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O ministro Aguiar Branco ape-
lou aos militares e cidadãos em
geral para serem eles próprios
ministros das Finanças, mas os
alunos já ultrapassaram — e de
longe — o mestre. Se a evocada
Diretiva “Defesa 2020” (junho
de 2013) que estabelece a refor-
ma estrutural do sector define

para o final da década o limite
máximo de efetivos das Forças
Armadas entre 30 a 32 mil, o
levantamento da situação dá
conta de que, já hoje, o número
total de efetivos nos três ramos
é de 33.260, somando os mem-
bros do quadro permanente,
da reserva, os voluntários e con-

tratados e excluindo aqueles
que aguardam a passagem à re-
forma.

A situação é tanto mais estra-
nha quanto, nas contas da Defe-
sa para o orçamento de 2014 (e
nas do guião da Reforma do Es-
tado apresentado por Paulo Por-
tas), se continua a insistir no nú-
mero de 30-32 mil como um ob-
jetivo a atingir “progressivamen-
te” até 2020. No OE em particu-
lar, está previsto que em 2014 os
três ramos reduzam no seu todo
mais 2000 efetivos — e outros
tantos em 2015. Assim sendo,
nesse ano, será atingida a meta
mínima dos 30 mil. E já em
2014 o contingente baixará para
menos dos 32 mil.

Quanto ao pessoal civil no âm-
bito do Ministério da Defesa, a
ideia é reduzir 30%, mas não fo-
ram divulgados quais serão os
critérios, além de “aposenta-
ções e redução das admissões” e
uma pouco explicitada “utiliza-
ção de mecanismos de gestão de
recursos humanos recentemen-
te criados”.

O peso maior do orçamento da
Defesa continuam a ser as despe-
sas do pessoal (56,8%) mas, relati-
vamente a este aspeto, Aguiar
Branco não pode, pois, queixar-
-se de que não teve entre os mili-

tares uns discípulos aplicados do
ex-ministro Vítor Gaspar. A or-
dem foi cortar, cortou-se.

A repartição e harmonização
da redução dos 2000 militares
pelos ramos não está ainda con-
cluída mas, para já, todos eles es-
tão abaixo dos mínimos. Nos
dois últimos anos, entre redu-
ção de entradas e aumento das
saídas, em particular as reser-
vas, todos se classificaram. Em
2011 não houve incorporações;
em 2012, foram limitadas.

Só em 2012, passaram à reser-
va 1267 efetivos (tinham sido
866 em 2011), devido à alteração
das regras: passou a ser cumula-
tivo ter 36 anos de serviço e 55
anos de idade, ao contrário do
que acontecia. A corrida às re-
servas foi sentida sobretudo no
Exército (646, o dobro do ano
anterior), mas também na Mari-
nha (392, mais 100 do que em
2011). Na Força Aérea, manteve-
-se praticamente na mesma, até
com uma ligeira diminuição.

Só no Exército, onde os cortes
serão mais sentidos (cerca de
metade dos 2000), as ideias pro-

postas giram em torno de uma
redução continuada nas entra-
das: menos alunos na academia
e, por outro lado, permanência
mais longa dos contratados e vo-
luntários (cuja retenção era até
agora bastante inferior aos seis
anos de limite máximo), redu-
ção das promoções. No total, o
Exército tem hoje um sistema
de forças abaixo dos 20 mil.

Na Marinha, a situação é seme-
lhante, tendo os seus efetivos já
abaixo dos números previstos
até dezembro de 2013. A Força
Aérea tenta conjugar os contrata-
dos de longa duração para não
ter de reduzir nas entradas o
que, a prazo, lhe criaria um pro-
blema ainda maior. Tal como de-
sabafava um oficial, o ramo tem
hoje um défice tão grande de ho-
ras de voo devido à falta de recur-
sos, que até estaria em condições
de dispensar alguns pilotos.

