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A meta que temos de ter depois da
passagem por este período cíclico
tem de ser a média europeia. Se o
crescimento está apenas nos 2,2%
não é uma boa notícia.
Murteira Nabo Bastonário da Ordem dos Economistas

Só me admiro que ainda não
tenham fechado a Madeira [em
reacção ao corte de nove milhões
de euros para o arquipélago].

Alberto João Jardim presidente da região Autónoma da Madeira

O investimento público em 2008 ficará
muito aquém do anunciado e aquém do
que seria desejável e necessário. O valor
do PIDDAC orçamentado é de 3616 euros,
o que corresponde a um corte de 27,4%.
Honório Novo Deputado do PCP

odinheironãochegavaparaasprioridadesdo
Governo”, recorda a professora do ISEG,re-
ferindo-se à aposta na Educação e à criação
do Rendimento Mínimo Garantido. Doze
anos depois de ter assumido a pasta, a secre-
tária de Estado do Orçamento afirma agora
que “o orçamento mais pesado” foi logo o
Rectificativo de 95, na medida em que obri-
goua“umlevantamentodetodaasituação”.
Umanodepois,eapesardetodososministros
apoiaremodesígnioda3ªfasedaUEM,hou-
ve uma reunião em São Bento para discutir o
OE/97 e, antes de entrarem no gabinete do
PM, um ministro perguntou-lhe:“este esfor-
ço de consolidação já não vai ser necessário
para o ano, pois não?”“Fiquei petrificada”,
conta a ex-responsável.

Várias reuniões depois e já na véspera dos
‘plafonds’ ficarem fechados, Arcanjo recebe
um telefonema de um assessor de outro mi-
nistro à 1 da manhã.“Eu disse-lhe que já ti-

nha dito ao ministro que não era possível dar
mais dinheiro,mas ele vira-se para mim e diz
que só iria desligar depois de me convencer”.
Apesardemaisdemeia-horaaotelefone,não
conseguiu.Mais rápida foiacompreensãode
um alto representante das forças armadas
(FA), que queria mais dinheiro para equipar
as FA.“Disse-lhe que não e justifiquei com a
área social. Ele não ficou convencido. Então
perguntei-lhe: se tivesse no meu lugar o que
faria?Dariamaisdinheiroparacomprarmais
equipamentos para a Defesa ou contribuía
para que as pessoas deixassem de ir aos cai-
xotes do lixo?Aí, ele percebeu”.

Oepisódiomaiscaricatoquevemàmemó-
ria de Bagão Félix foi quando teve de discutir
a proposta de Orçamento da Segurança So-
cialqueoprópriotinhaelaboradoquinzedias
antes, enquanto ministro da pasta, mas que
acabouporser apresentadapeloseusucessor,
Fernando Negrão. “Quer um aumento de

quanto para a acção social? Não pense nis-
so!”,respondeuoentãoministro independen-
te indicado pelo PP ao novo titular da pasta
daPrevidência.AconfissãodeBagãovaimais
fundoquandoassume:“deipormimadiscor-
dar de algumas coisas que eu próprio tinha
apresentado. Já tinha uma visão diferente...
Hoje chegoàconclusãoqueao longodavida
somospoucoprudentes,àsvezes,aanalisaras
posições dos outros.Foi uma lição de vida”.

Apesar de ter emagrecido, ter tido proble-
mas na vista e ter sido hospitalizado devido
ao cansaço,poucos dias depois da apresenta-
çãodoOE,BagãoFélixnãoescondequegos-
tou da curta experiência.“Gostei de fazer o
que fiz.A discussão do OE é um caleidoscó-
piodepersonalidades.Hoje jánãoquero...as
coisas passam!Agora saícoma frustração de
só ter feito aquele”,assume o ex-ministro.

Bagão recorda também as pressões de úl-
timahora,sobretudoemmatériadePIDDAC

“por causa do fontanário da freguesia”, e do
sectorbancário.“Lembro-medeumareunião
insólitacomaAssociaçãoPortuguesadeBan-
cos.Foi uma reunião tensa”.

Sobre as pressões a que são sujeitos,Olivei-
raMartinsconsideraquesão“naturais”.Escu-
sando-seaapontarumasituaçãoconcreta,oex-
titulardapastadasFinançasdizapenasque“o
ministro das Finanças precisa sempre de man-
terumenormesanguefrioedistinguiroaspec-
tofuncionaldarelaçãohumana”.Nadiscussão
doPIDDAC,Arcanjogaranteque,enquantoes-
tevenasFinanças,“nenhumdeputado”aabor-
dou“a pedir isto ou aquilo”.Já“na Saúde,era
umaloucura”.Curiosamente,foicomestapas-
taquesofreuasmaiorespressões.“Nãochegou
aameaçasfísicas,masaspressõesforamviolen-
tas”, recorda, sem concretizar, a professora do
ISEG, que não tem problemas em revelar que
“as maiores pressões até não aconteciam pro-
priamentenaalturadoOE”.

muitas pressões

Bagão Félix nem queria acredi-
tar no que estava a ouvir. O di-

rectordo Teatro Nacional de São Car-
los,CarlosPinamontiameaçavademi-
tir-se do cargo caso o ministro das Fi-
nanças não lhe desse dinheiro para
maisduasóperas,umadeMozarteou-
tra de Wagner. “Então nós aqui com
tantosproblemasporresolvereeleen-
tra aqui a dizer que se vai embora se
não tivero dinheiro!. Quando ele saiu
dogabineteeueoManuelTeixeira[se-
cretário de Estado] ainda nos rimos
com asituação”, contao ex-ministro.
Bagãofazquestãodedizerqueasreu-
niõescomosseussecretáriosdeEsta-
do eram “leves” apesar dos assuntos
sérios.
“Éprecisotersentidodehumor”, diz.
Talvezporissonãotenharesistidoem
mandarumapiadanumareuniãocom
Paulo Portas para discutir as verbas
para a substituição das fragatas. “Eu
fizatropanaMarinhaeasfragatasain-
da eram as mesmas do meu tempo”.
Nosdiasemquechegavamaistardea
casa, jádepoisdecomerum pregodo
MartinhodaArcada–“quesaudades!”
–aindaarranjavatempoparaestudar
botânicae fazeraleituradiáriasobre
oBenfica.“Eraumaformadedescon-
trair”.

“Mais duas
óperas ou
demito-me”

“A última palavra é do ministro das
Finanças que está sempre em contacto
com o primeiro-ministro. Nesta altura,
só não dormem juntos.”

“O ministro das Finanças precisa sempre
de manter um enorme sangue-frio e
distinguir o aspecto funcional da relação
humana.”

Guilherme d’Oliveira Martins

Ministro da Finanças 2001/2002

“Dei por mim a discordar [enquanto
ministro das Finanças] de algumas coisas
que eu próprio tinha apresentado
[enquanto ministro da Segurança Social].”

“Quer um aumento de quanto
na acção social? Não pense nisso!
[para Fernando Negrão.]”

Bagão Félix

Ministro da Finanças durante quatro meses em 2004


