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Macro

D E B A T E  .  R E F L E X Ã O

Habitação, saúde, educação 
e salários. Duas economistas 

elencaram as quatro 
prioridades que, acreditam, 
poderiam fazer a diferença 
na evolução da economia 

portuguesa. Catarina Reis e 
Sofia Vale falaram de inflação, 

políticas públicas e crescimento 
económico, numa altura em 

que a incerteza parece ter vindo 
para ficar... pelo menos por 

mais uns meses

E C O N O M I A

G  rl
Talk

 Texto Margarida Vaqueiro Lopes    
 Fotografia Luís Barra 

D esde 1991 que Portugal 
não tinha histórico de 
registar uma taxa de in-
flação com dois dígitos, 
tal como aconteceu no 

ano passado. E, apesar de já ter desacele-
rado – em janeiro, fixou-se nos 8,4% –, a 
taxa de inflação dos produtos alimenta-
res continua a ser uma preocupação. No 
primeiro mês do ano, atingiu os 20,6%, 
um valor que só foi superado pelos 32,1% 
registados em 1984 (quando a taxa de in-
flação em Portugal bateu nos 28,5%), se-
gundo os dados compilados pela Pordata, 
que remontam a 1978.

Daí que a questão seja inevitável: a 
verdade é que o País já lidou com taxas 
de inflação mais elevadas ou, pelo menos, 
semelhantes à que hoje enfrenta. O sus-
to que apanhámos com ela é por falta de 
memória ou por falta de hábito? Ou, tam-
bém, porque de repente a vida ficou efeti-
vamente muito mais difícil para a maioria 
das famílias portuguesas?

Catarina Reis, diretora académica do 
mestrado em Economia da Universida-
de Católica Portuguesa e investigadora 
em Macroeconomia, com particular ên-
fase no desenho de políticas ótimas para 
o Governo, começa por afastar qualquer 
efeito-surpresa. “Não acho que seja assim 
tão surpreendente que tenhamos esta in-
flação, porque nós temos tido taxas de re-
ferência tão acomodatícias, tão baixas e 
durante tanto tempo que eu, como eco-
nomista, é que estava surpreendida por 
a inflação andar tão baixa, pois, quer di-
zer… o dinheiro era baratíssimo”, salien-
ta. “Estávamos a estimular a economia e, 
no entanto, a economia não crescia. Acho 
que parte do problema está no facto de 
até mesmo os bancos centrais demorarem 
algum tempo a acreditar” que este mo-
vimento ascendente da taxa de inflação 

era, efetivamente, a inflação a alterar a sua 
trajetória, ao fim de tantos anos. Recorde-
-se, aliás, que em 2009 Portugal chegou a 
registar uma taxa de inflação negativa de 
0,8%. Mas, garante, “temos instrumentos 
para lidar com isso”. 

A economista admite que “vai ser um 
bocadinho doloroso, porque temos a subi-
da das taxas de juro e, durante algum tem-
po, as pessoas com menor poder nego-
cial ficarão muito prejudicadas – o grande 
problema da inflação é que quem não 
consegue renegociar salários e ter acesso 
a preços melhores acaba por sofrer mais 
–, mas é perfeitamente gerível. Não é, de 
todo, uma hiperinflação”, reafirma. 

Sentada do outro lado do sofá, que 
voltámos a ocupar no Martinhal Chiado, 
parceiro da EXAME nesta iniciativa, Sofia 
Vale vai preparando a resposta. A pro-
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fessora da ISCTE Business School tem-se 

dedicado sobretudo à investigação em te-

mas como a desigualdade, finanças das 

famílias e efeitos da política monetária, 

e começa por dizer que tem uma visão 

pouco concordante com aquela que Ca-

tarina avançou. “Eu já nasci com inflação 

e assisti à inflação nos anos 1980 e, quan-

do estudei Economia, a inflação ainda era 

um problema. É a altura em que se discu-

te a independência entre os bancos cen-

trais e o Governo, justamente para haver 

um decisor político que conseguisse ter 

este instrumento e ter um objetivo inde-

pendente, que era controlar a inflação. E 

não deixa de ser curioso que seja desde 

1991 que controlamos a inflação, altura 

em que nós começamos a convergir com 

a Zona Euro e a responder aos objetivos 

da UE”, nota.