Aguiar Branco parece assim
ter ido além da troika e, até, das
suas próprias metas. Na segun-
da-feira, nas comemorações do
Dia do Exército, referia-se às
“medidas de emergência” que
foi obrigado a tomar. Como ele
próprio disse, “em linguagem co-
loquial: cortes”. E nada mais.
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Seja qual for o desfecho do progra-
ma de ajustamento em Portugal
— um segundo resgate que nin-
guém quer, ou um programa cau-
telar que nem sequer começou a
ser negociado ao nível do FMI, ao
que apurou o Expresso —, o país
estará sempre enquadrado por
condicionalismos muito exigen-
tes, que já existem e que, eventual-
mente, poderão ser agravados.

Essa constatação é válida mes-
mo que, na Alemanha, como tudo
indica, se venha a formar um go-
verno de grande coligação entre a
CDU da chanceler Angela Merkel
e do SPD, que poderá suavizar al-
gumas metas ou alocar mais re-
cursos para investimentos concre-
tos, ou optar por uma reforma
mais profunda e de conjunto da
união económico-monetária.

É esta a opinião de Maria João

Rodrigues, conselheira das insti-
tuições europeias, segundo a
qual os instrumentos criados pa-
ra tentar debelar a crise nos últi-
mos anos estão ligados a condi-
cionantes muito precisos. “E em
Portugal há muita gente que
não o percebeu”, disse a ex-mi-
nistra ao Expresso, citando
exemplos desses constrangimen-
tos já em vigor.

É o caso do Plano de Estabilida-
de e Crescimento (PEC), que foi
revisto por forma a que os Esta-
dos-membros estejam obriga-
dos a muito maior disciplina or-
çamental quanto ao défice e à dí-
vida, sob pena de multa; ou da
vigilância macroeconómica so-
bre os Estados quanto aos gran-
des desequilíbrios externos (dívi-
da privada, produtividade, com-
petitividade externa), que, se
não forem corrigidos, podem
ser alvo de sanção (multas ou
perda de fundos estruturais); ou
ainda de um outro instrumento,
ainda mais exigente: a apresen-
tação obrigatória anual por to-

dos os países de planos nacio-
nais de reforma, pelos quais são
monitorados quanto ao cumpri-
mento com base em recomenda-
ções específicas para o país —
mesmo que não tenham progra-
mas de troika.

Aligeirar ou agravar?

Um quarto exemplo, diz Maria
João, é a supervisão bancária,
que já é mais apertada e sê-lo-á
mais ainda com a união bancá-
ria; ou do fundo de estabilização
contra choques (instrumento de
convergência e competitividade,
que deverá ser discutido no Con-
selho Europeu de dezembro), cu-
jo acesso estará dependente da
assinatura pelo país de um con-
trato com a União Europeia,
comprometendo-se a fazer deter-
minadas reformas e atingir cer-
tos objetivos. Ou ainda, no caso
de o país querer beneficiar de ou-
tro instrumento (redução da dívi-
da pública através de um fundo
de redenção, por exemplo), terá

sempre de se comprometer com
uma trajetória de consolidação
orçamental muito apertada. Mes-
mo no contexto de uma emissão
de dívida com base numa even-
tual mutualização, teria de se
comprometer com uma trajetó-
ria de disciplina muito cerrada,
salienta a conselheira. “Somos
um país integrado numa união, a
qual entretanto se dotou de ins-
trumentos ainda mais enquadra-
dores, válidos para os 28 Estados-
-membros e especialmente para
os 10 da zona euro.”

A ex-ministra não exclui que
se vier a ser aprovado o tal fun-
do de estabilização, que permiti-
rá por exemplo, acorrer a situa-
ções de desemprego ou pobreza
muito elevadas em algum Esta-
do, ele venha a ser aplicado com
prioridade a países como Portu-
gal, reconhecido como um país
em situação “muito difícil”, mas
que se quer “salvar”.

Ao que tudo indica, no caso de
um programa cautelar, esses con-
dicionalismos serão tanto mais

exigentes quanto maior for o des-
vio que se vier a verificar na con-
clusão do programa de ajusta-
mento. E, para já, as perspetivas
não são animadoras, tendo em
vista as taxas de juro, mais ou me-
nos estabilizadas em torno dos
6% — um custo de soberania mui-
to puxado. E a decisão da partici-
pação do FMI nesse programa é
considerado um tema ainda pre-
maturo, mas provável. “Não fa-
ria sentido que um credor se reti-
rasse no momento em que deve-
rá começar a ser reembolsado”,
disse uma fonte internacional ao
Expresso. Esse reembolso só se
efetivará a partir de 2016.

