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Em Portugal há poucos debates tão polarizadas como o que se ergueu em torno da reestruturação 

da dívida pública. De um lado da barricada estão todos os que defendem que as dívidas são para 

pagar e que renegar as responsabilidades assumidas é uma prática de países em desenvolvimento. 

Estados modernos e responsáveis não enganam os seus credores nem repudiam as suas dívidas. E 

aqueles que o fazem (ou tentem fazer) pagam um preço alto. Apesar de a “diplomacia da 

canhoeira1“ ter deixado de ser uma opção viável desde o final do século XIX, hoje em dia, e para 

efeitos práticos, os credores continuam a poder exercer pressão sobre os devedores mais rebeldes 

– recorrendo a tribunais internacionais, congelando contas detidas no próprio país ou 

simplesmente deixando de conceder crédito.    

Do outro lado, lembra-se que as reestruturações de dívida são uma prática corrente ao longo da 

história. Os estudos mais recentes mostram que os países – mesmo os desenvolvidos – 

incumprem, e incumprem com frequência. Os contratos negociados com os credores são apenas 

um entre os vários compromissos importantes que o Estado deve respeitar, e não faz sentido que 

na hierarquia de responsabilidades os credores tenham precedência sobre funcionários públicos, 

pensionistas e contribuintes. De resto, os resultados da consolidação orçamental iniciada em 2011 

só confirmam que a reestruturação da dívida, mais do que uma opção racional a seguir, é um facto 

que acabará por se impor. A dívida pública estava nos 96,2% do PIB em 2010; quatro anos depois, 

está perigosamente próxima dos 130% do PIB. Discutir a reestruturação, neste contexto, serve 

apenas para antecipar um debate inevitável.  

Para quem segue de fora a discussão, tudo isto poderá ser frustrante. O debate parece mais um 

confronto ideológico, em que os dois lados gritam mas não comunicam, do que uma análise 

rigorosa dos prós e contras da opção. A sugestão que farei aqui é que, ao contrário do que possa 

parecer, a escolha entre pagar ou não pagar a dívida pública pode ser avaliada à luz de alguns 

princípios básicos de economia e finanças públicas. E que a posição concreta em que Portugal está 

                                                                    
1
 Durante o século XIX alguns países usaram a força militar para assegurar o reembolso dos seus 

créditos. A Inglaterra chegou a invadir o Egipto (1882) e Istambul (1876) na sequência de 
incumprimentos. Os Estados Unidos atacaram o Haiti em 1915, entre outros casos.  



neste momento faz com que os contras da opção de rejeitar a consolidação orçamental superem 

claramente os seus prós. A mensagem de fundo, em todo o caso, é simples: apesar de fazer todo o 

sentido procurar formas de reduzir ao máximo o fardo imposto pela dívida – o que poderá passar 

por acordos com os credores ou até reestruturações silenciosas –, Portugal não está em posição de 

forçar acordos sob a ameaça do default. O que recomenda prudência a quem estiver a pensar erigir 

programas políticos em torno da bandeira da reestruturação.  

 

Centenas e centenas de reestruturações 
 

Antes de mais, convém precisar a terminologia. Reestruturação, default e outros termos são 

frequentemente usados de forma indiferenciada, mas não designam exactamente a mesma coisa. 

Por reestruturação entende-se qualquer tipo de troca de um determinado instrumento de dívida – 

como um empréstimo ou uma obrigação – por um novo instrumento de dívida (ou até dinheiro) 

através de um processo legal. Em princípio, o novo instrumento terá menor valor do que aquele 

que substitui, seja porque o montante a amortizar e/ou os juros a pagar são inferiores, seja porque 

a maturidade do título é superior. Um default, por sua vez, ocorre sempre que um devedor não 

consegue cumprir as obrigações estipuladas no contrato – seja porque não paga tudo o que deve, 

seja porque o faz fora de horas2.  

Defaults e as reestruturações estão obviamente ligados. Muitas reestruturações acontecem após 

os defaults terem acontecido, regularizando juridicamente uma situação que de facto já se 

materializou. Outras sucedem-se antes de o Estado falhar pagamentos, e evitam assim o 

incumprimento oficial, facilitando a gestão da situação. Em teoria, a perspectiva de um default 

inevitável constitui um forte incentivo para que credores e devedores encontram negoceiem 

atempadamente um acordo de reestruturação. Na prática, e como não é fácil para os credores 

avaliarem com precisão a real capacidade do devedor de pagar as suas dívidas, a maior parte das 

reestruturações tende a ocorrer após os defaults.  

As reestruturações são frequentes. Estão documentados mais de 600 casos reestruturação de 

dívida pública detida por credores externos entre 1950 e 2013, a maior parte dos quais envolvendo 

países em vias de desenvolvimento (há vários países de médio rendimento, mas a Grécia é o único 

país desenvolvido do lote). Porém, vale a pena olhar com mais atenção para estes casos para 

perceber o que está em causa nestes acordos. A Caixa 1 fornece um resumo dos procedimentos 

típicos levados a cabo nas reestruturações negociadas no âmbito do Clube de Paris. 

                                                                    
2
 As definições são retiradas de “Sovereign Debt Restructurings 1950-2010: Literature Survey, Data and 

Stylized Facts”, tal como o resto dos factos referidos nesta secção 



 

O facto de as reestruturações implicarem um programa do FMI (pelo menos no caso do Clube de 

Paris) pode parecer um contrassenso, mas não é. Do ponto de vista dos credores, a participação do 

FMI representa a certeza de que o ‘perdão de dívida’ concedido tem como contrapartida uma 

melhoria efectiva da sua situação orçamental (e, portanto, da sua capacidade de servir a dívida 

remanescente no futuro). Já o facto de os devedores aceitarem o programa resulta provavelmente 

do reconhecimento de que um perdão de dívida associado à participação do FMI será, ainda assim, 

menos custoso do que pura e simplesmente deixar de pagar a dívida – a única alternativa que 

restaria caso os credores não aceitassem renegociar os termos dos empréstimos. Deste ponto de 

vista, o resultado efectivo de um processo de reestruturação traduz apenas as forças relativas que 

credores e devedores conseguem exercer no braço-de-ferro do processo negocial.  

Também é importante notar que, contrariamente à percepção comum, uma boa parte das 

reestruturações acaba sem qualquer espécie de “perdão de dívida” no sentido comum do termo. 

