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<texto> 

Desenvolve actualmente a sua actividade profissional fora do país e, por isso, começo por 

lhe perguntar: como é visto hoje Portugal além-fronteiras?  

Portugal é visto como um país claramente em crise. Como um país que está em grandes 

dificuldades, que são observáveis pelo crescimento da emigração. Porém, apesar dessas 

dificuldades e das medidas de austeridade, é também visível que Portugal está a ganhar uma 

certa credibilidade no acesso aos mercados . Embora este seja um processo que vai demorar 

ainda vários anos. 

Ou seja, a nível financeiro puro e duro, o país está a reconquistar alguma credibilidade. 

Exactamente. 

Mas esse é o cenário mais fácil de ser observado do exterior, não é assim? Todas as outras 

dimensões sociais e dos efeitos da austeridade na vida comum das pessoas e dos agentes 

económicos não é tão perceptível. 

Fala-se bastante mais do caso da Grécia do que de Portugal. Raramente surgem notícias, seja 

na impressa seja na televisão, sobre o nosso país. Somente alguma grande manifestação é que 

poderá fazer notícia, mas é relativamente raro. 

E quando essas notícias eventualmente surgem, Portugal é visto como mais próximo da 

situação grega ou da situação irlandesa? 

Diria que Portugal é visto como mais próximo da Irlanda, mas quando se olha para os números 

verifica-se que, de facto, estamos num situação intermédia entre a Grécia e a Irlanda. 

Ou seja, continuamos a não ter grande visibilidade externa mesmo quando as coisas não nos 

estão a correr lá muito bem?  

Não, infelizmente. 

E isso tem consequências a nível das capacidades de persuasão das autoridades 

portuguesas? Ou seja, não termos visibilidade mediática impede que lá fora passe a 

mensagem de que necessitamos talvez de rever alguns parâmetros da ajuda? 

Estamos numa posição bastante difícil. Ao querermos ser o chamado bom aluno, devemos 

cumprir com os critérios do programa, embora isso leve a custos sociais bastante elevados. E, 

em paralelo, não desejamos pedir mais em termos de alívio das condições porque 



exactamente queremos mostrar que somos o bom aluno. Há aqui uma certa contradição, que 

é difícil de resolver, até porque quando se aborda o tema do regresso aos mercados,  que é 

importante para Portugal, o aliviar ou o relaxar das condições tem impacto negativo. Mas não 

há dúvida nenhuma que os custos sociais são muito elevados e estamos com taxas de 

desemprego recorde, que podem chegar aos 19%. Por isso, e apesar das condicionantes 

financeiras, temos que pensar em medidas de relançamento da oferta para travar a recessão e 

eventualmente relançar o crescimento. Esta viragem é necessária para que as populações 

vejam a luz ao fundo do túnel.  

E quando se trata de populações estamos a falar de percepção. Estamos a falar de esperança 

ou, neste caso, de falta dela. 

Em termos macroeconómicos esta é uma pílula muito amarga. Portugal, como pequeno  

“player” a nível mundial, não teve influência na crise que começou nos Estados Unidos. Mas o 

facto é que estamos a apanhar em cheio com as consequências dessa crise em resultado do 

sobreendividamento e da má afetação de recursos da última década e meia.  

Esta pílula amarga era necessária ao país? 

Ainda existe uma percepção errada sobre o que aconteceu em Portugal. Não se trata de PECs 

aceites ou rejeitados. Estávamos numa situação de endividamento insustentável, tanto do 

ponto de vista do país, das famílias, das empresas e do Estado como do ponto de vista das 

políticas. Quando estávamos a investir fortemente em estradas ou estádios ou no exterior o 

que era necessário era investir produtivamente nas empresas e criar empregos. Por outro 

lado, o mundo global mudou rapidamente sem que os governantes se apercebecem. 

Como assim? 

