 
de Portugal ao Mecanismo das Taxas de Câmbio, no caminho para o euro, em 1992, da 
qual pouco se sabe, como o autor recorda (embora haja um interessante artigo de 
Francisco Torres sobre o tema), não teve em consideração os perigos desse défice da 
poupança interna que marca a nossa história económica como, aliás, a de outros países 
integrados em regiões mais desenvolvidas e ricas em tecnologia e capital para 
exportação. 1992 foi um momento inconsciente da vida política portuguesa e Medeiros 
Ferreira explica porquê. 

A segunda área em que este livro se revela mais importante é a da narrativa do 
plano alemão para a Europa da segunda Guerra Mundial. Trata-se de um plano 
complexo, não só por abranger quase tudo o que mexia sobre o terceiro Reich, como 
porque nunca foi desenhado de forma clara, porventura propositadamente. Todavia, 
tanto quanto sei de outras parcas leituras que às vezes faço, ele está descrito no livro nos 
pormenores mais importantes. O autor fala-nos, por exemplo, da forma como Hitler 
equilibrava e previa continuar a equilibrar os desequilíbrios decorrentes das trocas 
internacionais com a Alemanha, a saber, o recurso aos impostos dos territórios 
ocupados, assim como aos tesouros dos respectivos bancos centrais. 

A evocação do plano Nazi para a integração europeia é assustadora e devemos 
fazer com muito cuidado pontes para o presente. Todavia, a verdade é que, do ponto de 
vista económico, há muitas semelhanças entre esse passado que não se veio felizmente a 
concretizar e o presente que seguramente também mudará de forma a torná-lo muito 
diferente. 

Confesso que não vejo no livro muitos motivos de esperança e é aí talvez que 
posso evocar a meu maior desacordo com o pano de fundo que o livro apresenta e que 
se espelha claramente no que o título nos diz e que referi no início desta apresentação. 

E esse meu desacordo vem também de uma leitura da história da integração 
europeia, da leitura que eu tenho procurar fazer e que tem dois pilares: o primeiro é que 
muito do que se procura fazer com as instituições da integração não é apenas 
restabelecer eixos entre países dominantes, ou satisfazer ambições nacionais ou 
inclusivamente governamentais. Muito do que se procura fazer, parece-me, é 
restabelecer a economia europeia e internacional do século XIX, da idade de ouro da 
economia internacional entre 1870 e 1914, com o padrão-ouro à cabeça (e daí a 
obsessão com o euro).  

O segundo pilar refere-se ao facto de a história da integração europeia, desta vez 
com maiúsculas, desde 1945, 1947, 1951 ou 1957, conhecer impasses que foram 
resolvidos através daquela que é a maior arma do povo, isto é, nossa, contra os impérios 
e a estupidez, a democracia. Exemplos disso são o facto de os bloqueios à maior 
integração europeia, impostos por De Gaulle nos anos 1960 ou Thatcher na primeira 
metade dos anos 1980, terem sido ultrapassados, num caso com eleições e mudança de 
governo, no outro não. 
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Trata-se de um livro importante num momento importante. Podemos ir mais 
longe na procura de soluções sobre o presente conhecendo melhor o passado. E esse 
passado mostra-nos que há soluções inesperadas, algumas positivas para Portugal, e que 
é preciso saber trabalhar com elas. 

PS: No "Expresso". 
08 Novembro 2013 

The rise and demise of the Troika virtues: Portugal, 2011-2013 
The Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy 

