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I.  A CRISE FINANCEIRA: OS DESEQUILIBRIOS MACROECONOMICOS E A 

GESTÃO DO RISCO

Os excedentes comerciais da China, Japão e Alemanha e a elevada renda petrolífera dos países 

produtores de petróleo criaram uma grande liquidez no sistema financeiro internacional que 

fez assim a intermediação entre os países com excedentes e os com défices. Uns tinham 

poupança (China, Japão e Alemanha) ou cash (países petrolíferos) e outros (como os EUA) 

consumiam… Tivemos vários anos, devido a excessos de liquidez, de spreads de crédito baixos, 

de baixas taxas de juro, de poucos “defaults” nas carteiras de crédito, de níveis de volatilidade 

extremamente baixos. Esse excesso de liquidez esbateu a sensibilidade e as preocupações em 

relação à tomada de risco pelos investidores. 

A desregulação no sistema financeiro americano, com a crença na auto-regulação  dos 

mercados, e as politicas monetárias laxistas de Greenspan no FED, ajudando às bolhas 

especulativas, também contribuiram e muito para a crise. 
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1.  A crise tem então raízes em profundas distorções  que incluíram  longo período de baixas 

taxas de juro, bolhas nos preços dos activos, alavancagens maciças e desequilíbrios na poupança 

e no comércio externo, nomeadamente entre os países com excedentes externos (china e países 

petrolíferos) e países com défices (EUA)

2. Muitos dos desequilíbrios (no comércio externo e nas poupanças) foram alimentadas pelo 

países com politicas monetárias expansionistas (como a China e os EUA). Essas politicas nos 

países com superavits externos levou-os a acumular grandes stocks de títulos de divida 

americanos de taxa fixa, o que lhes permitiu limitar flutuações da moeda e constituir assim uma 

reserva em moeda estrangeira para evitar sérias crises cambiais, como aconteceu num passado 

recente com a crise financeira na Ásia. 
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O jogo entre os EUA e a China era simples: Os EUA compravam produtos chineses e a China 

comprava títulos de divida americana, para evitar a apreciação de moeda chinesa contra o dólar, o 

que prejudicaria a competitividade das exportações chinesas.  Por isso, a China detêm neste 

momento activos em dólares da ordem dos 1,4 triliões (1400 mil milhões de dólares)

Assim, a China financiava o défice externo americano (que era no fundo um défice de poupança 

americano face ao investimento) o que permitiu a manutenção do seu superavit comercial com os 

EUA. Com este jogo, China e EUA ficaram financeiramente interdependentes . 

Tal gerou naturalmente uma grande procura por papeis e activos americanos, encharcando os 

mercados com liquidez, provocando a consequente pressão altista sobre os preços desses títulos de 

divida americana e a consequente manutenção das taxas de juro em valores muito baixos.

A China começa agora a tomar consciência que deverá reduzir a sua dependência do dólar. Nesse 

sentido aponta a sua recente decisão de transformar Shanghai num grande centro financeiro 

internacional por volta de 2020 e a sua recente proposta para se substituir o dólar por uma nova 

moeda de reserva internacional.
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3. Os problemas no segmento baixo do mercado imobiliário americano (o “sub-prime” 

mortgage) vieram a desencadear a actual crise financeira. Assim o “sub-prime” foi o detonador 

da crise, mas esta assenta nas causas atrás referidas.

4. A crise começou  pois no centro do sistema financeiro – os EUA. Países como o Brasil, Índia e 

China não tiveram os seus bancos expostos à crise financeira mas os bancos nestes países 

acabam por sofrer as consequências da crise económica que se seguiu à crise financeira.

5. A crise revelou sérias limitações no regime corrente de coordenação e de regulação 

financeira a nível global, pondo a nu sérias e múltiplas falhas que não estão apenas limitadas às 

instituições financeiras mas incluem também governos, bancos centrais, agências de rating”, 

empresas e famílias.
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6. A crise leva a uma revisão fundamental do sistema financeiro em termos da sua regulação e em 

termos do seu papel e do papel dos governos no financiamento da economia.

Dada a natureza global da crise, será precisa uma resposta e concertada dos poderes públicos e dos 

sectores privados para as respostas efectivas de longo prazo e para o restabelecimento  da confiança 

nos mercados.

De  notar que dinheiro é confiança inscrita *.

A confiança é pois o ADN do sistema financeiro que é preciso restabelecer pois:

• Clientes e investidores perderam a confiança nos bancos, nos seus produtos 

complexos, na alta alavancagem dos mesmo e também nas agencias de rating.

• Accionistas perderem a confiança nos gestores dos bancos que auferiam bónus por 

lucros  nominais  que depois se verificou se traduziram em perdas (lucro económico é 

lucro nominal – riscos incorridos!)

• Os cidadãos perderam a confiança nos reguladores, supervisores e bancos centrais. 

* Ver “The Ascent of Money”, Niel Fergusan - LSE
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7. A actual crise pode e deve ser vista como um importante ponto de inflexão. Depois de mais de duas 

décadas de excepcional crescimento, o mundo está agora a adaptar-se a um novo enquadramento de 

crédito mais apertado, de mais baixo crescimento económico, de maior intervenção estatal e de 

ameaças aos caminhos e modelos de globalização deste passado recente.

Teremos:

- desavalancagens financeiras maciças e arrefecimento económico à escala global;

- maior intervenção estatal na economia e nos bancos, levando ao risco de estes se 

transformarem em “utilities” apenas para financiarem a economia nacional;

- ameaças ao movimento de globalização, não só pelas medidas proteccionistas  visando 

apoiar as industrias nacionais e salvar os respectivos empregos, mas também porque, 

como referido, a intervenção estatal nos bancos reduz os empréstimos “cross-border”

Por outro lado, não será o governo português que criará a procura internacional, ou seja os mercados 

que as nossas empresas tanto precisam. A nossa economia real está dependente do sucesso 

cooperativo das políticas internacionais, designadamente americana, europeia e chinesa para a 

recuperação económica mundial!
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Assistiremos então ao aparecimento duma nova época. As economias ocidentais consumiam mais 

do produziam, recorrendo ao endividamento público e privado, assistindo-se a uma transferência de 

riqueza para os países com excedentes comerciais (China) e com rendas petrolíferas.

Essa época de crescer só com endividamento acabou, vão mudar os nossos hábitos de consumo e 

acabam as facilidades de financiamento desse passado.

Vamos também assistir a novas regras no jogo económico-financeiro mundial concertadas com as 

novas potências emergentes como a Índia, China e Brasil.

O modelo de consumo e importação dos EUA está posto em causa mas também a estratégia de 

poupança e exportação da China, Japão e Alemanha tem de ser mudada na medida em que nestes 

países o crescimento terá de vir também do mercado interno. Agora os países com excedentes 

comerciais como a China, o Japão  Alemanha vêem-se também a braços com reduzida procura externa 

devendo então compensá-la com estimulo à procura interna. 
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Teremos pois quatro grandes desafios:

• Ajuda ao desenvolvimento 

• Comercio internacional com ajustes ao modelo de globalização e desfecho da Ronda de Doha

• Sistema financeiro internacional, novos papeis para o Banco Mundial e FMI e papel do dólar

• Pós-Quioto e respectivo “burden-sharing”.

Teremos: SOLUÇÕES GLOBAIS COM RESPOSTAS LOCAIS E REGIONAIS
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A crise começou no sistema financeiro e passou depois para a economia real. Temos economias 

em contracção, indo da recessão à depressão, com o consequente agravamento do desemprego e 

emergência de problemas sociais profundos. Com a procura agregada a cair a nível mundial, 

temos agora uma recessão global severa que afecta muitos sectores, classes de activos e 

regiões. Tal aumentará o crédito mal parado, deteriorando as condições de exploração dos 

bancos. Assim, a crise económica poderá realimentar a crise do sistema financeiro. A inflação 

que ameaçou os países ocidentais evapora-se e é a deflação que agora preocupa devido à 

fraqueza da procura com a consequente queda dos preços da energia e das matérias primas…

O cenário negro é alimentado pela queda a pique da procura privada devido a uma combinação 

de restrições de crédito, de consequências negativas de efeito riqueza derivadas da descida dos 

preços de casas e de activos mais baixos e da perda de confiança. 

II. SISTEMA FINANCEIRO E ECONOMIA REAL 
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A experiência de crises passadas, mostra-nos que o impacto da crise financeira na economia real 

depende criticamente da maneira como os governos e os bancos centrais actuam para 

recapitalizar o sistema bancário e para restabelecerem a estabilidade e a confiança no sistema. 

Para isso há agora três vias: 1 . Criação de “bad banks” que absorvem os activos tóxicos limpando 

os balanços (*); 2- Emissão de garantias por parte dos poderes públicos para  o valor dos activos 

tóxicos, os quais são separados do resto do balanço dos bancos geridos à parte (**)

3- Dotação  de capital para repor os rácios de solvabilidade, o que passará por nacionalizações

parciais ou totais.(***)

* É o que o governo americano está a fazer agora com o programa de parceria público-privado para comprar 

activos tóxicos e limpar os balanços dos bancos.

** este método (“ring-fencing trouble assets”) tem à priori a vantagem de não implicar à partida o desembolso 

de fundos públicos.

*** Tal tem grandes resistências ideológicas nos EUA. A  Reserva Federal (FED) determinou agora que 10 

bancos americanos necessitam de aumentos de capital da ordem dos 74.6 mil milhões de dólares, na 

sequência dos testes de avaliação à capacidade dos 19 maiores bancos americanos suportarem uma 

deterioração da situação económica (stress tests) 
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Enquanto não houver a limpeza dos balanços dos bancos americanos e europeus, o crédito não 

voltará a fluir em condições normais e não haverá o começo do processo de retoma de confiança na 

banca e nos mercados financeiros. Não se trata de salvar os banqueiros, como demagogicamente diz 

o Bloco de Esquerda, mas sim de retomar as condições indispensáveis para o normal financiamento 

da economia real.

A persistirem os efeitos da crise financeira e a fragilidade do sistema financeiro, o mundo enfrentará 

sérias ameaças, em termos de mercados e de economia global! Recessões que se seguem a crises 

financeiras são mais severas e prolongadas que uma contracção no normal ciclo económico.

A experiência de crises passadas mostra que os custos para as finanças publicas em termos de perda 

de receitas fiscais se não se evitam recessões profundas são superiores aos do salvamento publico dos 

bancos. No topo estão os EUA e o Reino Unido onde os custos fiscais de salvamento dos bancos 

equivalem respectivamente a 13% e 9% do PIB
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Em todo o caso,  no sistema financeiro a intervenção pública, governos e bancos centrais, feita 

através da disponibilização de liquidez, taxas de juro mais baixas (nos EUA o FED já colocou a taxa de 

referência praticamente nos 0%), reforço de capitais dos bancos e nacionalizações (designadamente 

através de acções preferenciais) e avales aos bancos europeus para se financiarem, parece ter 

afastado um cenário arrepiante da corrida aos depósitos e da falência de parte do sistema 

financeiro.

Assim, tendo os poderes públicos feito o fundamental para evitar a falência do sistema bancário, 

importa agora criar as condições para o retorno do sistema financeiro a condições normais e 

saudáveis. Tomada a decisão de impedir a bancarrota, devem agora os poderes públicos ajudar os 

sistemas financeiros a recuperarem a saúde o mais rapidamente possível.
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Se estará ultrapassado o problema dos riscos sistémicos no sistema financeiro, em 2009 teremos 

um ano dominado por riscos específicos, com empresas e países em risco de “default” nas suas 

dívidas.

