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 RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo discutir a mudança de modelo de economia política do 

governo português nos anos de 2010. A partir dessa década, Portugal optou por realizar um 

programa de crescimento econômico neoliberal e os resultados não ocorreram conforme o esperado. 

A reação, por sua vez, veio a partir de 2015 após o país rejeitar esse modelo e adotar um modelo de 

economia política mais heterodoxo. Neste sentido, analisaremos, na primeira parte, a discussão em 

torno dos fundamentos técnicos dos ajustes e, na segunda, trataremos das mudanças ocorridas em 

Portugal. 

Palavras-chave: Ajuste fiscal ortodoxo. Austeridade expansionista. Economia portuguesa. 

 

ABSTRACT 

The present article aims to discuss the change of the model of political economy of the Portuguese 

government in the years of 2010. From that decade, Portugal opted to carry out a neoliberal 

economic growth program and the results did not occur as expected. The reaction, in turn, came 

after 2015 after the country rejected this model and adopt a more heterodox model of political 

economy. In this sense, we will analyze, in the first part, the discussion about the technical 

fundamentals of adjustments, and in the second, we will discuss the changes that have occurred in 

Portugal. 
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1. As discussões teóricas do ajuste fiscal 

Nos últimos anos, as discussões a respeito dos ajustes fiscais tomaram as páginas principais 

das seções de economia dos veículos de imprensa no Brasil e no mundo. Com. A crise financeira 

estadunidense de 2008, produziu desdobramentos que afetaram a saúde da economia de parte 

significativa da comunidade internacional. Com Portugal, a situação não foi diferente. Por seu 

turno, o país - que foi duramente atingido pela crise – logo adotou o modelo de ajuste fiscal oriundo 

do pensamento econômico ortodoxo. Caracterizado também como austeridade fiscal, o governo 

português aceitou as recomendações da Troika para a retomada do crescimento (ANÍBAL, 2017). 

Esta, por sua vez, engloba três importantes instituições internacionais: Banco Central Europeu, 

Fundo Monetário Internacional e Comissão Econômica Europeia. Na verdade, em meados de 2011, 

após a eclosão da crise econômica na Grécia, o então primeiro ministro Passos Coelho se 

comprometeu com a aplicação de um programa de ajustes que visavam “promover um choque de 

competitividade”. Na prática, o governo aplicou um grande corte de gastos públicos, iniciou um 

plano de privatizações e demissão de servidores públicos. (COMISSÃO EUROPÉIA, 2014). 

A justificativa teórica para essas medidas refere-se aos estudos que advogam a chamada 

austeridade fiscal expansionista. Grosso modo, conforme sugere Alesina e Perotti (1995) – 

referência no debate sobre este modelo de austeridade - o ajuste fiscal expansionista consiste no 

corte de gastos públicos e no aumento de impostos com o objetivo que sanar as contas públicas. 

Faz-se necessário restaurar a confiança do mercado para estimular o investimento privado, 

garantindo, portanto, a recuperação da economia e a saída da crise. Com efeito, contrariando o 

diagnóstico keynesiano, os autores também sugerem que a retração do gasto público, na verdade, 

estimularia o investimento do setor privado por este entender que não haveria disputa de mercado 

com o Estado. 

Posteriormente, Alesina em parceria com Adagna, sustentaram o mesmo argumento, aonde 

analisam o crescimento econômico de alguns países da OCDE. Eles observaram que Estados que 

optaram por realizar um corte de gastos ao invés de aumentar a despesa pública retomaram o 

crescimento econômico. Alesina e Ardagna (2010) advogaram que o multiplicador fiscal do gasto 

público é baixo, ou seja, a ideia de estímulo da recuperação econômica via investimento induzido 

pelo Estado não seria a melhor estratégia.  

No entanto, partindo desse diagnóstico, os resultados positivos na economia portuguesa, não 

ocorreram. Em 2010 a 2014, a dívida pública do país aumentou de 96,2% do Produto Interno Bruto 

(PIB) para 130,6% O índice de desemprego atingiu 16, 4 % somado as quedas sequenciais do PIB 

neste período (BRASIL DEBATE, 2017). Não obstante, outros trabalhos trataram de questionar as 

http://www.nber.org/papers/w15438
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posições dos ideólogos da austeridade fiscal expansionista. Islam e Chowdhury (2012) sustentam 

que os exemplos de sucesso levantados nos trabalhos dos autores ortodoxos são minoria, 

comparados à amplitude dos casos analisados. Conforme apontam os autores em relação ao estudo 

publicado em 2009 por Alesina e Ardagna, apenas 21 países dos 107 analisados obtiveram 

recuperação econômica. Além disso, a maioria destes países não apresentava recessão quando 

realizado o ajuste fiscal da austeridade, o que dificulta ainda mais a comprovação empírica da 

eficácia do mesmo.  

