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Crise política foi um sinal de “fadiga da austeridade”, disse o professor da Stern Business School

Havia uma pergunta quase inevitável 

a colocar a Nouriel Roubini, o eco-

nomista e consultor que anteviu a 

bolha imobiliária nos Estados Uni-

dos e a crise fi nanceira global. E foi 

Sattos Paradias, presidente da UIPI, 

União Internacional de Proprietários 

Imobiliários, quem a proferiu em jei-

to de provocação, ontem, durante 

o 42.º congresso da organização: 

“Quais são as suas previsões para 

esta crise?”.

O professor da Stern School of 

Business, da Universidade de Nova 

Iorque, que teve direito a uma “foto 

de família” momentos antes de dis-

cursar num hotel em Lisboa, acredita 

que a recuperação económica já está 

a dar os primeiros passos, ainda que 

de forma “trémula”. E que  esta re-

cessão global até poderia ter tido um 

desfecho pior, não fossem os estímu-

los dos bancos centrais. O optimismo 

de Roubini, que fala num inglês com 

forte sotaque italiano (cresceu em 

Itália), estende-se a Portugal. Embora 

“fraco”, o crescimento da economia 

no segundo trimestre já se refl ecte 

nos dados de conjuntura mais re-

centes. E as medidas de ajustamento 

orçamental, “dolorosas” mas “ne-

cessárias”, conduziram o país a um 

caminho positivo. 

Há, contudo, muitos “ses” nestas 

previsões do “Doctor Doom” (“Dou-

tor Catástrofe”), como fi cou mun-

dialmente conhecido. O trajecto de 

saída da crise só será positivo se não 

houver novos chumbos do Tribunal 

Constitucional (TC), se as eleições 

autárquicas demonstrarem a força 

do Governo de coligação, e se o exe-

cutivo mantiver a austeridade. Será 

mais rápido se a troika aceitar rever 

a meta do défi ce de 4% para 4,5% em 

2014, cenário que, para Roubini, é 

provável acontecer.

Caso Passos Coelho não passe no 

teste das eleições de 29 de Setem-

bro e o TC chumbar novas medidas, 

como sucedeu com o sistema de re-

qualifi cação na função pública, um 

segundo resgate é inevitável “e um 

risco”. Com uma recuperação “tré-

mula”, as probabilidades de um se-

gundo resgate são reais, defendeu.

Recorde-se que algumas das medi-

Para Roubini, Portugal está 
no bom caminho, mas faltam 
ainda provas para superar

das para reduzir a despesa com pen-

sões e a factura salarial do Estado cor-

rem o risco de não passar pelo crivo 

dos juízes do Palácio de Ratton, ame-

açando os objectivos de poupança da 

reforma do Estado acordados com a 

troika. O TC já recebeu um pedido 

de fi scalização sucessiva do aumento 

do horário de trabalho na função pú-

blica das 35 para as 40 horas. A con-

vergência do sistema da Caixa Geral 

de Aposentações com o regime geral 

da Segurança Social também poderá 

ser analisada, e vale 672 milhões de 

euros em poupanças. Este diploma 

prevê um corte de 10% nas pensões 

actuais acima dos 600 euros e está 

no Parlamento para votação.

Apesar dos constrangimentos, 

Roubini acredita no cenário positi-

vo. “A minha visão é que, se as coisas 

correrem bem, a direcção [actual] é 

boa”, afi rmou. Se o Governo “está 

comprometido com a continuação 

da reforma da austeridade” e a troi-

ka aceitar uma redução da meta do 

défi ce, ao mesmo tempo que os resul-

tados nas eleições forem favoráveis, 

“os juros baixam e o país pode ganhar 

acesso ao mercado e, em vez de um 

segundo resgate, terá um programa 

cautelar”.

Apesar de contribuir para um 

maior equilíbrio nos cortes, a revi-

são do défi ce para 4,5% no próximo 

ano só vai resultar se o TC acatar as 

propostas do executivo. “Precisam 

dessas receitas de cerca de 1,1 ou 1,2 

mil milhões de euros para alcançar os 

4,5%. Se o tribunal votar contra, te-

rão um buraco de até 1,2 mil milhões 

de euros no orçamento, quanto mais 

se a meta for 4%”, lembrou, acres-

centando que “há uma hipótese” de 

convencer a troika do FMI, BCE e 

Comissão Europeia a fl exibilizar as 

metas, “porque um país deve assumir 

o seu programa e se isso não for poli-

ticamente assumido a reacção pode 

ser nociva”. “Esqueçam a troika, têm 

de dar atenção ao que os mercados 

estão a dizer”, frisou.

