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DN+ Riscos da economia portuguesa

ENTREVISTA: JUÁN CARLOS  LÁZARO

Qual espera que seja o comporta-
mento de Bruxelas ante o  
bloqueio político de Espanha? 
Vão continuar a incrementar a 
pressão e esperemos que tenha 
efeito nos partidos políticos para 
que mudem de atitude. Nomea-
damente no PSOE, que pode aca-
bar com este bloqueio e ficar na 
oposição, tal e como escolheram 
os espanhóis. Está em jogo não só 
uma sanção, mas também impor-
tantes reformas económicas e so-
ciais que estão paralisadas. Antes 
ou depois vamos pagar por isto. 
Não estamos para brincadeiras, o 
bloqueio mostra a irresponsabili-
dade da classe política. Felizmen-
te, a economia espanhola man-
tém uma dinâmica, 
mas não vai manter-
-se sempre assim. Va-
mos lembrar-nos des-
tes disparates e do 
tempo perdido para 
realizar as reformas 
necessárias.  
Pode chegar a temi-
da sanção?  
Esperemos que Espa-
nha se possa livrar 
dessa pena e que te-
nha mais um período 
de graça. Mas já se es-
ticou a corda de mais. 
É com pena que vejo 
que Bruxelas alertou 
Espanha há muito tempo e não se 
tomaram em conta esses avisos.  
E finalmente se comprova que eles 
foram mais realistas, analisaram 
melhor o que estava a acontecer 
enquanto Espanha fez “ouvidos 
moucos”. Continuar sem governo 
é um problema muito sério. Pri-
meiro porque não podemos apre-
sentar o Orçamento do Estado, só 
um rascunho. E segundo, porque 
não se pode continuar nesta situa-
ção de conforto. Os nossos parcei-
ros podem deixar de perceber  
o que está a acontecer na política 
espanhola.  
A Europa pode deixar de ser tão 
flexível com Espanha?  
Sim, a flexibilidade pode acabar 
em qualquer momento. Vai ser 
complicado que sejam tão com-
preensivos se não existir um go-
verno. É uma situação difícil de ex-
plicar, mesmo para nós, espa-
nhóis. E fora das fronteiras há 

preocupação com o que está a pas-
sar-se em Espanha.  
E o que pode apresentar Espanha 
antes de 15 de outubro?  
Pode apresentar uma intenção do 
que quer fazer no Orçamento do 
Estado para 2017. O governo em 
funções não pode aprovar o Orça-
mento e esse deve conter alguns 
cortes e alguma taxa que possa 
compensar o desequilíbrio nas 
contas. Espanha precisa de fazer 
cortes importantes. Por muito 
compreensível que seja Bruxelas 
com a situação política de Espa-
nha, desta vez não nos vai servir 
para fugir de medidas mais exi-
gentes se queremos mesmo cum-
prir com os objetivos marcados 

pelas instituições eu-
ropeias.  
Seria justo sancio-
nar um governo em 
gestão? 
A sanção seria para  
o país, não para o  
governo. Os agentes 
políticos devem ser 
mais responsáveis, 
porque não estão  
a perceber a gravida-
de da situação. Estão 
mais preocupados 
com as questões dos 
seus partidos, nas 
possíveis próximas 
eleições e não com-

preendem os problemas econó-
micos de Espanha. O país não se 
pode dar ao luxo de ter de pagar 
uma alta sanção e ao mesmo tem-
po perder fundos comunitários. 
As duas multas iam ter efeitos ne-
gativos nas contas do país.  
Espera algum movimento dos  
partidos que ajude a resolver esta 
situação?  
Sinceramente não. Pelo menos até 
ao dia 25 de setembro, data das 
eleições no País Basco e na Galiza. 
E já estamos a aproximar-nos do 
fim de mês, há pouco tempo para 
os partidos reagirem. Antes era 
muito otimista e pensava que po-
díamos fugir das terceiras elei-
ções, mas agora, como muitos es-
panhóis, penso que vai ser isso o 
que vai acontecer. O cenário é 
muito pessimista e vai ter conse-
quências negativas na economia 
espanhola.  
BELÉN RODRIGO , MADRID

Economista e professor no IE Business School 

Colaborador da BBC e da Bloomberg, Juán Carlos Lázaro 
explica como Espanha  devia estar a preparar reformas eco-

nómicas e sociais. 