Complementando a crítica de Islam e Chowdhury, De Long e Summers (2012), observam 

que os cortes de gastos propostos em ajustes fiscais ortodoxos tendem a aprofundar a crise e travar 

o crescimento econômico. Com efeito, não é possível afirmar que a recuperação econômica de 

países que adotaram a austeridade fiscal ocorreu – unicamente - pelos efeitos da mesma. Em outras 

palavras, é caro concluir que tal crescimento não teve influências significativas de outras medidas, 

como por exemplo, a redução das taxas de juros, desvalorização cambial e condições internacionais 

favoráveis. Tais características foram percebidas no caso da Irlanda, considerado um exemplo 

concreto de recuperação nos trabalhos de Alesina e Ardagna. 

2. Os efeitos e as mudanças: o caso de Portugal 

Após os resultados insatisfatórios que Portugal vinha apresentando entre os anos 2011 e 

2014, o governo português rejeitou a cartilha ortodoxa e introduziu o investimento público como 

variável chave para o crescimento econômico. No fim de 2015, após a chegada de António Costa – 

do Partido Socialista - ao posto de primeiro ministro português, o governo estabeleceu a meta de 

reduzir a dívida pública, restaurar o poder de compra da população através da recomposição de 

salários, retomar os benefícios sociais debilitados entre 2011 e 2014, e promover revisão tributária 

dentre outros.  

Conforme o programa econômico do então novo governo (PARTIDO SOCIALISTA, 2015, 

p.36-38), a recuperação econômica de Portugal seria possível a partir da definição de três objetivos: 

a) Relançar o crescimento económico, considerando o objetivo de consolidação das finanças 

públicas (redução gradual do déficit orçamental numa meta de médio prazo e em função dos 

resultados das reformas e introduzir a desalavancagem sustentada da economia, tanto no plano da 

dívida pública quanto da privada); b) Correção dos desequilíbrios de competitividade entre os 

países da Zona Euro, tendo em vista consolidar a moeda única pela via da convergência real das 

economias; c) Combinação dos dois pontos anteriores a partir de programas específicos 

acompanhados das necessárias reformas da governança da Zona Euro e articularem-se com o Plano 

Juncker para o reforço do investimento na UE  
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Passados três anos, o governo português vem apresentando bons resultados no conserto das 

contas públicas, reduzindo o déficit orçamentário de 4,4% do Produto Interno Bruto em 2015 para 

1% (ALDERMAN, 2018). No entanto, é oportuno destacar também que a reestruturação de salários 

do funcionalismo público, bem como o aumento do poder de compra não permitiu a redução efetiva 

da disparidade social. No âmbito externo, Costa ainda não conseguiu resolver o problema da dívida 

pública, que há tempos vem se mantendo como uma das maiores da zona do euro.  

Em 2017, Portugal cresceu 2,7%, mantendo-se próximo a média da economia europeia de 

2,5%. Entretanto, em 2018, o país cresceu 2,1%, mesmo se mantendo acima da média dos países da 

zona do euro. A projeção para 2019 segue em queda, para 1,7% A resposta para tal queda 

corresponde, na visão do Banco Central de Portugal, à diminuição das exportações, gradual abertura 

comercial e incertezas políticas e econômicas na esfera internacional. Se a primeira vista, parecem 

existir incongruências na afirmação do crescimento sustentável da economia portuguesa, visto os 

últimos dois anos, não é verdade que há um questionamento do modelo heterodoxo. O mesmo 

Banco Central que prevê baixo crescimento para este ano, assegura tranquilidade nas contas 

públicas, bem como responsabiliza tal projeção por variáveis externas ao país (VARZIN, 2018). 

Apesar do governo António Costa ainda não ter solucionado problemas significativos da 

economia portuguesa oriundos, em grande medida, dos ajustes ortodoxos aplicados no início da 

década de 2010, o país vive um momento de confiança por segmentos do empresariado e de parte 

importante da população. Em vista dos efeitos psicológicos que direcionam o comportamento 

coletivo, a tendência é que o então primeiro-ministro tenha condições de criar mecanismos 

sustentáveis de recuperação econômica, convergindo com os objetivos apresentados em seu 

programa de governo. De fato, as projeções ruins da economia do país devem ser um alerta para o 

governo, sinalizando que o passado recente de crise ainda não está inteiramente superado. No 

entanto, a possiblidade de retorno a aquelas condições está frágil, visto o saldo positivo das contas 

públicas atrelado com nível razoável de atividade econômica interna.  

3. Considerações finais 

Por fim, após a mudança de paradigma do modelo de recuperação econômica, Portugal vem 

apresentando resultados convincentes ao aplicar as políticas macroeconômicas de base keynesiana 

na realização do ajuste fiscal. Não obstante, o caso da retomada do crescimento econômico de 

Portugal se tornou um exemplo para a heterodoxia econômica. Ao analisarmos o caso português, o 

dito sucesso do ajuste fiscal ortodoxo parece configurar-se mais em um conjunto de argumentos 

coerentes do ponto de vista abstrato do que, necessariamente, em um modelo que leve em 
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consideração as nuances da economia real e – mais ainda – que corresponda aos anseios da maioria 

da sociedade.  
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