Hoje a grande indústria está na China, onde se tem verificado um aumento enorme das 

manufacturas, com a correspondente migração de muitos desses empregos, à semelhança 

aliás do que já tinha acontecido de Portugal e Espanha para a Europa de Leste. Nesta região 

existe uma mão-de-obra mais qualificada e com salários mais baixos do que em Portugal, para 

além de se encontrar mais próxima dos grandes centros de consumo: Alemanha, Suíça, França 

e norte de Itália. Os governos anestesiaram o país com crédito e despesa pública.  

E o que é que essa alteração representou para os trabalhadores e para a economia 

portuguesa? 

Perdemos sucessivamente competitividade porque a produtividade não aumentou. Os 

trabalhadores portugueses estavam a concorrer com salários mais baixos e níveis de capital 

humano mais elevados, com condições geográficas e de sinergias muito mais favoráveis. Para 

nos mantermos na corrida teríamos que ter empreendido políticas de melhoria rápida da 

qualificação da nossa mão-de-obra e forte investimento na inovação e na economia de 

conhecimento. Foi o que fizeram países como a Irlanda e a Finlândia, também considerados 

periféricos. Infelizmente, isso não se fez e estamos agora a ajustar uma situação que estava 

desequilibrada. Era necessário reduzir a despesa para a adaptar à situação real do país, mas 

como ainda não se realizaram políticas de relançamento da produtividade e do emprego, ainda 



não podemos ter o nível que todos ansiamos e que é necessário para restaurar a 

sustentabilidade da Segurança Social e os níveis de rendimento a que todos aspiramos.  

Em termos simples, preferimos construir estádios de futebol e estradas em vez de apostar na 

formação das novas gerações e apostar no desenvolvimento industrial? 

Certamente. E desperdiçou-se também muito dinheiro a outros níveis, em actividades que não 

eram produtivas. Por exemplo, em iniciativas desportivas ou de investimentos locais 

improdutivos. Mas até houve muito investimento privado não produtivo, induzido pelas 

políticas e incentivos do Estado. 

A factura foi cobrada agora e vamos ter de a pagar a um ritmo acelerado. É a sua convicção 

que o país consegue estabelecer estas reformas no tempo que nos foi dado para as fazer? Ou 

mais tarde ou mais cedo vai ter que haver uma reavaliação, não só dos pressupostos como 

da forma e dos resultados? 

As políticas apropriadas exigem governos esclarecidos. Eu não conheço nenhum país que 

tenha tido grande sucesso sem ter políticas esclarecidas, de progresso e viradas para o futuro, 

aproveitando as melhores práticas internacionais. Podemos dar como exemplos de êxito os 

casos da Irlanda nos anos 80 e da Coreia e da Suécia nos anos 90. Há muitos casos de sucesso, 

mas também há muitos casos de insucesso. Neste momento estamos já com 12 ou 13 anos de 

estagnação e se olharmos para qualquer projecção internacional concluímos que vamos 

chegar pelo menos ao final desta década sem grande recuperação do rendimento. Era 

necessária combinar as políticas de austeridade com medidas seletivas de relançamento da 

oferta. E, quanto a mim as reformas estruturais são algo que nunca acaba, porque as 

instituições têm de ser constantemente modernizadas.  

E adaptadas às situações evolutivas. 

Certamente. Não é possível dizer “já fizemos as reformas, já se cumpriu o memorando de 

entendimento, portanto está tudo feito, agora virá a felicidade”. Isso não acontece. 

Essa é uma maneira muito portuguesa de agir, não é? Sacrificamo-nos ao extremo e depois 

deixamos andar. 

Temos de compreender que se trata de uma batalha contínua. Se olharmos para países de 

grande sucesso como a Finlândia ou a Coreia do Sul, é possível observar isso mesmo. Quanto a 

mim, a Coreia do Sul é um paradigma importantíssimo, porque há uns 15 anos tinha o mesmo 

rendimento per capita de Portugal e hoje está a caminho do dobro do nosso país. E continua a 

crescer apesar das crises globais.  

E, ao mesmo tempo, com questões geoestratégicas graves. 