As finanças públicas dalguns países estarão sujeitas a grandes tensões, aumentando os riscos de 

default e as probabilidades de intervenção do FMI. Nos países em desenvolvimento e nos países  

do leste europeu, que ainda não aderiram ao euro, os quais têm uma grande dependência dos 

mercados financeiros internacionais, os riscos são ainda maiores, com desvalorização da moeda 

nacional e consequentes pressões inflacionistas, queda do investimento directo estrangeiro e 

forte contracção do PIB.
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Na primeira fase de crise, os investidores fizeram a chamada “fuga para a qualidade”, comprando 

títulos de divida publica. Por via disso, a procura de títulos soberanos aumentou, os preços subiram 

(tendo mesmo alguns falado em “bolha” nesses títulos) e consequentemente os “yields” (juros 

efectivos de divida publica) baixaram.

Agora vai pôr-se um problema com a necessidade de financiamento maciço dos programa públicos 

anti-crise.

Tais programas irão naturalmente recorrer à emissão de títulos de dívida publica, pondo-se o 

problema se haverá procura para tanta oferta, podendo mesmo alguns países não conseguirem 

colocar toda a divida emitida. Aumentando a oferta de títulos soberanos, os preços descerão (os 

países ver-se-ão forçados a colocar divida a preços mais baixos) e por via disso os “yields” de divida 

pública subirão e poderão subir tanto mais quanto maior for a dificuldade de alguns países em 

colocarem a sua divida. Tal configura uma seria ameaça para Portugal nos juros de divida pública que 

irá pagar no futuro.

III. A EMISSÃO DE DIVIDA PÚBLICA E O FINANCIAMENTO DOS PACOTES ANTI-CRISE



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 17

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

Apenas para vos dar uma ideia da possível dimensão dos programas públicos, apresenta-se um 

quadro para vários países.

PAÍS PROGRAMA PÚBLICO ANTI-CRISE
em % do PIB

EUA 6  a 7%

UE 3 a 3,5%

JAPÃO 2%

CHINA 20%

MUNDO 4%
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Aumento da dívida publico dos 
governos entre 2008 a 2010 
(pontos percentuais do PIB)

Custo fiscal de estabilização do
sistema financeiro  
(% do PIB)

EUA 26 p.p. 13 %

RU 21 p.p. 9 %

Canadá 13 p.p. 4 %

Espanha 19 p.p. 3 %

França 12 p.p. 2 %

Japão 30 p.p. 2 %

Itália 15 p.p. 1 %

Fonte: FMI

O aumento da dívida pública é devida a:
- Custo fiscal de estabilização do sistema financeiro
- Programas públicos anti-crise
- Perda de receitas fiscais ligada à crise económica implicando aumento dos défices públicos, 
financiados por emissão de divida pública



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 19

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

Os Bancos Centrais têm um papel fulcral na actual crise financeira. A actuação do Banco Central 

Europeu (BCE), o nosso Banco Central, é relevante para a economia europeia e para Portugal, pequena 

região económica da Zona Euro. Vamos então explicar a actuação dos Bancos Centrais na actual crise.

Conhece-se bem dos manuais da economia a interacção entre o mercado de produto e o mercado 

monetário, e o exemplo clássico nesses manuais é o do aumento dos gastos públicos feito pelo governo 

e a consequente reacção do Banco Central à política orçamental (Quadros I e II).

Se os gastos orçamentais aumentarem (Quadro I), a procura de moeda também aumenta (Quadro II), 

mas se o Banco Central for totalmente acomodatício na oferta da moeda (MSTE), as taxas de juro não 

são alteradas e o acréscimo da procura agregada induzido pelo aumento da despesa pública tem 

pleno impacto na economia (passagem do ponto 1 para o ponto 2 nos Quadros I e II).

IV. AS POLÍTICAS MONETÁRIAS– O CASO DO FED E DO BCE
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Se o Banco Central não for totalmente acomodatício (MSE), as taxas de juro sobem, passando do ponto 

1 para o ponto 3 (no Quadro II) e isso vai fazer alguma contracção no consumo privado e no 

investimento, na medida em que estas variáveis são sensíveis às taxas de juro. Começa a haver assim 

algum “crowding-out” dessas variáveis pela despesa pública havendo então contracção na procura 

agregada (passaremos então do ponto 2 para o ponto 3 no Quadro I). No fundo, o desejo do governo 

em expandir a procura agregada é contrariado pela subida das taxas de juro no mercado monetário e 

por isso o aumento dos gastos públicos não é totalmente passado para a procura agregada na medida 

em que o consumo privado e o investimento, por serem sensíveis à taxa de juro, se contraem. Assim, 

no mercado do produto (Quadro I), passamos primeiro do ponto 1 ao ponto 2 mas a reacção do 

mercado monetário leva as taxas de juro ao ponto 3 (Quadro II) e por isso, a procura agregada no 

Quadro I vai deslocar-se para a esquerda, atingindo-se o novo equilíbrio no ponto 3 (Quadro I).
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Se o Banco Central fosse totalmente rígido na resposta à política governamental (MSR), as taxas 

de juro subiriam ainda mais, passando no Quadro II do ponto 1 para o ponto 4, o que levaria no 

mercado do produto (Quadro I) a procura agregada a deslocar-se do ponto de equilíbrio 2 (sem 

efeito das taxas de juro) para o novo ponto de equilíbrio 4.

Na actual conjuntura de grande fraqueza do consumo privado e do investimento impõe-se:

- o aumento dos gastos públicos para suprir a falta de consumo e de investimento privados

- uma política monetária totalmente acomodatícia a esse aumento dos gastos públicos, não 

provocando, por reacção dos mercados monetários, uma subida das taxas de juro, o que iria 

deprimir ainda mais o consumo e o investimento privados.

- uma política monetária expansionista que, além de acomodar a expansão dos gastos públicos, 

permita ainda a redução das taxas de juro.
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É então fácil de perceber que a grande preocupação dos Bancos Centrais nesta conjuntura, 

designadamente da Reserva Federal Americana (FED) e do BCE, é a oferta ilimitada da liquidez e por isso 

estamos claramente na resposta MS TE (oferta de moeda totalmente elástica) (Quadro II).

De certo modo, o BCE e o FED convergem na oferta ilimitada de liquidez ao sistema financeiro, o 

chamado “credit easing”. Mas há diferenças sensíveis entre a abordagem europeia e americana no que 

toca aos gastos públicos e ao financiamento directo dos bancos centrais às empresas e aos governos 

(“quantitative easing”). Essas diferenças não são só devidas a questões técnicas mas, em nossa opinião, 

estão também muito ligadas a questões políticas. É que a Zona Euro é uma União Económica e Monetária 

mas não é uma União Política (e por isso não há um interlocutor governamental único para o BCE), 

enquanto que os EUA são uma União Política, com um governo federal e um “Treasure” que são no lado 

governamental o contraponto ao FED.

Com efeito, segundo Bela Balassa, a União Política é a quinta e final fase dum processo de integração 

económica, enquanto que a União Económica e Monetária é apenas a 4ª fase desse processo de 

integração económica. Assim sendo, a actual crise mostra que precisávamos de mais Europa, estando a 

União Económica e Monetária incompleta.
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P
(Nível geral
de preços)

PIB

AS
(Aggregate
Supply)

1

2

3

AD₂= C₁+I₁+G₂

AD₄= C₄+I₄+G₂

AD₃= C₃+I₃+G₂

AD₁= C ₁+I₁+G₁

tj
(taxa de juro = 

preço do dinheiro)

M (moeda)

MSR MSE

4

3

21

MS TE

(Oferta infinita

de liquidez)

MD₂

MD₁

Aumento de 
procura de moeda

1→2   G₂ > G₁ expansão gastos governamentais
2→3   C₃ < C₁  e  I₃ < I₁         Contracção de C e I por via 
2→4   C₄ <<C₁ e  I₄ <<I ₁      do aumento das taxas de juro

AS – Oferta agregada (Aggregate Supply)
AD – Procura agregada (Aggregate Demand)
C – Consumo Privado (Depende do nível da taxa de juro)
I – Investimento (Depende do nível da taxa de juro)
G – Consumo Público

* Os bancos centrais estão a fazê-lo neste momento, tentando fazer baixar as taxas de juro 
e procurando eliminar o efeito altista nas taxas de juro do aumento das despesas públicas

MSTE – Oferta de moeda totalmente elástica*
MSE – Oferta de moeda elástica
MSR – Oferta de moeda rigida
MD₁ - Procura de moeda para o nível AD₁
MD₂ - Procura de moeda para o nível AD₂

Aumento dos Gastos Públicos Resposta do Banco Central

QUADRO I QUADRO II

4
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POLÍTICAS MONETÁRIAS

Elas pretendem no fundo criar o ambiente favorável para o ciclo de financiamento à economia que 

passa pelas instituições financeiras angariarem os recursos e depois os emprestarem e aplicarem.

Temos basicamente dois tipos de políticas monetárias:

I - Políticas convencionais - Actuam através da taxa de juro

Os Bancos Centrais promovem (ou restringem) a oferta de moeda através da compra (ou venda) de 

títulos de divida / obrigações existentes no mercado.

Expansão de oferta de moeda MS↑Ξ Banco Central compra títulos e vende moeda → Preço de 

títulos ↑ → “yields” dos títulos ( = t.juro efectiva)↓ 

Retracção da oferta de moeda MS↓ Ξ Banco Central vende títulos e compra moeda → Preço de 

títulos ↓ → “yields” dos títulos ( = t.juro efectiva)↑ 

Ao fazer estas operações de “open market”,  o Balanço do Banco Central mantêm-se constante

pois apenas há trocas entre título e moeda.
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II - Politicas não convencionais – Actuam tendo como “target” a quantidade de dinheiro no 

sistema

Ao aproximarem-se as taxas de juro de 0% (caso das taxas de referência do FED nos EUA) as 

políticas convencionais, através da variação da taxa de juros, deixam de funcionar porque na 

carteira dos investidores tanto faz ter “cash” ou títulos. Estamos na armadilha da liquidez.

Chegamos então ao:

• “Credit easing” (Alívio no crédito) – Banco central empresta aos bancos, fornecendo liquidez 

ilimitada, e compra activos privados, financiando directamente as empresas.

• “Quantitative easing” (Alívio quantitativo) – Banco Central cria moeda para comprar títulos de 

dívida pública emitidos pelo governo Ξ financiamento monetários do défice público.

O Balanço do Banco Central vai expandir-se com a criação de moeda.



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 26

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

A CRIAÇÃO DE MOEDA

O Banco Central tem duas formas de criar moeda:

- Imprimindo notas, ou seja pondo a rotativa da Casa da Moeda a funcionar (a mais simples de 

explicar ao grande público)

- Creditando as contas/depósitos que os bancos comerciais têm no Banco Central, o que levará ao 

aumento das reservas que a banca comercial tem no Banco Central. Tal leva imediatamente ao 

aumento da base monetária (*) (Central bank money) mas não imediatamente dos agregados 

monetários ou seja da massa monetária em circulação (**) (broad money supply). 