“A perceção que eu tenho é que as coi-

sas correram mais ou menos de feição – 

há um período que é muito curioso, que é 

o dos anos 2000, em que as taxas de juro 

baixam imenso e, mesmo assim, a inflação 

não dispara – e, no fundo, a crise financei-

ra é que introduz a nova realidade a que 

se referia há pouco, os -0,8%, e portanto 

todo um outro cenário”, continua em jei-

to de reflexão. “E é aqui que discordo um 

pouco da Catarina. Eu acho que o objetivo 

do controlo da inflação estava lá, mas foi 

invertido. Agora era preciso aumentar a in-

flação, pelo que a política monetária aco-

modatícia [poderia dar o seu contributo]. 

Mas penso que talvez as expectativas dos 

agentes, o sentimento de confiança ou de 

desconfiança, neste caso, na situação eco-

nómica acabaram por não conduzir a um 

aumento da inflação”, explica. “Depois te-

mos este fenómeno muito estranho que é o 

confinamento. Corresponde, de facto, a um 

grande retrocesso, e após o confinamento 

há uma nova realidade, em que me parece 

que a inflação é desencadeada por desajus-

tamentos. Grandes desajustamentos entre 

a oferta e a procura – e neste ponto os eco-

nomistas dividem-se um pouco sobre se a 

culpa será do aumento da procura ou se 

da perturbação na oferta. Relativamente à 

resposta tardia do Banco Central Europeu 

(BCE), eu compreendo-a, na medida em 

que as famílias europeias, e as portuguesas 

em particular, estão a ser, há mais de uma 

década, muito fustigadas por crises. Por-

tanto, acho que foi natural o receio de subir 

as taxas de juro e de contrariar os rendi-

mentos das famílias, mas também tenho 

algum ceticismo relativamente à capacida-

de de o BCE, per se, conseguir responder 

ao problema da inflação...”

A navegar em águas relativamente des-

conhecidas, os economistas têm-se desdo-

brado a tentar entender de que forma se 

comportam as economias, numa altura em 

que muitas variáveis pouco comuns têm 

convivido, sem provocar os efeitos a que 

as teorias económicas estavam habituadas. 

Sofia admite que, apesar de haver ten-

dência para se comparar a situação atual 

com a que se viveu nos anos 1970 e 1980, “o 

contexto é bastante diferente. Daí esta dis-

cussão que tem sido feita sobre esta espiral 

entre salário e inflação ficar meio desenqua-

“Eu, como 
economista, 
é que estava 
surpreendida 
por a inflação 
andar tão 
baixa”
 
Catarina Reis 
Economista e diretora académica 
do mestrado em Economia da 
UCP
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drada… Na teoria económica, o objetivo de 

controlar a inflação passa por garantir al-

guma estabilidade que permita melhorar 

as condições de crescimento para as empre-

sas e famílias, mas não foi o que aconteceu 

nos últimos 20 anos, sobretudo na econo-

mia portuguesa”, lembra. Portanto, é difícil 

tentar perceber o que acontecerá no futu-

ro, até porque há uma série de contextos 

em constante mutação, como a guerra que 

estalou na Ucrânia, obrigando-nos a lidar 

com imponderáveis há décadas esquecidos.

A professora do ISCTE acredita que, no 

entanto, haverá algo “muito interessante” 

[risos] para os macroeconomistas e que são 

as possíveis guerras comerciais. “Se calhar 

vamos ver regimes de câmbio menos flexí-

veis, tarifas protecionistas que podem ter 

impacto na inflação...” Catarina Reis, por 

seu lado, recorda que tal como fomos con-

trolando a inflação, nas últimas décadas, 

também foi possível controlar as crises vi-

vidas. “Nós tivemos uma grande recessão, 

mas não foi uma grande depressão – como 

a que aconteceu no início do século XX”, 

lembra. O trauma da Grande Depressão 

levou a que os governos assumissem um 

papel muito mais interventivo, para evitar 

que situações tão dramáticas voltassem a 

acontecer e, também por isso, acrescenta 

Catarina, há agora a espécie de expectativa 

de que haja sempre qualquer tipo de inter-

venção, quando um cenário menos nor-

mal surge no horizonte. E isso, sublinha, 

“também tem impacto no normal funcio-

namento da economia”.