Conditionality, signed between the Portuguese Government and the European Union, 
the IMF and ECB, on 3 May 2011, was praised by a large number of Portuguese 
politicians, economists, and a considerable share of the public, from socialists to social-
democrats and Christian democrats. The 34-pages long document was declared by many 
as an amazing, in-depth and detailed exercise, imposing measures that would overhaul 
the Portuguese economy, the State or the judiciary, in order to put the country in the 
right track and never default again in the future. The first press conference of 
the Troika representatives, on 5 May 2011, was attended massively by the media, and 
received widespread attention by a thrusting public, eager for a definite solution for the 
domestic economic problems. Since then, all has changed. The Troika representatives 
do not appear in press conferences or under the public eyes any longer and the number 
of politicians and economists that still praise its role has been reduced to a few diehards 
of austerity. This talk argues that the initial popularity of the Memorandum and 
the Troika is the outcome of a long-standing misperception of Portugal’s growth 
potential and position in Europe, which has long roots back in History. The analysis of 
the Troika experience, however, may be a valuable contribute to a better understanding 
of the problems facing the Portuguese economy within the European Union 
(Where; Talk; Slides). 

12 Novembro 2013 
Duas de dentro e uma de fora 

Pensando nas conclusões que se podem consultar no post anterior a este, há 
duas alterações fundamentais do Memorando da troika que o programa eleitoral do PS 
tem de propor: 1) das leis laborais, no sentido de as tornar europeias e não a fantasia de 
gabinete anti-trabalho em que que de facto se tornaram; e 2) da lei das rendas, no 
mesmo sentido. De fora do Memorando, o mais importante será alterar o grosso das leis 
do ministério da Educação, que essas nem lá estão. A necessidade dessas modernizações 
legislativas dá força suficiente em qualquer negociação com actuais ou futuras troikas. 

14 Novembro 2013 
O Relatório do FMI 

Ainda não li, talvez um dia vá ler, mas já li a imprensa. E não interessa. O 
mandato deles está a acabar, já entregaram quase todo o dinheiro que tinham de entregar 
e vão entregar o resto sem problemas. O empréstimo que fica, como bem sabem eles, 
vai ser pago, dê por onde der, pois Portugal é um país europeu. Aquilo, tal como está, 
pelo que mais transpareceu, ainda é um favor a Durão Barroso e Passos Coelho. Vai 
uma aposta? Dito isto, porventura terá lá coisas úteis, análises interessantes, mas para 
serem lidas sem medo. O resto é conversa. A mesma conversa de sempre, de há dois 
anos para cá, muito desacreditada, portanto. 

14 Novembro 2013 
Irlanda 

Se olharmos bem para trás, como um dia se olhará seguramente, podemos 
verificar que o caso irlandês já trocou várias vezes as voltas ao actual Governo. Por 
exemplo, quando o Governo de lá pediu uma extensão das maturidades dos 
empréstimos oficiais com mais anos do que a pedida pelo Governo português, que dizia 
que mais era pior (a extensão das maturidades alivia os encargos com os juros e a 
pressão sobre o nível de austeridade). E agora a Irlanda está outra vez a causar engulhos 
com a declaração de que não vai recorrer a um "programa cautelar" do BCE. Fino. 

http://expresso.sapo.pt/medeiros-ferreira-fala-do-regresso-clandestino-do-escudo=f839799
http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=p&mm=1&ctmid=1&mnid=1&doc=&ev2id=1269&mtype=
http://pedrolains.typepad.com/2013/The%20rise%20-%20text.pdf
http://pedrolains.typepad.com/2013/The%20rise%20and%20demise%2012%20November%202013.pdf
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Enquanto por cá Passos tenta colocar a discussão entre "cautelar" e segundo resgate, eis 
que podemos ver outra via. E podemos? Claro. O facto de o Governo irlandês ter 
declarado o que declarou resulta da circunstância de ter acumulado somas avultadas de 
dinheiro no seu Tesouro para não precisar de regressar aos mercados com urgência. Ora, 
essas reservas foram impostas pelo programa da troika em montantes definidos pelo 
mesmo programa. Tal como cá. Mas por cá o dinheiro está guardado em semi-segredo, 
de que o Governo não fala e que as redacções dos media também pouco investigam. O 
debate de Passos não é entre programa cautelar, segundo resgate ou nada: é entre o que 
lhe interessa mais, entre calculismo eleitoral e a ânsia de continuar com a austeridade. 
Presumindo livremente: o que eles queriam mesmo era um segundo resgate, para dar 
azo a mais austeridade, mas não podem porque isso pesará nas eleições. Mas o que o 
País precisa é de um novo Governo que governe à europeia, obviamente sem segundo 
resgate, e com ou sem programa cautelar atendendo à medição cautelosa do andamento 
dos mercados e da política europeia. O sentido das coisas aparece claramente quando se 
olha para a Irlanda. 