De notar que:

* Base monetária = cash + reservas da banca comercial no Banco Central

** Massa Monetária em circulação = Agregados Monetários:

M1 – Cash + Depósitos à Ordem (DO)

M2 – Cash + Depósitos à Ordem (DO) + Depósitos a Prazo (DP)

M3 - Cash + DO + DP + Títulos
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Com efeito:

-se os bancos comerciais não emprestarem, o dinheiro continuará nos seus depósitos no Banco 

Central, não chegando à economia real. Não há passagem da base monetária para a massa 

monetária em circulação (a moeda não circula…);

-Mas se esse aumento da base monetária levar os bancos comerciais (por terem mais reservas) a 

expandirem o crédito, haverá então transmissão aos agregados monetários.
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A ACTUAÇÃO DO FED E DO BCE

Vejamos então o Quadro III que compara a actuação do FED e do BCE.

Na Fase 1, os Bancos Centrais substituíram-se aos mercados monetários interbancários no 

financiamento aos bancos, dado que esses mercados tinham praticamente deixado de funcionar. 

No fundo, se nos lembrarmos da equação quantitativa da moeda MV = PY em que:

M – massa monetária

V – Velocidade de circulação dessa massa monetária

P – Nível Geral de Preços

Y – Produto (PIB) em termos reais

tal significa que, tendo caído drasticamente a velocidade de circulação do dinheiro entre os 

bancos, 

(V↓), há que compensar isso injectando liquidez nos mesmos (M↑) por forma a evitar as 

dificuldades de financiamento à economia associadas à falta de liquidez no sistema bancário, as 

quais levariam então ao chamado “credit crunch” provocando a contracção do produto (Y↓) e a 

ameaça da deflação (P↓).
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O problema surgirá quando se restabelecer uma velocidade de circulação “normal”, o que 

acontecerá com a retoma económica. O dinheiro bombeado para o sistema pode começar a 

circular e fazer então disparar os preços (P↑). Haverá então riscos sérios de inflação, o que já se 

começa a pressentir nos “yields” a mais de 6 meses e quando em aplicações a longo prazo, os 

investidores começam a querer remunerações ajustadas à inflação. É por isso aliás que é 

importante o FED fixar um “target” semelhante ao do BCE quanto aos objectivos da inflação para 

tranquilizar os investidores no que toca aos riscos futuros da mesma. Haverá então, aquando da 

retoma económica, que fazer uma remoção gradual da liquidez excessiva, tendo em conta os 

sinais emitidos pelos mercados. Tal passará, entre outras coisas, por vender os títulos de dívida 

(pública e privada) comprados ou aceites pelos Bancos Centrais como colaterais. Mas convêm 

referir que vai ser difícil retirar do sistema este aumento brutal de massa monetária…
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Nesta fase, o BCE foi o pioneiro e tem sido até mais agressivo que o FED com o argumento que 

a economia europeia depende muito mais do sistema bancário do que a americana (na zona 

euro os empréstimos bancários representam 70% dos financiamentos ao sector privado) e por 

isso, segundo o BCE, o que é preciso é pôr o sistema bancário a funcionar. Nesse sentido, o BCE 

chama a atenção para o facto das taxas de juro no crédito à habitação e nas maturidades longas 

serem mais baixas na Europa que nos EUA.
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Mas é preciso ter em conta que o funcionamento regular dos mercados monetários interbancários 

não está ainda restabelecido, como é evidente pelo volume dos depósitos dos bancos comerciais nos 

Bancos Centrais. Assim, argumentam os empresários europeus, embora o BCE tenha enchido os 

mercados de liquidez, o problema é que essa liquidez acabou por ficar depositada pela banca 

comercial junto do próprio BCE, não chegando às empresas. Logo, não vale a pena injectar liquidez 

nos bancos ou baixar a taxa de refinanciamento dos bancos junto do BCE (“refi rate”)se, depois, o 

dinheiro não é posto a circular. Neste contexto, a “refi rate” do BCE perde eficácia e o que valerá 

então a pena é baixar a remuneração dos depósitos “overnight”” da banca comercial no BCE porque 

tal, ao penalizar os bancos, irá incentivá-los a pôrem o dinheiro em circulação. Assim sendo, essa 

“deposit facility rate”*, taxa que os bancos recebem do BCE quando parqueiam lá os fundos 

“overnight”, torna-se o verdadeiro “benchmark” para as taxas de juro no mercado monetário.

* Neste momento a taxa de juro é 0,25%
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Fase 2 e 3 – o “CREDIT EASING”

O FED já avançou no financiamento directo às empresas e aos particulares, pois que nos EUA as 

empresas financiavam-se muito no mercado de capitais e este estava em dificuldades. Começou 

a comprar obrigações colateralizadas por créditos hipotecários (Mortgage Backed Securities –

MBS) ou por activos (Assets Backed Securities – ABS) e ainda papel comercial e “corporate

bonds”

Na Europa, o “Business Europe”, Confederação de Empresários Europeus, começou a fazer 

pressão para que o BCE entre no financiamento directo às empresas, pois que o crédito 

bancário que existe é insuficiente dado que, como explicado, a liquidez injectada nos bancos tem 

dificuldades em chegar às empresas. Recentemente, um Vice-Presidente do BCE veio admitir a 

hipótese de comprar “corporate bonds” no mercado secundário e havia quem admitisse que o 

BCE iria também acabar por comprar papel comercial.
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Recentemente, o BCE resolveu dar mais um passo no “credit easing” mas limitando-se a 

comprar 60 mil milhões de euros dos chamados “covered bond”, que são os títulos  que têm 

menor risco (rating AAA). São obrigações emitidas pelos bancos cobertas ou por créditos 

hipotecário (nesta caso chamam-se em Portugal obrigações hipotecárias) ou por créditos ao 

sector público.

As más línguas dirão que tal foi feito com estes títulos porque este mercado é dominado pela 

Alemanha …

Neste contexto, o Banco de Portugal, actuando como agente do BCE, poderá comprar cerca de 2 

mil milhões à banca portuguesa.
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Fase 4 – o “QUANTITATIVE EASING (QE)” - Um Banco Central, ao comprar títulos de dívida pública, acaba por 

fazer descer os “yields” (taxas de juros efectivas) dessa dívida e, ao criar moeda para comprar essa dívida, 

quando ela é emitida pelos governos para financiar aumentos de despesa pública, está no fundo a fazer o 

financiamento monetário dos défices públicos.

O “QE” E O PAPEL DO DÓLAR COMO MOEDA DE RESERVA INTERNACIONAL 

O FED começou a fazê-lo mas a medida, mesmo fazendo sentido no plano interno, significa a criação maciça 

de dólares e por isso, vem pôr em causa o papel internacional do dólar, levando à sua depreciação. Assim, o 

euro aprecia-se em relação ao dólar e os chineses, com grande stock de títulos em dólares no seu Banco 

Central (1400 mil milhões de dólares), mostram-se preocupados com a ameaça de desvalorização desses 

activos e propõem a criação, para substituir o dólar,  duma nova moeda de reserva internacional, moeda 

sintética baseada num cabaz de moedas e ligada aos Direitos de Saque Especiais (DSE) no FMI.

Os DSE (SDR – Special Drawing Rights) são uma unidade de conta (com um cabaz formado por dólares, 

euros, yens e libras) que representam os direitos dum país adquirir moeda de outro. Correspondem a uma 

fracção ínfima das reservas globais em dólares. Futuramente, esse cabaz poderia ser alargado a outras 

moedas dos países emergentes.

Também neste contexto de tentativa de redução da dependência em relação ao dólar, a China planeia fazer 

de Shanghai em 2020 uma grande praça financeira internacional.
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O “QE” E AS RESISTÊNCIAS DA ALEMANHA

O “quantative easing”  é uma questão muito difícil para o BCE pois os tratados europeus não 

permitem o financiamento monetário dos défices públicos de países da Zona Euro. Mas mesmo 

esquecendo a questão legal dos tratados, como na Zona Euro, não há um governo europeu para 

emitir “sovereign debt” europeia, se o BCE comprasse a dívida emitida por um dos países estaria a 

discriminar contra os outros. Se o começasse a fazer, qual a chave de repartição das compras de 

dívidas públicas nacionais entre os vários Estados-Membros?

A Alemanha, ainda recordada da hiperinflação nos tempos que levaram Hitler ao poder, não gosta 

nada deste “quantative easing”. De recordar que, de acordo com a equação MV = PY, a longo prazo 

a inflação poderá ser um fenómeno monetário na medida em que a injecção de dinheiro poderá 

levar ao aumento dos preços, desde que a criação de moeda impulsione a procura agregada o 

bastante para exceder a oferta agregada. E há que não esquecer que o BCE herda a lógica do 

“Bundesbank, preocupando-se, de acordo com o seu mandato, apenas com a estabilidade dos 

preços, ao passo que o FED tem um mandato mais dúbio que aponta para um compromisso entre 

inflação controlada e crescimento económico. 
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O “QE” E A ENCRUZILHADA DA INTEGRAÇÃO EUROPEIA

Mas o que é facto é que se o BCE comprasse títulos de dívida pública dos chamados PIGS (Portugal, Italy, 

Irland, Greece and Spain) isso faria baixar os juros da dívida pública desses países e, por via disso, diminuía 

o risco de “default” das finanças públicas dos mesmos, os quais são considerados países de risco da Zona 

Euro. Mas se os tratados europeus proíbem a compra pelo BCE desses títulos quando são emitidos pelos 

governos, julgo que nada impede o BCE de os comprar em mercado secundário…

Esta fase 4 de “quantative easing” para o BCE não é pois apenas uma questão técnica. Está no fundo no 

cerne do modelo político da Zona Euro. O BCE não tem um governo e um “treasure” europeus com quem 

dialogar. Tudo isto levanta a questão do avanço da zona euro para o federalismo nas finanças públicas, 

coisa que se irá pôr se algum dos PIGS entrar em “default”, com a consequente ameaça de saída do euro, ou 

mesmo da desintegração da Zona Euro, pelos efeitos da propagação desse “default” aos outros. 

No plano europeu, a resposta da Alemanha a essas situações será então determinante não só para a gestão 

da crise na Zona Euro como também para o futuro do euro e da própria integração europeia. Em paralelo há 

que não esquecer que os países do Leste europeus que ainda não estão no euro vão necessitar também de 

ajuda. Aí, de acordo com a cimeira recente do G20, o FMI também ajudará e não será só a União Europeia a 

fazê-lo. 



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 37

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

A COORDENAÇÃO ENTRE OS BANCOS CENTRAIS

A falta de coordenação entre os principais Bancos Centrais está a resultar em desequilíbrios 

significativos nos mercados e entre as moedas. Como já referido, o avanço do FED para o “quantitative

easing”, tendo o BCE ficado apenas no “credit easing”, gera volumes de criação de moeda em relação 

ao PIB maior nos EUA que na Zona Euro. Tal é reflectido no facto da expansão do balanço do Banco 

Central em relação à riqueza nacional ser maior nos EUA que na Zona Euro. Essa criação de moeda 

está a depreciar o dólar em relação ao euro. A apreciação da moeda europeia causa grandes 

problemas às empresas europeias, o que sujeita o BCE a fortes pressões para fazer o mesmo que o 

FED. 