“Espanha já esticou  
a corda de mais”

O economista diz que  
não haver governo é 

um problema junto de 
Bruxelas

Portugal confia que  
vai escapar a cortes  
nos fundos

O Ministério das Finanças está con-
fiante de que Portugal não vai sofrer 
qualquer corte nos fundos por ter 
falhado a meta de défice em 2015. 
As situações orçamentais de Portu-
gal e Espanha à luz das decisões so-
bre o procedimento relativo aos dé-
fice excessivos serão alvo de um 
“ponto de situação” na reunião in-
formal de hoje do Eurogrupo, mas 
não se espera tomadas de posição. 

Esta é a primeira vez que os mi-
nistros das Finanças da zona euro 
analisam a questão depois de, em 
agosto, a Comissão Europeia ter for-
malizado  a decisão de não aplicar 
multas. Mas apesar do encerra-
mento do processo de sanções, as 
regras orçamentais da UE obrigam 
a Comissão a  considerar a suspen-
são parcial de fundos europeus. 
Qualquer decisão a este nível só será 
tomada  mais para a frente, já que 
será precedida de um “diálogo es-
truturante” entre Parlamento Euro-
peu e executivo comunitário.  

O governo acompanha esta nova 
fase sem sobressaltos.  “Estamos 
confiantes de que o Parlamento Eu-
ropeu saberá avaliar de forma cor-
reta os esforços que foram feitos pe-
los portugueses, os compromissos 
presentes assumidos perante o Par-
lamento e validados pela Comissão 
e a importância da manutenção de 
todos os fundos, que desempe-
nham um importante papel na 
promoção e no relançamento do 
investimento”, referiu ao DN/Di-
nheiro Vivo fonte oficial do Minis-
tério das Finanças. 

Este Eurogrupo não mais fará do 
que um breve ponto de situação e 
espera-se que a reunião seja breve, 

já que o principal ponto da agenda 
será a verificação do cumprimento 
dos objetivos por parte da Grécia no 
âmbito do novo programa de assis-
tência financeira , para que possa 
haver uma decisão sobre o desblo-
queio da segunda tranche. Um 
eventual congelamento de fundos, 
a acontecer, apenas teria lugar em 
2017, mas a convicção geral é de que 
a questão apenas está a ser levanta-
da por imperativo das regras e não 
porque haja vontade de a aplicar. 

Segundo fonte do Eurogrupo, do 
lado de Portugal os números apon-
tam para o cumprimento das me-
tas – para 2016, a Comissão exige 
que o défice fique em 2,5% mas o 
governo tem insistido que será in-
ferior. Em Espanha, tem-se em 
atenção o facto de o país estar a 
crescer a um ritmo bastante supe-
rior ao da média da UE, e de não ter 
conseguido ainda formar governo. 

Perante tudo isto, Filipe Garcia, 
da IMF, considera que apenas em 
outubro Bruxelas dará novos sinais 
e que estes terão em conta as orien-
tações que constarem do esboço 
orçamental. Mas rejeita tratamen-
to diferenciado entre Portugal e Es-
panha, ainda que admita que o tom 
da CE possa ser mais exigente em 
relação a Portugal, por causa da di-
ferença no ritmo de crescimento.  
Paula Carvalho, economista-chefe 
do BPI também não acredita que o 
congelamento de fundos tenha re-
sultado prático.  

Em agosto, Bruxelas decidiu não 
aplicar sanções a Portugal, apesar 
de o país ter falhado as metas do dé-
fice em 2013, 2014 e 2015. Mas im-
pôs que conseguisse este ano re-
cuar o desequilíbrio para 2,5% 
(meta que não incorpora eventuais 
efeitos de intervenções no setor fi-
nanceiro). E exige que Portugal 
adote medidas adicionais caso a 
meta esteja em risco. 
LUCÍLIA TIAGO

AGENDA  Eurogrupo vai anali-
sar a situação de Portugal e 
Espanha na sequência das 
decisões do procedimento 
relacionado com défices

SANÇÕES Na reunião do Eurogrupo de 
julho, com Portugal acabado de ven-
cer o Europeu de futebol, desconhe-
cia-se ainda se Lisboa e Madrid iriam 
ser castigadas pelo incumprimento 

do défice em 2015. A Comissão e o 
Conselho acabaram por aceitar que 
não houvesse sanções, mas deixaram 
alertas: “Para levantar a suspensão 
dos fundos, tanto Espanha como 