18 Novembro 2013 
Pessoas 

Só para lembrar que quem agora está em Conselhos de Administração ou em 
outros órgãos de bancos, empresas ligadas às PPP, a rendas, entre outras coisas, mesmo 
sendo próximo de partidos da Oposição, não deve fazer política, directa ou 
indirectamente, nem, obviamente, pensar em ir para o próximo Governo. Claro que isso 
pode acontecer, mas seria uma pena. Isto vem a propósito de quê? Em querendo, 
alguém que adivinhe e o diga. Um dia, terá de haver separação entre negócios e política 
e era bom que esse dia estivesse próximo. 

19 Novembro 2013 
Será? 

O Governo anunciou que enviou ao TC uma comparação dos pacotes de 
austeridade em Portugal,Grécia e Irlanda. Muito bem, será a primeira comparação feita 
em Portugal. Ora, em prol datransparência democrática, deve exigir-se que o estudo seja 
divulgado pois, caso contrário, não haverá escrutínio público, ninguém ficará a saber se 
o exercício tem muito, pouco ou nenhum valor. O TC, presume-se, não o divulgará, pois 
não é o autor. Cá para mim, e lendo o que tenho lido de outras fontes e conhecendo a 
qualidade do trabalho que vem do Governo, acho que muito provavelmente haverá gato. 
Mas gostava de estar enganado. Limitando-se ao anúncio do envio de um trabalho, 
o Governo está meramente a fazer pressão. Pensamento simples que não lhes deve ter 
ocorrido. Mas seguramente que o estudo será tornado público muito em breve. E depois, 
segue-se um estudo sobre défices comparados? 

20 Novembro 2013 
Adeus troika, Portugal já não precisa de dinheiro 

Às vezes a gente esquece-se do mais evidente, do mesmo muito mais evidente, 
mas há sempre quem se lembre por nós e desta vez foi o FT, a escrever sobre a Grécia. 
E é o seguinte: se o Estado português caminha para um excedente "primário", isto é, 
arrecada mais impostos do que o dinheiro que gasta, com excepção dos juros que tem de 
pagar pela dívida acumulada, então só precisa de financiamento para pagar aos credores 
passados e não precisa de financiamento para o futuro. Simples. Ora isso não quer dizer 
que não se pague a dívida: quer simplesmente dizer que o poder negocial do Estado 
aumentou. Incomensuravelmente. Aliás, como lembra o FT, os credores internacionais 
há muito que sabiam que esse momento iria chegar e terá sido por isso que a Alemanha, 
Durão e Passos não descansaram enquanto não passaram a esmagadora parte da dívida 
para os credores institucionais. Embora restem problemas, como é referido no mesmo 
artigo: "historically governments receiving international assistance become far less co-
operative once they can fully pay for their own daily activities. Indeed, if  Athens had its 
own central bank to shore up its financial sector, there would be  few incentives to keep 
paying off the EU and IMF at all." Mas uma coisa é mais certa do que muitas: à medida 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao_publica/detalhe/governo_envia_ao_constitucional_comparacao_de_pacotes_de_austeridade.html
https://www.google.pt/#q=greece+sheds+incentives+for+reform+ft
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que o estúpido programa de ajustamento prossegue, diminuem os custos de fazer 
alguma coisa de diferente. A pressão sobre o Tribunal Constitucional tem de estar 
relacionada com isso, mas para o demonstrar ainda será preciso queimar mais algumas 
células cinzentas. 