A SAIDA DO “CREDIT” E DO “QUANTITATIVE EASING” (QE)

No meio desta crise há que sublinhar a natureza temporária dos instrumentos monetários não 

convencionais (“credit e quantitative easing”) adoptados, os quais deverão ser abandonados 

quando se voltar à normalidade, repondo em funcionamento os normais mecanismos de mercado.
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Quando as economias recuperarem, para reverter essas politicas monetárias não convencionais, 

os bancos centrais deverão contrair os seus balanços, vendendo obrigações e outros títulos de 

divida, no que serão seguidos pelos bancos comerciais. Isso fará subir os “yields” desses titulos e 

dum modo geral as taxas de juro.

Então, os governos, para compensar os maiores custos de financiamento, deverão reduzir a 

despesa publica, como fez o Japão em 2006 quando quis sair do QE. As economias enfrentarão 

então um duplo aperto: maiores taxas de juro e corte nas despesas publicas. Isto poderá levar à 

ameaça duma nova recessão, a menos que os bancos centrais não apertem tanto a politica 

monetárias. Mas se não fizerem, poderão abrir a porta à inflação. A saída do “QE” será a entrada 

para algo de complicado… Por isso há quem ponha em causa o “quantitative easing” quer pela 

sua ineficácia para reduzir taxas de juro a longo prazo quer pelas dificuldades em sair dele.  

Baseando-se na experiencia japonesa, há quem diga que a crise se resolve pela recuperação da 

banca e não pelo “quantitative easing”.

Há também que não esquecer os efeitos colaterais de todos estes estímulos à economia, sendo 

um deles o risco inflacionista já referido. Esses efeitos colaterais e a boa ou má afectação dos 

recursos feita pelos governos durante esta crise irão determinar o papel no pós-crise das 

principais regiões do mundo na nova ordem económica internacional.
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FED – Reserva Federal Americana BCE – Banco Central Europeu

1. O Banco Central substitui os 
mercados monetários interbancários 
no financiamento dos bancos 

Oferta ilimitada de liquidez • Oferta ilimitada de liquidez emprestando a 
curto prazo aos bancos comerciais contra 
colaterais oferecidos por estes. O BCE vai 
alargar o prazo desses empréstimos para 
maturidades superiores a 6 meses.
• “Deposit facility rate “ como “benchmark” do 
mercado monetário.

2. O Banco Central substitui o sistema 
financeiro (banca e mercado de 
capitais) no financiamento das 
empresas e do crédito hipotecário 

Compra de Papel Comercial 
(“commercial paper”) emitido pelas
empresas.
Compra de obrigações emitidas pelas 
empresas (“corporate bonds”) e 
obrigações hipotecárias (“Mortgage
Backed Securities”)

BCE comprou “coverad bonds”* e admite 
ainda vir a comprar “corporate bonds” no 
mercado secundário e ainda fazer outras 
compras de activos privados, tais como papel 
comercial, estendendo os colaterais exigíveis a 
esses títulos. 

3. O Banco Central substitui os bancos 
comerciais no financiamento do 
consumo dos particulares

“Consumer Loan Initiative”
“TARF – Term Asset Backed Securities
Loan Facility**

-

4. O Banco Central compra a divida 
pública emitida pelo Governo para 
financiar o aumento da despesa 
pública (financiamento monetário de 
défice público).

O Governo americano, em vez de se 
financiar no mercado, emite 
“sovereign debt” (Treasuries) que é 
comprada pelo FED

-
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QUADRO III

* “Covered bonds” são obrigações emitidas pelos bancos, e cobertas por créditos à habitação (chamando-se 
então obrigações hipotecárias) ou por créditos ao sector público.
** Obrigações colateralizadas por cartões de crédito ou por créditos à compra de carros ou por créditos a 
estudantes
Fonte: Luís Mira Amaral – Conferencia “ A Crise Financeira e a Economia Portuguesa” 

IST, 1 de Abril de 2009
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A zona euro e a resposta à crise

A crise apanhou a zona euro:

- sem instrumentos fiscais a nível europeu e com um magro orçamento comunitário para uma resposta 

europeia à crise

- Estados-membros com situações muito diferentes nas finanças publicas, apesar do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento

- Ausência de coordenação nas politicas de apoio aos bancos, absolutamente necessária dado a zona 

euro ser um espaço com liberdade de circulação de capitais.

Mas a Comissão Europeia esteve ausente nos piores meses da crise. Falhou como coordenadora da 

acção dos Estados-Membros, não foi inspiradora de novas ideias para combater a crise e as suas 

respostas estiveram sempre aquém das expectativas.

Segundo Helmut Schmidt, o Banco Central Europeu é na Europa a única instituição que funciona…

V. A ZONA EURO E O CASO PORTUGUÊS
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A entrada no euro configurou para Portugal uma politica monetária expansionista, pois as nossas taxas de
juro desceram espectacularmente de níveis portugueses para níveis europeus(*). Com a descida das taxas
de juro, os juros de divida pública em % do PIB desceram espectacularmente.

Taxas de juro - consumo privado
- consumo público

(aproveitando a poupança nos juros de divida pública o governo
expandiu dramaticamente a despesa pública corrente)

A euforia do euro no caso português

* Quando tínhamos uma moeda sempre em risco de desvalorizar em relação às moedas fortes (dólar, euro, franco suíço…) 
os investidores só punham dinheiro em Portugal em escudos, desde que a nossa taxa de juro em escudos fosse superior às 
taxas de juro da aplicações nessas moedas → Pagávamos na economia portuguesa um prémio de risco nas taxas de juro 
para compensar o risco de desvalorização do escudo.
Prémio de risco da desvalorização da moeda, incorporado nas taxas de juro, acabou com o euro!

A uma politica monetária expansionista, derivada da entrada no euro, juntamos nós políticas orçamentais 
expansionistas e politicas de rendimento irrealistas, com os salários reais  a subirem mais que a 
produtividade. 
A oferta interna não reagiu a esses aumentos na procura publica e privada, gerando-se um forte 
desequilíbrio externo.
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Com a entrada no euro, rigidificamos a nossa taxa de câmbio nominal, que era o nosso “slack”, a
variável que manipulávamos para repor artificialmente a nossa competitividade.

Como os engenheiros bem sabem, as estruturas e os sistemas sujeitos a choques externos não
podem ser rígidos, têm que ter flexibilidade e graus de liberdade, “slacks”, para se ajustarem a
esses choques, sem partirem.

Ora, a economia portuguesa é um sistema aberto ao exterior que rigidificou a taxa de câmbio
nominal quando aderimos ao euro. Isso deveria levar a:

Reforço de flexibilidade interna e aceleração das
reformas estruturais para acomodar os choques externos. 

A rigidificação da taxa de câmbio em União Monetária

Como  tal não aconteceu, o sistema ajusta-se dramaticamente através das variáveis reais como o emprego! 
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Reformas Estruturais em Portugal em União Monetária:

 Administração Pública

 Justiça

 Educação

 Saúde

 Mercados do trabalho e arrendamento
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Há então que ter políticas públicas que:

 promovam a competitividade;

 flexibilizem os mercados;

 acelerem as reformas estruturais.

Se tudo isto for feito, há então que esperar que as empresas e os agentes económicos se ajustem 

ao mercado. Em economia de mercado, o Estado e as politicas públicas não podem fazer tudo...

As politicas públicas para Portugal em União Monetária:
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Sendo líder do PSD o Prof. Rebelo de Sousa, fui convidado para ir à Alemanha numa delegação do PSD 

discutir o euro e o que seria o Pacto de Estabilidade. Havia então duas tese entre os economistas: uma 

que defendia não ser necessário um Pacto de Estabilidade pois os mercados financeiros iriam 

discriminar dentro da zona euro entre os países com disciplina das finanças públicas e os com mau 

comportamento; outra, na qual eu me incluía, dizendo que no curto prazo os mercados eram míopes, 

não iam fazê-lo, e que portanto era necessário esse Pacto para exercer algum “enforcement” político-

administrativo na disciplina das finanças públicas.

Na primeira fase do euro, todos os Estados Membros vieram a ter o mesmo tratamento, o que veio a 

dar razão à nossa opinião. Não havia risco de desvalorização e por essa razão o prémio de risco 

(cambial) tinha desaparecido.

O Pacto de Estabilidade e Crescimento
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A actual crise financeira veio explicitar e acelerar essa 2ª fase, começando a haver forte discriminação, com 

os “maus” a pagar um forte “spread” nos “yields” (taxas de juro) da dívida pública em relação ao 

benchmark europeu que são os títulos da dívida soberana a 10 anos alemã (Bunds) (*), o que acelera o risco 

de “default” nas suas finanças públicas. Essas diferenças são ainda agravadas pelo “downgrades” da dívida 

pública destes países devido à precariedade da sua situação orçamental. Tal é no fundo mais um reflexo dum 

problema gravíssimo, a perda de competitividade destes países, traduzida em défices externos elevados e 

em estagnação económica. Com o euro, baixaram dramaticamente os custos de financiamento mas criaram-

se tremendos “booms” creditícios, louco despesismo público (Portugal), subidas insensatas de salários reais 

(nos casos de Portugal e Espanha) e bolhas imobiliárias (Espanha e Irlanda).

Tal downgrade veio lembrar que quem financia os nossos défices são os mercados financeiros e não é 

Bruxelas…

Afinal de contas, havia riscos nalguns países e como não há à priori risco cambial, os riscos transformaram-

se em riscos financeiros de crédito dos países mais fracos.

* Taxas de juro a 10 anos das dividas públicas: 

Alemã (Bunds) – 3.11%; Portuguesa – 4,66%

O risco Portugal
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As agências de rating e o downgrading das dívidas públicas

As agências de rating, se pertencessem ao MED CLUB (agora redenominado de PIGS-Portugal, 

Italy, Greece and Spain), já teriam desaparecido depois das “escandalosas” notações de “rating” 

que deram a produtos financeiros. Elas cometeram um erro do tipo I que consistiu em subavaliar 

o risco desses produtos tóxicos e poder-se-ia dizer que estão agora a cometer um erro tipo II, ao 

sobreavaliarem o risco da dívida pública dos PIGS. Infelizmente, elas limitaram-se a seguir o que 

os mercados financeiros pensam dos PIGS e do sério risco de “default” das suas finanças 

públicas.

Neste contexto, 2008 foi o ano do risco sistémico dos sistemas financeiros e 2009 vai ser o ano 

dos riscos específicos de empresas e países, entre os quais está o risco de “default” dos PIGS 

nos quais se inclui Portugal!
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The Special Report reviewed the vulnerability of these markets 

to rating downgrades as well as focused on the risks and 

potential costs associated with stabilizing their banking systems 

(after analyzing 150 banks around the world). A further loss of 

as little as 3% on total bank assets would wipe out most, if 

not all, of the remaining tangible bank capital in the countries 

we analyzed. U.K., Ireland, Denmark and Switzerland have the 

greatest risk of widespread nationalization (outside of Iceland). 

When the other main factors that determine overall sovereign 

credit risk are included (e.g. economic structure and 

prospects, monetary flexibility, fiscal flexibility, and external 

liquidity dependence) Iceland, Portugal, Ireland, Spain, Italy 

and the U.K. are at the top in terms of the risk of downgrades. 

The cost of cleaning up the U.S. banking system will also be 

painful, although the risk of a sovereign downgrade is less than 

in most of the other developed countries.

Financial Crises And Public Finances: Where Is The Greatest Risk?

Our fixed income team has just published a Special Report comparing 22 developed government debt in the face of the current 
financial crisis.

