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A minha neta e a crise no Serviço Nacional de Saúde  

Ainda algumas reflexões mais sobre a democracia, em Portugal 

e na União Europeia 1 2. 

 

 Por Júlio Marques Mota 

em 14 de novembro de 2018 

 

Exmo. Senhor Primeiro-Ministro António Costa  

Em Abril de 2018 escrevi a V.ª Ex.ª na qualidade de Primeiro-Ministro, ao 

Ministro da Saúde, ao Diretor do Hospital Pediátrico de Coimbra onde 

colocava em contraste o meu protesto, de um velho professor universitário 

de 75 anos de idade, contra o que se passava com o Serviço Nacional de 

                                        
1 Texto enviado ao Primeiro-Ministro António Costa. 
2 Agradeço a António Gomes Marques, a Flávio Nunes e, em particular, a Francisco Tavares 

a leitura atenta e as sugestões que me foram colocando à medida que o texto evoluía. Não 

devo, porém, deixar de sublinhar que eventuais erros ou imprecisões são da minha inteira 

responsabilidade. 
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Saúde, com um protesto que eu tinha feito quando tinha 11 anos, junto do 

Ministro da Educação de então do governo de António Salazar, Pires de Lima.  

 

Nessa carta enviada às autoridades do governo português que tem como 

suporte a chamada “geringonça” escrevi-lhe:  

 

Senhor Primeiro-Ministro, senhor Ministro da Saúde, senhor Diretor do 

Hospital Pediátrico de Coimbra  

Tomo a liberdade de relatar a Vossas Excelências uma situação que em 

condições normais só poderia ser considerada ficção, mas não é, relato este 

que é a reprodução de um pedido feito a um médico amigo.  

“Tenho uma neta de 4 anos, de nome Adriana, com um problema muito simples 

que, de repente, se tornou num problema aparentemente muito complexo! 

Tem uma ou duas cáries dentárias. Admitamos que seja uma. Esta foi sujeita 

a um primeiro tratamento no consultório do Dr. João Paulo Tondela. Tudo 

correu bem e agendou-se uma segunda sessão para terminar aquele 

tratamento. Assim se fez. Chegados pela segunda vez ao consultório, senta-

se na cadeira mas não se consegue que ela deixe tratar a cárie. Adiou-se e 

marcou-se uma outra sessão. O resultado foi o mesmo. Voltou-se a marcar 

uma outra sessão. A quarta sessão. O resultado foi o mesmo. 

Decidiu-se fazer os procedimentos necessários para que fosse tratada na 

Escola de Medicina Dentária. A anestesista entendeu que o melhor sítio seria 

no Hospital Pediátrico, uma vez que em caso de acidente maior, não esperado 

mas sempre possível, não teriam ali os meios de resposta em termos de 

reanimação. 

Desencadearam-se procedimentos para que fosse tratada no Pediátrico, no 

bloco operatório. Um mês depois recebo um telefonema em que marcavam uma 

consulta para um mês depois. A pessoa que me telefonou, creio ser pessoal 

qualificado pelo diálogo havido, manifestou-me o seu espanto pelo facto de a 

anestesista da Escola de Medicina Dentária entender que o local adequado 

para o tratamento seria uma ida ao bloco operatório no Pediátrico. Este 

técnico de saúde achava que poderia ser feito na Medicina Dentária. 

 

Isto, diz-nos bem que o técnico que me telefonou estava bem a par do 

problema. Um mês depois, 10 de Abril, às 8 horas da manhã, a mãe da criança 
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e, depois eu, lá estávamos no Hospital. Pela conversa telefónica havida fiquei 

com a sensação de que o processo seria rápido, ou seja, que faria 

imediatamente as análises para o anestesista e se marcaria com urgência a 

ida ao bloco, se é que não estaria mesmo já marcada. Engano total. 

A consulta deu-se para confirmar o diagnóstico, o que se confirmou, claro. 

Dali as semanas iria receber uma carta para que a criança  se apresentasse 

no Hospital para fazer análises para o anestesista e depois, se após seis 

meses não houvesse nenhuma convocatória para a intervenção cirúrgica no 

Pediátrico, receberia em casa um vale-saúde para ir a um hospital privado. 

Perguntou-se ao médico como é que se poderia fazer se a criança tem dores, 

se dorme mal, se dá ela própria, coitada, mau dormir às pessoas em casa e a 

resposta é lapidar, o tratamento clássico, - Bruffen ou Ben-u-ron. Estamos a 

falar de uma criança de 4 anos! Acrescenta o médico que o Hospital tem 

outras prioridades, a menos que voltasse a ter um abcesso. Mas com os 

diabos, o abcesso está lá! Se tal acontecesse, então entrava na lista e na fila 

dos prioritários e já agora não sei qual seria aí a demora, porque se trata 

também de uma lista de espera. 

A minha obrigação, e não abdico de a assumir, é colocar o interesse do doente, 

a minha neta, em primeiro lugar e não estaria disposto a esperar até seis 

meses para receber depois um vale-saúde e recomeçar o processo para tratar 

uma cárie dentária numa criança de 4 anos. Portanto estou mesmo interessado 

em recorrer imediatamente a um hospital privado. Não deixa de ser amargo 

ter que aceitar que na cidade dita Capital da Saúde os serviços públicos de 

saúde não tenham condições para tratar uma cárie dentária a uma criança de 

4 anos que para o efeito precisa de ser sedada.  

(…) 

Senhor Primeiro-ministro, senhor Ministro da Saúde, senhor diretor do 

Hospital Pediátrico, tenho 75 anos e tudo isto me faz lembrar uma história 

triste, do tempo do menino pobre que eu fui. Por volta do ano de 1953-4, no 

início da minha quarta classe, eu, como milhares de crianças deste país 

sonhavam que poderiam ir estudar. Naquele tempo, a passagem da quarta 

classe para o nível de ensino seguinte fazia-se através de uma prova chamada, 

creio eu à distância, de Admissão ao liceu. No início desse ano escolar, 53, a 

professora primária na primeira aula perguntou quem é que queria fazer a 

Admissão ao Liceu. Muitos de nós levantaram a mão e a professora informa: 

a partir deste ano, para vos levar à Admissão têm de pagar, são 1500 escudos. 

Mil e quinhentos escudos correspondiam a mais de 3 meses de trabalho de um 

camponês e a ter trabalho 25 dias por mês. E eu era filho de camponês pobre. 

Eu, tal como muitos outros, baixei a mão e senti os meus os sonhos feitos de 
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nada esfumarem-se por entre os dedos cerrados. Mas o menino pobre que eu 

fui não podia perceber aquilo, não podia perceber que o fascismo é um 

subproduto de um capitalismo selvagem, até porque nem sequer percebia o 

que era fascismo. Escrevi então ao ministro da Educação de então, creio ter 

sido o Prof. Pires de Lima, dizendo-lhe que vivia num sistema justo (o 

fascismo) em que se verificavam situações injustas e aquela era uma dessas 

situações. Por isso, a situação deveria ser corrigida porque ela era 

incompatível com a justiça que eu atribuía ao sistema. Pedia pois justiça ao 

Ministro, a quem manifestava não a minha revolta, era muito cedo para tal, 

mas a incompreensão perante o que estava a acontecer.  

Hoje, quase 65 anos depois, estou numa situação semelhante, não comigo mas 

com a situação que se passa com a minha neta e que está acima relatada.  

Ontem, há 65 anos, o menino pobre que eu fui foi ouvido pelo governo de 

então. Hoje, face à situação relatada pelo velho professor universitário que 

eu sou, será que as autoridades me irão responder no plano dos factos, pelo 

menos com a mesma dignidade como há sessenta e cinco anos o ministro Pires 

de Lima respondeu, instaurando um inquérito, apurando-se agora 

responsabilidades? Assim o espero. 

Hoje não direi que o sistema é justo ou injusto, não é aqui a questão moral 

que me importa, hoje direi que no quadro comunitário a solução governativa 

portuguesa é a melhor de todas elas, a famosa geringonça, mesmo que este 

esteja amarrado pelas garras de Bruxelas e dos neoliberais puros e duros, 

assumidos ou não como tal. Mas, tal como antes, direi que a situação de agora 

acima relatada, é relativamente incompatível com o sistema político 

atualmente em vigor. As explicações, as razões, para o que aconteceu com a 

minha neta podem ser múltiplas, possivelmente serão todas incómodas, e 

deixo ao cuidado de cada um pensar nelas e nas formas de as eliminar. Duas 

delas nos saltam imediatamente aos olhos: 1. a política da Troika ainda não 

saiu do Hospital Pediátrico de Coimbra; 2. Há conflito de interesses nos 

médicos, alimentando-se assim o setor privado que prolifera em Coimbra. Esta 

segunda hipótese é, nos seus termos gerais, totalmente recusável porque isso 

significaria desconsiderar toda uma classe médica, o que está completamente 

errado, o que seria absurdo. É uma classe pela qual tenho muito respeito. E as 

muitas idas ao Pediátrico dizem-me isso mesmo. Devemos ter orgulho na 

maioria dos médicos e outro pessoal técnico que lá trabalha. E que de resto 

têm sido eles também uma das vítimas da política da Troika que tem sido 

seguida para o setor da saúde. Mesmo a conversa com o médico acima relatada 

não deve ser levada à letra: na minha opinião, o médico quereria mostrar à 

mãe da criança o absurdo da situação em que estava metido e sem que disso 

tivesse qualquer culpa. Ao nível dos quadros de topo, das chefias, aí já não sei 
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o que dizer, uma vez que esta situação racionalmente não se entende, mas 

tem de ter uma explicação e alguém deve ser responsabilizado pelo que está 

a acontecer. Qual, não sei. 

Dos tempos da minha infância aos tempos da minha velhice, as semelhanças 

são flagrantes, mas os tempos aparentemente são muito diferentes. Serão 

mesmo muito diferentes? 

Hoje, dia 11 de Abril a minha neta voltou ao Hospital Pediátrico. Tinha um 

abcesso, o que já lá estava! Foi-lhe receitado um antibiótico e volta tudo à 

estaca zero. Ainda hoje, de uma clínica privada recebo a informação de que 

não a podem tratar, isso é um assunto de Hospital Pediátrico. Irei procurar 

outras clínicas na cidade e há várias. 

Sabe-se, há mais de 300 pessoas, crianças, em lista de espera, uma lista que 

permanece quase contante desde há seis meses para resolver problemas de 

saúde oral. Revoltante, haja então alguém, alguém que olhe pelas crianças 

deste país. É o mínimo que se pode pedir. Não, digamos antes, é o mínimo que 

se pode exigir. E já agora uma pergunta: ninguém é responsável pela 

existência de uma tão longa fila de espera?  

Sensatamente, dir-me-ão, que isto é um problema de reversão das políticas 

da Troika, de Passos Coelho, e a reversão é uma coisa difícil. Dir-me-ão que a 

reversão é um fenómeno complexo, e poder-me-ão dar múltiplos exemplos 

nesse sentido, como por exemplo o que se passa agora na guerra comercial  

desencadeada entre os Estados Unidos e a China, provavelmente de efeitos 

negativos muito importantes, provavelmente mais negativos para os Estados 

Unidos que para a China possivelmente. Porém, colocar aqui o problema da 

dificuldade de reversão é estar a confundir um elefante com um mosquito, 

porque se de reversão se poderá então falar, será negativamente, ou seja, 

não há nenhuma reversão. Por isso, achamos que a explicação mais viável é a 

que enunciámos como hipótese nº1, a de que a política da Troika se mantém 

integralmente no Hospital Pediátrico de Coimbra. Se esta hipótese é 

verdadeira, retomo o problema da minha infância, temos um bom modelo de 

política, a geringonça, mas temos situações que, como esta, são com ela 

incompatíveis. 

Escrevo esta carta que a Vs. Exs. dirijo como sendo um protesto contra o que 

se passou com a minha neta e espero que esta sirva para que a todas as 

crianças com problemas eventualmente semelhantes lhes seja assegurado um 

tratamento condigno, o que não aconteceu agora e que, portanto, seja 

eliminada esta lista de centenas de crianças à espera, mas com todas elas 

tratadas. Não desejo mais nada, mas isto já significaria que o meu protesto 
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teria servido para alguma coisa, mesmo que a expressão alguma coisa tenha a 

dimensão da Humanidade, por representar o respeito pelo direito a cuidados 

de saúde condignos para todos, pobres e ricos.”  

