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ENTREVISTA

Joaquim Aguiar
“O real tornou-se 
inconstitucional”
A saída da crise trará uma refundação do contrato social, mas esse futuro é impossível 
de prever, afi rma Joaquim Aguiar, que aponta Cavaco com o político do presente a 
quem cabe o papel de Moisés e de conduzir Portugal para a outra margem

Há anos administrador do Grupo 

José de Mello, Joaquim Aguiar 

foi assessor de presidentes como 

Ramalho Eanes e Mário Soares e 

há décadas analisa a sociedade 

portuguesa. Aceitou falar ao 

PÚBLICO sobre a crise, como a ela 

se chegou e as possíveis saídas.

É a terceira vez que um 

Presidente envia um Orçamento 

do Estado (OE) para o Tribunal 

Constitucional (TC). Como 

interpreta este gesto?

É uma providência cautelar. 

Havendo dúvidas, e há, é 

melhor ser o próprio Presidente 

a colocar as dúvidas que tem, 

independentemente de outras 

entidades poderem colocar outras 

dúvidas. A grande difi culdade para 

usar o TC é que só se podem fazer 

perguntas concretas.

Mas não é incoerente promulgar 

um OE e depois suscitar a sua 

fi scalização? O Presidente 

não devia ter recorrido à 

fi scalização preventiva?

Isso punha em risco as outras 

normas do OE sobre as quais 

não há dúvidas quanto à 

constitucionalidade mas que são 

importantes para que o regular 

funcionamento das instituições 

não seja interrompido. Não é 

incoerência porque o OE continua 

a existir e se essas normas forem 

consideradas inconstitucionais 

terão que ser refeitas. Agora 

desde o dia 1 também faz parte 

da estrutura constitucional 

portuguesa o Tratado 

Orçamental da UE. A avaliação 

da inconstitucionalidade do OE 

passou agora a ser mais complexa 

e mais subtil. E percebe-se porquê. 

A Constituição é um produto do 

imaginário, não é o real. Passados 

uns anos, o que era possível 

numa dada circunstância pode 

ser alterado. Isso não é violar a 

Constituição, mas sim reinterpretar 

a Constituição de acordo com as 

possibilidades. Não há dúvida que 

a falência de um Estado nacional 

é absolutamente inconstitucional. 

Nenhuma Constituição pode 

pressupor esse tipo de situação. 

Mas, no caso português, isso 

aconteceu. O real tornou-se 

inconstitucional. Quando o real se 

torna inconstitucional, a política 

tem que alterar o imaginário.

O que quer dizer? 

A falência [do Estado] aconteceu. 

Um dos grandes problemas da 

política portuguesa é ter um 

imaginário muito forte. E tem uma 

enorme difi culdade em articular o 

imaginário com o real. Nós temos 

o erro do poeta que fi nge que é 

dor a dor que deveras sente, mas 

depois a percepção de onde está a 

doença para evitar a dor. Quando 

o imaginário se vê ao espelho, 

acha que é o real. Esta é a fonte de 

todos os erros políticos, quando 

o governante se convence que o 

que este Presidente é o que mais 

informação acumula sobre todos 

estes acontecimentos e passou 

por vários confl itos dos quais não 

se esquece. Ele sabe quem esteve 

errado e quem esteve certo em 

cada um desses momentos. E 

agora é ele quem está na posição 

de apresentar uma solução para 

os problemas que ele próprio 

equacionou. Olhando para os 

instrumentos para sairmos desta 

situação, temos que reconhecer 

que não os temos. Sem capital, 

não podemos fazer investimentos 

e, sem investir, não podemos ser 

competitivos. Estamos presos 

naquilo que ele chama “espiral 

recessiva”. Como sair? Ele dá 

indicações: precisamos que os 

amigos europeus nos apoiem.

Mas ele não devia ter alertado 

há mais tempo para os riscos?

Ele não tem feito outra coisa 

desde que perdeu as eleições 

[presidenciais] em 1995. O que 

não quer dizer que a sociedade 

ouça aquilo que ele diz. Deixe-

me voltar primeiro à questão dos 

instrumentos para o crescimento. 