Portugal (e outros países da perife-

ria da zona euro) sofrem da “fadiga de 

austeridade”. Aliás, “a crise política 

do Verão foi um sinal dessa fadiga”, 

enfatizou. Situações como protestos, 

o chumbo do TC e “outras incertezas” 

levaram a um aumento das taxas de 

juro, afi rmou, lembrando que há o 

risco de descida do rating pela Stan-

dard & Poor’s e um debate público 

sobre a revisão das metas do défi ce 

que, na sua opinião, “cria barulho”. 

Ainda assim, o ajustamento orça-

mental foi “muito grande”, houve 

reformas estruturais, uma redução 

no custo de trabalho, aumento de 

exportações. Por isso, Roubini está 

optimista quanto ao desfecho da cri-

se. “Existem planos para que a Irlan-

da seja o primeiro [país] a conseguir 

terminar com sucesso o programa de 

ajustamento e Portugal quer ser o se-

gundo a fazê-lo. Acho que estão a fa-

zer exactamente isso”, sublinhou.

Crise
Ana Rute Silva

Nouriel Roubini defende 
que saída da crise depende 
dos resultados das eleições 
autárquicas e da aprovação 
do Tribunal Constitucional 

Rendas sobem 1%

É cedo para mudar lei

O 
presidente do Instituto 
da Habitação e da 
Reabilitação Urbana 
defendeu ontem, 

durante o congresso da União 
Internacional de Proprietários 
Imobiliários, que a reforma 
do arrendamento precisa 
de tempo “para apresentar 
resultados”. Só agora o Estado 
“começa a saber quem são os 
arrendatários que precisam 
de apoios”, disse Vítor Reis. 
As famílias que beneficiaram 
do congelamento de rendas 
estão em dificuldades e 
ao IHRU já chegaram mais 
de 60 mil casos. “Não 
sabemos onde estão e como 
estão as famílias”, disse. 
Na conferência, Statos 
Paradias, presidente da UIPI, 
pediu o fim das medidas de 
austeridade, ideia aplaudida 
pela Associação Lisbonense de 
Proprietários. 
Ontem, de acordo com o INE, 
soube-se que as rendas vão ser 
actualizadas no próximo ano 
em perto de 1%, o valor mais 
baixo dos últimos dois anos. 

Breves

Finanças públicas

Poupança

OE Cidadão vai
“trocar por miúdos” 
medidas para 2014

Estado arrecada 131 
milhões de euros em 
Certificados de Aforro

O Governo vai lançar este 
ano o Orçamento Cidadão, 
um documento para facilitar 
a leitura do Orçamento 
do Estado para 2014, 
simplificando em poucas 
páginas a linguagem técnica 
e os objectivos da proposta 
de lei. A preparação do 
documento cabe ao Institute 
of Public Policy Thomas 
Jefferson-Correia da Serra, do 
Instituto Superior de Economia 
e Gestão, sendo do Governo 
a responsabilidade “técnica” 
que decorre das opções do 
próprio orçamento. Em 15 a 
20 páginas serão sintetizados 
os pontos essenciais do OE, 
com quadros simplificados 
e linguagem mais simples. 
Objectivo: “Trocar por miúdos 
uma coisa tão complexa” 
como o OE, disse o economista 
Paulo Trigo Pereira, que dirige 
aquele think tank.

O Estado arrecadou mais 
131 milhões de euros em 
Certificados de Aforro em 
Agosto, passando a deter no 
total 9919 milhões de euros 
neste tipo de instrumento de 
poupança, segundo o IGCP.
De acordo com o boletim 
mensal do IGCP, a agência 
que gere a dívida pública 
portuguesa, os particulares 
investiram 191 milhões 
de euros (emissões) em 
Certificados de Aforro e 
levantaram 60 milhões 
(amortizações).
Desde o início do ano, os 
Certificados de Aforro 
registaram um aumento 
líquido nas subscrições de 
250 milhões de euros.
Quanto aos Certificados do 
Tesouro, foram amortizados 
em Agosto três milhões de 
euros, detendo o Estado, no 
total, 1386 milhões de euros.