Portugal vão ter de demonstrar o cum-
primento total das regras do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.” E avi-
sava: “Espera-se que tomem ações 
efetivas.” Na reunião de hoje, as con-

Futebol e sanções num Eurogrupo decisivo
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Um crescimento económico débil 
(0,8% no segundo trimestre), a dívi-
da pública “estratosférica” (130%), o 
investimento que não ganha força e 
as exportações a travar a fundo 
(1,5%) fariam soar alarmes em qual-
quer economia saudável. Tanto pior 
num país que, depois de um pro-
grama de assistência, não levou até 
ao fim as reformas consideradas ne-
cessárias, sofrendo de baixa com-
petitividade crónica, apresentando 
um défice fiscal persistente e tendo 
um setor bancário a precisar de re-
capitalização – que é dono de uma 
fatia considerável da dívida pública.  

A análise publicada ontem no Fi-
nancial Times pelo editor para a Eu-
ropa segue a tendência que se tem 
desenhado na imprensa interna-
cional – espanhola, alemã, norte- 
-americana –, que deixou nas últi-
mas semanas alertas sobre as nu-
vens negras que pairam sobre a eco-
nomia portuguesa. Opiniões “es -
peculativas”, garante o deputado 
socialista João Paulo Correia, que 
afirma não haver “dados que as jus-
tifiquem – nem a Comissão Euro-
peia dá para esse peditório”. “Os nú-
meros são validados pela Comis-
são”, pelo que um novo artigo a 
equacionar um segundo resgate 
“não é preocupante”, sustentou o 
responsável socialista pela área eco-
nómica. “Para lá dos dados da exe-
cução orçamental, também são co-
nhecidas quase diariamente as ta-
xas de juro praticadas na colocação 
da dívida portuguesa”, frisou. 

Os economistas contactados pe -
lo DN, porém, mostram-se preocu-
pados. “É preciso dar atenção aos si-

nais evidentes” de degradação da 
economia, alerta Augusto Mateus. 
Se nada for alterado, no caso extre-
mo “podemos chegar a situação se-
melhante à de 2011, desta vez pela 
dificuldade de cumprir compro-
missos e gerar valor”. Visão partilha-
da por Jorge Braga de Macedo, que 
afirma que “vale a pena avisar com 
moderação sobre as turbulências fi-
nanceiras mas apertar os cintos”.  

Para António Saraiva, os sinais de 
alerta também são claros. “Todos os 
indicadores nos deixam apreensi-
vos”, diz o líder dos patrões. “Não 
queremos ser alarmistas, mas de 
facto estamos no fio da navalha”, 
afirma, enumerando problemas 
como o tecido empresarial que pre-
cisa de ganhar fôlego para recapita-
lizar-se, a dificuldade em gerar con-
fiança e a debilidade do sistema fi-
nanceiro. A fragilidade da banca 
portuguesa é também realçada por 
Braga de Macedo pelo perigo de se 
manter “o círculo vicioso que quase 
nos levou à bancarrota em 2011”.  
E diz que “não se pode excluir uma 
repetição” daquele cenário. 

Para o PS, “o que conta são os da-
dos da execução orçamental, que 
apontam para que se atinja a meta 
[do défice de] 2,5% do PIB e se con-
siga ficar abaixo dos 3%, o que signi-
fica que Portugal sairá do procedi-
mento por défice excessivo”. 

A ideia de Portugal poder ter de 
fazer um novo pedido de assistência 
é abordada no artigo assinado pelo 
editor do FT para a Europa, Tony 
Barber, ainda que não seja dada 
como inevitável. “Não são tanto os 
cenários mais complicados, que es-
peramos que não se concretizem... 
o que nos inquieta são as escolhas 
que têm levado a que estas opiniões 
existam e que a realidade e as esta-

tísticas do INE confirmam: um país 
parado no investimento, nas expor-
tações, no emprego, onde até o con-
sumo privado está em queda”, rea-
giu ao DN o deputado social-demo-
crata António Leitão Amaro. “Não 
esperamos nem desejamos cená-
rios como este. O que nos preocupa 
são os radares onde não estamos e 

devíamos estar: o dos investidores e 
reformismo, da confiança que po-
demos inspirar enquanto destino 
de investimento.”  