Na maior parte dos casos, os credores limitam-se a aceitar um prolongamento da maturidade da 

dívida; o país em dificuldades ganha alguma margem de manobra na gestão da sua tesouraria, já 

que o calendário de amortizações é aliviado – mas mantém a responsabilidade de pagar a dívida, 

na sua totalidade e com os juros inicialmente contratados. As imagens de baixo mostram: i) a 

percentagem de reestruturações feitas no âmbito do Clube de Paris que levaram a uma redução do 

valor facial da dívida reestruturada; ii) a redução do valor facial da dívida reestruturada no âmbito 

Caixa 1. O Clube de Paris e reestruturações 

O clube de Paris é um grupo informal de credores onde se discutem empréstimos bilaterais 

feitos entre Governos – deixa portanto de fora os empréstimos garantidos por bancos. O 

procedimento habitual é simples: um país em dificuldades deve abordar o Secretariado do 

Clube e demonstrar, com análises financeiras e económicas, que não tem capacidade para 

continuar a servir a sua dívida nos termos iniciais. O país terá também de se comprometer a 

acordar um programa de ajustamento macroeconómico com o FMI, de forma a garantir aos 

credores que a reestruturação é de facto utilizada para melhorar as perspectivas financeiras 

do requerente. Cumpridas estas condições, começam as negociações entre entre o devedor 

e os credores. O acordo final, apesar de não ser legalmente vinculativo, fixa os valores 

mínimos que a reestruturação deve atingir, e que servem de balizas às negociações 

posteriors, feitas já numa base bilateral.  



do Clube de Londres, um fórum semelhante ao Clube de Paris mas composto por representantes 

da banca privada.  

 

 

 

 Em ambos os casos a maior parte das reestruturações acaba sem qualquer redução do valor facial 

da dívida pública. Esta tendência é mais notória no caso do Clube de Londres, o que 

provavelmente reflecte apenas o facto de esta amostra incluir países mais desenvolvidos e, 

portanto, com menos dificuldades (países em desenvolvimento recebem mais facilmente 

financiamento de outros Estados do que da banca internacional). Mas a ideia central a reter é que 

os processos de reestruturação nunca são “maná do céu”. Dependendo, como dependem, do 

assentimento dos credores, as reestruturações serão tão mais prováveis quanto mais inevitáveis 

forem os defaults que pretendem evitar. E o alívio orçamental que permitem será muito mais 
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determinado pelo risco que a trajectória da dívida pública comporta para quem a financia do que 

dos desejos e anseios dos devedores.  

Sob este prisma, não é difícil perceber por que é que qualquer abordagem dos credores no sentido 

de propor uma reestruturação seria inútil: neste momento, a generalidade dos credores pura e 

simplesmente não acredita que haja risco de default. O facto de os investidores estarem dispostos 

a deter títulos de dívida portuguesa que rendem uma míngua de 3,5% nas maturidades mais 

longas é bem revelador da confiança que depositam na capacidade do Estado em pagar essa 

dívida3. É possível que estas expectativas e crenças estejam desajustadas e venham a revelar-se 

excessivamente optimistas; em todo o caso, convém ter presente que são essas expectativas que 

irão moldar a reacção dos credores a qualquer tipo de pedido de reestruturação. 

 

A reestruturação em curso 
 

Mas a crença de que Portugal vai conseguir honrar a sua dívida é relativamente recente. Há menos 

de um ano, as taxas de juro implícitas das obrigações a seis anos estavam nos 6%, e mesmo esse 

valor era um progresso notável relativamente aos 10% que chegaram a ser atingidos no início de 

2011 ou aos 15% de 2012. Uma ideia que chegou a ganhar algumas raízes era que Portugal estava 

preso num ciclo vicioso de austeridade e recessão, em que a contracção da actividade económica 

era tão profunda que minava (quase) todos os resultados orçamentais das medidas de 

consolidação das contas públicas.  

Uma parte da solução para melhorar a perspectiva financeira e económica de Portugal (e do resto 

da periferia europeia) foi, naturalmente, a reestruturação da sua dívida. A reestruturação foi 

silenciosa, conduzida no secretismo dos gabinetes europeus e anunciada sem invocar a palavra 

tabu. Mas não deixou de encaixar, para todos os efeitos, na definição académica de 

reestruturação: uma alteração legal dos termos do contrato de dívida claramente benéficas para o 

devedor. Em particular, foram feitas três alterações de muito relevo, em dois momentos distintos: 

 Em Julho de 2011, o Conselho da União Europeia anunciou alterações nas condições dos 

empréstimos feitos pelos países europeus aos países sob assistência financeira. Até aí, a 

taxa de juro cobrada era igual à taxa de juro conseguida nos mercados, mais um prémio de 
                                                                    
3
 Note-se que isto não é incompatível com a ideia de que o BCE teve um papel importante na descida 

das taxas de juro da dívida dos países europeus da periferia. O BCE pode eliminar pânicos súbitos 
alimentados por riscos de “profecias auto-cumpridas”, e foi provavelmente esse o risco que reduziu a 
partir de 2012. Mas num cenário de default iminente não há razões para crer que a acção do BCE seja 
suficiente para induzir o sector privado a deter esses títulos. Isso só aconteceria caso houvesse a certeza 
de que em qualquer cenário os títulos poderiam eventualmente ser vendidos ao BCE, o que parece 
pouco credível. 



cerca de 2 pontos percentuais – esse prémio foi abandonado. As maturidades dos 

empréstimos também foram revistas, com os prazos médios de reembolso a subirem de 

7,5 anos para um mínimo de 15 anos4.  

 

 Em Junho de 2013, o Conselho da União Europeia melhorou novamente as condições da 

ajuda financeira. As maturidades dos empréstimos europeus foram alargadas com um 

prolongamento adicional de sete anos5.  

Convém não subestimar a dimensão desta reestruturação. Segundo a informação mais recente6, 

Portugal deve cerca de 51.100 milhões de euros aos países europeus, através do MEEF e do FEEF 

(os veículos financeiros que obtêm dinheiro nos mercados e o canalizam para Portugal). A 

eliminação do prémio de risco inicialmente cobrado representa uma poupança anual de cerca de 

1000 milhões de euros – ou 0,6% do PIB todos os anos em que os empréstimos estão ‘vivos’. A 

alteração das maturidades, por sua vez, significa que nos próximos dez anos o Estado português 

apenas vai ter de reembolsar cerca de 15 mil milhões de euros do empréstimo europeu (e não a 

totalidade dos 51 mil milhões, como aconteceria num cenário de ausência de reestruturação). 

Alguns podem achar estranho que algo desta dimensão tenha passado relativamente ao lado do 

radar da opinião pública. Outros não deixarão de apontar a contradição evidente entre a o discurso 

público do Governo e dos organismos europeus, para quem reestruturar foi sempre um tabu, e 

aquilo que de facto levaram a cabo. Em ambos os casos a explicação é estratégica. Nenhum 

agente económico – muito menos um Estado em aperto financeiro – rejeitaria, no seu perfeito 

juízo, a possibilidade de pagar menos juros pela sua dívida. A partir do momento em que essa 

possibilidade se abriu7, não faria sentido recusá-la. Ao mesmo tempo, tanto o Governo como a 

Europa têm todo o interesse em transmitir aos mercados a ideia de que a reestruturação está fora 

de questão, de maneira a reduzir a percepção de risco e tornar mais fácil o seu financiamento. Um 

Governo que admita abertamente que a reestruturação é uma opção em carteira está a dar um 

passo de gigante para a tornar cada vez mais provável. A melhor estratégia é, portanto, negociar 

em segredo com os credores oficiais e garantir aos restantes que um haircut está fora de questão. 