Certamente, com a ameaça do Norte. Poderia dizer-se que com esse nível de incerteza, os 

empresários coreanos começariam a investir no exterior, longe da fonte de conflito. Mas não é 

isso que acontece. Actualmente, é possível ver muitos produtos coreanos nos mercados 

mundiais, desde produtos electrónicos de largo consumo a automóveis. Como é que atingiram 

esse nível tecnológico? Com muito esforço. Lembro-me que quando estava a doutorar-me nos 



Estados Unidos, o maior número de pós-graduados que existiam eram sul-coreanos. E hoje 

este esforço continua. 

É uma ética de esforço brilhante. 

Sem dúvida. O país apostou na investigação e desenvolvimento, na produtividade e tudo isso 

deu resultado. Por outro lado, se formos ver, o nível de vida sul-coreano não corresponde 

ainda ao nível de produção do país. A população continua a poupar muito e grande parte tem 

uma vida relativamente modesta, à semelhança, aliás, do que acontece com os chineses. Não 

quer dizer que os portugueses sigam todas essas lições, mas não deixa de contrastar com a 

queda da poupança das famílias portuguesas. Mas era necessário adoptar políticas de 

desenvolvimento apropriadas para o nosso país. 

Nesse campo, fala-se muito da necessidade da convergência política, dos pactos de regime. 

Tudo o que está a dizer implica um empenhamento de todo o país e os representantes 

continuam a ser as figuras políticas. 

Se tivessemos governantes com visão há muito se tinha dado uma viragem da política, 

independentement se são de esquerda ou de direita. Por exemplo, há muito se devia ter dado 

uma aposta em estratégias de formação da mão-de-obra jovem a nível vocacional. Vários 

economistas, entre os quais nos incluímos, no início dos anos 1980 demonstraram 

quantitativamente essa necessidade, seguindo o exemplo de países como a Alemanha, a 

Holanda, a Áustria e outros. Há que procurar reter os jovens no sistema de ensino mas 

também dar uma aprendizagem prática àqueles que não queiram seguir para a universidade. 

Crou-se uma cultura de “canudos” e “doutores de escritório” em detrimento da cultura técnica 

e de “engenheiros de fato macaco”. 

Um país apenas de doutores e engenheiros não funciona. 

Exactamente. A formação profissional que se pode desenvolver no chamado sistema dual 

empresa-escola não tem nada a ver com políticas partidárias. Tem a ver com empenhamento 

sério ao longo de dez ou 20 anos, para que esta estratégia seja construída e dê frutos. 

Ou seja, o país tem sofrido o efeito nefasto da mudança de bússola de cada vez que há 

eleições ou mudança das estruturas político-partidária. 

É pior do que isso. Faltaram desde o início dos anos 90 políticas de desenvolvimento apostadas 

na modernização da economia e que respondessem ao tais desafios do Extremo Oriente e da 

Europa de Leste. Esses desafios eram patentes mas os portugueses evitaram olhar para eles e 

os políticos também não quiseram enfrentá-los. Preferiram ir pelo caminho fácil do 

endividamento e do esbanjar de dinheiro com uma falsa sensação de riqueza do país “membro 

do Euro”. 

Faz lembrar o velho cenário do “ouro do Brasil”. 

Em grande parte por causa do endividamento fácil, com grande acesso ao crédito bancário e 

taxas de juro baixas.  



Será que, durante todo o processo, aconteceram falhas de supervisão, tanto interna como 

externa, que também podem ser responsabilizadas pelos resultados pouco desejáveis? Ou 

seja, terão falhado as redes de segurança? 