Quando ele se refere aos “amigos 

europeus” como fonte de 

fi nanciamento para uma estratégia 

de crescimento, ele está a dizer 

que temos que internacionalizar 

Portugal. Precisamos de atrair 

investimento externo para entrar 

em estratégias competitivas 

em função do que os mercados 

externos nos exigem. Não é a 

primeira vez na nossa História que 

labirinto de espelhos em que está 

preso é o real.

Mas está a falar de quem?

De toda a sociedade nos últimos 

30 anos. Com as nacionalizações, 

em 1975, destruímos capital. Com 

a gestão das empresas públicas, 

destruímos novamente capital. 

Quando fi zemos as privatizações, 

a partir de 1989/90, essas 

privatizações foram fi nanciadas 

com dívida, porque quem as 

comprou não tinha capital, porque 

foram os mesmos que foram 

nacionalizados sem terem sido 

indemnizados. Fomos acumulando 

dívidas em cima de dívida. Não 

teria havido problema se tivesse 

havido um período longo de 

obtenção de resultados positivos 

em que se iriam reconstituindo as 

bases de capital. Como isso não 

aconteceu, porque a partir de 1995 

entrámos na euforia do euro e das 

baixas taxas de juro, distribuímos 

em políticas sociais generosas e 

construímos equipamentos que 

não têm utilização. E fi zemos isso 

porque perdemos a perspectiva 

do real, do que iria ser o choque 

competitivo com as economias 

emergentes e os mercados 

globalizados.

Como conseguir o crescimento, 

defendido pelo Presidente?

São duas perguntas diferentes. 

Uma é quem é este agente 

político, o Presidente, para 

formular este desejo. Outra é que 

instrumentos temos para realizar 

esse desejo. Importa recordar 

Miguel Gaspar 
e São José Almeida (texto) 
Enric Vives Rubio (fotos)
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resposta consistente que nos 

permita abrir para um período 

de recuperação. Ele sabe que nós 

naufragámos, mas naufragámos 

num mar desconhecido que não 

tem mapa e só pode avançar com 

as correntes que provocaram 

o naufrágio. Ele sabe que a 

solução está dentro do problema. 

Ele tem que deixar evoluir os 

problemas até ao ponto em que a 

solução se torna aceitável, trivial 

e compreensível. Os contratos 

formulados para os dispositivos 

de segurança social na base das 

condições demográfi cas e de 

crescimento económico dos anos 

1960 hoje não têm sentido. Esse 

contrato social caducou e tem 

que ser substituído por outro. Isso 

obriga-nos a abandonar o passado 

e a construir o futuro na base das 

correntes que não conhecemos 

mas que estão a incidir sobre nós. 

Mas isso não é o discurso da 

refundação?

O discurso da refundação é uma 

imposição da troika para cortar 

despesa pública.

Então, não é refundação...

Refundação é o nome que se dá 

para o trabalho que se tem que 

fazer…

Mas aquilo de que está a 

falar é a necessidade de uma 

refundação…

Nós temos que construir de novo 

construindo os alicerces no terreno 

em que estamos e não recordando 

o terreno em que foram colocados 

os alicerces do passado. Nós 

não temos crescimento e temos 

envelhecimento. Continuarmos a 

insistir no mesmo tipo de cálculo 

é o imaginário a tentar esconder o 

real. Ora o real vinga-se, e de uma 

forma terrível: vamos chegar a uma 

situação em que não há fundos 

nem para reconstituir um sistema 

de protecção social. Mas dir-se-á 

que os alemães ou os suecos 

têm políticas muito generosas 

e avançadas. Mas eles têm uma 

cultura política competitiva, 

que se adapta rapidamente às 

circunstâncias da competição. 

Basta alguém em alguma parte 

do mundo fazer melhor uma 

determinada actividade para 

que quem tem uma cultura 

política competitiva acompanhe 

essa evolução. Quem tem uma 

cultura política distributiva é 

completamente diferente, porque 

essa cultura, quanto mais perde 

competitividade, mais quer ser 

protegida. Para o Norte da Europa 

poder continuar a ser o que é, 

precisa de resolver o problema do 

Sul da Europa.

Acha que pode existir uma crise 

política, concretamente a queda 

do Governo, ainda este ano?