Fonte: Bank Credit Analyst

http://www.bcaresearch.com/general/services/mark_din.asp


Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 49

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

Segundo o World Economic Forum, teremos fundamentalmente quatro cenários para a evolução da 

economia mundial. Cada um destes cenários tem subjacentes hipóteses a nível demográfico, de 

energia e das matérias-primas. Eles descrevem a maneira como se irá processar o processo em curso 

quer de alterações do poder político-económico do mundo ocidental pata os países emergentes quer 

de mudanças no grau e nível de coordenação financeira internacional.

I – PROTECCIONISMO FRAGMENTADO 

(mudanças lentas de poder e total falta de coordenação económico-financeira a nível internacional)

Teríamos um mundo caracterizado por divisão, controlo das moedas, dos câmbios e dos movimentos 

de capitais e uma dinâmica de corrida para o precipício que levaria cada vez mais ao agravamento  da 

crise global.

VI. O PÓS-CRISE: O FUTURO DA ECONOMIA  MUNDIAL –
CENÁRIOS A LONGO PRAZO (WEF)*

* WORLD ECONOMIC FORUM – The future of the Global Financial System
A near-term Outlook and long–term scenarios



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 50

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

As severas restrições nos movimentos de pessoas, bens, serviços e capitais exacerbariam a crise.

A zona euro desintegrar-se-ia devido à pressão dos defaults das finanças públicas de alguns Estados-

Membros, das discordâncias entre os seus países e fundamentalmente do estoiro do Mercado Único 

Europeu na sequência do proteccionismo a nível nacional e da renacionalização das politicas 

europeias.

Não teríamos praticamente cooperação financeira a nível internacional e o sector bancário seria 

completamente nacionalizada em vários países, evoluindo para o modelo de negócios de simples 

“utility” de financiamento à economia nacional (tal como os velhos “utilities” de energia e 

telecomunicações centradas no mercado nacional…)

As instituições de Bretton-Woods tornar-se-iam museus, recordando apenas uma história económica 

passada… 
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II – REGIONALISMO FECHADO

(Rápida mudança de poder e politicas económico-financeiras distintas em cada um dos blocos)

Teríamos três blocos económicos predominantes (NAFTA/EUA, UE e Bloco Asiático/China), obrigando 

as empresas globais a lançarem estratégias tripartidas, única forma de operarem globalmente.

O sistema de Bretton-Woods (BM e FMI) tornar-se-ia praticamente irrelevante.

À medida que a crise se aprofundasse nos EUA e na Europa, os países emergentes rejeitariam os 

modelos e valores ocidentais. Com excepção da energia, os fluxos de bens e serviços entre os blocos 

cairiam drasticamente.

Os EUA e a UE virar-se-iam para dentro, continuando os EUA a bater-se por uma democracia de 

mercado, com mínima regulação, enquanto que a UE se moveria para uma forte e pesada regulação 

do sistema financeiro.

O dólar e o euro seriam concorrenciados por uma nova moeda emergindo da Ásia e liderada pela 

China.
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III – RENOVADO CENTRISMO OCIDENTAL

(Com lenta mudança de poder e politicas económico-financeiras harmonizadas)

Sob a liderança americana, manteríamos um mundo altamente homogeneizado e coordenado que teria 

em todo o caso de fazer face ao poder dos novos países emergentes e que correria o risco de avançar para 

uma nova crise financeira, mantendo o modelo de regulação da actual crise… (Aqui os franceses e os 

alemães têm alguma razão quando pressionam os americanos nesta matéria).

O ocidente conseguiria ainda manter uma supremacia económica e dos seus valores, enquanto as potências 

emergentes continuassem afectadas e não recuperassem da actual crise.

À priori parecia que o Sistema de Bretton-Woods seria menos relevante mas haveria duas tentativas para o 

salvar: através da criação primeiro da “International Financial Stability Fund” como novo regulador 

financeiro internacional através da fusão do Banco de Pagamentos Internacionais, do FMI e Forum de 

Estabilidade Financeira (FSF)*, depois em 2020 através do G4 (EUA, China, UE e Japão) seria criado um novo 

Bretton-Woods II. 

Infelizmente, este BWII não conseguiria responder às necessidades das economias emergentes, o que 

levaria a renovados receios duma maior e mais grave crise financeira depois de 2020.

* A recente cimeira do G20 decidiu criar agora a Financial Stability Board (FSB) como 
sucessor do existente Financial Stability Forum (FSF)
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IV – NOVO E REBALANCEADO MULTILATERALISMO

(Mudança de poder e políticas económico-financeiras harmonizadas à escala global)

Teríamos um mundo no qual as barreiras iniciais levantadas à coordenação e às diferenças na gestão dos 

riscos seriam ultrapassadas no contexto das mudanças rápidas de poder para o mundo emergente.

Os EUA e a Europa continuariam a defrontar-se com os riscos deflacionistas e de recuperação, enquanto 

que os grandes países emergentes como a China, a Índia e o Brasil recuperariam mais rapidamente, o 

que acentuaria o peso dos BRIC’s na nova ordem emergente.

Haveria uma segunda e mais séria crise financeira nos EUA, o que levaria à criação de renovados 

incentivos para a cooperação financeira internacional na gestão e na regulação do sistema e a uma 

abordagem comum nas metodologias de gestão dos riscos.

O sistema financeiro seria globalmente integrado mas devido ao crescente peso dos BRIC’s, seria 

liderado por estes. Teríamos assim um novo Bretton-Woods II, com acrescidos recursos para o FMI, que 

reflectiria o poder dos países emergentes.
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Neste contexto o Banco de Pagamentos Internacionais tornar-se-ia o emprestador de último recursos e 

teríamos um novo regime regulatório mais focado na gestão de riscos com:

- Coordenação das politicas macroeconómicas

- Medidas de estabelecimento e reforço de confiança

- Planos de contingência para fazer face a crises de países

Os países da Zona Euro, os chamados “PIGS” – Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha – correriam o 

risco de “default” das suas finanças públicas devido à combinação de altas taxas de juro, altas dívidas 

públicas e crescentes pressões demográficas sobre a despesa pública com os encargos das pensões e das 

despesas de saúde.

O FMI lançaria um pacote de salvamento a estes países em cooperação com o BCE e com a Comissão 

Europeia

Tal afectaria a imagem de estabilidade económica e financeira da Zona Euro e faria desaparecer a linha 

de separação entre os doadores e recipientes na medida em que a Zona Euro seria ao mesmo tempo 

financiadora do Fundo e receptora (para os PIGS).
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A CIMEIRA DO G20

A recente cimeira do G20 rejeitou claramente os cenários I e II e se as coisas se passarem de acordo 

com a vontade expressa no comunicado, evoluiríamos para um cenário entre os III e IV, sob a 

liderança sino-americana (G2) em que o pragmatismo e a liderança de Obama conseguirão manter 

uma liderança partilhada dos EUA com a China, acomodando o poder dos novos países emergentes.

O G20 decidiu estabelecer um Financial Stability Board (FSB) como sucessor do Financial Stability

Forum (FSF) incluindo todos os países do G20, os membros do FSF e a Comissão Europeia. O novo FSB 

deverá colaborar com o FMI, agora com reforço de meios (com nova emissão de DSE – “SDR Special

Drawing Rights”) , no sentido de alertar atempadamente para os riscos comerciais e financeiros.

Neste cenário do G20, em nossa opinião, a Europa, se não avançar para a União Política, continuará a 

marcar passo e terá sérios problemas na Zona Euro e em países do leste europeu que não estão 

protegidos pelo euro, a braços com as desvalorizações e as pressões às suas moedas nacionais.
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VII - O NOVO E O VELHO MODELO ECONÓMICO

Velho Modelo Novo Modelo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Mercados Estáveis Dinâmicos

Domínio de Competição Nacional Regional/Global

Forma Organizacional Hierárquica

Burocrática

Integrada em rede

Divisão Internacional do 
Trabalho

Ocidente – trabalho 
qualificado com salários 
elevados

PVD – trabalho não 
qualificado e salários baixos

Países emergentes com 
qualificações elevadas e 

salários não elevados (China 
e Índia)
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O NOVO E O VELHO MODELO

Velho Modelo Novo Modelo

INDUSTRIA

Organização da Produção Em massa Flexivel

Factores de crescimento Capital;

Trabalho

Conhecimento;

Inovação

Tecnologia Mecanização Digitalização

Vantagem Competitiva Economias de 
Escala

Qualidade; 

Tempo de Entrega

Relação com outras Isolamento Alianças Estratégicas

Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação

Baixa/ Moderada Elevada

Conceito Manufactura Também serviços a montante (concepção, engenharia 
e desenvolvimento) e a jusante (circuito de distribuição 
e ligação ao cliente, serviços de manutenção, reparação 

e pós venda, gestão do binómio marca-produto)
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O NOVO E O VELHO MODELO

Nota: As nossas leis laborais são do velho modelo. Aplicado o conceito de emprego estável e 
permanente ao novo modelo só vamos gerar pleno desemprego!

Velho Modelo Novo Modelo

GLOBALIZAÇÃO

Bens Produtos transaccionáveis Serviços não transaccionáveis 
passam a transaccionáveis

Deslocalização Sectores e empresas Segmentos da cadeia de valor

MÃO DE OBRA

Política/Objectivo Pleno Emprego Salários e Rendimentos mais 
elevados

Natureza do emprego Estável Risco e Oportunidade

Empregabilidade
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VIII - A NOVA CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA:  DAS TMT À BIOTECNOLOGIA + 

TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS + TI’S + NANOTECNOLOGIA

A velha convergência tecnológica dos anos 90 entre tecnologias de informação, média e 

telecomunicações que os mercados financeiros baptizaram de “TMT” vai deslocar-se no inicio deste século 

XXI para outro tipo de cruzamentos sectoriais e de intersecção entre disciplinas de investigação, devido aos 

avanços biotecnológicos e às nanotecnologias.

Teremos assim uma nova convergência fruto do cruzamento e da intersecção entre várias revoluções 

tecnológicas: BIOTECNOLGIA + TI’s + NANOTECNOLOGIAS + TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS

Para as empresas e instituições a oportunidade em conseguir uma posição de liderança jogando na 

convergência daquelas três revoluções.
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IX - POTENCIAIS VENCEDORES E PERDEDORES NAS ECONOMIAS DA OCDE NOS 
PRÓXIMOS 10 ANOS

POTENCIAIS VENCEDORES POTENCIAIS PERDEDORES

• RETALHISTAS ( que conseguirem penetrar nos 
maiores mercados emergentes)

•Liderança em marcas globais

•Serviços de apoio aos negócios

•Empresas de média

• Industria manufactureira em nichos de 
elevado valor acrescentado 

• Fornecedores de cuidado de saúde e de 
educação, formação profissional e formação 
executiva

• Companhias de serviços financeiros que 
entram nos maiores mercados emergentes

• Empresas para energia e “utilities”

• Industria massificada (quer low ou high tech)

• Utilizadores intensivos  de energia e outras 
commodities

• Companhias de serviços financeiros que não 
sejam capazes de entrar nos maiores mercados 
emergentes q eu sejam vulneráveis em  casa.

• Companhias que apostem em excesso nos 
mercados emergentes sem terem os adequadas 
parceiras locais e as adequadas estratégias e 
modelos de negócio para esses mercados
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Portugal defronta uma crise económica com duas componentes: a estrutural, ligada à década 

perdida, e a conjuntural, ligada à actual crise.

A conjuntural só será ultrapassada quando as economias americana e europeia recuperarem o 

que dependerá do sucesso cooperativo das politicas agora implementadas pelos EUA, Europa e 

China.