Sem dúvida que se pode dizer que, a nível da comissão europeia e dos esquemas institucionais 

do euro, os sistemas de vigilância e regulação não funcionaram como seria desejável. E é 

visível o esforço actual de reforma da Alemanha e outros países. Mas também é verdade que, 

no caso português, os mercados não avaliaram correctamente o risco que o país corria por 

causa do euro. Pensou-se que como era parte de uma união monetária seria aplicada a 

disciplina fiscal da união e isso não aconteceu. A mesma coisa se pode dizer das famílias que, 

perante a oferta dos bancos a taxas convidativas, falharam em ser previdentes. E os bancos 

também não avaliaram corretamente o risco, e o regulador falhou na regulação. Muitas vezes 

chamei a atenção para o risco que o país corria, está no meu livro de Economia Portuguesa, 

que já vai na 4ª edição. Mas não só fui criticado por governantes como me afastaram de 

posições de governação por causa de “estar a tirar a sangria quando a festa ainda vai a meio”. 

<subtítulo> Quebra de contrato 

Em paralelo com outras transformações profundas, a questão da Segurança Social é 

certamente um dos grandes desafios estruturais que se coloca ao nosso país. Concorda que o 

futuro do sistema está dependente da sustentabilidade financeira e demográfica? 

Antes de chegarmos à análise desses factores, gostaria de referir que as medidas tomadas nos 

últimos dois anos quebraram o contrato social que havia entre os pensionistas e o Estado. Este 

fez uma alteração de regras, com o corte das reformas, depois de as pessoas terem 

descontado a vida inteira. Repito, é uma situação de quebra de um contrato social que terá 

consequências muito graves enquanto não se restabelecer a credibilidade do sistema.  

A começar pela perda de confiança no Estado? 

Exactamente. Essa perda de confiança e credibilidade nas instituições é gravíssima para o país. 

Para termos um quadro estável de poupança e de investimento é necessário que os cidadãos 

acreditem nas instituições e que os contratos sejam respeitados. Quanto à questão 

demográfica, ela é determinante para o futuro da Segurança Social. A questão básica de 

desenho do sistema de pensões é que deve basear-se em regras que autocorrijam os 

desquilíbrios e assegurem a sua sustentabilidade, sem ser necessário intervir, a não ser em 

circunstâncias extremas.  

De que forma? 

Os sistemas têm que ser sustentáveis no médio e longo prazo e não seja necessário a certa 

altura dizer: ‘enganámo-nos, por isso temos de cortar dez por cento das pensões a toda a 

gente’. O sistema tem de ser auto-sustentável. O sistema deve assentar em três pilares: social, 

empresas e individual-pessoal. E para isso acontecer é necessário que, por um lado, exista um 

esquema de solidariedade social traduzido numa pensão mínima para todas as pessoas, 

independentemente do regime e do período contributivo. O caso do Chile é paradigmático: o 

país adoptou uma pensão mínima sem que fossem necessárias taxas de contribuição muito 

elevadas. No caso português, acredito que bastaria, por exemplo, uma taxa de dez por cento 



de contribuição social por parte de todos os trabalhadores para se garantir uma pensão 

mínima de cerca de 400 euros. Para além deste esquema social haveriam as contribuições das 

empresas que pagariam uma taxa, assim como os trabalhadores descontam, à semelhança do 

sistema atual, mas com taxas menores do que as atuais. Este sistema. Bem assim como um 

sistema adicional baseado em PPRs, a nível individual, funcionariam como sistemas de 

capitalização. Como alguns países mostram, este esquema seria auto-sustentável e, apesar do 

envelhecimento populacional, não exigiria impostos elevados. Em paralelo, e por outro lado, 

seria necessário o plafonamento das pensões pagas pelo Estado. 

Que funcionaria como? 

Não faz sentido existirem as chamadas “pensões milionárias” pagas pelo sector público. Por 

exemplo, podia ser estabelecido que o Estado não paga pensões superiores a 3 mil euros 

mensais, o que significaria que ninguém descontaria para além desse montante. Se os 

cidadãos quisessem receber um montante superior aquando da reforma teriam de trabalhar 

por conta de outrém e descontar ou contribuirem para um fundo de pensões. É muito 

importante referir que este sistema ajudaria a dinamizar o mercado de capitais.  

Pode ser mais específico? 