                                                                    
4
 Detalhes em http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123978.pdf 

 
5
 Ver http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/137563.pdf  

 
6
 Consultar boletim do IGCP: http://www.igcp.pt/fotos/editor2/2014/Boletim_Mensal/10_BMensal.pdf  

 
7
 E há muitas explicações para a decisão europeia, desde a pressão pública (recorde-se que em 2011 

chegou a falar-se em “agiotagem” por causa da taxa de juro cobrada) ao receio de que a dívida pública 
estivesse prestes a entrar numa trajectória insustentável, passando pela simples tese da 
“solidariedade”. Saber ao certo qual foi a razão é, para que está a ser feito, pouco relevante. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123978.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/137563.pdf
http://www.igcp.pt/fotos/editor2/2014/Boletim_Mensal/10_BMensal.pdf


Neste contexto, convém ser um pouco mais preciso quando se defende a reestruturação da dívida 

pública. Se defender a reestruturação significa negociar com a Europa (e eventualmente com o 

FMI) uma melhoria progressiva dos termos dos empréstimos já contraídos, então essa posição não 

propõe nenhuma ruptura com a política actual, e corresponde largamente àquilo que tem estado a 

ser feito ao longo dos últimos três anos. Se por reestruturar a dívida se entende renegociar a dívida 

em posse do sector privado (nacional ou estrangeiro), então é difícil perceber qual seria o 

argumento utilizado para obter o assentimento dos credores, já que o principal incentivo – a 

crença de que um default é possível – está claramente ausente.  

 

Default e tiros no pé 
 

Uma possibilidade mais radical é que os pedidos de ‘reestruturação da dívida’ designem, na 

verdade, a intenção de cessar unilateralmente os pagamentos aos credores. É verdade que muitos 

economistas, quando inquiridos sobre o assunto, rejeitam essa possibilidade e afirmam 

explicitamente que a reestruturação teria de ser negociada, e não imposta aos credores8. Ainda 

assim, vale a pena explorar a questão. Em primeiro lugar, porque a probabilidade de uma 

reestruturação ser aceite depende sempre, em última análise, da probabilidade de um default 

acontecer, e nesse sentido ambos são indissociáveis. Em segundo lugar, porque, mesmo que os 

proponentes mais refinados da reestruturação não defendam o default, é precisamente a essa 

ideia que o imaginário popular associa a ideia de uma reestruturação – o que de resto está bem 

patente no slogan “Não pagamos” que a costuma acompanhar.   

Os ganhos e perdas de um default dependem crucialmente da posição orçamental que um Estado 

apresente no momento do default – em particular, do saldo primário de que dispõe. O saldo 

primário representa o saldo orçamental expurgado da despesa com juros, ou seja, a diferença 

entre receitas totais e despesas totais antes de se levar em conta o fardo da dívida.  

Para perceber a importância do saldo primário, imagine-se dois casos diferentes, idealizados na 

tabela seguinte. O quadro apresenta a totalidade de receitas de cada Estado, a despesa sem juros 

e a despesa com juros. Se o somatório das despesas totais for superior às receitas, o Estado tem de 

pedir emprestado nos mercados, e esse valor é reportado na última coluna, que assinala os 

“empréstimos”. A unidade escolhida é, para todos os efeitos, irrelevante.  

                                                                    
8
 É o caso de Ricardo Cabral, Francisco Louçã, Eugénia Pires e Pedro Nuno Santos, autores de “Um 

Programa Sustentável para a reestruturação da dívida portuguesa”. Tanto quanto sei, esta é a única 
proposta concreta desenhada para Portugal. O documento completo, apresentado em Julho de 2014, 
está disponível em: http://www.esquerda.net/sites/default/files/relatorio_divida_7_julho_completo.pdf  

http://www.esquerda.net/sites/default/files/relatorio_divida_7_julho_completo.pdf


Caso Receitas Despesa s/ juros Juros Empréstimos 

1 30 35 5 10 

2 30 25 15 10 

  

Em ambos os casos o Estado o mesmo nível de receitas (30) e despesas (40), de onda resulta um 

mesmo défice (10). Mas há uma diferença crucial: no primeiro caso, os juros absorvem 5 unidades 

de despesa, ao passo que no segundo absorvem 15.  

Esta diferença no valor do saldo primário confere ao Estado 2 uma vantagem sobre os credores 

que o Estado 1 não tem. Imagine-se que o Estado 2 decide fazer um default completo na 

totalidade da sua dívida. Esta opção teria uma consequência praticamente certa: os mercados 

deixariam de dar crédito adicional ao Governo, pelo que os empréstimos teriam de ser 

automaticamente reduzidos a zero. Acontece que a despesa com juros já excedia o valor dos 

empréstimos contraídos todos os anos. Ou seja, os empréstimos não serviam para financiar 

serviços públicos, a segurança interna ou prestações sociais; serviam apenas para honrar a dívida já 

contraída. Renegando essa mesma dívida, o Estado perderia empréstimos no valor de 10, mas 

também reduziria as despesas em 15. Os 5 adicionais poupados com o default podem ser utilizados 

para aumentar a provisão de serviços públicos, por exemplo, resultando num ganho líquido para os 

cidadãos.  

A situação é bastante diferente no caso do Estado 1. Se o Estado 1 deixasse de servir a sua dívida, 

pouparia 5, reduzindo a sua despesa total de 40 para 35. Mas quando os mercados deixassem de 

garantir crédito, os empréstimos também seriam reduzidos de 10 para zero. Neste caso, porém, e 

ao contrário do que acontece no caso 2, a poupança obtida com o factor juros (5) é inferior às 

perdas impostas pelo colapso dos ‘empréstimos’. No final do processo, o Estado 1 teria despesas 

de 35, receitas de 30 e seria incapaz de financiar a diferença. O resultado – teria de cortar mais as 

despesas, ou subir as receitas (eventualmente via impostos) até que ambas estivessem 

equilibradas.  

O que o exemplo tenta clarificar é que a decisão de não pagar a dívida pode ser um verdadeiro tiro 

no pé caso. Um país que tente ganhar margem de manobra orçamental renegando o serviço da 

sua dívida pode acabar por descobrir muito rapidamente que esta opção agrava, em vez de 

reduzir, a sua restrição orçamental, obrigando-o a mais cortes de despesa e/ou subidas de 

impostos. E para que este resultado contraintuitivo se verifique, basta que a despesa com juros 

seja inferior ao valor dos empréstimos contraídos pelo Estado a cada ano - ou seja, basta que o 

saldo primário seja negativo. A única hipótese implícita subjacente a este exercício é que o repúdio 

da dívida por parte do Estado leva imediatamente os mercados a cortarem os fluxos de crédito. É 

verdade que o Estado pode sempre contornar esta limitação recorrendo ao financiamento directo 



do Banco Central, mas esse argumento não é relevante no contexto europeu, em que esse tipo de 

operações não é possível. 

