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BAIXOS
Vítor Gaspar
Ex-ministro
de Estado
e das Finanças

Ser ministro não é fácil e ser minis-
tro das Finanças ainda menos.
Mas a compreensão pela atitude
de Gaspar, uma peça central na go-
vernação, fica-se mesmo por aí. O
seu ortodoxo objetivo era levar
Portugal de volta aos mercados. E
conseguir concluir o programa de
ajustamento. Ora, bateu com a
porta a meses de atingir o primei-
ro objetivo e a um ano do segundo.
Incompreensível, até porque a sua
atitude ameaça essas metas.

Paulo Portas
Líder do CDS
e ministro
demissionário

Poucas semanas depois de ter re-
petido ao país que era por razões
patrióticas que estava no Gover-
no (livrar Portugal da situação de
protetorado), saltou a tampa ao
mais experiente ministro e mais
antigo líder partidário nacional.
Que aconteceu ao tal interesse
patriótico? Uma vez mais Portas
fez de escorpião. Nos últimos 15
anos esta é a terceira aliança com
o PSD que acaba mal. O seu capi-
tal político sai esfrangalhado de
uma crise pela qual é altamente
responsável.

Pedro Passos
Coelho
Primeiro-ministro

Pode creditar-se a Passos o facto
de depois de ter sido atirado ao ta-
pete — demitiram-se os números
dois e três —, não desistir, levantar-
-se e lutar. Mas é isso e pouco
mais. A forma como o Governo e a
coligação se esfrangalharam é em
larga medida responsabilidade
sua. Não por ter indicado Maria
Luís para as Finanças. Mas por to-
dos os erros de atuação que reve-
lou nestes dois anos. As eleições
podem não ser já. Mas este Gover-
no está, definitivamente, morto.

Cavaco Silva
Presidente
da República

Uma tomada de posse patética.
uma reação tardia à crise. Enfim,
uma semana para esquecer. Mais
uma. Parece sempre a reboque
dos acontecimentos.

Martim Silva
mgsilva@expresso.impresa.pt

Expliquem-me, se faz favor

T rinta e cinco minutos foi, segun-
do os relatos do dia, o tempo
que Passos Coelho demorou em
Belém para pedir ao Presidente

da República que exonerasse Vítor Gas-
par e nomeasse Maria Luís Albuquer-
que para ministra das Finanças. Des-
contado o tempo para os cumprimen-
tos à chegada e à partida, e para as de-
mais cortesias, pouco sobrou para Pas-
sos dizer os nomes completos de Gas-
par e de Albuquerque.

Tendo em conta que a intervenção
do PR não é uma mera questão proto-
colar, seria de esperar que fizesse per-
guntas, exigisse justificações, pedisse
esclarecimentos, debatesse soluções al-

ternativas à promoção da secretária
de Estado.

Mexer nas Finanças num período de
crise económica é questão demasiado
delicada para se resolver em meia ho-
ra. Era previsível que o assunto fosse,
também politicamente, escaldante.

Cavaco Silva — explicou ele mesmo
no dia seguinte — exigiu garantias de
que “nada pesa” de “menos correto”
sobre a ministra. Aparentemente con-
tentou-se com o atestado de bom com-
portamento.

Nunca pensei que bastasse ser sério
para chegar a ministro. O meu pai ensi-
nou-me que honestidade não é atribu-
to, é obrigação.

Vá lá,
esclareçam-me
Ouvimos, quarta-feira, Luís Queiró,
presidente da mesa do congresso do
CDS, dizer que Assunção Cristas e Mo-
ta Soares “colocaram” os “seus cargos
à disposição do partido”. Julgava eu
que os ministros tinham “os cargos à
disposição” do primeiro-ministro. Pe-
los vistos não.

Afinal, o CDS é um partido soviético.
Afinal, o que determina a permanência
em funções dos seus militantes é o inte-
resse do partido. Passos Coelho aceita
ter no Governo dois ministros — e talvez
alguns secretários de Estado — que de-
vem mais obediência ao partido do que
ao primeiro-ministro? Se alguém sou-
ber, responda.

Então...

S e Paulo Portas se demitiu na ma-
nhã de terça-feira, como foi possí-
vel que o Presidente da Repúbli-

ca, às 15h, duas horas antes de dar pos-

se à nova equipa das Finanças, ainda
não soubesse da demissão do nº 2 do
Governo? O mais alto magistrado sen-
tiu-se traído? Mantém a confiança no
primeiro-ministro? Mais do que tinha
no antecessor?

Por favor...

Q ue autoridade conserva um pri-
meiro-ministro e uma coligação
quando os termos da sua conti-

nuidade são discutidos na praça públi-
ca? O CDS fez um ultimato público e os
líderes dos dois partidos sentaram-se
para o negociar. Ultrapassaram, em
cinco reuniões, o que não tinham resol-
vido em dois anos? Vai haver um venci-
do e um vencedor, ou o resultado é um
empate, o menos empolgante de todos?
Vão recuperar a confiança dos portu-
gueses? Passos acredita mesmo que os
portugueses ficam convencidos quan-
do insiste em que há apenas “pequenas
divergências”?

Desengane-se. O mundo vai estar
atento. Basta ver a catadupa de análi-
ses e especulações feitas em torno dos

comunicados que Passos e Portas divul-
garam após a primeira reunião de con-
ciliação. E porquê? Por causa de uma
divergência: para o primeiro-ministro
foi uma reunião “muito construtiva,
mas para o ministro demissionário ape-
nas foi “construtiva”. Faltou o “muito”
— e hoje tudo é muito importante.

