
"O fim da Troika" 

Fala-se do fim do período de presença da garra da Troika entre nós como se acabasse a subida de 
um Calvário que nos foi imposto! 

É necessário desmistificar isso, pese embora o “relógio de Paulo Portas”. 

Primeiro do que tudo, a chamada da Troika resultou de uma iniciativa conjunta de toda a oposição 
ao Governo socialista de José Sócrates. Nunca será excessivo dizer que ele tentou, a todo o transe, 
com apoio da Alemanha, evitar a intervenção da Troika em Portugal. Quem derrubou o Governo foi a 
oposição com o apoio do Presidente da República. Essa é a verdade! É verdade que estávamos 
fartos das mentiras de José Sócrates! Das medidas do Governo de então! Dos zigue-zagues e das 
trafulhices políticas! Dos oportunismos e da corrupção que parecia grassar por todo o lado. Tudo 
isso é verdade, mas teremos de ser capazes de tentar distinguir dois dados importantes: primeiro, a 
política aconselhada pela União no início da crise ia no sentido de o Estado intervir na economia de 
modo a sustentá-la, mesmo que à custa do aumento da dívida externa; segundo, o PSD e o CDS 
encarregaram-se de fazer, durante o período de campanha eleitoral, propaganda absolutamente 
enganosa, que levou os cidadãos votantes e dar-lhes uma maioria confortável para poderem pôr e 
dispor das vidas de todos nós ao contrário do que haviam anunciado. 

Eles sabiam que a vinda da Troika traria a grande oportunidade para dar execução aos seus velhos 
programas liberais! Eles sabiam da traição que iam provocar a um Povo, que, tendencialmente, se 
identifica com as soluções sociais-democratas características dos partidos socialistas da Europa. Eles 
sabiam que conjuntamente iam levar a economia nacional até ao limite em que os seus aliados na 
alta finança pudessem controlar salários, educação, assistência sanitária e desenvolvimento 
económico. As “vitórias” que anunciam são as que satisfazem aos que ideologicamente se 
identificam com as teses políticas e sócio-económicas liberais onde o Estado tem um papel exíguo. 
 
E falam do fim da Troika como se, de repente, tudo se modificasse e voltasse à mais risonha 
situação social! Mais uma vez falam e dizem mentiras! 

A derrocada económica no país e a queda estrutural dentro do Estado foi de tal ordem que tão breve 
não conseguiremos ter um pálido cenário semelhante ao que havia em Portugal no ano de 2005. A 
saída da Troika não altera as medidas de contenção da despesa nem as que apontam para a 
necessidade de um défice controlado. Ficámos demasiado enfraquecidos para podermos “reviver” o 
passado! Só uma mudança na política da União poderia alterar de repente toda a situação nacional. 
Só a aceitação de que o euro não pretende ser a moeda forte que rivaliza com o poder do dólar e a 
de que o crescimento económico depende da capitalização forçada e esta pode conduzir a um 
endividamento internacional maior poderiam alterar rumos em Portugal. Ora, nada disso vai 
acontecer, porque isso corresponderia à perda de lucros de uma banca que, cada vez, está mais 
forte e autoritária. 

Sendo assim, não nos iludamos: com Troika ou sem ela tudo vai ficar na mesma! A austeridade vai 
manter-se em nome da aceitação dos mercados de capitais. E os mercados são internacionais e a 
internacionalização da economia veio fazer desaparecer o papel dos capitalistas nacionais. Hoje, o 
discurso comunista de Álvaro Cunhal feito há quarenta anos contra os Melos e outros, não faz 
sentido! Hoje já não há ricos nacionais! Hoje quem põe e dispõe é uma banca e uma finança 
internacionais perante as quais as nossas têm de se manter submissas, atentas e venerandas. A teia 
complexificou-se e já só com soluções de grande bloco se pode escapar ao envolvimento desse 
capitalismo tentacular. 

A razão estava, de facto, com Carlos Carvalhas quando afirmou que a maior calamidade que poderia 
acontecer à economia nacional era a de aceitar integrar a comunidade do euro, pois ao fazê-lo, 
como veio a acontecer, a ruína bater-nos-ia à porta. E bateu mesmo para se instalar! 



 
Não se depreenda daqui que estou a fazer a defesa das teses do PCP. Estou simplesmente a chamar 
a atenção para uma voz sensata que, com tempo e antecipação, foi capaz de “ver” o final do 
“romance” quando dele ainda se tinham só escrito as primeiras páginas. 

O “relógio de Paulo Portas” é mais uma fantasia para enganar tolos! É tempo de abrirmos os olhos. 