Vejamos agora a crise estrutural.

CRISE ESTRUTURAL

Portugal vive há mais de 10 anos uma crise profunda. Tivemos no governos Guterres, Barroso e 

Lopes um longo período de inacção estrutural. O actual Governo lançou algumas medidas 

positivas mas claramente insuficientes face às graves debilidades estruturais. Há países 

desenvolvidos e países emergentes. Nós somos claramente um país “submergente”!

X. O CASO PORTUGUÊS: UM MODELO INSUSTENTÁVEL
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Assim, em Portugal, já estamos há vários anos em crise com:

• Economia em declínio e um sério problema de produtividade.

• Níveis de endividamento público e externo elevadíssimos e insustentáveis

•  Um Estado pesado e opressor

• Uma sociedade cada vez mais desiquilibrada

- Uma economia em declínio com um serio problema de produtividade:

• Crescimento económico anémico provocando uma divergência estrutural em relação à média europeia; a 

redução da componente estrutural  do crescimento económico, a qual mede a capacidade de crescimento 

potencial, é a principal causa;

• Vários países do leste europeu continuavam a ultrapassar-nos no poder de compra e este continuará a 

baixar em Portugal;

• Baixo crescimento da produtividade aparente do trabalho (*)

• Produtividade total dos factores estagnou a partir de 2000

* Função de produção S=S(K,L)
Produtividade aparente do trabalho  dS depende do nível do stock de capital

dL k 
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• Não consolidamos a industria exportadora, tendo os programas públicos esquecido a lógica do 

PEDIP com a focalização nos bens transaccionáveis: por isso o emprego continua aí a decrescer

• Os bens não transaccionáveis são mais caros e de pior qualidade de serviços que na Europa (vide 

PT e EDP)

• Continuamos a perder quotas de mercado (*)

• Investimos muito em construção / hardware e pouco no imaterial (software e a lógica dos 

grandes projectos públicos vai reforçar isso)

• Elevada intervenção e regulamentação Estatal: leis laborais e burocracia complicam a flexibilidade e 

competitividade da economia

• Taxas elevadas de desemprego

•  Sistema de justiça que pela sua incerteza e morosidade é um sério custo para as empresas

* Quotas de Portugal no comercio mundial de mercadorias
2003 – 0,42% 2006 – 0.359%
2004 – 0,38% 2007 – 0,368%
2005 - 0,364% 2008 – 0,346%
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- Um país com níveis de endividamento público e externo elevadíssimos e insustentáveis

• Níveis muito baixo de poupança privada e elevada despoupança publica o que leva a sérios 

problemas de desequilíbrios externos e internos (QUADRO I , II e III )

• Problema sério de finanças públicas com uma péssima qualidade de redução do défice, 

pois: manteve-se um nível de despesa pública em % do PIB muito elevada; dívida pública a 

subir perigosamente, a pôr em causa a capacidade orçamental  em pagar o serviço da 

divida. Aos 75% oficiais de divida publica em percentagem do PIB que termos em 2009, há 

que somar cerca de 10% de possíveis acumulados de empresas publicas, designadamente 

no sector dos transportes, e mais 12% das parcerias público-privadas nos transportes e vias 

de comunicação. No fundo teremos já uma dívida publica de cerca de 97% do PIB. 

Por outro lado, no período 2005-2050m a despesa pública, por via dos gastos com a saúde e 

as pensões de reforma ligadas ao envelhecimento da população, crescerá em cerca de 15,5 

pontos percentuais do PIB!
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• Défices externos à volta de 10% do PIB, o que gerou um nível de endividamento externo que 

já é de 90% do PIB e que é insustentável a prazo; tal significa balança corrente em queda e 

implica estarmos cada vez mais dependente da poupança externa. (QUADROS IV e V)

Tal significa que consumimos mais do que produzimos ou seja, salários reais bem acima do que 

os nossos níveis de produtividade relativa permitem. 

• Por via do serviço de dívida externa, crescente divergência entre o rendimento gerado no país, 

o PIB, e o rendimento que cá fica, o chamado PNB, o qual já é apenas cerca de 95% do PIB, o 

que significa que as transferências líquidas para o exterior, por via do serviço da dívida externa, já 

atingem cerca de 5% do PIB! (QUADRO VI)

• Divergência com a União Europeia expressa em termos de PIB per-capital (QUADRO VII)

• Entre 2005 e 2050, a despesa do Estado com pensões e cuidados de saúde aumentará cerca de 

15,5% pontos percentuais do PIB devido ao envelhecimento da população

• Acabada a crise financeira, por via das pesadas “mochilas” que temos às costas, divida 

publica e externa, continuaremos a divergir com a UE-27 (QUADRO VIII)
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- Um Estado pesado e opressor

• Portugal é dos países da OCDE com maior controle estatal sobre o sector empresarial! : 

golden-shares, interferências nas empresas, reforço da dependência do sector privado do 

Estado.

• A despesa e dívida públicas em % do PIB atingirão em 2009 o valor mais alto desde 1974

•  Temos um programa muito pouco sensato de investimentos públicos, em que os encargos 

com as parcerias publico-privadas põem em causa a sustentabilidade das finanças públicas. 

As responsabilidades neste momento já assumidas pelo Estado (directa ou indirectamente) a 

partir de 2013 já representa 12% do PIB de 2008.

•  Educação (em % do PIB) afectado, cara e ineficiente em termos de resultados, 

designadamente em Português e Matemática.
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- Uma sociedade cada vez mais desequilibrada

• Portugal é dos países da OCDE com maiores desigualdades e onde estas mais cresceram 

(medidas através do coeficiente de Gini), apesar do constante discurso de social e de 

intervenção “protectora” do Estado!

Nota: O crescimento económico e as preocupações de competitividade precisam 

naturalmente de  ser acompanhadas por preocupações de distribuição de riqueza mas, só 

pensar no social leva à estagnação do bolo a distribuir o que aumenta as desigualdades, 

como estamos a ver!
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 tal significa uma péssima afectação de recursos em gastos não reprodutivos
estagnação económica a prazo + contribuição para a baixa produtividade na economia
portuguesa;

 para manter o mesmo nível de défice, penaliza o investimento
público;

Trata-se de um problema muito sério que condiciona fortemente a evolução da economia
portuguesa.

Quando um País como Portugal gasta em despesa pública (que é cada vez mais despesa pública
corrente e não “bom” investimento publico) quase 50% do que se produz é fácil perceber que:

O problema da despesa pública
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 Quando se está a fazer despesa pública está-se a criar impostos
os verdadeiros impostos são os gastos públicos;

 Tal implica cargas fiscais elevadas o que, num contexto de crescente mobilidade dos factores de
produção (designadamente capital e trabalho especializado), leva a que Portugal seja um destino
menos atraente para a localização de actividades económicas que procurem regiões com menor
fiscalidade

 Os actuais níveis de divida pública, conjugados com défices que deverão voltar ao nível entre 4 e
6% do PIB porão sérios problemas de sustentabilidade das finanças publicas, pois que o serviço
da dívida vai subir (sobe o stock e sobe o preço desse stock), pondo em causa a capacidade do
orçamento em servir a dívida *.

* Um défice público elevado com níveis de divida publica baixos pode-se manter algum tempo sem
grandes problemas. Assim, não se pode ver as consequências dum défice elevado isoladamente.
É preciso combinar isso com o nível de dívida publica!

Assim, o nível da despesa publica (e os correspondentes
défices públicos) é um sério problema
económico e não apenas um problema orçamental 
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Despesa Pública Corrente, Défice Público, Saldo Primário e Divida Pública (em % PIB)
OPTICA DA CONTABILIDADE NACIONAL

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1- Despesa 

Corrente
34.8 37.6 38.2 39.9 39.0 38.1 38.2 36.7 36.4 37.4 38.2 39.0 39.9 41.6 42.0 43.4 42.9 42.2 43.6

2- Juros de Dívida 

Pública
8.1 8.3 8.1 7.4 6.3 5.8 5.0 4.0 3.2 3.0 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7 2.8 3.0

3= 1-2 Despesa 

Corrente Primária
26.7 29.3 30.1 32.5 32.7 32.3 33.2 32.7 33.2 34.4 35.1 36.0 37.1 38.8 39.3 40.8 40.2 39.4 40.6

4- Despesas de 

Pessoal
11.2 12.1 13.1 13.4 12.9 12.9 13.1 13.1 13.2 13.7 14.2 14.3 14.7 14.2 14.1 14.4 13.6 12.9 12.7

5- Saldo Corrente 

primário
5.3 4.5 7.2 3.5 2.1 4.0 4.4 4.5 4.6 4.4 3.6 2.4 2.5 1.4 0.3 -0,7 1.0 2.9 1.6

6= 5-2 Saldo 

Corrente
-2,8 -3,8 -0,8 -3,9 -4,2 -1,8 -0,6 0.5 1.4 1.3 0.5 -0,6 -0,3 -1,4 -2,4 -3,3 -1,7 0.1 -1,4

7- Défice Público -6,2 -7,2 -4,5 -7,7 -7,3 -5,2 -4,4 -3,3 -2,9 -2,7 -3 -4,3 -2,8 -2,9 -3,4 -6,1 -3,9 -2,6 -2,6

8= 7+2 Saldo 

Primário
1.9 1.1 3.6 -0,3 -1,1 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1 -1,3 0 -0,1 -0,7 -3,5 -1,2 0.2 0.4

Dívida Publica 55 57,4 51,6 56,3 59,1 61 59,9 56,1 52,2 51,4 50,5 52,9 55,5 56,8 58,3 63,6 64,7 63,6 66,4

Nota: o saldo primário em 1990 era superior ao de 2008. O que criava um défice elevado eram os juros de dívida pública; 
estamos pior em termos de finanças publicas que em 1990! O efeito euro (juros mais baixos de divida pública) é que 
mascara o problema!
Entre 1990 e 2008 (com o efeito euro) os juros de divida publica reduziram-se em 5.1 pp de PIB, enquanto que a despesa 
pública corrente primária se expandiu loucamente em 13.2 pp do PIB!

QUADRO I
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Défices públicos e défices estruturais
Em % do PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(1)

Défice público

-2.8 -4.3 -2.9 -2.9 -3.2 -6.1 -3.9

(2)

Défice Estrutural=

Défice público ajustado do ciclo*

e expurgado das receitas 

extraordinários

-4.7 -5.4 -4.8 -4.9 -4.9 -5.5 -3.4

Nota: Apesar do discurso, os governos PSD/PP nada mudaram no défice estrutural; foi só fumaça!

QUADRO II

* Nas modernas economias funcionam os “Estabilizadores Automáticos de Conjuntura”
Fase baixa do ciclo: Subsídios de desemprego ↑, receitas fiscais↓, défice público ↑
Fase alta do ciclo: Subsídios de desemprego ↓, receitas fiscais ↑, défice publico ↓

Como os Ministros das Finanças podem não ser responsáveis pelo ciclo económico (embora alguns na fase 
alta digam que sim…), para se vêr a gestão do défice feita pelos governos, o défice tem de ser ajustado (para 
mais ou para menos) tendo em conta o efeito desses Estabilizadores
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OS EFEITOS DA CRISE SOBRE OS NOSSOS DESIQUILIBRIOS

DÉFICE E DIVIDA PUBLICAS E DÉFICE EXTERNO

2008 2009 2010

PIB – Taxa de crescimento 0,0% -3,7% -0,8%

Défice Publico (% PIB) -2,6% -6,5% -6,7%

Divida Publica (%PIB) 66,4% 75,4% 81,5%

Défice externo (%PIB) --11,9% -9,8% -9,5%

Fonte: European Comission – Economic Forecast Spring 2009

NOTAS:

• Com o actual governo, a redução do défice foi conseguida pelo aumento da receita, tendo a despesa 

corrente caído pouco. Agora com  a recessão, a receita evaporou-se e a despesa ficou (como sabemos das 

empresas as receitas são voláteis, e as despesas são certas!)