 

Depois de vários protestos junto das autoridades, Primeiro-Ministro, 

Ministro da Saúde, Diretor do Hospital Pediátrico, por acréscimo o Diretor 

dos HUC Prof. Doutor Frenando Regateiro, vale a pena relembrar aqui 

excertos de respostas que obtive das autoridades ligadas à saúde junto de 

quem protestei. 

1. Do Gabinete do Cidadão, com data de 24 de Abril recebo o seguinte 

texto: 

 
 

2. Do Diretor do Hospital Central da Universidade de Coimbra, Prof. 

Doutor Fernando Regateiro, com data de 18 de Maio de 2018:  
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3. Da Entidade Reguladora da Saúde recebo, com data de 18 de Junho 

de 2018 recebo o texto seguinte que vale a pena reproduzir 

extensivamente:  

 

 
 

 

4. Do Ministério da Saúde e com data de 22 de Junho recebo o seguinte 

texto:  
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SG<SG@sg.min-saude.pt> 
 

22/06/201

8, 15:28 
 
 

Para Secretariado, eu 

 
 

 
SG 
22/06/2018, 15:22 
 
Examos Senhores, 
  

Por versar matéria que se insere no âmbito das atribuições desse Centro Hospitalar, 

reencaminha-se a exposição subscrita por Júlio Marques Mota, para que V. Ex.ª possa avaliar a 

situação apresentada, tomando as medidas que entender por convenientes, com informação ao 

utente e conhecimento a esta Secretaria-Geral. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Maria Manuel Carneiro 
Técnica Superior” 

 

 

Apresentadas as respostas oficiais ao meu protesto relembro aqui o que 

acima escrevi sobre a questão levantada por um amigo meu, um prestigiado 

economista italiano, questionando sobre qual é a minha responsabilidade 

sobre tudo o que acima está transcrito:  

"A terminar este meu protesto deixem-me deixar uma pergunta que 

um amigo meu, um antigo professor de Economia que lecionou durante 

anos em Cambridge, me colocou há dias, quando trocámos alguns 

pontos de vista sobre a situação económica mundial. Dizia-me ele:  

“Poderíamos razoavelmente esperar ter uma velhice mais 

confortável. Pessoalmente, não sinto que a culpa seja nossa se o 

futuro não é o que esperávamos que fosse, mas talvez seja também 

nossa culpa, sendo certo que não consigo ver onde é que errámos...O 

que é acha?” 

Senhor Primeiro-ministro, Senhor Ministro da Saúde, senhor Diretor 

do Hospital Pediátrico, sinto que o que se passou com a minha neta no 

sistema público de saúde possa ser também nossa culpa, mas não 

consigo ver onde é que errei? Poderão dizer o mesmo que eu, poderão 

dizer o mesmo que o meu amigo, o antigo professor de Economia em 

Cambridge? Tomo a liberdade de lhes perguntar: o que acham? “ 
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Hoje, Novembro de 2018, uma coisa eu posso dizer: o ministro do tempo de 

Salazar, Pires de Lima, foi mais honesto com quem reclama do que as 

autoridades do governo de António Costa apoiado pela geringonça. O ministro 

Pires de Lima ouviu todos aqueles que face à queixa por mim levantada 

poderiam estar a ser lesados. Os documentos acima reproduzidos mostram 

que da parte das pessoas que poderiam estar a ser atingidas pelas longas filas 

de espera verificadas no Hospital Pediátrico ninguém foi ouvido. Foram 

ouvidos apenas aqueles que bem ou mal eu critiquei duramente nos protestos 

enviados. E não só. Quando se analisa as respostas das autoridades, conclui-

se que são como que umas não respostas no sentido de que vais para a fila de 

espera (estado "ativo") e pronto está a reclamação resolvida. Chamar a isto 

transparência, chamar a isto um comportamento digno de uma democracia 

real … é ironia ou descaramento a mais. A conclusão a tirar de tudo isto, talvez 

apressada, é trágica. Em comparação com o ministro do tempo do fascismo, 

Pires de Lima, o Ministro da Saúde do governo de António Costa, Adalberto 

Campos Fernandes, em termos de honestidade e transparência fica a perder. 

Nunca imaginei que chegaria esta conclusão.  

Vistas estas duas reclamações, mas apenas estas reclamações, sob um outro 

ângulo, a perspetiva da dinâmica social, os dois sistemas ficariam empatados. 

Vejamos porquê. 

A professora primária do meu tempo de escola livrou-se de forte penalização 

porque uma forte cunha terá sido metida a António de Oliveira Salazar, um 

pedido feito pelo Engenheiro Araújo Correia, um dos homens fortes do 

sistema, que estava à frente da Caixa geral dos Depósitos, um homem que 

achava que os trabalhadores rurais estavam bem pagos e que achava também 

ele que uma sardinha dava para três trabalhadores. Estamos a falar do início 

da década dos anos 50. O resultado do meu protesto deu em pouco mais que 

nada. Quem não tinha pago à professora não pagou. Quanto aos alunos, ela 

continuou a levar os 1500 escudos de então - sublinho que um trabalhador 

rural, quando tinha trabalho, ganhava entre 16 e 18 escudos - mas só dava 

explicações no ano seguinte, depois de ter feito o exame da quarta-classe, no 

ano em cada estudante já não era seu aluno. Que o diga o meu amigo José 

Eduardo! Reclamações? Protestos? Que eu saiba, nada mais houve e eu, 

entretanto, tinha também marchado para Lisboa numa qualquer carruagem de 

terceira classe, que dinheiro era uma coisa que não havia. A reversão do que 

estava mal era coisa impossível na lógica do sistema. Alguma coisa mudou mas 

para que, no essencial, tudo ficasse na mesma.  



10 

 

No tempo de Salazar era assim. E agora? Agora, o meu protesto efetuou-se 

junto do atual governo. E as longas filas de espera nos hospitais mudaram? 

Mudaram estas alguma coisa? Não, sete meses depois, continuo à espera da 

carta para que a minha neta esteja presente para análises clínicas. Nem 

sequer estou a falar da tal intervenção cirúrgica de que precisava. E continuo 

à espera até porque ela tem outros problemas ligados à estomatologia que 

poderão ser resolvidos no Hospital Pediátrico. Continuo à espera, e conheço 

casos de pessoas que esperam mais, muito mais tempo, por um cheque saúde, 

ou pior ainda, conheço pessoas que esperam uma eternidade para uma consulta 

de urgência, que lhes dará depois acesso ou não a engrossar as referidas 

listas de espera para poderem ter acesso, depois e se estiverem vivas, a um 

eventual cheque saúde. Retardando as longas filas de espera para as consultas 

de especialidade retardam-se obviamente as filas de espera para 

intervenções cirúrgicas. Os pobres podem esperar uma eternidade, morrer 

entretanto, enquanto esperam porque têm o Céu como lhes sendo garantido! 

De todos estes não haverá um grito, um sinal de alarme, apenas o peso terrível 

da impotência face a um mundo que não compreendem.  

Pensei, senhor Primeiro-ministro enviar a Vª. Exª. a fatura da despesa 

efetuada em clínica privada, pensei, mas não o fiz e não o farei. E isto por 

uma razão simples, o que está em jogo já não é a minha neta, são as longas 

filas de espera de gente que é atingida pela política absurda que tem sido 

seguida no campo da saúde pública. São as longas filas de espera de muita 

gente que não tem outro remédio senão esperar, esperar, que me preocupam 

agora, e estas pessoas e estas crianças nada têm ver com a fatura paga, 

embora esta represente mais de dois salários mínimos para a mãe da criança 

que tem nenhum salário sequer.  

Aqui relembro e retomo o meu sentido de protesto dos tempos do fascismo, 

mas agora, não penso que o sistema é justo e as pessoas injustas, penso 

exatamente que não se trata de as pessoas serem ou não injustas, trata-se, 

isso sim, de protestar contra um sistema austeritário e injusto, encurralando 

a Democracia em Tratados sem sentido económico, aqui retomo pois o meu 

papel de cidadão protestando contra uma situação que considero ser 

inadmissível. Este é pois o sentido desta longa carta aberta a V-ª Ex-ª senhor 

Primeiro-Ministro. Neste protesto, faço minhas também as palavras de 

Orsola Constantini quanto ao papel dos economistas na crise atual e que passo 

a citar:  

“Os economistas são muito responsáveis por esta desordem: eles têm 
a responsabilidade de ajudar a melhorar a nossa situação atual. A única 

maneira de o fazerem é criando espaço para a deliberação política 
relevante quanto às políticas alternativas à austeridade orçamental, à 
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desigualdade elevada e aos empregos flexíveis e mal pagos. Eles têm 

que abandonar a "linha partidária" oficial da teoria e prática 
económicas -um Politburo que transforma a economia numa serva inútil 
que proporciona a autovalidação para as elites e contribui para bloquear 
o debate e a abertura democrática que são vitais a uma sociedade 

funcional e justa”. 

Um sinal de denúncia, de protesto, e a conclusão a tirar no caso presente, mas 

apenas neste, sublinhe-se, é que em comparação com o fascismo, o sistema 

atual fica a perder. Curiosamente consultei um fiscalista amigo, um dos mais 

importantes especialistas em questões fiscais de que o país dispõe, e 

perguntei-lhe: meu caro, se eu der dinheiro a certas instituições de cariz 

social, posso declarar esse dinheiro no IRS para efeitos de dedução fiscal. 

Posso ou não posso declarar as verbas dadas?  

“Pode, claro. É uma ação de prodigalidade, de generosidade, o sistema 
recompensa-o”. Sabendo ele que sou de esquerda, o que o meu amigo não é, 

acrescenta irónico: “isto é a recompensa do sistema pela tua generosidade.” 

Mas então, pago uma operação cirúrgica à minha neta de quatro anos que 

obviamente não tem rendimentos e os pais também não. Posso então, pela 

mesma generosidade declarar a verba na declaração do IRS para efeitos de 

deduções fiscais, uma vez que sou eu que paguei a despesa? É isso?  

“Ah, isso não. Não se trata agora de prodigalidade, trata-se de necessidade, 
e o sistema não recompensa necessidades, recompensa, isso sim, as 
prodigalidades. Despesas por necessidade, essas tributam-se. É o 

capitalismo, meu caro”, e riu-se, sabendo que eu estava a perceber a piada.  

Mas se neste caso a Democracia fica a perder nestes dois itens, face a um 

sistema que está nas suas antípodas, pois num deles perde e noutro empata, 

vejamos também agora o confronto da Democracia com um outro sistema 

também ele nas suas antípodas, o comunismo dos tempos de outrora, o 

comunismo dos Comissários3 e do Partido Único. 

 

                                        
3 É de sublinhar que  a Comissão Europeia também tem ela os seus Comissários. Com efeito, 

esta é composta pelo Colégio de Comissários de 28 membros, incluindo o Presidente e os 

Vice-Presidentes. Os Comissários, um de cada país da UE, são responsáveis pela d ireção 

política da Comissão durante o seu mandato de cinco anos. O Presidente atribui áreas 

políticas específicas a cada Comissário. 
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Para isso, dispomos de um estudo recente de Domenico Mario Nuti sobre a 

ascensão e queda do socialismo que estou a traduzir para publicar na língua 

de Camões. Neste trabalho de Nuti, pode-se ler:  

“Magdoff (1985) pergunta se existem leis económicas sob o regime do 
socialismo, e sublinha que a ideia de que as leis económicas objetivas 
não estão presentes numa economia socialista foi, de facto, a doutrina 

ortodoxa na União Soviética até ao início dos anos 1950, quando foi 
Estaline (1951), ele próprio, a sustentar que o planeamento deve 
respeitar as leis económicas. No entanto, as "leis" de Estaline não eram 
nada, mas sim slogans e desejos piedosos, como se mostrou acima, pelo 
que até mesmo um comunista ortodoxo, como Magdoff, tem evidentes 
reservas. No entanto, Estaline reconhece que a chamada lei do valor, 
também conhecido como o mercado, continua a manter-se no 

socialismo, na medida em que as mercadorias enquanto mercadorias 
continuam a existir: isto, fortemente disfarçado, é a verdadeira e 
tardia inovação do texto de Estaline, no entanto contrariado e anulado 

pela inflação endémica e permanentemente reprimida que bloqueou 
todas as reformas orientadas para o mercado que foram tentadas 
depois da sua morte e que, portanto, terá levado eventualmente o 

modelo socialista seguido à sua Queda. 