21 Novembro 2013 
Um Governo perigoso 

O actual Governo português é perigoso, por uma razão acima de todas: quer 
juntar a vontade de satisfazer a facção da política europeia representada por Merkel, 
Durão e outros líderes europeus, com a vontade de virar o país do avesso. Essa 
conjugação é o pior. Caso quisessem fazer apenas a primeira coisa, sem virar o país do 
avesso, governavam constitucionalmente. Ou alguém duvida que o tão desejado 
ajustamento brutal podia ser feito de forma legal, por exemplo, simplesmente, através 
de impostos universais e progressivos? Seria diferente economicamente? Seria - mas 
também seria o mesmo. Ao fazer o que faz, como faz, o Governo põe o País em perigo, 
prometendo lá fora o que não pode cumprir cá dentro, criando um grave e cobarde 
impasse. Portugal é um país com instituições consolidadas e precisa de um Governo à 
altura. Chega, não? 

21 Novembro 2013 
Se subir o IVA, o Governo mostra mais uma vez para quem trabalha 

Devia haver contas, que não tenho. Mas talvez a intuição não esteja errada. Com 
os chumbos do TC, o Governo, querendo seguir a mesma política que seguiu até aqui, 
tem de subir impostos. Rapidamente e em força, só o pode fazer com dois tipos: IVA ou 
IRS. O IVA é o imposto que todos pagam por igual, ao passo que o IRS é o imposto que 
paga mais quem mais pode. Se escolher o primeiro, o Governo mostra bem ao que anda. 
E mostra, mais uma vez, que não está preocupado com a economia, já que a subida do 
IVA tem mais implicações no consumo interno, ao passo que a subida do IRS poderá 
contribuir com alguma redução das importações (os mais ricos importam mais bens e 
serviços). Mesmo sem contas, deve ser mais ou menos assim. E, com ou sem contas, vê-
se bem que o TC não tem sido mais do que um cavalo de batalha, inglória e 
incompetentemente escolhido. Mas com alguma esperteza: é que a economia vai sofrer 
com a subida de impostos e agora Passos pode dizer que a culpa não é dele, pois o TC 
não deixou "reduzir o Estado". Coisa em que muita gente, mesmo culta, vai acreditar, 
pois é preciso prestar um pouco de atenção às coisas de economia para se saber que os 
cortes de salários e pensões eram também impostos (e apenas para alguns cidadãos, dos 
menos abonados). 

23 Novembro 2013 
Missão sem razão? 

O que faz com que as pessoas inteligentes que há dentro e à volta do Governo 
digam coisas que objectivamente não são correctas perante os números? Quando Miguel 
Maduro diz que o corte de 10% em pensões acima de 600 ou 750 euros é mais justo e 
equitativo do que todas as alternativas, ou Rui Ramos compara as práticas financeiras 
do actual edil comunista de Loures com as do anterior ministro das Finanças, pensam 
mesmo que é certo o que dizem? Ou será que apenas acham que têm uma missão em 
mãos que é mais importante do que qualquer preocupação com a razão? Se acham isso, 
é estranho, pois não há missão que aguente sem um mínimo de razão. Estes anos 
de troika não deverão ficar na História como um período de ouro do pensamento 
político português. O que é pena, pois é muita massa cinzenta que se perde. Digo eu, 
provavelmente sem razão. 

24 Novembro 2013 
CTT, o banco? 

Finalmente, podemos comprar títulos do Tesouro e pus-me a caminho, 
virtualmente, para cumprir aquilo que me pareceu uma obrigação cívica - e rentável. 
Primeiro, fui ver ao meu banco. Nada, mas não fiquei admirado, pois os bancos não 
gostam destas coisas e o Estado, ao contrário do que acontece em países 