Acima da pensão mínima de 300 ou 400 euros e até aos 3 mil euros, os montantes seriam 

assegurados e administrados pelo sector público. A partir dos 3 mil euros, o sistema seria 

totalmente privado, assegurado por métodos de capitalização que, automaticamente, seriam 

auto-sustentáveis. Evidentemente que é importante a regulação destes sistemas, mas existe 

muita experiência a nível mundial, para evitar problemas com estes sistemas privados. As 

maiores dificuldades deste tipo de organização é o problema de transição de um sistema de 

“pay-as-you go” como o atual para um sistema de capitalização. 

E como se ultrapassam esses problemas? 

É necessário um período relativamente longo de transição. Mas é possível encontrar esquemas 

de transição em que a introdução do plafonamento seja, por exemplo, graduada ao longo de 

20 anos. O que significa aplicar apenas cinco por cento ao ano. Passada uma década, as 

alterações já serão bastante significativas. O que é necessário é começar desde já. Se estamos 

sempre a pensar que vai ser muito caro e não começamos a readequar a actual situação, 

nunca atingiremos o objectivo. Além disso, poderiam haver regras transitórias como a afetação 

de uma certa proporção dos fundos de pensões em dívida pública, que ajudaria a fundear o 

sistema atual.   

Esta é uma filosofia que pode ser aplicada a outras reformas estruturais, não é assim? 

Com certeza. Mas voltando ao futuro da Segurança Social, a outra questão que levantou, a das 

alterações demográficas, vai implicar igualmente profundas alterações. O envelhecimento da 

população é uma questão real. Implica um aumento da esperança de vida e, felizmente, em 

boas condições físicas. Penso que uma das soluções poderia ser o aumento da idade da 

reforma, indexada a esse acréscimo da esperança de vida, ao invés das soluções actuais que 

passam por cortes e pelo que o Estado decide que pode pagar. Soluções que desacreditam um 

sistema em constante alteração.   



Onde se alteram as regras a meio do jogo? 

Exactamente. E, para além disso, não estamos perante um esquema auto-sustentável. É por 

isso que uma parte do cálculo atuarial do sistema de pensões pode ser resolvido através de 

uma regra de aumento progressivo da idade da reforma. 

Tudo o que tem estado a referir acaba por ser colocar grande parte da responsabilização 

pela sua qualidade de vida, nos últimos anos, nas mãos das pessoas. É uma cultura de 

responsabilização social muito grande, que não acontece por decreto. As novas gerações 

estarão mais disponíveis se começarmos agora? 

O problema é que ninguém dá um novo modelo de vida às novas gerações! Quando falo com 

estudantes em Portugal, nenhum acredita que irá receber alguma pensão, fruto das 

constantes alterações e perspectiva de cortes permanentes. Não há um quadro estável em que 

as pessoas possam poupar e saber com o que contam. Alteram-se esquemas com toda a 

facilidade, pensando muitas vezes no curto prazo, esquecendo a necessidade de criar um 

quadro estável em que as pessoas possam programar a sua vida. E os benefícios seriam 

enormes, reduzindo fortemente os níveis de endividamento, pelo aumento da poupança 

familiar. Não nos podemos esquecer que, há 30 anos, Portugal apresentava uma taxa de 

poupança de cerca de 30%  e hoje essa taxa está nos 10%.  

O que pensa da decisão do Tribunal Constitucional que diz que o Estado não está obrigado a 

respeitar o contrato com um pensionista porque é um sistema de “pay-as-you-go”, pelo que 

tem que ser financiado pelos trabalhadores no ativo? 

Como economista é um argumento errado. O sistema de pensões atual é financiado pelas 

contribuições de pessoas no ativo. Mas repare que a fonte de financiamento do Estado são a 

totalidade de impostos e contribuições. Ora, o Estado tem uma enorme latitude na forma 

como gasta esses recursos. Se os desbaratar em investimentos improdutivos ou despesas 

ineficientes é evidente que estes não chegam para pagar as pensões. Mais ainda, não existe 

nada de imutável, como vários países o demonstram é possível passar-se para um sistema de 

capitalização, onde os contratos de pensões são mais transparentes. Acho que os juízes do 

Tribunal Constitucional muito beneficiariam da opinião de 2 ou 3 economistas de nível 

internacional. 