A ilusão do fim da economia política na economia socialista, o pecado 
original do socialismo, é o fundamento do decisionismo e voluntarismo 

típico da gestão económica (ou melhor, da gestão não-económica) na 
União Soviética e nos países que mais tarde adotaram o seu sistema, e 
eventualmente os levaram à sua queda. É a fundação da já mencionada 

vitória da escola teleológica de planeamento como um ato de guerra, do 
slogan favorito de Estaline, "não há fortaleza que um bolchevique não 
possa conquistar", da aritmética do planeador 2 + 2 = 5 (o primeiro 
plano de cinco anos foi realizado em quatro anos, sem considerar o 

custo). E ainda na década de 1970 na Polónia do socialista Gierek este 
gabava-se de que "Polak Wszystko Potrafi" (um polaco triunfa sempre 
em tudo).  

Visando ambiciosos, até mesmo impossíveis, objetivos pode-se 
ocasionalmente alcançar melhores resultados do que seriam obtidos de 
outra forma, mas desafiar as leis da física é, em geral, uma estratégia 
fortemente perdedora: a apontar para a lua é mais provável que se 
possam perder objetivos desejáveis que teriam ficado ao nosso alcance 
se se tem apontado diretamente para eles.  
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Aqui, também, é a fundação do sistema de prioridades do investimento 

sobre o consumo, da indústria sobre a agricultura, do investimento na 
indústria pesada sobre o investimento na indústria ligeira, de modo a 
produzir aço para produzir mais aço e cada vez mais aço, 
independentemente das necessidades da população. A prioridade é 
atribuída a muitos objetivos em conflito uns com os outros, e como 
resultado nenhum objetivo obtém uma "prioridade" efetiva (Dobb 1966 
observa que em dado momento no fim do comunismo de guerra a 
prioridade do comunismo foi estendida para a produção de aparos para 
canetas). 

As prioridades no plural são um paradoxo pernicioso: as prioridades 
significam que os custos reais ou de oportunidade de alvos alternativos 
são ignorados ou negligenciados: um sistema não económico é 

construído, ignorando um qualquer compromisso entre alvos 

alternativos na escolha económica. 

Na sua forma mais espetacular e mais perniciosa, a violação das leis 
económicas no sistema socialista consiste em adotar o objetivo de 
manter preços baixos e estáveis, impossível enquanto as mercadorias 
estão disponíveis em quantidades inferiores às necessárias para validar 

tais preços, dada a liquidez das famílias e das empresas e dada também 
a sua procura a esses preços. Daí a inevitabilidade da escassez, das 
filas de espera, das listas de espera, dos mercados negros e de várias 

cores – que dificultaram a introdução de elementos de mercado nos 
numerosos projetos de reforma do bloco socialista. Quando os 
objetivos dos preços estáveis e inamovíveis chocavam contra a força 

irresistível da inflação, o sistema era esmagado. Quando a realidade 
não poderia ser forçada a conformar-se com esse choque, eram então 
forjadas mudanças: assim, falsos milagres genéticos foram 
proclamados; falsas realizações do plano foram anunciadas 4.”  

                                        
4 Nuti recorda aqui um belo exemplo da maquilhagem nos países de Leste: “Na villa onde 

Ceausescu estava abrigado em Janeiro de 1990, antes da sua prisão, há um ginásio onde este 

praticava ginástica; durante uma visita a este ginásio, após a sua queda,  um guia mostrou aos 

visitantes os pesos reais dos pesos que Ceausescu costumava levantar, significativamente 

mais leves do que a indicação impressa sobre os mesmos pesos. Se os seus cortesãos 

reduziram o peso efetivo desses pesos para que este se sentisse mais feliz,  podemos imaginar 

o que eles poderão ter feito com as estatísticas.” 
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Um outro exemplo bem emblemático é-nos dado por Supiot, um exemplo da 

realidade do Plano económico soviético contra a realidade das condições de 

vida do povo russo, que nos relata em La gouvernance par les nombres5:  

Deste texto muitas ilações se poderiam tirar no que se pode colocar 
em paralelo com as democracias ocidentais atuais, sob a pressão 
ideológica do neoliberalismo6. A primeira delas é que um sistema, o 

soviético de então e as democracias europeias de agora se regem por 
regras estranhas: os soviéticos queriam ignorar as leis de 
funcionamento da economia de mercado, os europeus de agora 
pretendem esmagar as leis da dinâmica capitalista e inventam então a 
política de contração orçamental expansionista no quadro de uma 
recessão generalizada. Reconhece-se, depois, o engano dos 
multiplicadores, mas para ficar tudo na mesma, como no caso soviético 

igualmente. A segunda ilação é de que ambos os sistemas fabricavam a 
sua imagem, face à qual a realidade teria de ser torcida e retorcida 
para se ajustar á imagem criada. E, para isso, todas as manipulações 

são válidas. 

Como assinala Nuti: ”Quando a realidade não poderia ser forçada a 
conformar-se com esse choque, eram então forjadas mudanças: assim, falsos 

milagres genéticos foram proclamados; falsas realizações do plano foram 
anunciadas”. Para esse papel tínhamos como elementos chave os Comissários, 

maiores ou menores, tanto se nos faz.   

Como exemplo dos comissários com letra pequena temos para o caso 

português um belo exemplar na figura do deputado António Lacerda Sales 

com a sua incrível peça intitulada "A espuma dos dias” publicada no jornal 

Público em Agosto de 2018. O Serviço Nacional de Saúde tinha sido alvo de 

notícias diárias na imprensa portuguesa assinalando a degradação sistemática 

                                        
5 Fixou-se no Plano a quantidade de botas a produzir. Houve escassez de matéria-prima, ou 

seja de peles. Não houve problema: fizeram-se botas de cartão e/ou de pele mas neste caso, 

com a pele disponível fizeram-se maioritariamente botas mais pequenas. Cumpriu-se o plano, 

independentemente dos seus efeitos sobre a população. Absurdo? Será, seguramente, mas 

talvez não seja muito mais absurdo, do que o que se faz hoje na União Europeia claramente 

devastada por uma crise que dura há dez anos. O que importa às autoridades europeias são 

os défices a tenderem para zero, o que importa é de imediato a redução da dívida, 

independentemente dos efeitos que as políticas impostas têm sobre as populações, seja no 

presente seja no futuro dados os efeitos cumulativos da crise, como se mostra, por exemplo 

com os gráficos do FMI ou com as diversas análises feitas sobre o Custo de nada fazer. 
6 Supiot no texto citado é bem mais duro que eu quanto ao paralelismo entre comunismo e as 

democracias europeias atuais de matriz profundamente neoliberal: “a utopia comunista pariu 

uma Nomenklatura brutal e sem escrúpulos, o neoliberalismo instalou no poder uma 

plutocracia não menos cínica, não menos cúpida, não menos corrompida”. 
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de uma das mais belas conquistas de Abril e o caso da minha neta é um dos 

exemplos dessa mesma degradação.  

Diz-nos o citado deputado:  

“Desde o início da presente legislatura, a agenda mediática do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) sofreu um violentíssimo ataque de algumas 

individualidades e corporações (chamemos-lhes provedores da saúde) 
que nada tem a ver com a real necessidade de acesso dos portugueses 
aos cuidados de saúde, mas sim com pequenos interesses e agendas 
políticas de cada um, que o futuro se encarregará de desvendar. A 
grande maioria das vezes ou inverdades, suportadas pela calúnia, ou 
meias verdades, ancoradas pela má-fé. (…) Contudo, estes repetidos 
excessos estivais – que, no caso da saúde e do SNS, apenas amplificam 

e diversificam um comportamento observável ao longo de outros 
períodos do ano por diversos protagonistas do sector, incluindo os 
atores políticos, de mera discussão e exploração da espuma dos dias – 

não nos devem distrair do essencial. 

Deixemos, por um instante, a espuma dos dias e falemos de estratégia. 
Não sem antes fazer um ponto prévio: enquanto instrumento essencial  
de promoção do bem-estar e de igualdade entre todos os cidadãos e 
fator de coesão social, a política de saúde tem constituído 
historicamente para o Partido Socialista uma aposta permanente 

efetiva e diferenciadora em que avulta como marco maior a criação do 
SNS, reconhecidamente a obra política e socialmente mais relevante 

da nossa democracia. (…) 

Os portugueses conhecem a nossa agenda. Mas temos a 
responsabilidade de ir mais além no âmbito da revisão da Lei de Bases 

da Saúde, cuja discussão pública terminou recentemente e que 
reafirma a Constituição na sua plenitude. A nova lei deverá ter como 
principais desafios a articulação coerente e necessária entre o setor 

público, social e privado. 

A regulação deve ter um espaço importante nesta nova lei de bases, 
com a implementação de um modelo de base multiprofissional, devendo 

a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) intervir no setor público e no 
setor privado. Por outro lado, o modelo de financiamento tem de ser 
sustentável e capaz de proteger o SNS de ciclos orçamentais 

depressivos, prevendo a minimização e, se possível, a eliminação de 
taxas moderadoras, moderando o acesso na procura, na articulação a 

montante entre os diferentes níveis de prestação de cuidado. (…) 
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É uma reforma séria e corajosa que os portugueses exigem de quem 

nos governa e isso não se faz com a discussão de “casos e casinhos” na 
praça pública, mas com a promoção de uma agenda que deve unir todos 
os partidos para lá das diferenças ideológicas, em prol de um bem que 

deve ser universal e que é determinante para o nosso futuro coletivo.” 

 

Tudo dito, tudo mentira afinal, as críticas ao Serviço Nacional de Saúde, com 

este em perfeita rutura, a serem publicadas diariamente nos jornais, dia após 

dia, mês após mês, expressam apenas casos e casinhos criados para denegrir 

a política de austeridade seguida em Portugal, tão alardeada por Centeno e 

também por Vª. Exª, senhor Primeiro-Ministro. 

Mas caso e casinho é toda esta peça publicada pelo jornal Público. Repare-se 

no papel atribuído à ERS. Na lógica deste comissário com letra pequena, sou 

eu, portanto, que invento um caso, e tão inventado que a digníssima ERS 

arquivou o meu protesto antes sequer de qualquer intervenção cirúrgica se 

ter realizado. No limite poder-se-ia pensar que até essa intervenção cirúrgica 

terá sido inventada: Um processo arquivado em Junho sobre uma intervenção 

cirúrgica realizada em Julho. Era um casinho, na terminologia do nosso 

comissário, com letra pequena. Antes assim fosse, porque algumas semanas 

depois do processo ter sido oficialmente arquivado pela ERS, a minha neta 

entrava num bloco operativo para uma mini-intervenção cirúrgica de 2 horas 

e meia.  

Mas se o senhor deputado acha que assim é, venha a Coimbra, vá aos HUC e 

passe numa qualquer consulta externa, de oftalmologia, de 

otorrinolaringologia ou outras, e veja as centenas de pessoas à espera de 

serem atendidas. Pergunte a muitos quantos meses esperaram pela consulta 

e mais, pesquise em qualquer serviço e tenha consciência do tempo de espera 

para se chegar a uma consulta de especialidade, de neurocirurgia ou uma outra 

qualquer. Pergunte também o tempo de espera para exames especiais como 

ressonâncias magnéticas ou outros. Pergunte qual é o tempo de vida efetivo 

de grande parte do material de diagnóstico em serviço e verificará a enorme 

usura física do mesmo. Pergunte por tudo isto. Confronte-se ainda com o 

problema da usura moral, da desatualização tecnológica, de grande parte do 

equipamento hospitalar e possivelmente verificará que o quadro é ainda bem 

mais negro. Um pequeno exemplo pessoal. Este Verão dei uma queda e caio 

sobre um piso de cimento. Com as duas mãos ocupadas, por instinto apenas, 

protejo-me na queda caindo de lado. Magoo-me. Penso que não foi nada, uma 

vez que dores não havia. Um dia depois começo a sentir uma leve dor no ombro 

dor essa que foi aumentando de intensidade. Assusto-me. Estou em férias no 
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Algarve, em Faro, é Agosto e aqui mais do que noutro qualquer lado, sente-se 

duramente as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde. Pelo sim pelo não, 

quero ir aos serviços de saúde. Peço a um meu amigo, pessoa bem colocada na 

Administração Pública e a residir em Faro que me diga onde devo ir para ver 

o que se passa com o ombro. Diz-me que conhecia um ortopedista, também ele 

bem colocado nos serviços de saúde, a quem perguntaria a que serviços devia 

recorrer. E a resposta foi lapidar: sabes, o pessoal mais velho está de férias. 