O Governo só cai quando pode 

haver outro. O que verifi camos é 

que qualquer recomposição da 

equipa governamental não traz 

nenhum factor adicional novo.

Outro Governo fará o mesmo?

Estamos condenados a uma 

repetição, porque estamos na 

terceira geração dos políticos em 

regime democrático. A primeira 

geração é a dos fundadores, que 

tem um grande sentido crítico 

sobre o seu passado e constrói uma 

coisa nova na base dessa crítica 

da observação do passado. É uma 

fase de mudança criativa. Depois 

vem a geração dos sucessores, 

que trabalhou com a anterior e 

pode continuar porque conhece 

as vulnerabilidades e os factores 

produtivos dessa construção 

inicial.

E a terceira geração?

Já nasceu nos partidos. É 

uma geração de funcionários. 

Sabem tudo sobre a carreira de 

funcionário e desconhecem em 

absoluto o que é a fundação de 

um regime e a construção de uma 

plataforma estratégica.

Isso aplica-se a Passos Coelho 

Desde o dia 1, 
também faz parte 
da estrutura 
constitucional 
portuguesa o 
Tratado Orçamental 
da UE. A avaliação da 
inconstitucionalidade 
do OE passou a 
ser agora mais 
complexa e mais 
subtil

isso acontece. Se participámos 

nos Descobrimentos, foi porque 

investidores europeus estavam 

interessados em usar Portugal 

nessa função.

Não acha que ele foi demasiado 

inexistente ao longo de 2012?

Esse silêncio foi precedido de 

intervenções activas em 2011 

que conduziram à intervenção 

da troika, que é um acordo de 

credores. Neste momento, grande 

parte da dívida já está colocada em 

entidades fi nanceiras portuguesas. 

O que signifi ca que renegociar a 

dívida é amputar-se a si mesmo. 

Mas, tendo essa regulação 

superior aparecido, o que pode 

um Presidente fazer? Passámos a 

funcionar com dois presidentes, 

o Presidente propriamente 

dito e a troika. E os equilíbrios 

institucionais têm que ser geridos 

entre esses dois pólos que têm de 

coordenar os diversos grupos de 

interesse nacionais que competem 

entre si pela apropriação dos 

recursos do Estado. A entrada da 

troika signifi cou a clarifi cação de 

uma defi ciência do nosso sistema 

institucional que vem de 1995. É 

muito importante numa sociedade 

distributiva ter duas cabeças para 

que os diversos interesses nunca 

saibam qual é o poder unitário que 

está a tomar decisões. O confl ito 

entre Presidente e primeiro-

ministro era uma condição vital 

do equilíbrio da regulação das 

nossas instituições. Mas em 1995 

isto perdeu-se e quando se dá a 

fusão das duas instituições — no 

caso entre Jorge Sampaio e António 

Guterres —, em lugar de termos 

ganho efi ciência e regulação, 

ganhámos cumplicidade e silêncio.

Não crê que o Presidente está 

a fazer uma reintrodução na 

cena pública para deslegitimar 

o Governo?

Só há deslegitimação por um 

Presidente quando este tem 

uma solução alternativa. E o 

Presidente neste caso refl ecte 

explicitamente que não pode 

haver crises políticas. Ele sabe que 

o seu mandato termina em 2016 

e que não o pode terminar sem 

nos deixar em frente de um porto 

seguro ou de uma terra prometida. 

Até porque está a jogar o seu 

legado perante a História.

Perante ele próprio, porque ele 

próprio é a História. A longevidade 

de Cavaco na política faz dele o 

referente histórico fundamental 

para nós apreciarmos este período. 

É ele que tem que encontrar a  c
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e a António José Seguro por 

igual?

Andaram nos mesmos seminários 

e conhecem a mesma cartilha e o 

mesmo catecismo.

Um Governo de iniciativa 

presidencial seria uma 

alternativa?

Um sistema presidencial 

signifi caria que todos os grupos 

de interesses passariam a ter 

um referencial único para 

desencadearem as suas operações 

de captura. Quando vemos 

certos acidentes trágicos que 

aconteceram em Portugal, como 

o caso BPN, que não se pode 

desligar da cobertura simbólica 

que Cavaco Silva proporcionou, 

porque esse desastre foi feito e 

construído por ex-colaboradores 

do Presidente, na altura primeiro-

ministro, que se serviram dele para 

ganhar uma idoneidade bancária 

que manifestam não tinham...

