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UM ANO DEPOIS: PRESTAR CONTAS 
 

Há um ano, o XIX Governo constitucional iniciou funções com o País submetido a um 

Programa de Ajustamento Financeiro e Económico (PAEF) – tornado inevitável perante 

a iminência de ruptura de pagamentos, salários e pensões do Estado. Os encargos 

acumulados na gigantesca dívida pública – resultantes das parcerias público-privadas 

(PPP), do endividamento das empresas públicas e dos graves desequilíbrios externo e 

orçamental – e na dívida privada levaram o País ao esgotamento financeiro, 

potenciando elevadas taxas de desemprego e afetando gravemente as perspetivas das 

gerações futuras. 

O Governo está a cumprir de forma rigorosa e atempada os compromissos que assumiu 

perante os seus parceiros internacionais, o que foi confirmado por quatro avaliações 

muito positivas ao PAEF. Em concreto, isso significa que nos três pilares do programa – 

consolidação orçamental, reforço da estabilidade financeira e transformação 

estrutural da economia portuguesa e das suas instituições – foram cumpridos os 

objectivos estabelecidos. Estes referem-se tanto aos limites quantitativos do défice 

orçamental para 2011, à não acumulação de pagamentos em atraso de entidades 

públicas, e ao limite à divida pública, como às medidas e reformas de alcance 

estrutural - na regulação e concorrência, no mercado de trabalho, no sistema de 

justiça, no processo orçamental, no sector empresarial do Estado e nas 

Administrações Públicas. Além disso, neste primeiro ano as medidas executadas no 

quadro do memorando de entendimento estão já a contribuir para um sistema 

financeiro mais sólido, mais capitalizado e menos alavancado, e portanto mais 

capacitado a financiar a economia.   

O mandato que os portugueses deram ao Governo nas eleições legislativas de 5 de 

Junho de 2011 foi claro: mudar de rumo, agir com responsabilidade e com verdade, 

restituindo a confiança e a credibilidade do País, recuperar a economia e finanças e 

proteger os mais vulneráveis.  

De imediato, foram tomadas medidas de emergência, com destaque para a anulação 

da construção do TGV, o adiamento do novo aeroporto de Lisboa, a revisão dos 

pesados contratos com as PPP e o corte de despesas excessivas no Estado – de que são 

exemplo a extinção dos Governos Civis e de 162 entidades e 1.712 lugares de chefia 

na administração pública, no âmbito do PREMAC. Num ambiente de graves 

constrangimentos à despesa pública, foi posto em curso um Programa de Emergência 

Social, em articulação com instituições de solidariedade oriundas da sociedade civil. 

Para apoiar as famílias e minimizar a exclusão, foram estabelecidos acordos entre a 

Segurança Social e as Instituições Sociais. Foi restituída justiça no acesso aos apoios 

sociais, com o Estado a mobilizar todos os recursos disponíveis para enfrentar os 

efeitos da crise económica. Tão importante como fazer reformas para permitir o 

investimento das empresas, e incentivar a procura ativa de emprego, é ter atenção às 

realidades mais dramáticas: defender os idosos perante a inflação; proteger as 

famílias de menores recursos no quadro da reforma do arrendamento urbano; ajudar 

os casais no desemprego; combater o desemprego jovem e de longa duração. O 

programa “Impulso Jovem” permite a alocação de 350 milhões de euros e poderá, a 

prazo, abranger 90 mil jovens à procura de emprego.  
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Um ano depois, a incerteza sobre a capacidade de ajustamento de Portugal reduziu-

se. Com enorme sentido de responsabilidade, os portugueses enfrentam a mais grave 

crise económica e social de que há memória, fazendo sacrifícios que pressupõem uma 

mudança de mentalidades e de atitudes. Em concertação social, são decididas 

reformas decisivas para o futuro coletivo. O crescimento volta a parecer possível. Ao 

mundo, Portugal dá o exemplo de uma Nação coesa, determinada a vencer as suas 

dificuldades.  

Com efeito, Portugal já não é hoje notícia pela sua degradação económica. É antes 

visto como exemplo de um país que se afasta, a passos largos, da falência e que 

trilha, com persistência, o árduo caminho que leva à recuperação da economia, 

conforme quatro avaliações positivas das entidades internacionais confirmaram ao 

longo deste ano. Foi restituída a credibilidade às privatizações, e às bem-sucedidas 

alienações da EDP e REN seguir-se-ão outras, para obter a conversão da dívida em 

investimento estrangeiro, estimular a concorrência e ajudar a modernizar a 

economia. 

Cumprido o primeiro ano, as reformas continuam: na governação, na justiça, na 

segurança e na defesa, por um lado, mas também na economia e na sociedade. As 

transformações estruturais em curso, bem como aquelas que se lhes seguem no 

Programa do Governo, têm por finalidade libertar o País dos constrangimentos que 

limitam o seu potencial de crescimento. Tal implica erradicar os défices existentes 

em quase todas as áreas essenciais da economia e do sector social: na energia, nos 

transportes, nas estradas, nas águas, nas empresas públicas, mas também no ensino e 

na saúde. 

Para criar soluções duradouras e preparar o futuro, urge capitalizar as empresas 

portuguesas, que figuram entre as mais endividadas do mundo. Em complemento, 

importa garantir a estabilidade financeira conduzindo à eliminação de bloqueios no 

financiamento das tesourarias e o investimento das empresas. É essencial redirigir o 

crédito à economia. A banca, assim recapitalizada, terá de redirecionar o crédito às 

micro e PME, essencial para dinamizar o investimento e o emprego. 

Importa assim restaurar o modelo empresarial, introduzindo mais concorrência e mais 

transparência – ou seja, democratizando a economia - sempre com o objectivo último 

de criar mais emprego e mais riqueza. A reconversão da economia deve passar 

igualmente pela capitalização das empresas, pela redução dos endividamentos e pela 

eliminação das rendas excessivas em muitos sectores, com vista a aumentar também 

a sua competitividade. São exemplos de financiamento à economia e dinamização das 

economias locais - através de planos de pagamento e regularização de dívidas - os 

acordos com os municípios em situação de asfixia financeira, ou no sector da saúde.  

O sector exportador tem-se destacado pelo seu forte dinamismo. A agricultura voltou 

a um lugar de destaque na economia e hoje já é visível o ressurgimento de uma agro-

indústria de base exportadora. A diplomacia económica – procurando angariar 

investimento estrangeiro, bem como encontrar mercados para os produtos 

portugueses nas regiões economicamente mais dinâmicas do mundo globalizado - tem 

por objetivo prioritário contribuir para o bom desempenho destes sectores, que são 

prova da vitalidade empresarial do País. 
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Estão em curso a reestruturação do ensino, tendo em vista a sua modernização e a 

melhoria da qualificação real dos jovens, uma reforma do SNS destinada a garantir a 

sua sustentabilidade, um modelo mais justo nas relações do trabalho que, a prazo, 

criará incentivos ao emprego, a reorganização do mapa municipal e da justiça; a nova 

lei do arrendamento urbano e a restruturação do sector empresarial local são ainda 

outros exemplos das reformas em curso. 

O caderno de encargos é pesado, mas a transformação estrutural deve ser prosseguida 

e intensificada, sempre em clima de diálogo com os parceiros sociais e as forças 

políticas do arco da governação. Restabelecida a confiança e restaurada a 

credibilidade externa, estão criadas as bases para um novo e duradouro ciclo de 

crescimento, com a criação de emprego de qualidade. Estas são as metas para o 

futuro imediato. 
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