Não confio nos jovens médicos que lá estão nem no equipamento de radiologia, 

mais que ultrapassado, para o caso de microfraturas ou de microrroturas 

como deve ser esse o caso. Ele que vá ao Hospital Particular do Algarve. Aí, o 

material de imagiologia médica é de qualidade. Foi mais ou menos assim. Mas 

mesmo no Hospital Particular do Algarve, foram algumas horas para uma 

consulta de menos de 5 minutos, ida ao Raios X e depois consulta de outros 

tantos minutos com análise da imagem obtida sobre o meu ombro. Se houvesse 

algum desastre maior, em Agosto, também aqui seria o caos. A redução de 

custos é norma, também aqui, é essa a impressão com que fiquei.  

Este nosso comissário de letra pequena, se seguir estas minhas sugestões, 

perceberá depois que os casos e casinhos a que se refere fazem uma narrativa 

tipicamente kafkiana, a realidade dos doentes deste país com menos posses, 

dependentes na sua maioria do Serviço Nacional de Saúde, tal como a minha 

neta, aliás. Mas ao nível da ideologia isso é irrelevante, é reduzido a nada 

como o faz o nosso comissário de letra pequena. 

Na mesma linha redutora da realidade, e com a mesma carga de mistificação, 

assinalava-me, e “muito claramente”, um militante do PS de longas décadas, 

que por muito importantes que sejam as minudências do dia-a-dia, estas são 

irrelevantes face aos objetivos de longo prazo. Chegados aqui, levanta-se-me 

a questão: haverá assim tantas diferenças, do ponto de vista ideológico e de 

ineficácia também, com o que se passava nos regimes a Leste, entre os 

amanhãs que cantavam os comissários soviéticos ou os amanhãs que nos 

cantarão a longo prazo como resultantes das estratégias dos comissários de 

letra pequena que dão pelo adjetivo de socialistas do arco do poder?  

Se tivermos em conta que o processo de financeirização e de globalização das 

sociedades atuais tem sido levado a cabo durante estas três décadas por 

forças que maioritariamente se reclamam do socialismo “moderno”, o 

socialismo do arco do poder, somos assim levados a crer que encontramos 

hoje nos arautos da financeirização e da globalização a todo o custo, a que 

chamamos os globalistas7, a versão moderna dos Comissários do Povo de 

                                        
7 Quando nos referimos exclusivamente às políticas e aos políticos no quadro da União 

Europeia, designaremos estes últimos por unionistas, os defensores desta União Europeia. 
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outrora, mas agora comissários de letra muito pequena, onde incluo este nosso 

deputado do PS, autor do artigo A espuma dos dias. E quanto à diferença, ao 

nível da mistificação, entre os Comissários de outrora e os comissários de 

letra pequena dos dias de hoje, no plano em análise, diríamos que estamos 

numa situação de empate.   

Tudo isto significa que a democracia portuguesa, nada diferente da dos 

outros Estados membros da União Europeia, vive emparedada, manchada, por 

comportamentos que tanto podem ter algum paralelismo com o que se passava 

no fascismo (o imobilismo das situações8) como podem ter a ver com a 

fabricação de uma realidade acima dos cidadãos e ideologicamente ligada aos 

amanhãs que cantam, o que foi típico dos regimes de leste e agora também 

um produto dos comissários com letra pequena, a esquerda oficial, a esquerda 

do arco do poder, “o socialismo moderno”, a vender ideologia por toda a 

Europa e na base dos amanhãs que cantam. 

Trata-se pois de duas características externas à Democracia, a primeira, a 

do imobilismo, representa os interesses adquiridos de há muito tempo atrás 

por aqueles que se lhe opõem e que o aprofundamento da democracia ainda 

não venceu. É, portanto, uma característica daqueles que se opõem à vivência 

democrática, são defensores do mercado, de preferência protegido, e são 

contra a democracia. A segunda característica, a dos novos amanhãs que 

cantam, é representada pelos globalistas, arautos modernos do bem-estar a 

longo prazo, surge da degenerescência da própria Democracia e é uma 

característica inerente aos defensores da financeirização e da subjacente 

globalização, cujos representantes máximos terão sido Gordon Brown, Tony 

                                        
No seu conjunto, estes defensores da globalização feliz, poderíamos também apelidá -los de 

“socialistas de matriz fortemente neoliberal”, como expressão equivalente e destes 

socialistas está a Europa cheia. Exemplo evidente disso mesmo é o caso francês, com François 

Hollande e Manuel Valls que até defenderam a mudança de nome do PSF e a sua 

transformação em movimento. Relembrando Baudelaire, diremos que é tudo gente que de 

modo nenhum "odeia o movimento que desloca as linhas”, as linhas de referência enquanto 

princípios de que se reclamam.  

 
8 Curiosamente, o termo imobilista aparece no filme Le Président de Henri Verneuil de 1960.  

Este filme pode ser encarado como um relato da “morte” da esquerda e do advento dos 

imobilistas ao poder na Europa (vistos no filme como uma mistura dos políticos que aqui 

consideramos imobilistas e dos globalistas, por oposição à verdadeira esquerda representada 

por Jean Gabin no papel do Presidente Émile Beaufort). O filme preconfigura mesmo um 

Macron avant la lettre, representado por Bernard Blier no papel de Philippe Chalamont, a 

quase 60 anos de distância, e pode então ser encarado como uma antevisão da Europa de 

2018 que aqui estamos a criticar. Por isso aqui deixo o seu endereço eletrónico,  

https://archive.org/details/LePresident-1961-HenriVerneuil 

 

https://archive.org/details/LePresident-1961-HenriVerneuil
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Blair e o seu New Labour, Schroeder, Pascal Lama, Bill Clinton, Obama. Todos 

estes são pela democracia mas como sustentáculo dos mercados globais, como 

é visível nos acordos comerciais CETA (Acordo Integral de Economia e 

Comércio) entre a Europa e o Canadá, e seria igualmente visível no Acordo de 

Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), entre a Europa 

e os USA, e no acordo de Parceria Transpacífico entre países banhados pelo 

Pacífico, se a Administração Trump não lhes tivesse virado as costas porque 

o próprio Trump é hoje um símbolo dos primeiros, dos imobilistas. 

A mesma posição crítica é elegantemente descrita por Martin Höpner quando 

liga o processo de integração europeia à globalização:  

“A integração europeia gera um impulso suplementar para a 
liberalização, intensificando a concorrência económica entre os 

Estados-membros da UE, bastando para isso considerar o domínio da 
tributação. É evidente que o objetivo do mercado interno é o de 
aumentar a concorrência na Europa – o que não pode ser negado. Mas, 

por favor, não acreditem naqueles que alegam que a integração europeia 
é um meio de proteção contra a globalização, ou seja: contra a 
concorrência à escala global. Isso também é um mito. Na realidade, a 
integração económica europeia serve para amplificar a globalização. 

Até certo ponto, é uma espécie de globalização intraeuropeia ao 

quadrado.” 

Os mercados primeiro, depois a Democracia, parece ser a palavra de ordem 

das gentes desta tendência. Um exemplo claro disse mesmo é-nos dada por 

um Comissário atual da Comissão Europeia. Segundo os jornais do final de 

Maio de 2018, o Comissário Europeu do Orçamento, o alemão Günther 

Oettinger terá dito a um jornalista esperar que os mercados ensinassem aos 

italianos como votar.  
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Este facto levou Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), a 

denunciar as palavras “absurdas": "Estas gentes tratam a Itália como colónia 

de férias onde vêm passar o Verão”. Não é isso, de resto, o que fizeram com 

a Grécia? Não será este o caminho que iremos nós também seguir, se 

continuarmos a querer aplicar políticas recessivas contra cíclicas, como 

defende Centeno? E estas são perguntas que aqui deixo.  

 

Em causa está uma declaração do comissário europeu proferida durante uma 

entrevista à estação de televisão Deutsche Welle. 

“A minha preocupação, a minha expectativa, é que as próximas semanas 
mostrem que os mercados, os juros da dívida, a economia de Itália, sejam tão 
duramente atingidos que possam enviar um sinal aos eleitores para não eleger 

populistas da esquerda ou da direita”, afirmou Oettinger. 

“Isto estava ligado à possível formação de um Governo. Eu só posso esperar 

que isso tenha um papel na campanha eleitoral, sendo um sinal para não 
entregar as responsabilidades do governo aos populistas”, sublinhou o 

comissário europeu.” Bem claro, portanto, que primeiro estão os mercados e 



21 

 

depois, se possível e nos limites por estes estabelecidos, inscreve-se então a 

Democracia9. 

Segundo esta última corrente, a financeirização em conjunto com a 

globalização trar-nos-á, em termos de longo prazo, os novos amanhãs que 

cantam. Os seus defensores são a alta finança e a maioria daqueles que a 

sustentam, assim como a miríade dos seus ideólogos e fazedores de opinião 

que ocupam desde os importantes meios de comunicação social10 aos grupos 

de reflexão (think tanks11) com estes a serem sempre bem pagos. Todos 

                                        
9 Os exemplos abundam como prova. Tomemos um ocorrido no dia de hoje em que termino 

este texto, dia 13 de Novembro de 2018, sobre a posição do governo português relativamente 

ao serviço público oferecido atualmente pelos CTT. Para o efeito reproduz-se aqui uma 

transcrição das afirmações do Ministro Pedro Marques publicada pelo jornal Público de hoje:  

“Em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda (BE) Heitor de Sousa sobre o encerramento 

de balcões dos CTT, Pedro Marques afirmou: "Senhor deputado, se me pergunta se eu acho 

bem o encerramento das lojas, nomeadamente nas sedes de concelhos que está a acontecer,  

acho mal". E prosseguiu: "Acho uma estratégia errada, infelizmente não tenho os 

instrumentos hoje que gostava de ter para agir em relação a essa matéria". 

Perante a afirmação do ministro que não tem os instrumentos necessários para intervir,  

alguns deputados manifestaram-se nas bancadas, o que levou Pedro Marques a recordar que 

os CTT foram privatizados na totalidade. 

"Por opção do Governo de direita, privatizaram a 100% os CTT e o Estado não tem hoje 

qualquer possibilidade de intervir", reiterou. (…) 

Relativamente à Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações, Pedro Marques afirmou: 

"Sobra o regulador em que não mandamos". O regulador das comunicações "pode determinar 

se as obrigações estão a ser executadas, mas não mandamos no regulador, não mandamos nos 

CTT, a responsabilidade política é apenas endereçada a quem privatizou aquela empresa" ,  

apontou.” 

Em suma, o Estado, o Governo da geringonça, no fundo a solução política que todos nós 

ajudamos a criar, nada pode fazer pela salvaguarda do Serviço Público, é o que se pode 

inferir. De novo a pergunta do meu amigo italiano, o que é que fizemos nós de errado para 

estarmos a assistir a isto?  
10 Um exemplo limite dos media ao serviço da ideologia dominante, a da globalização feliz, é-

nos dado por um jornalista dito de esquerda, Laurent Joffrin, em Nouvel Observateur de 24 

de Abril de 2014 quando, face ao desastre que vitimou mais de 1000 trabalhadores em Rana 

Plaza, no Bangladesh, e ao debate a que se estava a assistir contra a globalização, escreve: 

“No entanto, seria muito errado embarcar numa condenação virtuosa da globalização ou 

defender não se sabe que noite radical. A indústria têxtil desempenha um papel no progresso 

alcançado desde há longos anos no Bangladesh. Os salários são bastante melhores-ou menos 

maus -do que noutros lugares do país. Para essas jovens, o trabalho na indústria do vestuário 

é preferível à família e à opressão económica que elas vivem nas áreas rurais. 