Todos os sistemas presidenciais se 

prestam a este tipo de utilização da 

fi gura simbólica do Presidente. O 

presidencialismo é aquilo que não 

pode nunca resolver nada no caso 

da política portuguesa.

Se o TC der provimento às 

dúvidas do Presidente, não 

estaremos a assistir a uma 

deslegitimação da estratégia 

orçamental do Governo?

Não. Signifi ca uma reformulação 

de uma estratégia. Porque um novo 

problema vai obrigar a uma nova 

solução, porque a prevista, afi nal, 

não se pode concretizar. Estes 

planos de ajustamento vão sendo 

sucessivamente ajustados àquilo 

que são as próprias revelações do 

programa anterior. Nem a troika, 

nem o Governo, nem o Presidente 

sabem qual é a trajectória certa, 

porque ninguém conhece os mares 

em que estamos a navegar ou já 

nos afundámos. Suponha que não 

há nenhuma solução que consiga 

compensar a perda de receitas na 

eventualidade de o TC considerar 

institucional algum dos temas 

do actual OE? Bom, quem não 

tem receitas corta nas despesas. 

O equilíbrio está medido para 

4,5% de défi ce orçamental mas 

no Tratado Orçamental europeu 

temos que chegar a 0,5%. É 

este tipo de condicionamento, 

neste caso constitucional, 

porque o TC também tem de 

obedecer a essa leitura do que é 

o Tratado Orçamental. É nestes 

constrangimentos que tem de 

ser encontrada uma via de saída. 

Quem fi ca preso no imaginário é 

tratado com um colete de forças.

É necessário rever a 

Constituição?

Não. É necessário rever o modo 

como se faz política. Porque 

justamente os políticos que se 

especializaram no imaginário ou 

que fi zeram da política poesia 

estão confrontados com o seu 

fracasso. Agora é que renasce a 

política como arte do possível, 

isto é, como navegação dentro da 

regulação.

E onde é que aí entra a questão 

da ética na política?

A ética é um problema muito 

importante para quem dialoga com 

Deus e tem por missão transmitir 

ao resto da sociedade o que é o 

diálogo com o transcendente, com 

a divindade. Na política, a ética só 

serve como função reguladora. 

Isto é, é mais fácil governar uma 

sociedade com Deus do que sem 

Deus. Porque Deus faz parte do 

trabalho de regulação. Quando se 

tem que governar sem Deus, então 

a governação tem de ser reforçada, 

o dirigente político tem que ser 

mais ético do que quando tem a 

ajuda da Igreja. O que é isso de ser 

mais ético? É respeitar com mais 

rigor os limites da regulação para 

não permitir que os desequilíbrios 

se autonomizem e ganhem uma 

dinâmica própria que depois 

ninguém consegue travar. Há uma 

imagem da política como poder 

pastoral, que é de Foucault, em 

que o político, como o padre, é 

aquele que orienta o rebanho. O 

que é o pior que pode acontecer 

ao rebanho? É se o pastor o 

orienta para um desfi ladeiro. 

Mas há coisas úteis mesmo para 

um pastor incompetente que é 

uma tempestade. Porque numa 

tempestade o rebanho junta-se e 

nem é preciso o cão para o juntar. 

Junta-se espontaneamente. É nessa 

fase que nós devemos preparar o 

futuro. Porque quando passar a 

tempestade não se pode esperar 

que o rebanho continue ali parado 

com o temor à catástrofe, mas é 

para esse momento que é preciso 

saber para onde vamos dirigir-

nos. Nós estamos claramente 

na tempestade. A sociedade 

portuguesa está com medo, mas 

não pode deixar de estar porque 

está a sentir-se traumatizada 

porque lhe estão a tirar todos 

os critérios do passado sem lhes 

propor outros. Porque mesmo 

aqueles que dizem que é preciso 

austeridade para corrigir os 

excessos, a única coisa que dizem 

é que vamos voltar ao equilíbrio 

anterior. Ora o equilíbrio anterior 

já não existe e se voltássemos ao 

passado era só para voltarmos a 

criar o mesmo problema.

