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Com mais crescimento pode
conseguir-se esse duplo objectivo
de aliviar alguns impostos
e ao mesmo tempo manter uma
política fiscal compatível com
o prosseguimento da consolidação.

A forma mais rápida de reduzir
a despesa é reduzir o investimento
público, mas fazê-lo num país onde
o investimento privado não tem
grande dinamismo exige especial
ponderação.

Portugal é um dos países que pode
introduzir melhorias no mercado
de trabalho, na lógica da
flexigurança, que significa
flexibilidade para as empresas
e segurança para o trabalhador.

les,odéficeorçamental,estáaserresolvidode
formaséria,rigorosaeconsistente,commedi-
das estruturais. É uma estratégia difícil, que
não produz resultados no curto prazo, e por
isso é politicamente difícil. Mas até agora o
Governo tem-no feito de forma extraordina-
riamente tenazepositiva e esperoqueesse es-
forço tenha o êxito que merece.

OGovernoacreditaqueodéficebaixaráesteano
para3%,enão3,3%,masmantémamesmapre-
visão de 2,4% para 2008. Acha que seria dese-
jável imprimir mais ambição às metas dos pró-
ximos anos, tendo em conta que se parte agora
deum patamarmaisfavorável?
A confirmar-se, o valor de 3% para o défi-

ce deste ano é muito positivo, e parece-se que
sãoprojecçõesmuitocredíveisasqueapontam
para uma nova redução do défice em 2008,
para2,4%,claramenteabaixo,portanto,doli-
mite de 3%.Mas,como tenho dito a todos os
Governos do euro, é preciso evitar novos per-
calços e para isso é preciso que os esforços de
consolidação não terminem nos 3% e prossi-
gamatéqueascontaspúblicasestejamemequi-
líbrio. O objectivo comum dos ministros das
FinançasdaZonaEuroéatingiresseobjectivo
antes do final de 2010.Acredito que o Gover-
noportuguêsestácomprometidocomesseob-
jectivo e é isso que a nós nos importa.

Masjáexisteoprecedente francês,comoGover-
noaesticaronovoprazoparaanularodéficepara
2012.NãoreceiaquePortugal sigaoexemplo?
A França apresentou um cenário optimis-

ta em que inclui essa meta de equilíbrio das
contasem2010,eumcenáriocentralquenão
o inclui. E o que pensamos – e temo-lo dito
publicamente–équeaFrançadevefazermais
esforços do que os que faz.Sei que não é fácil
corrigir défices, sei que a redução da despesa
públicaépoliticamentecomplicada.Mastam-
bémseiqueumPresidentequerecebeuumtão
forte apoio do eleitorado e que tem um tão
amplo apoio no Parlamento, possui as bases
para fazer as reformas necessárias.Algumas
estão a ser feitas, mas estas devem também
estender-se à consolidação orçamental.

OGovernoestáa serpressionadoparabaixarim-
postos,atéporqueaumentoualguns,casodoIVA,
parareporodéficedentrodoslimitestolerados
por Bruxelas. O FMI foi, no entanto, esta sema-
nacategórico,aorecomendaraoGovernoquere-
sista a essa pressão, até que as contas estejam
equilibradas.É também essaasuaopinião?
Vivemosnumaeconomiaglobalizada,com

livre circulação de capitais, com a concorrên-
cia dos países emergentes a produzir uma
grande pressão e, portanto, a política fiscal
deve ter em conta os requisitos de crescimen-
toedecompetitividade.Mas,aomesmotem-
po, o equilíbrio orçamental é uma condição
necessária ao crescimento. Os políticos têm
sempre de combinar uma política de receitas
que seja economicamente razoável e social-
mente justa, com uma política orçamental
orientada para a procura do equilíbrio. Não
é fácil, mas a quadratura deste ciclo é conse-
guir mais crescimento.

Isso quer dizer o quê? Neste orçamento, por
exemplo,háumareduçãodacargafiscalparaas
empresasquesefixemnointeriorealgumalívio
paraasfamíliascommais deumfilho,eaomes-
mo tempo a projecção de uma nova redução do
défice.Estádeacordocom estaabordagem?
É muito importante pôr em marcha refor-

mas estruturais que aumentem o potencial de
crescimento,a procura externa,o investimen-
to e que permitam aumentar a produtividade
eganharquotasdemercado.Ecommaiscres-
cimento pode conseguir-se esse duplo objecti-
vo de aliviar alguns impostos,que façam sen-
tidodopontodevistaeconómicoesocial,eao
mesmo tempo manter uma política fiscal que
sejacompatívelcomoprosseguimentodacon-
solidação. Sobre as opções concretas dos im-
postos a baixar não me prenuncio – isso cabe
aoGovernoportuguêsdecidir,nãoaBruxelas.
A mim o que me importa é que se preserve o
objectivodeequilibrarascontasem2010.Mas
no caso de Portugal, onde a grande questão
tem sido em torno de como aumentar o cres-

cimento, há que perguntar: para aumentar o
crescimentoéprecisobaixaralgumtipodeim-
posto?Agoranãosepodeécolocaressaques-
tão desligada do seu impacto no défice.

Têmsurgidomuitascríticas,inclusivedaComis-
sãoEuropeia,sobreaestratégiadaconsolidação,
demasiadoconcentradanareceita,enãonacon-
tençãodadespesa.É essaasuaperspectiva?
É sempre mais fácil aumentar as receitas

numprazocurto.Jáareduçãoestruturaledu-
radouradadespesatomamaistempo.Masjul-
go que a Segurança Social e a modernização
daAdministraçãoPúblicasãoexemplosdere-
formas que acabarão por ter bons resultados.
Aformamaisrápidadereduziradespesaére-
duziroinvestimentopúblico,masfazê-lonum
país onde o investimento privado não tem
grandedinamismoexigeespecialponderação.

Na reforma da Administração Pública havia a
promessa, feitaháum anopeloministrodasFi-
nanças, de que ela ia ter um forte impacto em

2007,mashouveatrasos...
Eu não tenho ainda os dados definitivos de

2007, mas acabo de falar com o ministro que
medissequeadespesapública,medidaemper-
centagemdoPIB,sereduziuemumponto,eque
estareduçãododéfice (para3%) paraalémde
irmaislongedoqueoobjectivoinicialmentetra-
çado,estáassentenumareduçãodadespesa.

A minha percepção é que as coisas estão a
avançarna boa direcção,e que estão a ser fei-
tascomrigoreseriedade,comreformasdena-
turezaestrutural.Mas,repito,oobjectivonão
é chegaraos 3%, nempode ser travaro cres-
cimento da dívida pública. Portugal, assim
como outros países, precisa de um défice es-
trutural nulo de modo a que, em caso de de-
saceleraçãodaeconomia,adívidanãovoltea
subir e o défice não corra o risco de voltar a
superarolimitede3%.EprecisadeOrçamen-
tos equilibrados também para criar margem
paraacomodaras consequênciasdoenvelhe-
cimento da população que se vai traduzir em
pressões financeiras muito fortes.
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O problema
do défice está a ser
resolvido de forma
séria, rigorosa
e consistente,
com medidas
estruturais.
É uma estratégia
que não produz
resultados no curto
prazo, e por isso
é politicamente
difícil, mas o
Governo tem-no
feito de forma
tenaz e positiva
e espero que esse
esforço tenha
o êxito que merece.
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