Paradoxalmente, os seus empregos em Rana Plaza forneceram-lhes uma forma de 

emancipação”. Laurent Joffrin, Rana Plaza : l'étoffe des salauds, Le Nouvel Observateur,  

Abril de 2014 
11 Um outro exemplo evidente desta função e não menos que o de Joffrin, é-nos agora dado 

pelo sitio Sauvons l’Europe, muito próximo das gentes do PSF, no artigo Non, l’Union 
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estes, ao serviço das mesmas elites, têm como função convencer-nos a todos 

nós que as políticas impostas pelas elites atuais nos trarão a vaga de 

progresso que fará subir todos os barcos, ou seja, que fará com que todos 

fiquemos em melhor situação económica e social. Curiosamente, o resultado é 

o inverso, o preço a pagar e que tem sido pago é o alargamento profundo das 

desigualdades, com muitos milhões de pessoas a ficarem abandonadas pela 

“trajetória do progresso” que tem sido seguida nestes últimos trinta anos. É, 

de resto, este resultado terrível que explica a viragem política a que se 

assiste a nível mundial, com os populistas de direita ou mesmo a extrema-

direita a assumirem o poder em vários países, sem que a esquerda seja capaz 

de apontar caminhos de viragem, porque está manietada no quadro mental que 

levou à situação atual e de que ela é a principal responsável.  

Os imobilistas defendem os interesses de uma burguesia retrógrada 

enquanto os globalistas, os arautos dos amanhãs que cantam, defendem os 

interesses de uma burguesia financeira, uma burguesia bem mais aberta do 

que a anterior. Trata-se, portanto, de duas forças que com as suas 

características tendem a minar o espaço da democracia, o espaço de 

participação da maioria da população, e a reduzir o seu campo de ação. A 

ligação entre essas duas forças tem sido um objetivo da União Europeia e o 

exemplo seguido na Grécia e tentado em Portugal com Cavaco Silva são disso 

um exemplo. 

 

                                        
européenne n’empêche pas de mener une (vraie) politique audacieuse    assinado por Sébastien 

Poupon onde se diz, depois de um rasgado elogio aos espanhóis: 

“A situação em Portugal é ainda mais clara. O orçamento é muito próximo do dos camaradas 

espanhóis: aumento do salário mínimo, investimentos em saúde, cortes fiscais apenas para as 

classes populares e médias - mas mantém-se um alto nível de tributação para os mais ricos- 

com a diferença- -e é essencial- que eles têm os votos para poder aprovar estas medidas,  

como se confirmou ainda há uma semana atrás durante a votação na Assembleia. Mais uma 

vez, não há luz vermelha por parte de Bruxelas, o governo de Costa continua a prosseguir 

uma política genuinamente social democrata desde a sua tomada de posse e os progressos em 

termos de redução do défice são evidentes.  

Devemos, pois, parar com as mentiras que a austeridade e o neoliberalismo, de facto, se 

tornaram inevitáveis na União Europeia: Madrid e Lisboa mostram, pelo contrário, que uma 

política de esquerda é perfeitamente possível para qualquer Governo que procure 

serenamente trabalhar serenamente sem escapatórias nem com o desejo de culpar os outros 

pelas suas próprias baixezas. Utilizar a rejeição do orçamento italiano para escrever sobre 

a União Europeia é lógico por parte dos nacionalistas Eurófobos mas é muito menos assim 

para as pessoas que se dizem de esquerda.”  

Resumindo: a arquitetura da União Europeia, a sua armadura de tratados que impõe a 

austeridade aplicada por toda a Europa é inquestionável. Questionar tudo isto é ser eurófobo, 

eurocético, inventem-se os adjetivos que se quiser.   
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Curiosamente, as duas lógicas, a do imobilismo e a dos amanhãs radiantes de 

matriz da esquerda dita oficial, porque tomam ambas como elemento soberano 

os mercados, são passíveis de se interligarem, de gerarem alianças para o 

controlo do poder político, alianças outrora impensáveis, mesmo que por detrás 

destas alianças haja sempre uma luta surda pela hegemonia do poder12. Aqui, os 

mercados financeirizados desempenham o papel de elemento regulador e de 

cimento solidificador e integrador dessa mesma aliança. Por seu lado, esta 

aliança, e por esta mesma razão, em vez de regular e supervisionar eficazmente 

os mercados, é por eles capturada e “regulada” pela via do ”demasiado grande 

para falir” e dos contrapoderes que o poder do dinheiro confere. Surge, neste 

enquadramento, um outro aspeto chave nessa interligação: a desigualdade da 

repartição de rendimento com que essas alianças financeiramente se sustentam 

e para a reprodução da qual precisam da mistificação ideológica conduzida por 

aqueles que nos falam sucessivamente dos amanhãs que cantam. Corolário desse 

tipo de aliança: a corrupção em larga escala. Num caso e noutro, o que é 

relevante aqui e agora é o amanhã longínquo, são as estratégias de longo prazo 

porque estas devem ser entendidas como desconectadas das realidades puras e 

duras do curto prazo, as minudências do dia-a-dia, e consideradas também como 

bem mais importantes que estas últimas. Um exemplo claro é-nos dado pela 

Administração de Obama, onde nunca o discurso contra a desigualdade de 

rendimentos foi tão veemente, mas também onde nunca a desigualdade terá 

crescido tanto como então. Esse mesmo exemplo serve para a Administração de 

Trump onde grande parte das decisões da sua política tem tido o apoio dos dois 

partidos, mesmo que a oposição a Trump seja frontal pela parte dos democratas. 

Os americanos gostam do que Trump faz, não gostam é que que seja ele a fazê-

lo, avisa-nos Andrew Basevich. Uma posição semelhante é-nos dada por Rana 

Foroohar, no Financial Times, quando nos diz:  

“Este redefinir das relações comerciais [entre a China e os Estados 
Unidos] é apoiado por fações que se estendem bem para lá de Trump, 
tanto à esquerda como à direita. Isto é o que torna esta questão tão 
séria. O Presidente na verdade está obstinadamente obcecado com o 
défice comercial EUA-China, mas ele também é o tipo de pessoa capaz 
de rasgar um acordo desde que considere que pessoalmente isso lhe dá 

ganhos e é difícil imaginar que os chineses não possam tomar uma 

posição que o obrigue a tornar-se um pouco mais moderado. 

(…) 

                                        
12 No quadro destas alianças, para os seus defensores o problema do governo português não 

está tanto no que faz mas sobretudo com quem o faz, ou seja, está na presença das 

famigeradas esquerdas no poder, para lembrar aqui Assunção Cristas. 
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Há muita gente no Pentágono, bem como alguns na fação Trabalhista da 

esquerda progressista que concordam com essa política. Muitas dessas 
pessoas estarão em posições de poder muito tempo depois deste 
presidente se ir embora. Eles têm agendas diferentes, mas estão 
juntos na ideia de que os EUA e a China estão numa rivalidade 
estratégica de longo prazo, e que, como resultado, a política comercial  
dos EUA e a política de segurança nacional devem deixar de estar 

separadas.” 

 

As forças reais que são o pilar da Democracia real, que a sustentam, que a 

defendem e que a querem aprofundar, vivem hoje condicionadas, 

emparedadas por cada uma destas duas últimas lógicas, a lógica do imobilismo, 

um paralelismo da situação atual com a situação vivida no fascismo e 

característico ainda hoje da direita dura, e a lógica da construção dos 

amanhãs que cantam, característica dos comissários de letra pequena que 

campeiam na Europa. De entre estes, os defensores à “esquerda” das políticas 

de austeridade seguidas, os defensores da força dos Tratados a que 

passamos a chamar os unionistas de letra pequena estão Centeno, Augusto 

Santos Silva, Francisco Assis e Vital Moreira. Porque a sociedade portuguesa 

se situa no meio destas duas lógicas, daqui resulta, então, para a sociedade 

democrática uma característica comum às duas lógicas que a bloqueiam: 

ambas levam a que os cidadãos comuns, a base social da democracia, se deixam 

de rever nas elites que os governam, o que significa uma grande porta aberta 

para o populismo, sobretudo de direita. Como assinala Nuti: 

“Muitas vezes, a perda de consenso eleitoral por parte dos partidos 
sociais-democratas é atribuída ao "populismo", num sentido pejorativo. 
Rodrik distingue entre o populismo político, que compromete o 
pluralismo e as regras democráticas liberais, e o populismo económico 

que, pelo contrário, encontra justificação nas falhas políticas dos 
governos, incluindo os progressistas, e pode ser uma via necessária e, 

por vezes, a única maneira de evitar o populismo político.  

Em geral, podemos definir como populismo a promessa de políticas 
impossíveis ou não sustentáveis, acompanhadas pelo apelo aos 

sentimentos egoístas do eleitorado. Na verdade, este populismo é 
indistinguível da democracia, sendo simplesmente a expressão da 
dissidência eleitoral relativamente às políticas governamentais, mesmo 
que apoiadas ou toleradas pelos sociais-democratas, e mesmo quando 
incentiva injustificada mas legitimamente preconceitos do eleitorado 
(por exemplo xenofobia, que como um simples medo do estrangeiro ou 
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do diferente é um direito inalienável do cidadão). Este populismo pode 

ser incentivado ou literalmente comprado com concessões e promessas 
dos líderes políticos sem preconceitos sem com isso cair no perigo da 
"oclocracia" descrita por Políbio ou da ditadura maioritária temida por 
Toqueville (...); a sua ameaça não pode ser evitada sem se limitar ou 

destruir a democracia. 

(…) 

No final da década de 1990, o modelo social-democrata foi pervertido 
pelos seus líderes políticos que passaram a adotar um capitalismo 
hiperliberal, austero e globalista, levando à crise, ao desemprego e à 
desigualdade crescente. Nos últimos anos esta deformação da social-
democracia chocou-se com derrotas eleitorais estrondosas e 

repetidas, a favor de partidos rapidamente acusados de populismo 
quando estes são a expressão do descontentamento popular.” 

(Domenico Mario Nuti- Ascesa e caduta del socialismo, a publicar em 

breve em português)  

 

E esse desencanto de que estamos a falar atravessa hoje grande parte dos 

países membros da União Europeia, colocando claramente a Democracia em 

perigo. Os exemplos são múltiplos: a aliança entre os conservadores e os 

blairistas para derrubarem Jeremy Corbyn, a aliança secreta havida entre 

Matteo Renzi e Berlusconi, a limpeza feita sobre a esquerda francesa, pela 

aliança feita em torno de Macron, limpeza essa feita sob uma bandeira 

curiosa: a defesa contra a extrema-direita francesa. E isto, sem esquecer a 

grande coligação alemã entre democratas-cristãos e sociais-democratas. E 

podíamos continuar…  

Ficamos com o sentimento de que as águas transparentes da Democracia 

começam a ficar inquinadas, pela força dos imobilistas e dos unionistas e pelo 

meio os democratas pouco mais podem fazer que esbracejar em 

contracorrente contra as forças que estão a minar a democracia, entre 

avanços e recuos, com mais recuos que avanços, como se mostra em Portugal 

com a política seguida em termos de mercado de trabalho ou do mercado 

imobiliário, onde reina a desregulação imposta pela Troika e levada a cabo por 

um dos seus funcionários menores, Assunção Cristas. Este imobilismo relativo 

de que o governo português é um bom exemplo, dá à maioria das pessoas, dos 

cidadãos comuns, dos eleitores, o sentimento de que não há alternativa, o 

sentimento de impotência quase que absoluta do sistema face às suas 

necessidades prementes, as minudências do dia-a-dia, ou até o sentimento de 
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que são todos o mesmo, a lembrar os versos de Johnny Cash: “ But I find 

there is no difference to me they are all the same except their name”. E a 

porta para o populismo começa pois a abrir-se.  

E se a tendência do eleitorado tende a ser esta, então claramente é a 

Democracia que passa a ficar em perigo. E somos todos nós, o senhor, eu e 

muitos mais, os defensores da geringonça, que acabamos por estar a alimentar 

este perigo. Daí a pergunta do meu amigo professor italiano acima citado, que 

podemos resumir da seguinte forma: de que é que somos culpados, o que é que 

fizemos pessoalmente de errado?  

Nesta tendência corre-se então o risco de que a Democracia deixe de ser 

espaço de vivência, de harmonização e de decisão sobre as preferências 

coletivas, os projetos de sociedade, para ser um palco onde se encena e 

representa os interesses das elites de modo a que estes sejam a única via de 

política que pode ser aplicada. A Democracia a fingir, diríamos, o que nos faz 

recordar Charles Hugh Smith quando este nos diz:  

“Em última análise, todas as condenadas elites governamentais 
enfrentam o mesmo problema: não há dinheiro suficiente para financiar 

o seu assalto ao poder e para alimentar a vasta maquinaria do poder. 