Este não é um exemplo puramente académico. Desde 2010, quando pediu oficialmente ajuda 

financeira aos países europeus e ao FMI, a Grécia teve de aplicar uma dose verdadeiramente 

indómita de austeridade – o seu saldo primário estrutural9 (uma métrica típica neste tipo de 

análises) melhorou em 15% do PIB, o que é de longe a variação mais violenta que se pode 

encontrar nas bases de dados disponíveis. Para muitos observadores, a resignação dos políticos 

gregos às imposições europeias é um verdadeiro quebra-cabeças: por que aceitariam 

voluntariamente submeter o país uma experiência tão traumática? A explicação, provavelmente, é 

muito simples: entre 2010 e 2013, o saldo primário grego foi sempre negativo. O default não 

permitia diminuir o garrote financeiro imposto ao Estado grego. Só em 2014 é que o saldo 

primário entrou finalmente em território positivo – e talvez não seja mera coincidência que tenha 

sido precisamente em 2014 que a austeridade (novamente avaliada pela variação do saldo 

primário estrutural) tenha finalmente chegado ao fim. 

Assim, não foi o respeito pelos credores ou a preocupação com a saúde do sistema financeiro 

europeu que impediu os políticos gregos de fazerem default. Provavelmente, foi apenas a tomada 

de consciência de que essa seria uma alternativa ainda mais dolorosa do que a consolidação 

orçamental que estava a ser colocada em cima da mesa pela Troika. E daí que os Governos tenham 

mudado (a Grécia teve três eleições) mas a política tenha sido sempre a mesma. A esse respeito, 

cito o seguinte trecho de Paul Krugman, que captura bem a essência do dilema com que os países 

periféricos se depararam10: 

“It’s not too hard to see what Europe as a whole – which, in practice, means the ECB and the 

Germans – should be doing: less demands for austerity, much more general reflation (…) It’s 

much harder, however, to say what the leaders of such peripheral economies should do. 

Unilateral default won’t solve the competitiveness problem, and at least for now would 

actually worsen the fiscal squeeze, since they’re all still running primary deficits” 

É fácil perceber onde o argumento nos leva. Se o default só faz sentido quando o saldo primário é 

positivo, convém saber em que ponto está Portugal neste momento. É isso que a imagem de baixo 

                                                                    
9
 O saldo primário estrutural designa o défice sem juros ‘ajustado’ às condições cíclicas da economia. A 

variação do saldo primário estrutural pode ser vista como uma medida da ‘dose’ de consolidação 
orçamental aplicada pelo Governo. O défice efectivo é uma métrica pobre porque é influenciado pela 
robustez da economia, e por isso pode dar uma ideia errada daquilo que as autoridades estão de facto a 
fazer a nível orçamental. 
 
10

 Ver entrada em http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/02/23/euro-
agonistes/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1  

http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/02/23/euro-agonistes/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/02/23/euro-agonistes/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1


faz, mostrando os saldos primários de 2010 a 2015 – os valores para 2014 são as previsões que 

constam do Orçamento do Estado para 2015. 

 

 

O saldo primário português já é positivo desde 2013. E embora a magnitude desse excedente não 

seja suficiente para dar grande margem de manobra a um eventual default, a situação pode mudar 

em 2015. Segundo o Orçamento do Estado, as receitas próprias do Estado já serão este ano 

superiores às despesas primárias em 2,2% do PIB – o Estado poderia deixar de pagar os juros que 

não ficaria dependente de empréstimos para cobrir as suas despesas, e até ganharia folga 

orçamental para aumentar a despesa pública.  

Na verdade, esta conclusão é prematura. Até aqui, assumiu-se sempre, por conveniência que os 

credores eram estrangeiros, pelo que o default permitiria ‘exportar’ integralmente as dores da 

austeridade. Mas há uma complicação adicional a introduzir agora: na prática, uma boa parte da 

dívida pública é detida por residentes – são pequenos aforradores que compraram certificados de 

Aforro, bancos que fizeram empréstimos ao Estado ou fundos de investimento que detêm 

obrigações do Tesouro. Um exemplo extremo permitirá clarificar o problema que esta 

particularidade traz: se toda a dívida pública for devida a portugueses, então o default não 

representa qualquer tipo de ganhos para o país como um todo. O que os portugueses ganham 

enquanto contribuintes (por exemplo, porque em consequência do default pagam menos impostos 

para servir a dívida) perdem enquanto credores. Os portugueses-credores não serão 

necessariamente as mesmas pessoas que os portugueses-contribuintes, mas isto apenas implica 

que as perdas serão redistribuídas entre os portugueses, e não que serão impostas ao exterior.   

De volta aos números: segundo os dados mais recentes, qual é a percentagem de dívida pública 

em mãos nacionais? De acordo com o Banco de Portugal, que compila essa informação numa base 

mensal, cerca de 40% de toda a dívida pública é, na prática, dívida que os portugueses devem ‘uns 
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aos outros’. O gráfico seguinte sistematiza esta informação, desagregando a dívida por 

instrumento e traçando uma linha com a percentagem correspondente.  

 

 

 

Agora, algumas contas. Portugal vai gastar cerca de 8,8 mil milhões de euros com juros em 2015, 

segundo o Orçamento do Estado. Se 40% deste valor for devido a residentes11, então há cerca de 

3,5 mil milhões de euros de juros – perto de 2% do PIB – que não são ‘reestruturáveis’ (ou, de 

forma mais rigorosa, que representam perdas para o próprio país). Assim, o saldo primário 

efectivamente relevante para determinar se o default faz ou não sentido de um ponto de vista de 

custo/benefício é o saldo primário expurgado destes 2% do PIB. Esse saldo primário é de apenas 

0,2% (2,2 – 2).  