Aliás, repete, apesar de todas as teorias 

apontarem para que a economia portugue-

sa deva crescer nas últimas décadas, com 

estímulos a ser injetados recorrentemente, 

até por parte das instituições europeias, a 

verdade é que ela se manteve muito mais 

estagnada do que deveria. “Quase esparti-

lhada”, adjetiva.

GOVERNO FELIZ,  
GOVERNADOS NEM TANTO
O cenário inflacionista dos últimos me-

ses tem contribuído para que o Executivo, 

liderado por António Costa, tenha garan-

tido um encaixe financeiro extraordiná-

rio, com a receita fiscal a subir, em 2022, 

13,8% face ao ano anterior. Em relação ao 

que Fernando Medina inscreveu como 

previsto no Orçamento do Estado, houve 

um aumento de 6,9%. Por isso, lembram 

as economistas, quando os governantes 

se congratulam pelo bom desempenho 

das contas públicas, estes têm razões 

efetivas para o fazer.

“O Governo está a recolher receitas, 

por exemplo do IVA dos preços mais al-

tos, mas ainda está a pagar salários que 

não se ajustaram ao mesmo nível”, escla-

rece Catarina. “Portanto, de facto, con-

segue ter uma margem, um adicional de 

manobra. Isso não significa que as pes-

soas estejam melhores, porque, por ou-

tro lado, as pessoas cujo salário não subiu 

tanto como os preços dos produtos, so-

bretudo os alimentares, estão a ter muitas 

dificuldades.”

Sofia concorda. “A mensagem do Go-

verno está certa do ponto de vista da ges-

tão do défice e da dívida. Mas, de facto, 

os governantes não estão a resolver o 

“A mensagem 
do Governo está 

certa do ponto de 
vista da gestão do 
défice e da dívida. 

Mas, de facto, os 
governantes não 

estão a resolver 
o problema das 

famílias”
 

Sofia Vale 
Economista e professora  

da ISCTE Business School 
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problema das famílias, e o problema das 
famílias resolver-se-ia se os salários pu-
dessem acompanhar a subida dos juros, 
a subida da inflação, sobretudo nos bens 
que são essenciais. De facto, há uma parte 
que resulta muito do aumento do preço 
da energia, mas, depois, é quase chocante 
esta discrepância entre a inflação no pre-
ço da energia e a inflação no preço dos 
bens alimentares. Não há nenhum acordo 
de cereais que justifique isto...”, salienta 
a economista. 

Sofia e Catarina falaram à EXAME no 
dia em que o ministro da Economia aca-
bara de anunciar, precisamente, que o 
Governo teria uma mão forte na fiscali-
zação do aumento dos preços dos alimen-
tos junto dos retalhistas, depois de várias 
reportagens darem conta de que haveria 
empresas a registar lucros acima de 50%, 
em alguns dos alimentos – além de terem 
sido reportados, recorrentemente, casos 

Já Catarina salienta a necessidade de 
se reforçar a regulação, para deixar tam-
bém a economia e o mercado funciona-
rem livremente. Pede, portanto, regras 
concretas e estáveis, que permitam aos 
empresários e investidores tomarem de-
cisões de longo prazo, sem a nuvem da 
incerteza a pairar-lhes sobre as cabeças. 
“Por exemplo: o novo pacote de habitação 
agora retira licenças de Alojamento Lo-
cal. Há uns anos, o Alojamento Local era 
fortemente incentivado com benefícios 
fiscais”, explica. “É preciso simplificar as 
regras, e que elas sejam claras e definidas 
para que os agentes privados possam fun-
cionar”, resume.