A política dos EUA [e na Europa, igualmente] resume-se a ser de uma 
hipocrisia continuada ao longo do tempo: os políticos ganham votos 
prometendo corrigir os problemas que são o resultado direto do nosso 
status quo sobredimensionado, corrupto e insustentável, mas aqueles 
financiam as suas campanhas prometendo aos iniciados e às elites que 
eles não vão tocar no seu status, no seu nível de vida, no seu poder e 

nos seus privilégios. 

Esta é, naturalmente, a política do colapso: ao proteger as elites 
entrincheirados no seu status quo no topo da pirâmide de poder e da 
riqueza, incluindo a classe política em si mesma, a classe política está a 
condenar o status quo para uma implosão sistémica. 

A classe política é a serva de um status quo que faz tudo o que seu 
extraordinário poder lhe permite para impedir qualquer mudança que 

ameace a pilhagem dos iniciados no sistema. Com efeito, a classe 
política está a fazer aquilo para que é paga (através de dezenas de 
milhões de dólares em contribuições de campanha) para fazer: 

proteger o status quo por todos os meios possíveis e disponíveis.  

Ao longo da história, o existente status quo tem-se estado a 
autodestruir ao recusar adaptar-se às circunstâncias em contínua 
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mudança. O mundo real não é estático, mas aqueles que estão no poder 

estão tão completamente encharcados na arrogância e nas ilusões de 
poder que não se concentram nas dificuldades da mudança mas sim em 

maximizar e proteger o seu autoengrandecimento.” 

 

Sendo certo que em Portugal estamos longe da situação descrita por Charles 

Hugh Smith, não é menos verdade que dela já estivemos bem mais perto, no 

tempo de Passos Coelho e de Portas, no tempo em que Cavaco Silva procurou 

amarrar o PS à mesma política, querendo forçar uma coligação a três, à 

criação de um trio a uma só voz, voz de origem externa ainda por cima, a voz 

da Troika, era esse o projeto de Cavaco Silva. Devo aqui também afirmar que 

se o primeiro ano do mandato de Vª. Ex.ª como primeiro-ministro foi uma 

larga janela de luz aberta sobre as sombras em que a sociedade portuguesa 

estava a ser mergulhada pela mão dos políticos agora citados, os dois anos 

seguintes, foram já anos de um relativo compromisso com as forças do binário 

imobilismo/amanhãs cantantes13, de que a brutal degradação dos Serviço 

Nacional de Saúde ou da empresa Caminhos de Ferro Portugueses são 

verdadeiros exemplos, em que quem estará a ficar para trás é a própria 

Democracia. E é por isso que subscrevo a ideia de Ricardo Cabral de que se 

está a invalidar as práticas democráticas na Europa., o que iremos expor 

detalhadamente num dos anexos a esta carta intitulado A União Europeia e a 
Democracia em perigo.  

Esta rampa em sentido descendente da Democracia faz-me lembrar o poeta 

Odysseas Elytis e por isso, antes de passarmos a expor a nossa visão sobre 

os perigos que ameaçam a Democracia, relembramo-lo, a partir da sua 

intervenção literária, aquando da atribuição do Prémio Nobel da Literatura, 

em 1979:  

“Permanecemos silenciosos, incomunicáveis. 

                                        
13 Uma analogia irónica mas curiosa. No tempo da minha infância, o tempo do imobilismo, o 

sistema era ironicamente caracterizado por 3F-Família, Fátima, Futebol. Nos tempos de 

agora, a que ao imobilismo se juntam os amanhãs que cantam, com a sua financeirização como 

emblema, em que esta tem como suporte a uberização da sociedade e as cadeias de 

abastecimento globais, e com a massificação do futebol como nunca até agora foi visto, o 

sistema também é caracterizado por 3 F: Futebol, Fátima e Financeirização. Neste 

entretanto é a Família que sai do triângulo esmagada lentamente pela uberização, 

acompanhada esta pela desregulação dos mercados de trabalho.  
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Sofremos com a ausência de uma linguagem comum. E as consequências 

desta ausência são observadas- eu não acho que esteja a exagerar - 
mesmo na realidade política e social da nossa pátria comum, a Europa. 

Dizemo-lo - e fazemos diariamente a confirmação disso mesmo - que 
vivemos num caos moral. E isso, numa altura em que – algo que nunca 
tinha sido visto – a distribuição do que tem a ver com a nossa existência 

material é feita da maneira mais sistemática, numa ordem que poderia 
dizer-se ser militar, com controlos implacáveis. Esta contradição é 
significativa. Quando, de dois membros, um se hipertrofia, o outro 
atrofia-se. Uma tendência digna de ser louvada, que incentiva os povos 
da Europa a unirem-se, no sentido pitagórico, numa única mónade, 
enfrenta agora a incapacidade de harmonizar as partes atróficas e 
hipertróficas da nossa civilização. Os nossos valores não são uma 

linguagem comum.” 

 

Premonitoriamente, face às ameaças que pairam sob o céu da Europa, este 

texto do grande poeta grego parece ter sido escrito ontem. Infelizmente 

assim mesmo.  

Senhor Primeiro-Ministro, é contra esta lógica do imobilismo e ou dos 

amanhãs que cantam à custa de se querer ignorar as lágrimas que se choram 

hoje, que se insere esta minha carta aberta, assim como a análise que se segue 

sobre os perigos que ameaçam a Democracia, dinamizados estes a partir de 

Bruxelas, Frankfurt e Berlim, análise esta onde irei tomar como ponto de 

partida as declarações do ex-Presidente da Comissão Europeia, o poeta de 

haikus, Herman von Rompuy, em que este afirmou no Parlamento Europeu:  

“Mas, não pode haver complacência em enfrentar os enormes desafios 
económicos que ainda temos pela frente. Continua a ser necessário um 

esforço sustentado em várias frentes. 

Uma das frentes é a consolidação orçamental. Outra é a agenda de 
crescimento e emprego. Alguns afirmam que estas duas frentes são 

contraditórias. É nosso trabalho garantir que estas o não sejam. 

Desde a década de 1930, a principal resposta a uma recessão económica 
tem sido a aplicação de estímulos orçamentais: praticar 
deliberadamente défices orçamentais para impulsionar a procura 
agregada. De facto, em 2008, foi acordado um estímulo fiscal 
coordenado, o que, sem dúvida, ajudou a economia em termos de curto 

prazo. 
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Todavia, a capacidade de utilização deste instrumento é limitada, na 

maioria dos Estados-Membros, devido aos seus já excessivos níveis de 
endividamento. O que tinha sido uma solução tornou-se um problema.” 

Sublinho aqui 

 

“Uma das frentes é a consolidação orçamental. Outra é a agenda de 

crescimento e emprego. Alguns afirmam que estas duas frentes são 

contraditórias. É nosso trabalho garantir que estas o não sejam.” 

E ainda: 

 

“O que tinha sido uma solução tornou-se um problema.” 

 

 

Posições semelhantes às do ex-Presidente da Comissão Europeia encontramo-

las nas individualidades que desde a crise têm dirigido os destinos desta 

Europa massacrada pela crise, encontramo-las em Schauble, em Draghi, em 

Merkel, em Jens Weidmann seu antigo conselheiro e possivelmente futuro 

Presidente do BCE, em Klaus Redling, Presidente do Mecanismo Europeu de 

Estabilidade, encontramo-las em Centeno e, agora, também na sua própria 

pessoa, senhor Primeiro-Ministro. Lamento que isto possa ser verdade, 

lamento pensar que posso ter razão. Mas se assim é, deixe-me dizer-lhe, na 

minha modesta opinião, que são estas posições que condicionam e podem 

ameaçar toda a construção europeia, pelo que lhes iremos dar particular 

atenção.  

Sobre este tema, deixe-me, senhor Primeiro-ministro, citar Domenico Mário 

Nuti sobre a perversão da social-democracia dos dias de hoje - perversão 

esta que corresponde ao que afirma o poeta dos haikus Herman von Rompuy - 

num seu texto em que considera que os líderes europeus atuais que se 

reclamam da social-democracia representam a sua própria perversão:  

 

“A viabilidade, no sentido da disciplina orçamental e da política 
monetária restritiva, rejeitando, portanto, tanto as políticas 
keynesianas sobre os défices públicos financiados pela dívida como a 
expansão monetária inflacionista. "Ter saudáveis finanças públicas 

deve ser motivo de orgulho para os social-democratas". "... as despesas 
públicas financiadas pelo défice não podem ser utilizadas para 
ultrapassar as deficiências estruturais da economia, e são um 
obstáculo ao crescimento mais rápido e ao emprego mais elevado. Os 
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sociais-democratas, além disso, não devem tolerar níveis excessivos de 

dívida pública, o que impõe um encargo excessivo para as gerações 
futuras e poderia ter outros efeitos distributivos indesejáveis. Todo 
o dinheiro gasto para o serviço de uma elevada dívida pública não está 
disponível para outras prioridades [sic] entre os quais um aumento no 
investimento em educação, formação ou infraestruturas de 
transporte". (Blair e Schroeder 1999). Estas propostas 
surpreendentes afastam pois intervenções contra cíclicas, 
independentemente da fase do ciclo de negócios, tomam como um dado 
efeitos intergeracionais que são inexistentes ou exagerados ou no 
mínimo questionáveis, e estas propostas confundem objetivos com " 

prioridades "e presumem que os objetivos mais importantes devem 
necessariamente ser sacrificados à disciplina fiscal e monetária”  

(…) 

“Os adeptos da Terceira Via afirmam defender os valores da social-

democracia, mas – para além da espetacular reversão das tradições 
pacifistas da social-democracia no Iraque – tiraram do governo todos 
os instrumentos tradicionais de política económica necessário para 
implementar a social-democracia: a política orçamental é restringida 

aos orçamentos equilibrados, a política monetária é delegada a um 
banco central que não é apenas independente do governo, mas está 
totalmente desligada da política orçamental; as privatizações eliminam 

a capacidade governamental de influenciar a distribuição e o 
crescimento através da política de preços e de investimento das 
empresas públicas; os controlos diretos são substituídos por 

parâmetros de mercado. Na prática, os únicos instrumentos que restam 
à política económica do governo são as denominadas "reformas" e, em 

especial, as alegadas "reformas estruturais" (FMI 2015).” 

 

Curiosamente O FMI no seu trabalho Perspetivas da Economia Mundial de 

Outubro de 2018 alinha pelo mesmo diapasão do que temos estado a 

descrever e em que resumidamente se pode dizer que 10 anos depois da crise 

continuamos a deixar as sociedades entregues à cegueira dos mercados e à 

austeridade que lhes serve de suporte. Parafraseando Orsola Constantini, o 

que está por detrás da política da União Europeia é a ideia, não dita, de que 

os mercados de capitais privados desregulamentados, juntamente com as 

regras orçamentais austeritárias e que agora são muitas, podem pela sua 

própria disciplina alcançar a convergência dos países. O resultado da aplicação 
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desta visão para a Europa é a longa e persistente recessão que atravessa a 

Europa.  

Em síntese, a crítica aqui levantada por Costantini pode e deve ser tomada 

como devastadora face às políticas seguidas e por si, senhor Primeiro-

ministro, agora também defendidas.  

 

Vejamos alguns excertos do texto do FMI Perspetivas da Economia Mundial 

acima referido:  

“Os dirigentes políticos precisam de ter uma visão de longo prazo sobre 
o atual mal-estar. As políticas orçamentais inclusivas, o investimento 
em educação e as medidas destinadas a garantir o acesso a cuidados 
de saúde adequados podem reduzir as desigualdades e constituem 
prioridades importantes. O mesmo se aplica aos regimes de proteção 
social mais seguros que podem ajudar os trabalhadores a adaptarem-
se a uma série de choques estruturais, que sejam devidos à 
globalização, ao progresso tecnológico ou (nalguns países) às alterações 

climáticas. 

É particularmente importante promover a taxa de participação e a 
inclusão económica das mulheres e dos jovens. As prioridades das 

reformas estruturais diferem de um país para outro, mas, em geral, a 
sua implementação acelerará a produção e o crescimento a médio prazo. 
Dito isto, é importante considerar aqueles que já estão em 

desvantagem, mas que poderão estar ainda mais. O apoio às atividades 
de investigação e desenvolvimento, bem como a pesquisa científica 
básica e aplicada, promete aumentar o crescimento, como muitos 

estudos têm demonstrado. Estas prioridades também dizem respeito 
aos países emergentes e aos países em desenvolvimento.  