Qual a solução?

O futuro tem que ser uma 

descontinuidade. Numa crise deste 

tipo, o presente não liga o passado 

com o futuro e quem fi car a olhar 

pelo retrovisor tem um acidente. 

Agora se esquecer o retrovisor, 

aquilo que vê à frente é o que lhe 

oferece a solução para o presente. 

E o que estamos a ver à frente? 

Competitividade, necessidade de 

atrair investimento dos outros 

porque nós não temos capital, nem 

tempo para o reconstituir. E onde 

não há capital não há trabalho, da 

mesma maneira que onde não há 

ricos só há pobres. Nós temos de 

reconstituir uma sociedade com 

tensão interna sufi ciente para 

ser criativa, isso é uma sociedade 

competitiva. Claro que podemos 

ter uma sociedade com tensão 

interna autoritária, foi nisso que 

caímos com a troika. A troika é 

um factor autoritário, não resolve 

nada dos problemas de futuro, 

porque não é a desigualdade 

autoritária o que nós precisamos, 

a distinção entre os senhores e 

os escravos, o que precisamos de 

ter é a desigualdade competitiva, 

que signifi ca interiorizar o que 

é exterior, ver como os outros 

estão a fazer e como podemos 

fazer a mesma coisa melhor. O 

grande drama de quem não tem 

crescimento é que, faça o que 

fi zer, ninguém vai querer comprar 

o que está a produzir, e então há 

uma regressão. A espiral regressiva 

não é grave se batermos no fundo 

e voltarmos, mas é destruidora se 

batermos no fundo e estagnarmos.

Voltando à metáfora do 

rebanho, o memorando 

foi aprovado por 90% do 

Parlamento, mas hoje é difícil 

dizer que as pessoas tenham 

confi ança. O Governo não 

desvalorizou o consenso 

político?

O consenso político partidário e 

parlamentar até podia ser de 100%, 

não resolvia nada. A sociedade, os 

cidadãos não compreendem o que 

está a acontecer porque ninguém 

lhes explica. Perderam a confi ança 

porque perderam a orientação. 

Por que é que não há explicação 

sobre o que está a acontecer 

em termos de crise? Porque os 

A geração que 
nascer nesta crise 
vai ter uma cultura 
política muito mais 
centrada na crise do 
que na expectativa 
do paraíso. E não 
pode ser anunciada 
em projectos 
políticos, vai ter de 
ser construída na 
própria sociedade

c
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externos que vão dinamizar as 

novas lideranças. Na sociedade 

portuguesa, há dois terços de 

adaptados e um terço de inquietos. 

É neste um terço de inconformados 

que, perante a experiência da crise 

e a nova inteligência sobre o que 

são os limites da regulação, vão 

conduzir politicamente projectos 

que não sejam distributivos e sejam 

competitivos.

Mas como podem governar?

É para isso que servem os agentes 

federais. São os inoculadores das 

energias competitivas. Porque 

eles têm de resolver o problema 

europeu. A geração que nascer 

nesta crise vai ter uma cultura 

política muito mais centrada na 

crise do que na expectativa do 

paraíso. E não pode ser anunciada 

em projectos políticos, vai ter 

de ser construída na própria 

sociedade.

próprios governantes estão tão 

perplexos quanto a sociedade. Por 

isso é que eles são funcionários. 

São funcionários de um mundo 

onde cresceram e onde criaram 

a ambição de virem a exercer o 

poder.

 Quando se encontram na posição 

de exercer o poder percebem 

que o poder desapareceu. Que 

a única coisa que têm de fazer é 

obedecerem a umas ordens de uns 

senhores que não foram eleitos 

por ninguém a não ser pelos 

credores. E como a sociedade 

portuguesa não pode viver sem 

o recurso aos empréstimos, 

eles fi cam na situação em que 

são intermediários. Ora quem é 

intermediário já não tem distância 

crítica, no sentido brechtiano, 

em relação à sua função. E um 

dirigente político que já não se 

consegue distanciar da sua função 

já não é dirigente político. É um 

subordinado e quem lhe dá as 

instruções. Podíamos ter ali um 

robot. 