Se se assumir que a dívida pública detida por nacionais não deve ser reestruturada (ou que, sendo 

reestruturada, os seus detentores devem posteriormente ser compensados pelo próprio Estado), a 

margem de manobra disponível para deixar de pagar juros e aumentar a despesa com as 

poupanças correspondentes é praticamente inexistente. As poupanças seriam quase totalmente 

compensadas pela redução do financiamento que se seguiria ao default. Este raciocínio, refira-se, 

não leva em conta nenhum dos mais que prováveis efeitos colaterais negativos do default, como 

disputas jurídicas em tribunais internacionais. O default não passa na análise de custo/benefício 

                                                                    
11

 Assumindo que a percentagem de juros pagos a nacionais é igual à percentagem de dívida detida por 
nacionais. Na prática, sabemos que uma boa parte da dívida detida pelo estrangeiro (a ajuda oficial 
garantida pela Europa e pelo FMI) é remunerada com juros bastante abaixo da média, pelo que a parte 
nacional deverá receber juros acima da média. Por essa razão, o cálculo é assumidamente conservador. 
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pelo simples facto de que falha no seu objectivo mais óbvio: a suavização da restrição orçamental 

do Estado. No processo negocial que antecede uma reestruturação, a possibilidade de default é a 

principal arma que os devedores têm para pressionar os credores. Mas, no caso de Portugal, a 

arma está, antes de tudo, apontada à nossa própria cabeça. 

Lições da História 
 

Um corolário dos parágrafos anteriores é que um default só poderá ser bem-sucedido em 

circunstâncias muito particulares. Não só é necessário que o saldo primário seja positivo, como é 

necessário que esse superavit seja tanto maior quanto maior for a percentagem de dívida pública 

detida por residentes. Estas são exigências consideravelmente limitadoras.   

A restritividade destas condições, porém, contrasta com a quantidade assombrosa de defaults ao 

longo da história mundial. Segundo a investigação mais recente, o incumprimento é um fenómeno 

antigo e recorrente. Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart compilaram dados para um período 

extremamente longo, que abrange mais de dois séculos de história económica mundial. Um dos 

resultados é o quadro replicado em baixo, que mostra a percentagem de países que em cada 

momento esteve oficialmente em incumprimento. Durante a II Guerra Mundial, a fracção de 

países em default chegou a aproximar-se dos 40%; em períodos menos excepcionais, a 

percentagem rondou com frequência os 10%. 

 

Como se compatibiliza esta evidência com a ideia de que os defaults só fazem sentido em 

circunstâncias muito específicas?  



Em primeiro lugar, convém notar que talvez as circunstâncias não sejam tão específicas quanto 

parecem. Os dados relativos à nacionalidade da dívida pública estão dispersos e são normalmente 

difíceis de obter, mas os valores dos saldos primários costumam estar disponíveis nas bases de 

dados canónicas (FMI, OCDE, Comissão Europeia, etc.), e segundo estas fontes não é nada 

incomum os Estados Soberanos terem com frequência saldos primários positivos. Em 2007, por 

exemplo, mais de metade dos países para os quais o FMI disponibiliza dados tinham um superavit 

primário, sendo que em muitos destes casos o valor respectivo era efectivamente muito elevado 

(10% dos países têm superavits superiores a 5% do PIB). Os défices na periferia europeia são 

endémicos, mas esta parece ser uma característica particular destes países, e não a norma na 

generalidade dos Estados. 

Em segundo lugar, a condição do saldo primário positivo só é necessária caso o Estado dependa 

única e exclusivamente dos mercados para se financiar. Na prática, e durante grande parte da 

história, houve pelo menos duas formas de garantir o financiamento público quando os 

investidores estavam relutantes em emprestar fundos: o financiamento monetário através do 

banco central – isto é, empréstimos feitos pela autoridade monetária – e o financiamento ‘forçado’ 

através da canalização obrigatória das poupanças dos residentes (“repressão financeira”). 

A margem de manobra de um Estado aumenta consideravelmente sempre que alguma destas 

duas opções permanece activa. Para a Grécia, o default, numa situação de défice primário, 

implicaria perder acesso a empréstimos adicionais, conduzindo dessa forma a um agravamento da 

restrição orçamental. Para muitos outros países, o problema poderia ser contornado, bastando 

para isso ordenar ao banco central que assumisse a responsabilidade de financiar o défice, ou 

limitando legalmente as opções de investimento dos particulares, de modo a que os empréstimos 

ao Estado se tornassem mais apelativos. Estas opções não dispensam os países em causa de pelo 

menos alguma disciplina orçamental, uma vez que a repressão financeira e a monetização dos 

défices também trazem, por si mesmas, problemas sérios; mas pelo menos aumentam os seus 

graus de liberdade, tornando relativamente mais apelativo o default sempre que o ajustamento 

orçamental necessário para o corrigir for demasiado violento.  

A razão pela qual os países da periferia europeia têm até agora preferido aceitar os programas de 

consolidação em vez de optarem pela via do default, historicamente tão frequente, tem assim 

sobretudo que ver com uma diferença profunda das circunstâncias envolventes. Durante grande 

parte da história económica dos dois últimos séculos, os Governos tiveram pelo menos algum 

poder sobre a autoridade monetária e sobre os fluxos de capitais. Os países europeus operam, a 

esse nível, num contexto completamente diferente: ao nível monetário, o Banco Central está 

estatutariamente impedido de fazer empréstimos; ao nível financeiro, as regras de concorrência 



da União Europeia não aceitam controlos de capitais e/ou outras formas de repressão financeira. 

Tudo isto faz com que o default perca uma boa parte do seu apelo enquanto opção económica. 

Analisar todas as situações de incumprimento é obviamente impossível, mas vale a pena referir 

pelo menos um caso que, pela sua importância e notoriedade, ganhou um estatuto quase 

mitológico entre alguns dos partidários da reestruturação: a Argentina, que em 2002 deixou de 

honrar a sua dívida e assumiu um dos defaults mais espectaculares da história recente.  

Quando o default foi decretado, a economia argentina já acumulava uma recessão de quase 20% 

do PIB relativamente ao ‘pico’ atingido em 1997. O Governo tinha-se comprometido com um 

violento programa de ajustamento patrocinado pelo FMI, que tinha como objectivo manter estável 

o câmbio entre o dólar e a divisa nacional, o peso. A sua demissão no final de 2011, e o 

incumprimento em grande escala que se seguiu, foram vistos por muitos observadores como o 

prenúncio do colapso. 

A realidade acabou por ser ligeiramente diferente. É verdade que o PIB contraiu a uma taxa 

recorde, tombando 5% em apenas três meses. Mas a recuperação que se seguiu foi rápida e 

robusta, com a actividade económica a atingir rapidamente taxas de crescimento na casa dos 9%. 

Mais impressionante ainda, o ritmo de expansão não se reduziu significativamente ao longo dos 

anos seguintes, mantendo-se consistentemente acima dos 8%. 

 



A robustez da recuperação é sem dúvida impressionante12. A relevância do caso para o debate 

feito em Portugal é, contudo, menos óbvia.  

A primeira explicação tem que ver com a questão já abordada da situação orçamental ao 

momento do default. Em 2001, a Argentina tinha um saldo primário pequeno (0,5% do PIB) mas 

positivo, o que a colocava numa situação confortável face aos credores. Mais importante ainda, 

praticamente todos os juros eram pagos a investidores estrangeiros. De facto, apesar de a dívida 

externa representar pouco mais de metade da totalidade da dívida pública da altura (53,7% do 

PIB), o pagamento de juros era quase totalmente destinado ao exterior, como se vê no quadro de 

baixo.  