Em contraste com o choque de 2009, os países da zona euro atingidos 

pela crise da dívida pública não puderam recorrer a uma política 
orçamental expansionista para contrariar a "paralisação brutal" a que 
foram submetidos. Em vez disso, optaram por reduzir os seus défices 

orçamentais para recuperar a confiança dos credores e para conter os 
custos de empréstimos da divida pública. Neste caso, o efeito 
contracionista deste aperto orçamental foi mais importante do que o 
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esperado na altura em que as medidas de austeridade foram 

aplicadas.14  

Para se ter uma noção das mudanças duradouras na produção 
resultantes da crise de 2008, medimos os desvios do PIB na pós-crise 
de 2008, desvios dados pela diferença entre o que seria o PIB 
tendencial em cada momento do tempo, se a produção seguisse a sua 

taxa de crescimento tendencial do período antes de 2009, e o PIB 

efetivo de cada momento de tempo que se esteja a considerar.  

Os desvios das tendências pré-2009 são estimados para duas grandes 
amostras de economias: as economias que foram sujeitas a crises 
bancárias em 2007 – 08 e todas as outras economias. De acordo com a 
definição de Laeven-Valencia, houve crises bancárias em 24 países 

durante os anos de 2007 – 08, das quais 18 se deram em economias 
avançadas. A Figura 2,3 resume a distribuição dos desvios do PIB pós-
crise face ao valor indicado pela tendência de antes da crise quando os 

desvios são calculados em média para o período de 2015 – 1715. 

 

                                        
14 Alguns dos aspetos sintetizados nestes três parágrafos do texto do FMI, sobretudo o da 

inclusão, serão desenvolvidos no texto anexo a esta carta intitulado A política económica e o 
custo de nada fazer.  
15 Como assinala Martin Wolf: “ Verificou-se que 85 por cento destes ainda mostram desvios 

no PIB relativamente ao que seriam os valores de tendência. Para os países que sofreram 

crises bancárias, a diferença entre o valor do PIB de tendência e o PIB efetivo que mais 

aparece nos dados (estatisticamente a moda) em entre 2015 e 2017, foi de cerca de 10 por 

cento.” 
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Os desvios entre o PIB de tendência e o PIB verificado pós-2008 

mostram uma forte persistência ao longo do tempo. Um segundo aspeto 
notável é que as economias com maiores perdas de produção e de 
emprego no rescaldo inicial da crise registaram maiores aumentos na 

desigualdade de rendimento em comparação com a média de pré-crise." 

De um outro trabalho do FMI, que não este texto Perspetivas da Economia 

Mundial que temos vindo a citar, retemos a evolução do peso dos salários no 

rendimento nacional:  
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Este gráfico confirma pois a posição assumida pelo FMI no seu Outlook de 

Outubro de 2018 que continuamos a citar:  

"Entre as 24 economias no grupo em que houve crise bancária, cerca 
de 85 por cento ainda mostram desvios negativos da tendência pré-

2009 e isto uma década após o colapso 2008. 

No entanto, a Figura 2,3 mostra a persistência de perdas no PIB 
efetivo relativamente ao PIB de tendência de pré-crise para várias 

economias, não apenas aquelas que sofreram uma crise bancária em 
2007 – 08. No grupo de economia sem que não houve uma crise bancária 
em 2007 – 08, a produção permanece abaixo das tendências de pré-
crise em cerca de 60% das economias. Um canal possível que terá 
afetado esse grupo é a procura mais fraca dos seus parceiros 
comerciais que sofreram crises bancárias, o que contribuiu para 
reduzir o investimento e o défice de capital associado. Essa 

similaridade sugere mudanças noutros fatores de produção associados, 

por exemplo, com um nível de investimento agregado mais fraco.  

Os défices de investimento podem ter resultado da falta de acesso ao 
crédito após a crise, ou das fracas expectativas de crescimento e 
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rentabilidade futuras. Um cálculo semelhante para o PIB em que se 

sugere, sugere que houve défices de investimento em relação às 
tendências de pré-crise. A Figura 2,5 mostra a média para todas as 
economias de desvios em relação às tendências de pré-crise. Parar 
2017, em média, o investimento foi de cerca de 25 por cento abaixo da 

tendência pré-crise. 
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O quadro de políticas praticadas também parece importar para os 

resultados do PIB pós. A flexibilidade cambial está associada a menos 
danos, apontando para um papel tampão das taxas de câmbio nominais. 
Este resultado pode, em parte, refletir as dificuldades vividas por 
algumas economias da zona euro. Nestes países, a ausência de uma taxa 
de câmbio nominal independente, juntamente com o aperto orçamental 
e a falta de uma união bancária comum em toda a zona e de um apoio 
orçamental, significou que a carga de ajustamento após a crise caiu 

inteiramente sobre os preços domésticos e sobre a produção.” 

 

Tomamos a liberdade de reproduzir aqui um excerto do texto publicado por 

Euromemo, assinado por dois universitários da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, Luís Lopes e Margarida Antunes, onde se analisa e 

com algum detalhe o que tem sido a política económica em Portugal nestes 

últimos anos. Quanto ao investimento público dizem-nos os seus autores:  

As asserted by Pereira et al. (2018, pp. 117-118), “public investment 
has functioned as an adjustment variable of public finance, being the 
first solution and the first element to adjust when it is necessary to 
reduce the public deficit.” This is what happened in Portugal between 
2000 and 2007 (the Eurozone’s first years), and more recently after 

2010 (Graph 2).  
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The Stability Programme 2018-2022 (Ministério das Finanças, 2018) 

shows that this budgetary strategy will be followed in the future. In 
order to reduce the public debt-to-GDP ratio, positive primary 
balances are planned along that period, reaching 4.5% in 2021. It is 
also planned to reach, as soon as 2020, the medium-term budgetary 
objective imposed by the European rules, one year ahead of the date 
foreseen in the previous stability programme (Table 2). During this 
period, fiscal policy is expected to be restrictive countercyclical, 
considering the expected positive changes in structural primary 
balances and the cyclical position of the economy.” 

Aliás, ao olhar para este gráfico percebemos bem o que significa aqui ser o 

investimento público uma variável de ajustamento para se cumprir a regra 

austeritária do défice. Dado que muita da despesa pública é incompressível 

há que cortar nos consumos intermédios, o mesmo é dizer da saúde, e também 

no investimento público para se dar satisfação à obsessão de reduzir ao 

máximo o défice, independentemente das consequências futuras. Como as 

despesas são já incompressíveis, dados os níveis salariais praticados em 

Portugal, a hipótese de um défice favorável a Bruxelas passa então por cortar 

nos Investimentos, nos investimentos de longa duração, nos investimentos de 

futuro. Mas aqui sinto-me obrigado a citar Paul Davidson quando este critica 

a lógica de que devemos ter as contas públicas equilibradas, de que não nos 

podemos endividar para não sacrificar as gerações futuras. As nossas 

prioridades são a redução do défice e da dívida, é o que tem afirmado Vª Exª 

repetidas vezes. Diz-nos então Paul Davidson sobre esta posição16: 

“Mas se, como advertiu Keynes {na sua Teoria Geral}, "somos de uma 

sensatez tal {treinados que fomos a parecermo-nos tanto com os 
prudentes homens da finança} que nos detemos demasiado a refletir 
se havemos ou não de aumentar os encargos “financeiros” dos nossos 
filhos construindo para eles [um investimento produtivo que possam vir 

a utilizar], ser-nos-á difícil escapar às dores do desemprego”. Os que 
defendem que não compete ao Estado contrair empréstimos para criar 
emprego e investimento produtivo para uso das gerações futuras 

porque os empréstimos as irão empobrecer por força da dívida pública 
entretanto criada, não percebem quanto empobreceremos as gerações 
futuras ao não facultar estes resultados produtivos se o Estado não 

                                        
16 Agradeço profundamente ao JPM da Universidade de Coimbra a sua disponibilidade para 

discutir comigo a tradução deste texto, quase que palavra a palavra e o resultado final obtido 

é aqui todo ele da sua lavra.  
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faz nada a fim de transmitir à posteridade uma dívida nacional mais 

pequena”. 

Por outras palavras, uma vez que o investimento público entra nas contas do 

défice e da dívida, para ter um défice mais pequeno e por aí deixar uma dívida 

menor às gerações futuras, os neoliberais entendem então, por isto mesmo, 

não investir no futuro. Não investir então no futuro, em nome da proteção 

das gerações futuras, é o cúmulo da aberração, um passo que o governo 

português está a dar alegremente. E caminhemos então para o défice zero!  

No excerto acima citado dos dois professores universitários da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra fala-se em alcançar o objetivo 

austeritário um ano antes do período imposto pelas regras europeias! Não faz 

isto lembrar a posição de Passos Coelho de querer ir mais longe que a Troika? 

Por outras palavras, não será isto a versão branda da mesma posição?  

Penso que sim, e penso ainda que a posição do Bloco de Esquerda e do PC é 

então de quererem travar essa descida para uma austeridade acrescida, 

imposta, como sempre, por Bruxelas. Esta posição destes dois partidos 

poderá ter algum paralelo numa peça satírica de Aristófanes sobre os tempos 

pós Péricles, Os Cavaleiros, em que Cléon se sustentava no poder pelo temor 

do povo de que, segundo os oráculos, o seu governo só cairia quando fosse 

substituído por um governo pior do que ele. Aqui, no caso português, parece 

que que os dois partidos citados, se dispõem a engolir cobras e lagartos para 

que o governo de António Costa não caia, porque vivem com o medo de que 

Bruxelas venha a impor um governo à Passos Coelho, versão dura da 

austeridade, embora com um discurso mais inteligente do que este último17. 

E este seria um governo bem pior que a geringonça. Um governo deste tipo 

poderia acontecer com uma ala direita do PS, um Francisco Assis qualquer, a 

ganhar a direção do Partido e a aliar-se, depois, com a ala moderada do PSD, 

de tipo Rui Rio, constituindo assim uma coligação para poderem levar a cabo 

uma mais intensa austeridade e assim satisfazer as pretensões de Bruxelas18.  

São pois movimentos deste tipo que podem emparedar e pôr em claro perigo 

a Democracia e ganharem uma força tal que aniquilem as verdadeiras forças 

                                        
17 Na minha opinião é esse medo que explica as sondagens favoráveis à governação socialista .  

 
18 O exemplo francês é anda mais emblemático. Eliminada a “esquerda oficial” pela mão do 

próprio PSF, eliminada a direita pela via de uma maquinação orquestrada contra François 

Fillon, resta ao eleitorado, depois de diabolizada Marine L  Pen e de contra  ela se ter semeado 

o MEDO; simplesmente votar Macron. O Presidente Macron é pois o Cléon do nosso 

paralelismo em França, a ausência de Democracia que Cleon representava na Grécia pós 

Pericles.  
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da Democracia, as que não se compadecem com o tipo de políticas que têm 

sido impostas e seguidas. Nestas forças está V.ª Exª senhor Primeiro-

ministro, o que é claramente mostrado pela sua biografia política, pelo 

oposição cerrada que a ala direita do PS lhe move, e esta terá as suas razões 

que não são nunca as nossas, pelo ódio que a extrema-direita através de 

Assunção Cristas e dos seus valetes lhe move, pelo que V.ª Exª manifestou 

querer para o povo português e para o qual contra tudo e todos contribuiu 

exemplarmente no primeiro ano do seu mandato. Nestas forças, 

reconheçamo-lo abertamente, está muita das gentes do PS que não se reveem 

no seguidismo europeísta de Francisco Assis ou no blairismo de Santos Silva 

nem na lógica neoliberal de militantes que se podem situar na linha de Vital 

Moreira. Nestas forças, está igualmente muita gente que não se revê em 

nenhum partido como estão igualmente os militantes do Bloco de Esquerda e 

do Partido Comunista. Por aqui, há pois tanta gente que se sente incomodada 

com o rumo que está a ser seguido em Portugal, a sentirem que o espaço da 

Democracia é cada vez mais reduzido, emparedados que estamos pelos 

imobilistas, por um lado, e pelos unionistas dos amanhãs radiantes, por outro, 

e com estes dois grupos de pressão sobre as forças democráticas a terem o 

apoio de Bruxelas. E, a partir daqui, os populismos espreitam a sua 

oportunidade. 