Faz uma fraca avaliação de 

António José Seguro?

Não é fraca nem forte. Ele é um 

homem comum, como Passos 

Coelho ou como Santana Lopes. 

Os homens comuns também fazem 

parte da política. Quando estamos 

a navegar em mares conhecidos 

e estáveis, o piloto automático 

funciona. Agora, nas tempestades, 

quando se entrega o comando a 

um piloto automático, temos de 

nos começar a preparar para o 

acidente. O acidente já aconteceu.

Continuamos em piloto 

automático?

Continuamos porque o piloto 

superespecializado também não 

podia fazer nada, senão seguir.

Pelo que está a dizer, a mudança 

de Seguro por António Costa 

não vai resolver nada.

O problema de António Costa é 

que não tem distância em relação 

ao seu próprio passado. Tem 

muitos compromissos acumulados 

de períodos anteriores, tem 

difi culdade em aparecer com uma 

concepção nova. Temos muito 

poucos políticos com essa visão de 

concepção nova. O mais visível que 

tínhamos era Sá Carneiro.

E hoje?

Hoje não temos.

Então como fazemos?

Se olhar para Itália, França ou 

Espanha, também verifi ca que são 

homens comuns. Mario Monti é 

um representante das instituições 

europeias, onde foi formado e 

preparado. Vítor Gaspar será 

a mesma coisa, noutra escala. 

A Europa passou a ter agentes 

federais que coloca nos Estados 

nacionais para conduzir — e 

voltamos ao poder pastoral — esse 

grande rebanho europeu.

Mas mostrou a diferença para a 

chanceler alemã.

A chanceler Merkel é 

particularmente relevante 

porque vem da Alemanha 

Oriental. Participou no processo 

de anexação onde os alemães 

apreenderam o que é anexar o Sul 

da Europa. Porque a Alemanha 

Oriental estava na situação em que 

está hoje o Sul da Europa. Com 

isso criaram uma crise europeia, 

a de 1992/93, que foi a crise mais 

grave que Portugal teve desde a 

intervenção europeia e que esteve 

na origem de uma coisa estranha 

que ninguém quis investigar, que é 

o tabu de Cavaco Silva.

Da primeira candidatura a 

Presidente.

Isto é muito importante, porque 

esse tabu correspondia ao primeiro 

reconhecimento do fracasso da 

estratégia de modernização que 

tinha sido desenvolvida na sua 

função de primeiro-ministro. Em 

1992, era o ano que íamos entrar 

no mercado único, o mercado 

da convergência pela via real 

da convergência dos mercados 

produtivos, só que cai a União 

Soviética. E o objectivo do mercado 

único é substituído pelo da moeda 

única. Há o encontro Mitterrand-

Kohl, em que Mitterrand diz: 

“Você leva o território, eu fi co 

com a sua moeda”. Foi fatal para 

Portugal, que precisava de ser 

apoiado na convergência real. 

Teve de ir rapidamente para 

uma convergência nominal 

que permitisse participar no 

euro. Com isto, recebemos uma 

droga eufórica da descida da 

taxa de juro e abandonámos a 

estratégia da convergência real 

por via da competitividade e 

da produtividade. Cavaco foi 

derrotado por esta coisa que fi cou 

escondida, mas que nos reaparece 

agora nesta intensidade de crise 

que estamos a viver. Isto signifi ca 

que desde 1992/93 Cavaco sabia 

o que ia ser a evolução e quando 

aceita ser Presidente não pode 

ignorar o que iria se a sua acção. 

Por isso, volto a dizer: ele tem a 

responsabilidade de, até 2016, nos 

apontar o alvo. Sendo certo que 

tal como o Moisés leva até à Terra 

Prometida, mas ele não passa. Isso 

ainda é mais importante como 

desafi o político, ele tem que deixar 

isto preparado para os outros.

A quem passa o testemunho?

Aos que são formados nesta crise. 

Onde estão os que vão efectuar 

o salto? A resposta está nos que 

têm competências e não têm 

capacidade de as aplicar porque 

a sociedade estagnou. São esses 

que vão criar as novas condições 

para o futuro. Mas como não 

têm recursos, são os recursos 
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