 

Mas tudo isto pode ter jogado um papel pouco relevante a partir do momento em que a Argentina 

aceitou abandonar a paridade com o dólar. Ao abdicar da âncora cambial que até então tinha 

vigorado, a política monetária argentina deixou de estar, para todos os efeitos, subordinada à 

política monetária americana. E, ao fazê-lo, libertou-se definitivamente do espartilho em que os 

países europeus se encontram colocados: a ausência de um banco central que financie o défice do 

Estado caso os mercados deixem de o fazer o – como deixariam, sem dúvida, num cenário de 

default.  

Em suma, o caso argentino é pouco relevante para analisar a realidade portuguesa porque as suas 

circunstâncias eram radicalmente diferentes das que vigoram em Portugal em 2014. Em particular, 

não se verificavam nenhum dos constrangimentos que tornam o default uma opção especialmente 

dolorosa – a ausência de mecanismos de financiamento extra-mercado e a grande percentagem 

de juros pagos da dívida pública pagos a residentes.  

Finalmente, a própria importância do default para a recuperação económica é no mínimo 

duvidosa. O argumento típico para o default é que a poupança que o não pagamento de juros 

permite pode ser canalizado para outros fins – o que corresponde, na prática, a um aumento do 

défice primário (compensado pela redução da despesa com juros). Na verdade, o que aconteceu 
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 Em todo o caso, os dados oficiais devem ser lidos com alguma prudência, já que são conhecidos os 
problemas das estatísticas económicas argentinas. 



na Argentina foi precisamente o contrário. Em 2001, o saldo primário estava em 0,5%, valor que 

passou para 3,9% em 2004 – o saldo não só não se degradou como aumentou imenso. E mesmo 

numa óptica de contabilidade do crescimento a importância da despesa pública parece ter sido 

marginal: do crescimento acumulado de 50,9% registado entre 2002 e 2007, o consumo público 

representou pouco mais de 3%. Em retrospectiva, o default parece ter sido muito mais uma 

consequência inescapável da desvalorização cambial (que aumentou imenso os encargos da dívida 

expressa em moeda estrangeira) do que uma política consciente de estímulo ao crescimento. 

 

Estamos mesmo condenados? 
 

Desde que Portugal iniciou o processo de consolidação das contas públicas, a economia já passou 

pela mais longa recessão da sua história moderna (três anos consecutivos de contracção da 

actividade) e a taxa de desemprego pulou de 12 para 16,5%. Os resultados orçamentais, apesar de 

positivos, não foram brilhantes, com as metas a serem sucessivamente falhadas.  

Hoje, o défice orçamental e a dívida pública continuam distantes das metas fixadas pelas novas 

regras europeias13. Essas regras exigem um saldo estrutural de -0,5% do PIB e uma dívida pública 

de 60% do PIB. Em 2014, Portugal deve fechar o ano com um saldo estrutural de -1,3% e uma 

dívida pública de 127,2% do PIB, segundo o Orçamento do Estado para 2015. Face a isto, vários 

economistas defendem que esta via é a garantia de austeridade permanente, prolongando 

durante décadas a recessão dos últimos anos. A reestruturação da dívida surge, assim, como a 

única alternativa viável.  

Este diagnóstico está provavelmente errado. Alguns dos argumentos em que se baseia resultam 

simplesmente de má compreensão da macroeconomia subjacente. Outros são razoáveis e 

levantam questões pertinentes, mas provavelmente exageram bastante os custos efectivos desta 

opção. Abordam-se de seguida alguns dos principais. 

 

1. As metas do TO implicam sacrifícios intoleráveis 

Obter um saldo estrutural próximo do equilíbrio (-0,5% do PIB) pode parecer uma tarefa 

hercúlea para um país que nunca em democracia conseguiu ter défices inferiores a 2,8% do 

PIB14. Mas convém colocar o desafio em perspectiva. Em 2010, o saldo estrutural português 

era de -8,4%. Em 2014, deve ficar nos -1,3%. O ajustamento estrutural feito nos últimos quatro 
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 As regras fazem parte do Tratado Orçamental. 
14

 Os 2,8% foram atingidos em 1977, de acordo com as novas regras estatísticas (SEC2010). 



anos foi portanto de 7,1 p.p. Comparado com este ajustamento acumulado, o caminho que 

ainda falta percorrer é relativamente residual: apenas 0,8 p.p.  

A questão da dívida pública é diferente. Neste caso, o objectivo não é apenas estabilizar a 

dívida num nível ligeiramente mais favorável do que o actual (como acontece com o saldo 

estrutural), mas trazê-la para um valor bastante inferior (60% contra os actuais 127,2%). O 

caminho é mais longo. Na prática, porém, a tarefa é menos complicada do que parece. 

A evolução da dívida pública depende de três variáveis cruciais: a taxa de crescimento do PIB, 

a taxa de juro implícita sobre a dívida pública, e o saldo primário. Os dois primeiros termos 

designam a dinâmica automática da dívida, e contrabalançam duas tendências de sentido 

contrário: a tendência da taxa de juro para aumentar o volume de dívida de forma inercial, e a 

tendência do crescimento da actividade para aumentar o montante de recursos utilizados para 

servir essa dívida (o PIB). Conhecendo estas duas variáveis, é possível calcular o saldo primário 

necessário para fazer com que a dívida pública atinja um determinado valor num determinado 

período. Quanto mais positiva for esta dinâmica – isto é, quanto maior for o crescimento 

nominal do PIB, relativamente à taxa de juro – menor será o saldo primário exigido. 

O Presidente da República colocou a questão na ordem do dia quando referiu a necessidade 

de obter saldos primários na casa dos 3% do PIB para fazer com que a dívida recuasse para os 

60% do PIB até 203015. Os valores podem ser ligeiramente diferentes caso se assuma uma taxa 

de juro e um PIB nominal mais alto (ou mais baixos) do que os que foram postulados por 

Cavaco Silva (4% para ambos), mas as discrepâncias nunca serão muito significativas – seja 

qual for o cenário, o saldo primário terá de ser sempre bem mais alto do que os 0,2% 

registados em 2014.  

Passar de um saldo primário de 0,2% do PIB para um saldo primário de 3% é uma melhoria 

muito exigente. A título de exemplo, o saldo primário (líquido de medidas extraordinárias e 

irrepetíveis) só melhorou 2,5 p.p. em 2012, quando o Governo reteve o pagamento de 

subsídios de férias e de Natal de funcionários públicos e pensionistas. E melhorou ainda menos 

(0,3 p.p.) em 2013, o ano daquele que foi o maior aumento de impostos da história recente de 

Portugal.  