• Se tivesse havido uma consolidação orçamental com corte na despesa corrente, estaríamos nas finanças 

publicas menos vulneráveis à crise. 

•  No após-crise, ou caminhamos para o risco de default nas finanças públicas (a divida pública sobe 

perigosamente) ou teremos finalmente um aperto orçamental e um corte de despesa pública como nunca 

visto.

• Como as nossas exportações são muita afectadas pela crise, apesar do efeito nas importações de redução de 

actividade económica e da descida do preço do petróleo, o défice externo mantêm-se à volta dos 10% do PIB

QUADRO III
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O problema do défice externo

PIB  =  C + I + G - Economia fechada

PIB + M   =  C + I + G + X - Economia aberta
Oferta Global           Procura Global

=                               =
Oferta Interna (PIB)    Procura Interna (C+I+G)

+                              +
Importações (M)        Exportações (X)

PIB=C+I+G+(X-M) X-M = Balança com o exterior
Se X-M > 0 PIB > C+I+G (China)

Se X-M < 0 PIB < C+I+G (EUA, Portugal, Espanha) *
Oferta interna < procura interna

PIB – (C+G) + (M-X) ** = I
Poupança Interna        Poupança Externa 

SI SE

SI + SE = I          Curva IS

* Em Portugal a nossa produção é inferior à nossa procura interna. Gastamos mais do que produzimos → salários reais 
superiores ao que a nossa produtividades permite!

** se M > X tal significa que há um excesso de importações sobre as exportações ou seja o dinheiro ganho com as 
exportações não seja para pagar as importações. Logo, a diferença (M-X) é financiada do exterior, através da poupança 
externa!
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Quando tínhamos o escudo se:

as importações (M) se tornavam muito maiores que as exportações (X)

desvalorizávamos o escudo

M ↓ por as importações ficarem mais caras

X↑ por as exportações ficarem mais baratas

Em moeda única com o euro não há desvalorização e como temos tido continuamente:  M>X

tal significa recursos a financiamento externo ou seja à poupança externa todos os anos (SEt)

Divida externa = ∫ SEt dt Todos os anos a Divida externa ↑ 

DÉFICE EXTERNO

t
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Fonte: Vítor Constâncio
CIP 17.02.2009

QUADRO IV
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O governo diz (e bem) que 50% do défice externo português é devido à energia mas acontece 
que o investimento no solar e no eólico só contribuirá para cerca de 5% das nossas necessidades 
energéticas em 2020e por isso não resolverá o problemas. Este tipo de investimento traz 
potencia e não energia devido á volatilidade dessas fontes! O mix energético que estamos a ter 
é caríssimo e ineficiente!

QUADRO V

Fonte: Seminário SOL com dados do Banco de Portugal, INE e Comissão Europeia
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AS ENERGIAS RENOVÁVEIS  E A DEPENDÊNCIA EXTERNA

Como não temos em Portugal combustíveis fosseis, uma dependência energética  externa de 82,7% 

significa que actualmente o contributo das energias endógenas renováveis é de 17,3%. 

As análises e os cálculos mostram que as políticas de conservação e utilização racional de energia, por 

terem efeitos permanentes e sustentáveis, têm maior potencial para a poupança de combustíveis 

fósseis do que as energias renováveis, devido à volatilidade e intermitência destas.

Devido a estas características – volatilidade e intermitência – é fundamental ter as soluções que 

permitam armazenar a energia produzida pelas renováveis em horas em que não haja consumo para 

essa produção. Tal é evidente em Portugal em que o parque eólico exige a construção de centrais 

hidroeléctricas de bombagem que utilizam a energia produzida em horas de vazio para bombear a 

água para as albufeiras e depois descarregá-la, produzindo electricidade nas horas de maior consumo. 

Infelizmente, o nosso programa hidroeléctrico, agora relançado pelo actual governo, estava suspenso 

desde o demagógico e irresponsável episódio de Foz Côa. Aqui, até porque a água vai ser um bem 

muito escasso no século XXI, vão ser as populações a exigir a construção da barragem. Como diria 

alguém, Foz Côa vai-se fazer, só não sei quando…
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Mas ao contrário do que os MRPP’s da energia pretendem fazer crer, apesar dos enormes 

investimentos que já foram efectuados na eólica e nas “novas” renováveis e do quadro legal 

extremamente incentivador em vigor, as energias renováveis não vão chegar para resolver o 

nosso problema energético, porque ao vultuoso investimento que se está a fazer em potência 

instalada não corresponde uma quantidade de energia significativa pois que Energia = Potência 

X Tempo de Utilização e o tempo de utilização é pequeno devido à sua volatilidade e 

intermitência. Os números mostram-nos de forma elucidativa: a percentagem de renováveis na 

geração de electricidade baixou em Portugal de 40,1% em 1997 para cerca de 27% em 2008; a 

eólica, a geotérmica e a fotovoltaica só corresponderam em 2007 a 1,4% do total das fontes de 

energia primária consumida em Portugal; as mesmas fontes (eólica, geotérmica e solar 

fotovoltaica) só conseguirão em 2010 satisfazer 5,7% das nossas necessidades energéticas!

O actual mix energético português não é pois sustentável, implicando fortes sobrecustos que 

estão a onerar enormemente a nossa economia e não reduzirá a nossa dependência externa nos 

combustíveis fosseis.
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PNB/PIB

2004 98.4%

2005 98.1%

2006 96.3%

2007 95.7%

PIB e PNB em Portugal no periodo 2007-2007 e preços correntes

Fonte: Eugénio Rosa

PIB – Produto Interno Bruto (rendimento gerado pela produção nacional)
PNB – Produto Nacional Bruto (rendimento que fica disponível em Portugal)

NOTA:

Este quadro mostra que o rendimento disponível em Portugal era em 2007 apenas 95,7% do 
rendimento parado no nosso país.

QUADRO VI

O problema do poder de compra
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QUADRO VII
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QUADRO VIII – Acabada a crise continuaremos a divergir com a Europa

Fonte: Miguel Frasquilho, Sol 1 Maio 2009

Nota: Portugal será uma das economias com maior lentidão para sair da crise, conjuntamente 
com Espanha e a Irlanda
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A recessão das economias ocidentais (designadamente da Espanha) vem afectar as nossas exportações, 

levando-nos a passar do crescimento anémico para a recessão. A actual crise internacional vem assim 

agravar e explicitar de forma mais evidente a insustentabilidade da nossa trajectória, até porque ela vem 

tornar mais difícil o financiamento externo à economia portuguesa, ou seja, a captação de poupança externa 

longa, necessária para cobrir os cerca de 10% a mais do nosso consumo em relação ao nosso produto. 

Acabou a era do endividamento fácil. Ela impõe assim uma redefinição das prioridades da nossa política 

económica no sentido das políticas públicas de apoio aos bens transaccionáveis, e do congelamento de 

projectos megalómanos nos bens não transaccionáveis que só iriam agravar a situação a prazo.

Ao eclodir a actual crise, Portugal, ao contrário de Espanha, não tinha grande margem de manobra 

orçamental para politicas anti-cíclicas.

Por outro lado, mais despesa pública não resolve o problema da falta de procura externa para as nossas 

exportações!

XI. A GESTÃO DA CRISE: O CASO PORTUGUÊS
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O financiamento externo à economia portuguesa será cada vez mais difícil e por via disso o crédito 

bancário será mais  escasso. Os bancos portugueses são os que estão mais expostos na zona euro ao 

financiamento nos mercados grossistas, dado que o nosso défice de poupança não permite o funding

da nossa banca, através dos depósitos dos agentes económicos.. Com efeito, um défice externo é no 

fundo um défice de poupança nacional face ao investimento e ao crédito que o financia!

Na actual conjuntura, há que deixar funcionar os estabilizadores automáticos de conjuntura e fazer 

mais algumas coisas.

Mas na actual conjuntura, as preocupações com a sustentação da procura interna e com o combate 

ao desemprego, não podem esquecer a restrição externa e a sustentabilidade das finanças públicas, 

pois que este problema está longe de estar resolvido

A GESTÃO DA CRISE: O CASO PORTUGUÊS
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Por outras palavras, as medidas conjunturais de estimulo à economia (e designadamente os estímulos 

orçamentais) devem:

- ser temporárias, lançadas no tempo certo, com alvos precisos e reversíveis

- ser acompanhadas por reformas estruturais que aumentem a flexibilidade e a 

resiliência da economia

- ter em conta o problema de sustentabilidade das finanças públicas a prazo, no 

qual convêm não esquecer o envelhecimento da população.
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Uma vez que o BCE teve margem de manobra para descer taxas de juro (ao contrário do FED) e uma vez que a 

fraqueza da procura mundial deverá manter  preços mais baixos de energia, nos juros e na energia já temos um 

alívio para os portugueses.

Quanto à política fiscal, se a ideia fosse baixar impostos às famílias para sustentar o consumo (embora parte dele 

venha de importações), tal só valerá a pena nas famílias de menor rendimentos, pois nas de maior rendimento 

essa redução de impostos levaria a um aumento da poupança e não a um aumento do consumo. Trata-se no fundo 

de promover transferências para segmentos mais carenciados da população com  maior propensão ao consumo, 

evitando descidas gerais de impostos que são dificeis de reverter no futuro.

Na frente fiscal, o que se deve então fazer é reduzir a carga fiscal e parafiscal às empresas de bens 

transaccionáveis para, por essa via, estimular as exportações de que precisamos como de pão para a boca para 

suavizar a restrição externa.

No que toca aos apoios directos às empresas, tratar-se-á de limitar a intervenção a empresas claramente com 

futuro viável, evitando o apoio em todas os azimutes! 

A GESTÃO DA CRISE: O CASO PORTUGUÊS
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Para a sustentação de procura interna e de apoio ao emprego temos ainda o investimento público, 

onde importa projectos que simultaneamente sustentem a procura e o emprego no curto-prazo e 

aumentem a taxa de crescimento potencial da economia a médio-longo prazo. Nesta perspectiva 

inserem-se:

- as pequenas obras como recuperação de escolas e troços de ligação (“last mile”) entre 

as auto-estradas existentes e centros urbanos. Essas pequenas obras criam mais emprego e 

oportunidades para as PME’s da construção civil que grandes investimentos, tipo TGV. Trata-se 

claramente de investir em projectos de imediata realização, e rápido acabamento o que não 

implicam grande despesa futura.

- barragens, investimentos na eficiência energética, nas energias renováveis e nas redes 

digitais da nova geração. Trata-se de investir em projectos que criem desde já a procura e que 

aumentem a prazo a taxa de crescimento potencial da economia.

