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“Por que motivo, em virtude de que protecção, de que garantia, 

se pagam nesta cidade impostos? 

 

 

Eduardo Paz Ferreira
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Escrevendo há 140 anos, Eça de Queiroz, a propósito da situação 

em Évora, interrogava-se: “Por que motivo, em virtude de que protecção, 

de que garantia, se pagam nesta cidade impostos? É porventura pela 

regalia de poder pisar as calçadas e receber a luz do sol? É pela 

garantia de poder semear pela liberdade de poder viver? O Estado não 

tem nesta cidade o direito de receber o preço dos serviços que não 

presta. Ele não protege, não defende, não policia; não cura da higiene, 

não faz nada,e hão-de os contribuintes fazer o sacrifício do seu sustento 

para terem o prazer de ser desprezados?”. 

 

Lamentavelmente, quem não será tentado a pensar na actualidade 

dessas interrogações, agora que o Orçamento deu entrada na Assembleia 

da República e que, apesar das dúvidas que ainda podem existir quanto ao 

desfecho, sabemos aquilo que no essencial nos espera. 

 

Do lado da receita, o próprio Ministro das Finanças se referiu a um 

aumento enorme dos impostos. Outras pessoas usaram palavras mais 

desagradáveis para qualificar uma realidade que é a da subida 

generalizada de impostos para níveis até há pouco totalmente 

impensáveis e que ultrapassam tudo aquilo que pode ser considerado 

razoável economicamente e aceitável socialmente. 

 

Do lado da despesa, a manobra continuará fortemente 

condicionada pelo serviço de dívida, enquanto que os salários dos 

funcionários públicos, a despesa social e outros gastos necessários ao 

funcionamento de um Estado que se preocupa com os seus cidadãos 

continuarão a ser comprimidos. 

 

O exercício de política económica subjacente à proposta de 

Orçamento resulta, como todos sabemos, dos compromissos assumidos 

por Portugal no âmbito do pedido de assistência financeira.  

 

Decorrido mais de um ano após a assinatura do memorando de 

entendimento com a troika, sabemos que os objetivos de redução do 
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défice, prosseguidos por este tipo de medidas, não alcançaram os 

resultados pretendidos. Sabemos, também, que a subida das taxas de 

imposto actuou perversamente sobre o nível da receita, determinando 

uma quebra acentuada, pelo que a insistência nesta via se afigura 

desastrada. 

 

Mas o que mais impressiona na discussão deste orçamento é que 

ela se vai desenrolar num contexto em que o Fundo Monetário 

Internacional, histórico paladino deste tipo de políticas, inverteu 

publicamente a sua posição e apela vivamente para que sejam alteradas as 

políticas económicas.  

 

Mais ainda, admitiu o Fundo que tinha cometido um erro grosseiro 

de avaliação, ao prever que cada euro poupado pelas medidas de 

austeridade teria um efeito de contracção da economia de apenas 

cinquenta cêntimos, quando realmente esse valor andará pelo euro e 

meio, o que tornará a queda do Produto Interno Bruto muito mais 

acentuada, do que previsto. 

 

Um dos mais respeitados colunistas do Financial Times, Wolfgang 

Munchau, ainda ontem, alertava para que os decisores de política 

económica europeus são “paranoicos” das políticas de austeridade, pelo 

que os resultados da análise do Fundo só se farão sentir mais tarde, 

depois de ter prolongado essa política até ao fim amargo e à implosão e 

que só a partir daí se poderá esperar uma nova época de luzes 

económicas. 

 

As irritadas reações da Alemanha e do Presidente da Comissão só 

confirmam essa análise. Mas será que não cabe aos países sufocados pela 

austeridade baterem-se por novas soluções e procurar que a Presidente do 

Fundo Monetário Internacional seja coerente com aquilo que afirmou. 

 

Para além das problemáticas escolhas que se anunciam para o 

Orçamento, impõe-se, ainda, alertar para que a marginalização do 

Parlamento – ao qual são apresentadas propostas já discutidas e 

aprovadas com Bruxelas – constitui uma prática da maior gravidade para 

a democracia representativa. 

 

Convém recordar, de vez em quando que, na base da instituição 

parlamentar, está a histórica reivindicação das populações de autorizarem 

o montante do seu rendimento que poderá ser pedido pelo Estado e os 

destinos a que vai ser afecto. 
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Têm surgido vozes que alertam para o desvirtuamento da 

democracia representativa que seria consubstanciado na tentativa de 

substituir as decisões dos órgãos constitucionais pela pressão da rua. 

 

 É uma preocupação legitima mas que só faz sentido se a  

democracia representativa funcionar normalmente. Quando o Parlamento 

é esvaziado dos seus poderes pode-se perceber a indignação. 

 

Chegados aqui importa, no entanto, questionar se esta sessão em 

que nos juntamos não é, também ela, uma tentativa para trazer a 

discussão para fora das suas instâncias normais. 

 

A resposta é obviamente negativa. O trabalho do Parlamento será 

tanto mais produtivo quanto possa acolher as impressões da sociedade 

civil e incorporar os conselhos e sugestões que nela se forem gerando. 

 

A Universidade – A Univercidade, como gosta de afirmar o Reitor 

Sampaio da Nóvoa – tem um papel fundamental no processo de 

acompanhamento dos problemas nacionais e das decisões de politica 

pública.  

 

Os três antigos Presidentes da República democraticamente eleitos, 

nos seus estilos vincadamente diferentes já se pronunciaram contra as 

medidas do tipo das consubstanciadas neste orçamento. Dois deles são 

formados por esta Faculdade e o terceiro aqui estudou antes de ser 

chamado a assumir um papel fundamental para o país. 

 

O quarto Presidente da República, que se não licenciou em direito, 

mas tem uma origem universitária, também já manifestou as suas 

reservas. 

 

Talvez essas vozes devam ser ouvidas. 

 

É isso que aqui faremos, hoje, ouvir as pessoas, num diálogo entre 

universitários e não universitários. A qualidade dos nossos oradores 

dispensa qualquer tentativa de os apresentar, mas não de lhes manifestar a 

nossa profunda gratidão por mais este serviço que prestam à comunidade 

portuguesa. 