Que os actuais sistemas de repartição social estão desajustados da realidade é claro para 

muita gente, de vários quadrantes e influências. E também parecem cada vez mais urgentes 

as reformas. Sente-se optimista em relação ao desenvolvimento deste processo de mudança, 

especialmente perante as circunstâncias económicas e financeiras em que estamos 

mergulhados?   

Espero que exista suficiente esclarecimento para se fazerem as reformas que o país precisa, na 

educação, justiça, saúde e tantas outras áreas. E não é preciso inventar, basta olhar para as 

melhores práticas a nível internacional. Vivemos hoje numa globalização e integração 

crescentes  e há que procurar fazer o melhor, através das melhores práticas e exemplos. 

Continuo a acreditar que por trás das melhores reformas estão pessoas experientes e muito 



conhecedoras. Dou um exemplo, por trás dos programas de ajustamento dos anos 70 e inícios 

de 80 estavam equipas do MIT, dos melhores economistas que havia na altura. 

Acontece muito nos EUA, por vezes há milhares de pessoas que ficam sem nada. 

Daí a necessidade de um bom sistema de regulação para controlar o risco, podendo haver 

esquemas de seguros mútuos ou uma última “rede de segurança” que seria um fundo social. 

Aliás o próprio sistema de fundos que defendemos pode ser utilizado, repito, para financial o 

atual sistema de “pay-as-you-go”, enquanto não for totalmente convertido em sistema de 

capitalização.  

E tornar a Segurança Social um ‘player’  no mercado de capitais? 

Exactamente. Um sistema bem pensado pode responder à maior parte das preocupações e 

críticas que muitas pessoas têm vindo a levantar. 

Mas, mais uma vez, há necessidade de que todo este mega-esquema seja independente das 

flutuações partido-partidárias. 

Certamente. 

Ou seja, não pode estar dependente de ciclos eleitorais de quatro ou oito anos.  

Alguns partidos recusam aceitar o que chamam de privatização da Segurança Social. Mas não 

se trata de uma privatização, até porque estamos a falar da necessidade de preservar uma 

forte componente de solidariedade social. Não vejo que seja necessário aplicar grandes 

ideologias para resolver estas questões. 

A Segurança Social é terreno fértil para combate político... 

O que se passa é que muitas vezes a Segurança Social é instrumentalizada para abordar outras 

questões que não propriamente a da sustentabilidade. E esta é a grande preocupação de todos 

nós, enquanto membros da sociedade e à medida que envelhecemos. Será que vamos receber 

a nossa reforma? 

Referiu anteriormente que o país não pode esperar mais por algumas reformas a nível de 

formação e de investimento produtivo. O que é necessário para arrancar com este processo 

de quase refundação do Estado e do país?  

É precisamente pelo facto de o país se encontrar em tão graves dificuldades que devem ser 

tomadas grandes decisões e feitas grandes reformas. É necessário reflectir sobre o queremos 

que seja o país pós-troika. O problema é que não existe grande reflexão, e o partido da 

oposição apenas diz que “se quer destruir o Estado social” e acabou o diálogo, sem se 

pensarem em reformas que poderiam aumentar a eficiência e equidade dos diversos sistemas 

de segurnaça social. Estamos quase no fim do programa, há que pensar no que iremos fazer a 

seguir e temos de compreender que a única forma de regressarmos efectivamente aos 

mercados é com o crescimento da economia. Quando abordo este tema com investidores 

estrangeiros, a primeira condição que me referem é: ‘ok,  Portugal tem cortado no défice mas 



enquanto não crescer não é sustentável”. E para relançar o crescimento temos de criar, desde 

já, uma base de confiança. 

No Estado? 

Uma base de confiança nas pessoas em relação ao futuro do país em todos estes domínios. E o 

Estado tem de ser um garante da estabilidade e da confiança, sendo o primeiro garante de um 

Estado de Direito. 