A GESTÃO DA CRISE: O CASO PORTUGUÊS
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Não se inserem claramente neste compromisso entre curto e longo prazo investimentos megalómanos 

em bens não transaccionáveis que têm forte conteúdo de importação, não darão um euro a mais nas 

exportações, não reduzirão custos de transacção e agravarão dramaticamente a prazo as nossas finanças 

públicas e o nosso endividamento externo, tais como: 

- TGV Lisboa-Porto e auto-estradas ao lado doutras já existentes. Talvez que as dificuldades

de financiamento travem esses projectos. Há males que vêm por bem…

A garantia dada pelo Estado a projectos de rendibilidade duvidosa irá levar os bancos a operarem em 

Portugal (nacionais ou estrangeiros) a preferirem esses projectos em vez de projectos de empresas que 

têm os naturais riscos.

O Estado, e não os bancos, será assim o responsável pelo agravamento da restrição de crédito às 

empresas.

A GESTÃO DA CRISE: O CASO PORTUGUÊS



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 88

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

Se antes da crise , os decisores já valorizavam pouco o aumento da produtividade, a redução de 

custos e as politicas do lado da oferta (“supply-side policies”) há o risco agora, de se assistir a um 

“keynesianismos” serôdio e ultrapassado, gastando, à custa da “música” de investimento 

público, os nossos escassos recursos, reais ou alavancados no endividamento público, 

rapidamente em quantidade sem prioridades, em vez de serem afectados criteriosamente às 

prioridades das actividades mais produtivas.

Se isso acontecer, quando a crise acabar, ficaremos ainda com pior  afectação de recursos e 

portanto em muito pior situação! 

Por outras palavras, se não tivermos a tal visão estratégica global para a correcta afectação dos 

recursos, arriscamo-nos a ficar no pós-crise com problemas estruturais agravados!

A GESTÃO DA CRISE: O CASO PORTUGUÊS
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Três preocupações fundamentais:

- Ter cash é fundamental: cash is king (pois não sabemos se haverá crédito!): actuar rapidamente para 

proteger o “cash-flow”

- manter grande flexibilidade operacional (pois não se sabe o dia de amanhã!), o que significa 

capacidade para reduzir o “cash break-even” com a necessária rapidez.

- “Feedback” rápido sobre o que está a acontecer aos clientes e fornecedores.

Comissões de auditoria em 2009: os dez princípios a ter em consideração

AUDIT COMMITTEE INSTITUTE DA KPMG

1. Monitorizar o impacto da crise financeira/recessão na empresa; ter em atençãp as projecções 

financeiras e os eventuais sinais de alerta.

2. Avaliar a exposição da empresa perante terceiros em dificuldades financeiras

3. Perceber o impacto da crise financeira nas demonstrações financeiras da empresa –

particularmente no balanço

XII. A CRISE E A GESTÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS
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4. Concentrar-se nas divulgações de justo valor e gestão de riscos.

5. Assegurar que as suas discussões com o CA sobre o risco são construtivas e de valor acrescentado

6. Ajudar a empresa e o CA a prepararem-se para a mudança

7. Identificar que oportunidades podem melhorar a eficácia da comissão de auditoria/órgão de 

fiscalização

8. Ser sensíveis aos esforços do CFO, auditoria interna e da organização

9. Diversificar as fontes de informação da comissão de auditoria/órgão de fiscalização

10. Monitorizar o espírito de liderança e as sua disseminação pela organização
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E mais 10 dicas complementares: (minha abordagem pessoal)

1 - Focagem na Gestão Estratégica dos Riscos (“Strategic Risk Management”)

2- Política de Gestão de riscos bem definida, designadamente na cobertura de riscos 

cambiais, de riscos de mercado, de concentração de base de clientes e na gestão do ciclo de caixa

3- Ter total transparência nos indicadores de performance internos e externos:

- internos: implementar processos que permitam o “update” em “real time” dos P&L 

(profits and losses) das diversas áreas de negócio face ao orçamento – isto vai implicar mais 

discussões com as estruturas e menos surpresas…

- externos: aprender a dialogar com o mercado e perceber os factores de risco existentes
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4  - Ter uma política de dividendos de médio-longo prazo clara e compreendida pelos accionistas.

5 - Evitar devaneios de compras muito alavancadas com dívida (infelizmente muito utilizada em Portugal…) O 

capital próprio (equity) voltou a ser fundamental para ir às compras.

6 - Não esticar os balanços ao máximo, mantendo “buffers” para os tempos de crise (Regra de oiro: Rácio Dívida 

/Activos <  1/3)

7 - Evitar o sindroma do ego dos CEO que querem diversificar a empresa muito para além das suas competências 

“core”

8 - Evitar cair na tentação de comprar acções próprias “too early in the cicle”. Em período de crise é fundamental ter 

“cash” disponível – “CASH IS KING”)

9 - Criar relações de longo prazo com a banca, evitando a política de “shopping around” ao extremo, o que desgasta 

as relações com a banca; trabalhar com várias contrapartes para o pacote de empréstimos, diluindo os picos de 

maturidade no tempo; ter linhas de crédito com vários bancos e com prazos de negociação das mesmas em 

diferentes fases de ciclo económico.

10 - O “market timing” para colocar dívida bem como as diferentes tipos de dívida são questões importantes
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A Economia Portuguesa tem então de passar de um modelo de crescimento económico extensivo,

assente na dotação de factores de produção com trabalho pouco qualificado e salários baixos, para

um modelo de crescimento intensivo feito através do aumento da produtividade e da qualificação

dos recursos humanos, recorrendo para tal ao avanço tecnológico, à inovação, aprendizagem e

gestão do conhecimento.

O modelo de crescimento extensivo, que no fundo configurava uma estratégia de mera imitação, e

que foi impulsionado pelos fundos comunitários e pelo “boom” de consumo, na sequência das

descidas das taxas de juro com a adesão ao euro, está esgotado. O modelo de crescimento intensivo,

configurando uma estratégia de inovação, só é possível através de empresas de conhecimento

intensivo produtoras de bens e serviços transaccionáveis nos mercados internacionais que sejam

motores sustentados de inovação

XIII.   O MODELO DE DESENVOLVIMENTO PARA A ECONOMIA PORTUGUESA



Luís Mira Amaral Lisboa, 12 de Maio de 2009 94

A CRISE FINANCEIRA E A ECONOMIA PORTUGUESA

Em suma:

1. Portugal só se desenvolverá através da aposta nos produtos e serviços transaccionáveis que se

vendem na economia global. Está esgotado o crescimento pelo lado da procura (consumo público

e privado) atendendo à situação de endividamento das famílias e do Estado.

2. Para que tal aconteça, é preciso aumentar drasticamente a produtividade e competitividade

internacional de tais actividades. Tal consegue-se através de políticas do lado da oferta (“supply-

side policies”) e não através do aumento da despesa pública corrente que vai gerar mais

endividamento.

3. Sendo a base doméstica na concepção de M. Porter essencial para que tenhamos em Portugal um

ecosistema favorável à competitividade internacional, é essencial aumentar drasticamente a

produtividade da Administração Pública e dos sectores de bens não transaccionáveis que são

em Portugal sérios “bottlenecks” ao nosso aumento de competitividade pela deficiente qualidade

e alto preço dos inputs que fornecem aos sectores de bens transaccionáveis.
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A experiência de sucesso de pequenas economias abertas, mostra que teremos tudo a ganhar se

conseguirmos percorrer essa trajectória com o empenho e concertação activa dos parceiros sociais.

Na Sociedade do Conhecimento e na economia global, está ultrapassada a velha dicotomia marxista

entre capital e trabalho, pois o novo e essencial factor de competitividade é o uso da informação e do

conhecimento e a questão é utilizar os nossos recursos em concertação social para ir ao mercado

global sacar o valor que lá está disponível.

Por outras palavras, não vale a pena continuar em posições antagónicas a tentar distribuir o que já não

há cá dentro, vale a pena associamo-nos para irmos ao mercado global sacar uma parcela do bolo

internacional a distribuir!...

Em suma, Portugal já não é um país de salários baixos, no contexto dos “sites” disponíveis na

economia global mas ainda não agarrou plenamente o modelo da Sociedade da Informação e do

Conhecimento das economias mais desenvolvidas. Estamos no meio, sofrendo na nossa

competitividade no confronto com os dois modelos!
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Há vários itens favoráveis ao crescimento económico

 A aposta na educação

 A abertura à mudança

 A abertura ao mundo, ao comércio internacional e à economia global

 Estabilidade macroeconómica

 Sistema de justiça transparente e célere, não criando incertezas e desconfianças à sociedade em geral e 
aos agentes económicos em particular

 Sistema fiscal que combine a equidade com a competitividade internacional das empresas

 Estado mínimo mas eficiente

 Boas estruturas de transporte, de telecomunicações e de energia.   

Bem se pode dizer que Portugal está razoavelmente bem no ponto III, e nos pontos IV (graças à

entrada no euro) e VIII (graças à nossa boa utilização dos fundos europeus). Estamos ainda

francamente mal nos outros itens. No que dependia apenas de nós (Educação, Justiça, Administração

Pública, Finanças Públicas) falhámos!

XIV – AS POLITICAS PÚBLICAS HORIZONTAIS
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Consideramos assim que o Estado Português terá as seguintes grandes tarefas horizontais no que 

toca à Sociedade da Informação e do Conhecimento e à competitividade na economia global:

1) Incentivar a massificação do acesso e do uso das tecnologias de informação na sociedade 

portuguesa, escolas, famílias e empresas designadamente PME’s

2) Modernização da Administração Publica com recurso intensivo às TI’s, ou seja, aplicar o “e-

government”.

3) Ter mercados realmente abertos e concorrenciais nas Telecomunicações.

Aí, o regulados das Telecomunicações deverá ter um papel muito importante no estimulo à 

mudança, sendo um agente proactivo e fazendo “surf” na evolução tecnológica como forma de 

estimular a concorrência.

4) Produzir a legislação que permita o desenvolvimento “e-com” e a contratação electrónica 

designadamente nos mercados públicos.
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5) Melhorar drasticamente os Sistemas de Educação e Formação Profissional formando em qualidade e 

quantidade os quadros de acordo com os perfis adequados à Sociedade da Informação e Conhecimento. 

6) Fomentar a inovação empresarial, apostando no Sistema de Inovação e não apenas num dos seus sub-

sistemas – Investigação Cientifica e Tecnológica. (*)

7) Fomentar o empreendedorismo e apoiar, através dos isntrumentos de capital de risco público e dos 

incentivos fiscais, o financiamento do “seed capital” e dos “start up’s” tecnológicos, essenciais para a 

nossa oefrta de bens e serviços transaccionáveis na economia global.

* Investigação – gastar dinheiro para criar conhecimento

Inovação – Utilizar o conhecimento para criar valor

O Sistema Cientifico e Tecnológico é apenas uma das componentes do Sistema de Inovação!

Sistema de Inovação:  Conjunto de actores  (universidades, centros de investigação e de saber, empresas, 

associações empresariais, organismos públicos) que em conjunto e individualmente contribuem para o avanço e 

difusão de novas tecnologias, novos métodos de gestão e organização, novos produtos e novos processos.
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8) Flexibilizar os mercados de trabalho e emprego no contexto do conceito de flexigurança, por 

forma a permitir o necessário ajustamento das escalas laborais de produção e das qualificações 

dessas escalas à introdução das tecnologias da informação e comunicação e à gestão do 

conhecimento nas empresas. 

9) Resolver o problema candente da justiça económica. 

10) Fazer a reforma da Administração Pública e reduzir a despesa pública corrente primária para 

30% do PIB.