Porém, acrescenta, também haverá al-
guma “má gestão, por exemplo, na área 
da educação, de que falava a Sofia. Não é 
uma questão de falta de dinheiro e de não 
se querer gastar dinheiro para reduzir o 
défice. Lembro-me de ver, provavelmente 
há cerca de um ano, uma estatística que 
dizia que em Portugal se gastava cerca de 
€6 500 por ano, por aluno, na escola pú-
blica, o que é um valor comparável ao que 
se paga num colégio privado, mas, ape-
sar disso, as coisas não funcionam bem”, 
lamenta. O mesmo, possivelmente, esta-
rá a acontecer na área da saúde, refletem 
ainda.

Não menos importante, sugerem, é 
preciso começar “a trabalhar os salários, 
juntamente com as empresas”, até para 
conseguir estimular a competitividade do 
tecido produtivo e da economia. O facto 
de muitos jovens licenciados serem con-
tratados a ganhar o salário mínimo tem 
um efeito de médio prazo de “fuga de cé-
rebros”, avisam, que não será sustentável 
nem para as empresas nem para o País. 
“Não consigo entender porque pagamos 
tão pouco e as razões para essa baixa 
produtividade”, que muitos empresários 
apontam, diz ainda Catarina. “Mas acre-
dito que ambas as razões estejam relacio-
nadas com este excesso de burocracia, que 
acho fundamental resolver”, conclui.

Numa conversa de cerca de uma hora, 
que o convidamos a ouvir na íntegra, em 
breve, no site da EXAME, as duas profes-
soras de Economia deram uma aula muito 
necessária em tempos confusos como os 
que o País e o mundo atravessam. E

em que os consumidores pagaram, na cai-
xa, muito mais do que o preço marcado 
nas prateleiras.

“Para as famílias, ou há um conjunto 
de políticas públicas diferente para ajudá-
-las e para lhes dar aqui algum fôlego ou, 
então, vão passar por grandes dificulda-
des”, lamenta Sofia Vale.

Desafiadas a elencar as prioridades 
que escolheriam, se fossem elas a estar 
num lugar de decisão, chegaram a quatro 
pontos comuns: habitação, saúde, educa-
ção e salários.

“A questão da habitação parece-me 
uma política por demais evidente”, nota 
Sofia, lamentando que não se tenha olha-
do para o que aconteceu em cidades como 
Paris e Barcelona, onde a gentrificação e o 
turismo também levaram a uma escassez 
de casas para os residentes, mas cujas polí-
ticas públicas entretanto tentaram contra-
riar. Só que, como salientou Catarina mais 
do que por uma vez durante a manhã, a 
juntar-se à questão da habitação per se há 
ainda o facto de Portugal tardar em conver-
gir com os restantes países da União Euro-
peia, o que se tem refletido – mais uma vez 
– nos baixos salários e, portanto, na perda 
de competitividade dos cidadãos. 

A saúde e a educação foram dois pon-
tos unânimes para as duas economistas, 
que apontaram eventuais falhas de ges-
tão nos serviços públicos, numa altura em 
que professores e médicos enchem as ruas 
do País com protestos sucessivos em re-
lação à falta de condições de trabalho e à 
progressão na carreira. 

“Sem dúvida, nós não encontrámos 
um modelo económico que nos servis-
se”, reflete Sofia, enquanto sublinha que 
ninguém em Portugal rejeita a existência 
de um Estado Social.

Era preciso “coisas tão simples como 
dizer quais os fatores que são estratégi-
cos para o País: saúde e educação, só para 
começar pelos mais básicos. E é preciso 
dizer: eu quero um setor de qualidade, 
portanto estas são as minhas exigências. 
A seguir, há que perceber que mais-valias 
económicas se podem retirar daqui, por-
que acredito que é possível tirar mais-va-
lias do facto de haver boa qualidade nes-
tes setores, cuja existência, creio, ninguém 
em Portugal contesta”.