http://expresso.sapo.pt/governo-prepara-subida-de-impostos=f842499
http://expresso.sapo.pt/poiares-diz-que-governo-nao-prepara-cortes-alternativos=f842640
http://oinsurgente.org/2013/11/23/o-vitor-gaspar-de-loures/
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financeiramente mais avançados, não os obriga a gostar. A seguir, googlei, pois nunca 
tive dos mesmos e não sabia como se compravam, embora suspeitasse que se tinha de ir 
aos correios. Fiquei contente quando percebi que o IGCP também vendia, 
e online. Nada, afinal nada, pois é preciso primeiro abrir uma conta - que se tem de abrir 
nos CTT. Posso ter visto mal, pois nem sempre consigo seguir bem estas coisas, mas lá 
irei aos CTT. Mas? Tanto CTT pelo caminho começou a parecer-me estranho. Um 
passo atrás: há muito que devia haver venda directa de títulos do Tesouro e já houve 
mas acabou. Muitos (insuspeitos) suspeitaram que por pressão dos bancos. Mas acabou 
e agora recomeçou. Os bancos reclamaram um bocado do recomeço, mas não muito. 
Entretanto, o principal vendedor dos títulos continuará a ser os CTT. Que vão ser 
privatizados. Tudo isto começa a ser um bocado circular: títulos públicos de novo à 
venda, pouca reclamação dos bancos, privatização dos CTT. E ninguém sabe quem vai 
comprá-los. Tem de haver uma chave que explique isto. Será que é o politicamente 
poderoso BES? A CGD? Será algum grupo de deserdados do BPN? Uma coisa é quase 
certa: a privatização dos CTT terá banca à mistura. Será que vai nascer um banco? 
E com uma quota de mercado que, como é apanágio dos tempos que correm, será 
garantida: a dos títulos do Tesouro? Perguntas saídas da cabeça de um simples cidadão 
de um país governado pelo Governo menos transparente da Europa ocidental. 

PS: Quatro dias depois, a transparência no seu melhor. 
25 Novembro 2013 

Os alarmes... 
...sobre o "não há alternativa" multiplicam-se nos media. É seguramente um 

bom sinal, um sinal de fim de ciclo. Haja esperança. Curiosamente, antes das últimas 
eleições, os mesmos alarmes eram sobre a urgência da alternativa (em curso). Coisas da 
vida. Vai ser um prazer escrever a História deste período. 

26 Novembro 2013 
O estudo da economia portuguesa 

O euro tem sido mau para a investigação sobre a economia portuguesa. Muito 
mau mesmo. Mas o problema já vinha de trás. Por causa da internacionalização da 
disciplina, deixou de haver investigação sobre Portugal nas universidades nacionais e, 
por maioria de razão, nas universidades internacionais. O mundo económico está mais 
interessado, e bem, em comparações internacionais, em grandes modelos com grandes 
números de países, do que em simples casos nacionais, sobretudo da dimensão do 
português. Restaram algumas instituições nacionais e internacionais de fora das 
universidades. Só que o euro levou essas instituições a concentrarem-se em apenas duas 
áreas, virtualmente, a saber, os custos do trabalho e modelos simples de oposição de 
duas categorias, entretanto inventadas, dos bens transaccionáveis e não-
transaccionáveis, coisas que nunca ninguém conseguiu medir. Simplificando, claro. Ora 
isto é um enorme problema. Não há nenhuma instituição neste momento que faça uma 
avaliação do impacto do programa da troika (e do "além da troika") na economia 
portuguesa, nem que faça essa avaliação comparada. Por isso se dizem tantas coisas sem 
fundamento, por isso o Governo pode dizer o que lhe apetece. Felizmente, volta e meia, 
há pessoas que se dão ao trabalho de investigar essas coisas. Um dos últimos exemplos 
disso é este exercício de Hugo Mendes sobre os 28 mil milhões de euros de austeridade 
na Irlanda, em cinco anos, e os ainda mais brutais 24 mil milhões de euros de 
austeridade em Portugal, em três anos. Sem espinhas, fácil de compreender, acessível. 
Mas estes exercícios dão trabalho e trabalho continuado. Não há nenhuma instituição 
que albergue economistas - de todos os "quadrantes", como é de bom-tom dizer - a 
trabalhar, pelo menos parcialmente, mas de forma continuada, sobre os problemas da 
economia portuguesa? Não há nenhuma fundação que se disponha a gastar dinheiro 
nestas coisas, sem agenda, sem motivação política? Pelos vistos, por agora, nem por 
isso. Valem-nos estes mini-estudos e algumas monografias que lá se vão publicando. 