Os economistas concordam que 
o cenário não é trágico mas há pro-
blemas. “Não estamos à beira de um 
segundo resgate; há tempo para 
corrigir a trajetória, mas é um caso 
sério”, admite Augusto Mateus, real-
çando que “o país vive dificuldades 
financeiras”, mas a intervenção não 

tem de ser financeira. “Há excesso 
de política financeira; tentamos re-
solver no âmbito financeiro proble-
mas de criação de valor, de confian-
ça, de investimento.” Para o antigo 
ministro da Economia do governo 
de Guterres, o principal problema é, 
sim, o “défice de política económica 
e social”, num contexto de “crise de 
crescimento e investimento, com as 
exportações anémicas, as famílias a 
ter imensa dificuldade em poupar e 
sem estabilidade fiscal”.  

“Nos últimos nove meses, a polí-
tica tem sido reverter reformas que 
abriram a economia durante o pe-
ríodo de ajustamento em vez de as 
aperfeiçoar. A comunicação é repe-
tir à saciedade que a crise não mora 
aqui, na esperança de que Portugal 
seja ‘um oásis no incerto’”, lamenta 
o antigo ministro das Finanças do 
governo de Cavaco, Braga de Mace-
do, que questiona: se as reformas fi-
caram a meio, “estaremos a tempo 
de arrepiar caminho”? 

Opções políticas 
“Vivemos numa lógica de curtíssi-
mo prazo que não permite que se 
crie confiança – quer nos agentes in-

ternos quer nos externos”, aponta 
Augusto Mateus, sublinhando po-
rém que a dívida subiu muito com o 
primeiro resgate – “80 milhões é 
quase 50% do PIB”. Mas alerta: “Sem 
crescimento abundante não se ga-
rante o pagamento da dívida, dos 
salários das pensões.”  

O presidente da CIP lembra que 
a União Europeia também tem de 
fazer um caminho – “tem de se ajus-
tar, redefinir e repensar para encon-
trar as respostas que lhe permitam 
crescer, encontrar fórmulas para 
voltar a ser uma União solidária”. 
Mas diz que Portugal também pre-
cisa de mudar: “Estamos debaixo de 
um temporal mas há quem não 
queira ver que chove. Os tiques 
ideológicos não podem sobrepor-se 
à realidade dos factos.”  

Insistindo na falta de dados que 
justifiquem os argumentos do arti-
go de Tony Barber, João Paulo Cor-
reia admite que “essas opiniões 
também podem ser ataques ideoló-
gicos para tentar enfraquecer algu-
mas governações, entre as quais a 
portuguesa”, em que o governo so-
cialista tem o apoio parlamentar do 
BE e do PCP. No texto, o editor do FT 

Economistas 
não creem 
em segundo 
resgate. Mas 
veem riscos

Economia. Artigo do FT aponta fragilidades. 
Augusto Mateus, Braga de Macedo e António 
Saraiva assumem preocupação. PS desvaloriza

para a Europa explica que, “na visão 
dos empresários” portugueses, o 
governo de António Costa “está 
mais inclinado para medidas an-
tiausteridade que possam agradar 
às multidões do que para fazer re-
formas destinadas a melhorar a efi-
ciência do setor público e a encora-
jar o investimento”. Uma visão que 
o deputado do PSD vê com preocu-
pação: estes artigos revelam que lá 
fora se entende que “o governo está 
a fazer escolhas que contribuem 
para termos menos investimento, 
menos crescimento, menos expor-
tações”, afirma Leitão Amaro. 

“Não há nada nas contas públi-
cas que indique” a possibilidade de 
haver um segundo resgate a Portu-
gal, diz a bloquista Mariana Mortá-
gua, lembrando que no FT também 
têm sido publicados artigos a de-
fender a restruturação das dívidas 
públicas na Europa, de ser necessá-
ria uma reestruturação dessas dívi-
das e de a Alemanha mudar de po-
sição, abandonando a defesa de po-
líticas de austeridade em países 
como Portugal e Grécia.  

Não foi possível obter comentá-
rios do CDS e do PCP.

tas dos dois países vão estar em cima 
da mesa, mas serão as medidas pre-
vistas para o próximo Orçamento do 
Estado que vão ditar o tratamento que 
ambos receberão das instituições.

Os economistas 
concordam que o 

cenário não é trágico, 
mas há problemas

JOANA PETIZ  
e MANUEL CARLOS FREIRE 