Por outro lado, talvez este termo de comparação seja enganador. Afinal de contas, o défice é 

uma variável altamente cíclica, e por isso é natural que seja influenciada pela recessão que se 

instalou em Portugal em 2011 (e perdurou até 2013). Vejamos o que aconteceu entre 2005 e 

2007, quando Portugal estava sob um Procedimento por Défices Excessivos imposto pela 

Comissão Europeia.  
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Uma vez imposto o Procedimento por Défices Excessivos (2005), o saldo primário melhorou 

rapidamente, e de forma muito substancial. A melhoria acumulada entre 2005 e 2007 

ascendeu a 3,8% do PIB, mais do que aquilo que é exigido pelo cenário do Presidente da 

República. Note-se, já agora, que isto foi conseguido num contexto de crescimento 

relativamente medíocre – a taxa de crescimento do PIB foi de 1,5 e 2,4% em 2006 e 2007. 

O que o exemplo tenta clarificar é uma ideia mais geral. Os défices – e, consequentemente, os 

défices primários – são altamente influenciados pelo ciclo económico. Consolidar com a 

economia a contrair é como correr contra o vento: uma boa parte do esforço consome-se sem 

resultados práticos. Mas se o vento estiver de feição, a mecânica é exactamente a oposta: é 

possível correr grandes distâncias com sacrifícios moderados.  

Tudo indica que este processo esteja já em marcha. O quadro seguinte tenta expor esta ideia 

de forma estilizada. A imagem mostra a melhoria do saldo estrutural que aconteceu em cada 

ano (utilizado para aferir o grau de austeridade imposto no Orçamento), lado a lado com a 

melhoria do saldo primário (líquido de medidas extraordinárias e irrepetíveis) correspondente. 

À partida, uma melhoria do saldo primário superior à do saldo estrutural sugere que o 

contributo da economia para a consolidação é positivo; caso o saldo primário melhore menos 

do que o saldo estrutural, então o efeito do ciclo económico está a anular uma parte das 

poupanças geradas pela austeridade. 
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Em 2012 e 2013, as medidas de austeridade foram sempre superiores ao resultado orçamental. 

Em 2014, a situação inverteu-se, e uma pequena dose de medidas de política (0,6% do PIB) 

implicou – ou deverá implicar, dado que o valor anual ainda não está fechado – uma melhoria 

de 1,5 p.p. Em 2015, a consolidação é praticamente nula, mas ainda espera-se que o saldo 

primário aumente em 0,7 p.p.  

Nada disto serve para argumentar que cumprir as metas do TO é indolor ou isento de custos. 

Mas os custos provavelmente são muito menores do que se supõe. São os custos de passar de 

um saldo estrutural de -1,3% para -0,5% e de conseguir um mix de austeridade e crescimento 

suficiente para colocar o saldo primário nos 3% do PIB. 

 

2. O TO significa austeridade permanente, a morte do keynesianismo e do Estado Social 

Um argumento muito frequente é que o TO exige não apenas que o saldo estrutural convirja 

para -0,5%, mas que se mantenha a esse nível daí em diante, o que ditará uma política 

orçamental eternamente restritiva. A primeira parte da afirmação é verdadeira; a segunda, 

não. O que interessa, do ponto de vista macroeconómico, para o contributo que o Orçamento 

dá para o crescimento económico é a variação do saldo, e não o seu nível. Um excedente de 

5% do PIB durante 20 anos tem tanto impacto no crescimento como um défice de 5% –, ou 

seja, nenhum. Isto é macroeconomia básica, ensinada em qualquer curso de introdução à 

economia keynesiana. É importante distinguir uma pessoa em dieta de uma pessoa magra. O 

quadro seguinte compara, para um lote de países desenvolvidos, o défice médio verificado 

entre 2000/2007 com o crescimento médio do mesmo período. A conclusão não deveria 

surpreender: não há praticamente relação nenhuma.  
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A política de estabilização também não está posta em causa, porque as metas do TO estão 

especificadas em termos estruturais. Ou seja, se o défice aumentar devido a uma recessão, 

essa degradação das contas, sendo puramente cíclica, não contará para o aferimento das 

metas. Se um Estado quiser adoptar uma atitude mais pró-activa, indo para lá da margem de 

manobra concedida pelo conceito do saldo estrutural, então tem sempre a opção de 

consolidar um pouco mais as contas públicas no período de vacas gordas, para evitar estar 

permanentemente colado à ‘linha de água’ fixada pelo TO. Refira-se também que o TO inclui 

cláusulas de salvaguarda16 para permitir que países em situação manifestamente excepcional 

se desviem temporariamente das trajectórias exigidas. 

Finalmente, e quanto à última acusação, vale a pena ver os países que, historicamente, 

tiveram défices mais baixos. A haver alguma relação, até parece ser inversa à que é assumida 

pela crítica: países com Estados sociais mais generosos tendem a ter défices mais baixos. Os 

dados são relativos a 2007, antes do estalar da crise internacional; valores positivos designam 

excedentes. 
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3. A Dívida e os juros já são insustentáveis 

Outro argumento frequente é que a dívida pública já entrou numa trajectória insustentável. A 

dívida pública tem estado a crescer ao ritmo mais rápido de sempre (aumentou em mais de 

30% do PIB de 2010 a 2014), e neste momento já impõe um fardo de mais de 8 mil milhões de 

euros por ano ao Orçamento. A despesa com juros, ouve-se muitas vezes, já é superior à 

despesa com educação.  

A afirmação relativamente aos juros é verdadeira, mas dificilmente pode servir para retirar 

grandes lições. Historicamente, Portugal sempre dedicou uma boa parte do seu Orçamento ao 

serviço da dívida. A situação é ligeiramente pior do se verificava na primeira década do século 

XXI, mas incomparavelmente melhor do que a que vigorou nas duas décadas anteriores.  

 

 

 

E quanto à sustentabilidade da dívida? Neste campo, não é preciso ficar pelo ‘achismo’. Muitos 

organismos publicam regularmente análises de sustentabilidade – isto é, calculam a 

trajectória esperada da dívida, dado um conjunto de pressupostos – e todos, sem excepção, 

apontam para a diminuição da dívida pública. Entre estes organismos contam-se a Comissão 

Europeia, o FMI, o Instituto Bruegel e o Conselho das Finanças Públicas. A generalidade das 

análises mostra que a dívida tem tendência para cair e que esta queda é robusta à utilização de 

pressupostos mais conservadores. O exemplo de baixo é retirado de um estudo do Bruegel17: 
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 The Long Haul: public debt sustainability analysis. Disponível em 
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/830-the-long-haul-debt-
sustainability-analysis/  
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Na generalidade dos cenários, a dívida pública cai de 2014 em diante – mesmo que o 

crescimento económico seja inferior em 1p.p à expectativa, que a taxa de juro seja superior ou 

que a consolidação fique aquém do esperado. A dívida só não cai se todos estes riscos se 

materializarem ao mesmo tempo. Não é que seja absolutamente impossível, mas daí a dizer 

que é óbvio que a dívida pública é insustentável vai uma grande distância.  