27 Novembro 2013 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/banco_de_portugal_autoriza_a_criacao_do_banco_postal.html
http://jugular.blogs.sapo.pt/3654996.html
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O estranho caso do ódio ao Estado 
O que leva alguém que o Estado educou, na escola e na Universidade, que teve 

bolsas do Estado, que recebeu ou recebe ordenados do Estado, que presumivelmente 
tem pais que já foram tratados pelo Estado e muito provavelmente avós com reformas 
do Estado, ser contra o Estado de forma radical? Falo, claro, do "caso Bruno Maçães", 
mas podia ser do de Nuno Crato. Têm vergonha do que receberam? Pensam que não o 
mereceram? Acham que teriam ido mais longe sem o Estado? Não querem que outros 
tenham o que tiveram? É muito estranho. Muito mesmo. Mas é preciso entender o 
fenómeno para o podermos combater. Ou então falamos deles apenas por estarmos num 
momento infeliz do País, que um dia passará. Um dia em que todos finalmente 
concluam que conservadores e liberais podem gostar do Estado. Inclusivamente para o 
manter em constante reforma. O pior é que, entretanto, esta gente que por aí anda muito 
estrago fará. 

03 Dezembro 2013 
O mundo ao contrário 

Compreender o Estado é importante por muitas razões. Ajuda a compreender o 
país, a democracia, a justiça social, e por aí fora. Vejamos se o outro lado do espelho 
pode dar uma ajuda. O Banco Alimentar Contra a Fome não faz sentido (calma...). É 
uma instituição que desperdiça trabalho, envolvendo uma enorme quantidade de gente a 
recolher sacos de alimentos e massas incansáveis na arrumação e classificação dos 
mesmos. Para além disso, representa um enorme desperdício financeiro pois são pagas 
as margens mais elevadas do comércio de retalho e ainda o IVA, que poderia ser 
evitado. Um enorme desperdício de trabalho, energia e dinheiro. Ponto. Ponto? Mas, 
então, são milhares de pessoas que se estão a enganar a si próprias e aos outros? Claro 
que não. Um economista ou cientista social, quando vê uma coisa destas, tem de ter a 
humildade de tentar perceber melhor as pessoas, para o que é importante partir do 
princípio de que elas são, no mínimo, inteligentes, e muito provavelmente também 
racionais. E será que há uma racionalidade no meio disto tudo? A pergunta é quase tão 
importante quanto a resposta que é: claro que sim. Sem o Banco Alimentar, pura e 
simplesmente muita gente não teria a ajuda necessária. O sistema pode envolver 
desperdício e envolve, mas a sua inexistência teria consequências negativas que as 
pessoas envolvidas querem evitar. O que é que isto interessa para se compreender o 
Estado? Interessa por duas razões mais uma, pelo menos. A primeira é que o que parece 
ineficiente pode não o ser, dependendo dos objectivos; a segunda é que não se 
compreende uma instituição apenas seguindo um número limitado de critérios. E a 
terceira? A terceira é que, de facto, o Estado pode ser a melhor solução. A moral desta 
história é longa mas pode ser resumida no seguinte: é tão absurdo dizer, sem mais, que o 
Estado é grande e deve ser reduzido como dizer que o Estado é pequeno e deve ser 
aumentado. O que é preciso é compreendê-lo, saber de onde vem, o que faz, por quê, 
para quem, e como pode ser melhorado. Tal como com o Banco Alimentar. Mesmo que 
dê mais trabalho. 

05 Dezembro 2013 
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Apêndice 
 

A plataforma Typepad do blogue não é pródiga em análise estatística facilemente 
acessível sobre o número de visitas. Fica aqui todavia este quadro resumo, retirado na 
manhã do dia 9 de Dezembro de 2013: 

 

 