Na linha do que acabamos de escrever, das pressões para que haja em 

Portugal um governo com a missão de levar a cabo uma mais intensa 

austeridade e assim satisfazer as pretensões de Bruxelas, vejamos um 

excerto das recomendações de Maio de 2018 vindas do Conselho Europeu: 

"Em 11 de julho de 2017, o Conselho recomendou a Portugal que 

assegure que a taxa de crescimento nominal da despesa pública 
primária líquida não exceda 0,1% em 2018, correspondendo a um 
ajustamento estrutural anual de, pelo menos, 0,6% do PIB. (...). Com 
base na previsão de Primavera 2018 feita pela Comissão, existe o risco 

de um desvio significativo do ajustamento recomendado em 2018 e para 

além de 2017 e 2018 tomados em conjunto. 

Em 2019, tendo em conta que o rácio da dívida pública portuguesa é 
superior a 60% do PIB e o desvio de produção projetado face ao PIB 
potencial é de 1,3%, a taxa de crescimento nominal das despesas 
públicas primárias líquidas não deverá exceder 0,7%, em conformidade 
com o ajustamento estrutural de 0,6% do PIB que decorre da matriz 
das exigências do Pacto de Estabilidade e de Crescimento. Se as 
políticas permanecerem inalteradas, existe um risco de desvio 

importante em relação a esta exigência em 2019 e para além de 2018 
e 2019 tomados em conjunto. Ao mesmo tempo, Portugal deveria 
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conformar-se à regra transitória em matéria de dívida em 2018 e 2019. 

No conjunto, o Conselho é do parecer que as medidas necessárias 
deveriam ser tomadas desde 2018 para estar a respeitar as 
disposições do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Seria prudente 
utilizar qualquer ganho inesperado para reduzir ainda mais o rácio da 

dívida pública. 

A viabilidade da dívida pública depende de um saneamento orçamental 
duradouro graças a uma melhoria estrutural das finanças públicas, que 
passa por um reforço da cobrança das receitas e pelo controlo das 
despesas. Para melhorar o controlo das despesas, a aplicação eficaz 
dos mecanismos de controlo sobre os compromissos assumidos, a 
elaboração rápida de uma lei-quadro do orçamento e a continuação dos 
esforços de revisão e racionalização das despesas são medidas 

essenciais. A planificação e a execução do orçamento constituem um 
desafio considerável, em especial no sector da saúde, onde os 
pagamentos em atraso (os atrasados) permanecem muito elevados, o 

que põe igualmente em evidência as fraquezas no controlo 
contabilístico e nas práticas administrativas. Para chegar uma 
consolidação orçamental duradoura, convém enfrentar os custos 
elevados e crescentes do envelhecimento da população. A médio prazo, 
os riscos orçamentais mais elevados ligados ao envelhecimento da 
população deveriam estar ligados em grande parte aos custos de 
financiamento das reformas, enquanto os custos ligados à saúde 

exercerão uma pressão acrescida a longo prazo. As medidas destinadas 
a melhorar a viabilidade a médio prazo do sistema de pensões de 
reforma, bem como uma estratégia global de luta contra os custos do 

envelhecimento relacionados com a saúde, permitiriam fazer face a 
estes riscos.” 

A União Europeia continua a carregar na tecla da austeridade e, pelos, vistos 

é esta tecla que o governo português está disposto a assumir.  

Sublinhe-se, contudo, que querer aplicar políticas restritivas contra cíclicas 

perante uma economia devastada por 4 anos de Troika é qualquer coisa que 

pareceria impensável, mas elas aí estão 19. O que se passa com o Serviço 

Nacional de Saúde é o reflexo disto mesmo, desta política contra cíclica 

                                        
19 Exemplificamos esta situação com o caso da CP e do Hospital Pulido Valente, num anexo 

intitulado A face escondida da pressão de Bruxelas. Também no anexo A Itália, como exemplo 
da irracionalidade económica da União Europeia, apresentamos um texto de Orsola Costantini  

intitulado Porque é que a histeria quanto ao orçamento italiano é errada, onde o problema 

levantado é praticamente o mesmo com que nos deparamos em Portugal, mesmo que entre nós 

não se fale do assunto. 
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recessiva, e não da eventual incapacidade de um Ministro de Saúde em dar 

tecnicamente resposta aos problemas que o sistema de saúde hoje levanta. O 

problema então, quando se está entre profissionais de saúde altamente 

qualificados como é o caso do ex-ministro da Saúde Adalberto Fernandes, não 

é de quem é o Ministro mas sim dos meios que lhe são disponibilizados, ou 

seja, do quadro político e financeiro em que ele se movimenta. O problema do 

Serviço Nacional de Saúde é simplesmente devido ao facto de não se querer 

ou não se poder dispor de meios. Mudem-se os ministros mas neste contexto 

nada irá globalmente mudar. Aliás, neste sentido, informava Dinheiro Vivo 

pela mão de Luís Reis Ribeiro:  

“A Comissão Europeia quer ajustamento do défice mais forte do que 

diz o governo e pede mais rapidez na redução da dívida pública.  

O novo estudo, apresentado em Bruxelas, resulta de várias reuniões 
recentes entre a Comissão, o governo e outras autoridades, já na 
sequência da divulgação do Programa de Estabilidade em abril. Desses 

encontros ficou a certeza para a Comissão que é preciso fazer mais 
para cortar na despesa da saúde, de maneira a que esta deixe de 

acumular tantas dívidas.  

O governo, através dos ministros Mário Centeno (Finanças) e 
Adalberto Fernandes (Saúde) diz que tem um plano em marcha para 
controlar ou sanear este problema, mediante a injeção de capital nos 

hospitais públicos.  

“Contabilidade e gestão deficientes”  

Mas a Comissão continua a pedir mais e mais controlo nos gastos. 
Portugal tem de “reforçar o controlo das despesas, a relação custo-

eficácia e a orçamentação adequada, em particular no sector da saúde, 
com enfoque na redução dos pagamentos em atraso dos hospitais”. 

Veja-se agora tudo isto em confronto com o que nos diz o Outlook do FMI de 

outubro de 2018, que continuamos a citar, para percebermos bem o 

enquadramento recessivo em que a União Europeia coloca os seus membros 

economicamente mais frágeis:  

“A perda média de PIB para as economias da área do euro é 
notavelmente maior do que para outras economias avançadas em 2011 – 
13, abrangendo uma fase intensa da crise da dívida pública, a fuga de 
depósitos de economias da zona euro em dificuldade e a fragmentação 
financeira na zona euro. A diferença de perdas alargou-se até 2015 – 
17, apontando para uma recuperação mais fraca em comparação com 
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outras economias avançadas. A divergência pode, em parte, refletir as 

alavancas políticas limitadas disponíveis dentro de uma União 
Monetária para os ajustamentos a fazer face aos choques 
assimétricos, às diferenças na velocidade de reparação do sector 
financeiro, e, apesar de progressos substanciais no sentido de uma 
união bancária e da criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade para 
a gestão de crises, continuam a verificar-se lacunas na arquitetura da 

zona euro.  

 

 

Blanchard e Summers, (2017), e Furman (2018) sublinham que há um 
reconhecimento renovado da política fiscal discricionária como uma 
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ferramenta de gestão de procura contra cíclica. Além disso, como 

mostra a nossa análise, o grande estímulo fiscal da China durante o 
período de 2008 – 11 parece ter tido repercussões favoráveis sobre os 
seus parceiros comerciais. Ao todo, as provas aqui apresentadas 
sugerem alguma confirmação da eficácia das medidas orçamentais na 
limitação de perdas persistentes após uma recessão. E como se 
observou num outro trabalho do FMI, as ações de política monetária 
não convencionais desencadeadas pelos bancos centrais das economias 
avançadas ajudaram a limitar as quedas de produção e de emprego 
internamente, ao mesmo tempo que apoiavam as importações do 

exterior. 

Para além destes aspetos, os principais desafios dizem respeito aos 
legados duradouros da crise20. Já existem sinais de possíveis 

consequências a longo prazo da crise sobre o crescimento potencial  
através dos seus impactos sobre a migração, fertilidade e sobre a [a 
qualidade ou preparação profissional da]  mão-de-obra futura. E o apoio 

social à abertura e à integração económica global parece ter 
enfraquecido em muitos países após a crise. O corolário destes 
desenvolvimentos é o apelo ascendente de panaceias protecionistas e o 
populismo21. Uma análise mais completa de tais legados duradouros da 
crise financeira de 2008 deve necessariamente ter de aguardar pela 

perspetiva mais ampla que irá surgir com a passagem do tempo.” 

Os dados, os gráficos e os argumentos aqui colocados afastam-nos e em muito 

das posições oficiais e de resto, estas mesmas acabam por ser alvo de fortes 

críticas por parte do próprio FMI, mesmo que para isso se tenha de 

descorticar o texto, críticas estas que acabam também por incidir sobre o 

que a atual Administração faz em Portugal. Um exercício que sugiro, pois, a 

quem leia estas linhas.  

 

Certo da atenção que algum dos seus assessores venha dar a esta carta 

aberta, queira aceitar os meus respeitosos cumprimentos e os votos sinceros 

                                        
20 Sobre os efeitos duradouros da crise e das políticas e austeridade impostas pela União 

Europeia editaremos um anexo a esta carta A solidariedade na União Europeia e os efeitos a 
prazo da crise –o caso da Grécia – um país em agonia, por contraponto à solidariedade de que 

nos falava o poeta dos haikus. Veja-se igualmente nos gráficos do FMI os efeitos cumulativos 

da crise, vistos na ótica do PIB potencial. 
21 Sobre o populismo publicaremos dois artigos sobre a Itália, o primeiro A força que está 
por detrás da maré populista da Europa: os jovens adultos frustrados, de Eric Sylvers e o 

segundo A Itália representa um espelho de uma Europa esfarrapada de Orsola Costantini. 
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de que a geringonça venha a ter melhores resultados dos que tem até agora, 

porque esses melhores resultados são o que o senhor como Primeiro-Ministro 

deseja e merece alcançar, são também o que todos nós igualmente desejamos, 

mas sem vestimentas Prada porque estas dizem respeito apenas à grande 

burguesia.   

Em anexo a esta carta seguem-se pontos de vista sobre a democracia em 

perigo, sobre a crise italiana, sobre o custo de nada fazer, sobre a prioridade 

da dívida tomando como referência Roosevelt, sobre a pressão de Bruxelas 

em questões centrais da sociedade portuguesa, sobre a estrutura da EU e 

como é que essa estrutura age sobre os Estados membros mais frágeis. 

Trata-se de 6 anexos que servem de apoio aos pontos de vista defendidos 

nesta carta aberta.  

 

Coimbra, 14 de Novembro de 2018  

Júlio Marques Mota 

Professor Auxiliar Convidado na situação de aposentado 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra  

 

PS. Em Julho prometi ao seu gabinete o curso de Macroeconomia em Economia 

Aberta que estava a preparar para publicação no blog A viagem dos 

Argonautas, em homenagem ao Professor Michael Pettis. E este estará em 

Portugal no próximo mês de Abril.  

Um tipo de curso que, garantidamente, não encontrará em nenhuma 

Universidade da União Europeia, sobretudo porque com a reforma de Bolonha 

não há tempo de ensinar e com isso está-se a perder também a capacidade de 

aprender. O meu editor no blog A viagem dos Argonautas, Francisco Tavares, 

arranjou uma solução ideal para tornar este envio mais fácil. Colocou um post 

com a biografia do autor e com os links de todos os textos publicados nesta 

série, intitulado A crítica demolidora de Michael Pettis à teoria e à política 
económica neoliberal – apresentação de Michael Pettis cujo endereço 

eletrónico é https://aviagemdosargonautas.net/2018/11/07/a-critica-

demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-

apresentacao-de-michael-pettis/. 

Sugiro pois aos seus assessores que estejam eventualmente interessados 

neste tipo de curso uma visita ao post referido.  

https://aviagemdosargonautas.net/2018/11/07/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-apresentacao-de-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/11/07/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-apresentacao-de-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/11/07/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-apresentacao-de-michael-pettis/