Mesmo não estando concluí-
dos os relatórios da 8ª e 9ª ava-
liações, no final deste mês ini-
ciar-se-á já a 10ª — num momen-
to em que tudo estará ainda em
suspenso tanto quanto à aprova-
ção do orçamento como à possi-
bilidade de envio para o Tribu-
nal Constitucional de decisões
“estruturantes” como a da con-
vergência de pensões. L.M.

Portugal vai ter mais condicionalismos

Aguiar Branco recuperou
uma máxima do Governo
e foi além da troika
na redução de efetivos nas FA
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Número de efetivos é de 33 mil.
Era o objetivo para 2020

Cristas não perdeu “um
minuto a olhar” para a lei.
Mas o Executivo elaborou
um projeto de diploma,
retirado depois da polémica

Portugal está já obrigado
a constrangimentos
que não vão ser
aligeirados com o fim
da programa da troika

A nova legislação sobre cães, ga-
tos e outros animais de compa-
nhia (aves, répteis, anfíbios e pei-
xes), que Assunção Cristas dei-
xou cair há dias na sequência de
forte chuva de críticas, estava
numa fase avançada e na calha
para ser aprovada, ao contrário
do que a ministra da Agricultu-
ra e do Mar sugeriu.

Na quarta-feira, após 24 horas
de fogo cerrado sobre o Código
do Animal de Companhia, Cris-
tas arrumou a questão, dizendo
tratar-se de mero “trabalho téc-
nico dos serviços do ministério”
— declaração inicialmente feita
ao Expresso e depois repetida a
outros órgãos de comunicação.

A ministra salientou então que
ainda não fora “sequer discutido
nada a nível político”, e adotou
mesmo um tom impressivo:
“Não gastei um minuto a olhar
para isto, porque tenho muitas
outras prioridades.”

Ontem, ao Expresso, através
do gabinete de imprensa, reafir-
mou que “o Governo não tem
previsto qualquer agendamento
para discussão”, existindo ape-
nas “um projeto que não chegou
à fase de validação política no
seio” do Executivo.

No entanto, no final de maio, o
Governo enviara a várias entida-
des um anteprojeto de decreto-
-lei que visava a criação do Códi-
go do Animal de Companhia
(DL 214/2013). Tratava-se de
um esforço para coligir a legisla-
ção dispersa, acrescentando no-
vos artigos. Destes, o ponto
mais contestado nesta semana
foi o que pretendia limitar cães
e gatos por apartamento (dois e
quatro, respetivamente).

Algumas das instituições aus-
cultadas tornaram públicas as
suas posições. A Assembleia Re-
gional dos Açores, em “relatório
e parecer” comunicado ao Go-
verno central a 26 de junho, na-
da opôs ao teor do documento.
Já a Ordem dos Veterinários su-
geriu mais de cinco dezenas de
alterações (desde pequenas reti-
ficações a redações alternati-
vas), distanciando-se em muitos
pontos da proposta do Governo.

A desvalorização deste dossiê
feita pela ministra a meio da se-
mana surpreendeu entidades
que têm sido ouvidas pelo minis-
tério, num trabalho iniciado há
sete anos. Para aquelas, a inicia-
tiva legislativa estava efetiva-
mente em curso. Na véspera de
Cristas falar, um dos seus secre-
tários de Estado, Nuno Vieira e
Brito, afirmara: “Temos uma de-
cisão política a tomar e não pre-
tendemos fazer uma legislação
contra as pessoas.”

O deputado do CDS João Al-
meida levou a coisa ainda mais a
sério e falou em “fascismo higié-
nico”, por o “Estado” querer “li-
mitar o número de animais por
casa”. No mesmo comprimento
de onda, o PAN (Partidos pelos
Animais e pela Natureza) contes-
tou a “intervenção excessiva do
Estado na vida privada e fami-
liar dos cidadãos”. Para o PAN,
o projeto “promove o abandono
dos animais”.

Mas com a intervenção de Cris-
tas, o Código do Animal de Com-
panhia regressa às boxes. Afinal,
polémica que ladra não morde.
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