Só queria
entender!

A creditando que António José
Seguro quer convencer o país
de que o Partido Socialista o po-

de governar e tem uma equipa à altu-
ra, porque não dá indicações sobre os
pesos pesados que tem para o seu
Executivo?

Seguro sabe, certamente, que ele e o
PS têm um problema de credibilidade.
Anunciar com quem faria Governo se-
ria, além de mais, uma boa forma de
ter pressionado a realização das elei-
ções que tanto diz desejar.

A menos que tenha algum problema
em preencher as primeiras linhas.

Pé
de Página
João Garcia
jgarcia@expresso.impresa.pt

“Detesto dizer-vos, mas o fim
do protetorado não está próximo”

Yanis Varoufakis Professor de economia e bloguista grego

Jorge Nascimento
Rodrigues

Yanis Varoufakis adverte que
há a possibilidade de transferir
o resgate do atual formato para
a tutela do Banco Central Euro-
peu (BCE). Ateniense de 52
anos, licenciou-se em economia
matemática e estatística no Rei-
no Unido, é professor de Teoria
Económica na Universidade de
Atenas e atualmente é profes-
sor visitante na Universidade
do Texas. É um bloguer muito
ativo sobre a crise na zona eu-
ro, publicou “O Minotauro Glo-
bal: As Verdadeiras Origens da
Crise Financeira e o Futuro da
Economia Mundial” que lhe
deu projeção mundial, e recen-
temente lançou com o ex-depu-
tado britânico Stuart Holland
um manifesto com propostas
“modestas” para resolver a cri-
se do euro.

O oitavo exame regular do
programa de resgate português
vai conseguir ser concluído?

A julgar pela experiência do
passado, principalmente da Gré-
cia, a troika não dará um tostão

enquanto o Governo estiver em
crise. A menos que todos os
grandes partidos, inclusive os da
oposição, assinem por baixo.

Acha isso possível?
Se não for politicamente possí-

vel, o resultado mais provável se-
rá um atraso até que um novo
governo seja empossado. Nesse
entretanto, Portugal terá de se
financiar com emissões de dívi-
da de curto prazo, a custo eleva-
do, adquiridas pelos bancos.

Os cortes de despesa pública
de 4,7 mil milhões irão para a
frente?

É agora claro que os cortes na
despesa pública não consegui-
rão colocar em ordem o défice
orçamental. Os cortes só alimen-
tam o ciclo interminável de dívi-
da e deflação.

Portugal conseguirá concluir
o programa de resgate no ano
que vem?

Se por “concluir” quer dizer
“acabar com sucesso”, a minha
resposta categórica é não. Portu-
gal, tal como a Grécia e a Irlan-
da, tem níveis de endividamento
cujo serviço de dívida não é pos-

sível cumprir em virtude do esta-
do da procura agregada. No pró-
ximo ano, a Europa tem de fa-
zer uma escolha finalmente —
ou admitir que o serviço de dívi-
da não pode ser cumprido num
ambiente de deflação ou conti-
nuar a fingir e prolongar a situa-
ção.

Como a pode prolongar?
O mais provável é que tente

mudar a situação portuguesa,
transitando de um financiamen-
to pela troika para um financia-
mento através do programa
OMT, de intervenção no merca-
do secundário da dívida, anun-
ciado pelo BCE. Isso permitirá
continuar a fingir que Portugal
está de regresso ao mercado
obrigacionista e não aos bolsos
dos contribuintes europeus.

Mas é possível esse regresso
efetivo ao mercado obrigacionis-
ta?

A única maneira de o fazer é o
BCE apontar uma pistola aos in-
vestidores na dívida, ameaçan-
do-os com o OMT se os juros su-
birem acima de determinado ní-
vel. É claro que para fazer isto, a
Europa irá impor a Portugal um

novo memorando de entendi-
mento e a continuação das visi-
tas de uma troika — provavel-
mente já sem o Fundo Monetá-
rio Internacional — até ao infini-
to. Detesto dizer isto — mas o
fim do protetorado económico
não está próximo.

Com a conclusão da interven-
ção da troika em meados do pró-
ximo ano, Portugal vai necessi-
tar de um segundo resgate?

Admito a tal hipótese de pas-
sar o resgate para a tutela do
OMT. Mas não creio, infelizmen-
te, que isso faça grande diferen-
ça. A retoma económica não vi-
rá enquanto continuarem a im-
por condições de austeridade au-
todestrutivas.

Então isso significa que vai ha-
ver necessidade de uma reestru-
turação de dívida à grega?

Um “corte de cabelo” na dívi-
da vai acontecer. E não apenas
em Portugal. O sobreendivida-
mento da periferia é insustentá-
vel. A economia portuguesa irá
sofrer mais um custo gigantes-
co, mas desnecessário, com esse
adiamento do inevitável.
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ARTIGO DE CHOQUE

Vitória do Syriza não
seria contra a Europa
Yanis Varoufakis é um
nativo de Atenas, cujo
bilhete-postal preferido é
a sua própria fotografia
com a Acrópole ao
fundo. Doutorado em
Economia no Reino
Unido, atualmente é
professor visitante na
Universidade do Texas.
Na semana passada
chocou muita gente na
Europa ao assinar com o
seu colega James
Galbraith um artigo de
opinião no “The New
York Times” em que se
explicava porque uma
vitória eleitoral do Syriza
“não seria contra os
interesses dos EUA e da
Europa”. O influente
jornal titulou a peça “Só
a esquerda pode salvar a
Grécia”, título que não
foi do agrado de Yanis.
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