 

4. Nunca antes o fizemos 

Uma versão mais subtil do argumento anterior defende que, historicamente, nunca Portugal 

conseguiu obter os saldos primários que são exigidos para reduzir a dívida pública. De 1977 a 

2010, o saldo primário médio foi de -1,1% do PIB. Entre 1988 e 1992 houve um curto período 

de excedentes, que levou inclusivamente o saldo primário aos 3,5% - mas rapidamente as 

contas entraram em desequilíbrio e convergiram para o seu valor histórico. 

O que nos dizem estes números? E até que ponto é legítimo utilizar o passado para extrapolar 

para o futuro? 

Um dos argumentos que feitos anteriormente é que saldos primários positivos podem ser 

atingido de forma passiva e quase indolor – se o período de consolidação for suficientemente 

largo, é possível contar com a melhoria da receita fiscal decorrente do crescimento económico 

para reforçar a situação financeira do Estado (embora a situação seja diferente caso o tempo 

escasseie e a economia esteja recessão, como Portugal descobriu dolorosamente ao longo dos 



últimos três anos). Por que razão revela então o registo histórico tão poucos casos de saldos 

primários elevados? 

A resposta tem, provavelmente, muito mais a ver com economia política do que política 

económica. Mesmo que a consolidação orçamental gradual e passiva não tenha grandes 

custos económicos, também não tem benefícios eleitorais. Já a expansão orçamental, mesmo 

que não seja uma boa opção no longo prazo, tem geralmente ganhos eleitorais de curto prazo. 

Esta assimetria gera um enviesamento no sentido de défices em vez de excedentes – 

enviesamento que está imensamente estudado na literatura e que tem gerado interesse 

redobrado na criação de regras orçamentais para o défice e para a dívida.  

Os casos da Bélgica e Itália são reveladores. Estes são dois dos quatro únicos países da Zona 

Euro que tiveram, ao longo dos últimos 25 anos, saldos primários médios superiores a 3%. De 

onde vierem estes saldos? Certamente que não resultam de uma performance económica 

surpreendente – nenhum dos dois se destacou do resto da Europa nesse aspecto (e a Itália de 

facto até se destacou pela negativa). A resposta é simples: os saldos primários melhoraram 

quando a dívida pública começou a subir. Perante o espectro da insustentabilidade (ou, numa 

perspectiva mais cínica, perante o risco de não se poder aderir ao euro), os Governos de Itália e 

Bélgica conseguiram, sem problemas de maior, ajustar os seus saldos primários.  
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Em suma, a ideia de que o registo histórico pode ser um guia fiável para aferir a exequibilidade 

de saldos primários positivos é provavelmente enganosa. Se os saldos primários forem 

escolhidos pelos Governos tendo em vista estabilizar o nível da dívida, então torna-se óbvio 

por que é que há tão poucos casos de saldos primários positivos na nossa história recente – 

isso reflecte simplesmente o facto de a dívida pública nunca ter sido tão alta.  

Resumindo: o Tratado Orçamental coloca, obviamente, problemas de curto prazo à economia 

portuguesa. Os problemas não advêm tanto das metas em si, que parecem razoáveis e até 

desejáveis, mas sim no difícil período de transição que elas necessariamente implicam.  

Dito isto, o discurso público em torno destas metas tende a exagerar estes custos. O saldo 

estrutural português já está bastante próximo da meta. O saldo primário necessário para trazer a 

dívida aos 60% do PIB poderá, por sua vez, ser alcançado sem muitas medidas adicionais, dado o 

contributo positivo do crescimento para a consolidação.  

Finalmente, vale a pena recordar que o Tratado Orçamental não está escrito na pedra. Há 

cláusulas de excepção que podem ser invocadas, e moratórias que eventualmente podem ser 

concedidas. Dado o capital político investido no TO, é irrealista pensar que ele poderá ser 

simplesmente rasgado (e nem é desejável que isso aconteça). Mas o recente braço-de-ferro entre 

Itália e França com a Comissão Europeia mostra que há alguma margem de manobra para discutir 

a exequibilidade, a curto prazo, de algumas das metas mais exigentes.   
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Conclusões 
 

Um economista disse um dia que a dívida é como um pacto com faustiano: no final, o diabo vem 

sempre cobrar o seu preço. A ideia de reestruturar a dívida é sedutora por sugerir que é possível 

passar a factura a terceiros. Na prática, o diabo não se deixa enganar facilmente. Uma 

reestruturação amigável depende sempre da vontade dos credores, vontade a que podemos 

aspirar, mas que não podemos de forma nenhuma garantir.  

Por sua vez, a reestruturação ‘forçada’ – o default puro e duro – depende de uma posição 

orçamental significativamente mais confortável do que aquela que Portugal tem neste momento. 

A posição de confronto aberto tem outro inconveniente: torna muito mais difícil repetir a 

reestruturação silenciosa que tem vindo a ser levada a cabo desde 2011. 

Apesar de o pacto com o diabo está longe de ter expirado, é possível que a maior parte dos seus 

custos já tenha sido assumida. A situação estrutural do orçamento está próxima do equilíbrio e o 

contributo positivo do ciclo económico para a consolidação é cada vez maior. Não deixa de ser 

revelador contrastar as manchetes de Outubro de 2013 com as manchetes de 2014. Há um ano, a 

questão era se as medidas de austeridade seriam suficientes para atingir as metas do défice, e qual 

o plano B que o Governo tinha para contrariar os chumbos do Tribunal Constitucional. Hoje, 

discute-se se há margem para baixar o IRS pouco depois de o TC ter novamente inviabilizado 

várias propostas do Governo. Isto diz muito a respeito das verdadeiras implicações das metas 

orçamentais. 

Este discurso pode transmitir a ideia de que o cenário é relativamente benigno, o que obviamente 

não é correcto. A situação económica de Portugal é, a todos os títulos, trágica. Uma taxa de 

desemprego de 13,9% é sinal de um enorme falhanço macroeconómico, que não se torna menos 

real pelo facto de a situação estar gradualmente a melhorar. O objectivo de qualquer política deve 

ser trazer a taxa de desemprego para valores aceitáveis tão rápido quanto possível. Na ausência de 

política monetária e cambial, tal deveria ser feito através de uma política orçamental 

expansionista. A recusa da reestruturação não resulta de insensibilidade face a estes problemas, 

ou da convicção de que a dívida é para pagar a qualquer custo. Resulta simplesmente da crença de 

que, nas circunstâncias concretas em que Portugal se encontra, a ameaça de um default acabaria 

por os agravar, em vez de minorar.  
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