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Esta dissertação de Mestrado pretende analisar o papel dos governos da Islândia, da Bélgica e de 

Portugal na atual crise económico-financeira, procurando auferir se os mesmos foram atores 

determinantes na gestão dessa crise no período de 2008 a 2011, através do método descritivo 

comparativo. 

A premissa central do trabalho assenta na diferença fundamental que distingue a Islândia dos dois 

Estados-membros da União Europeia (UE) e da Zona Euro, a Bélgica e Portugal. Para estes, os 

instrumentos de política económica são escassos, dada a existência de políticas comuns que limitam 

a sua margem de manobra, designadamente em função dos objetivos comuns de consolidação 

orçamental. Situação a que a Islândia não está sujeita, por não integrar, nem a UE, nem a Zona Euro.  

Daqui derivam as premissas secundárias, traçadas tendo em conta os objetivos da investigação e a 

pergunta de partida: 1) a capacidade dos governos moldarem a política monetária revela-se um fator 

determinante para a gestão da crise económico-financeira; 2) a capacidade de cada governo para 

definir o nível de austeridade das medidas adotadas é um fator determinante para a gestão da crise 

económico-financeira; 3) o facto de Portugal e a Bélgica pertencerem à UE e à Zona Euro é um fator 

limitativo da ação dos governos, o que tem atrasado os processos de recuperação económico-

financeira. 

O estudo permite concluir que o papel desempenhado por estes governos revelou-se fundamental na 

gestão da atual crise no período considerado, uma vez que a Islândia, ao não pertencer à UE e à 

Zona Euro, detém uma capacidade de adotar políticas monetárias e definir o grau de austeridade que 

os governos da Bélgica e de Portugal, como Estados-membros da UE e da Zona Euro, não têm. O 

facto de a Bélgica ter estado sem governo formal por mais de 500 dias, mergulhando numa grave 

crise política, não desvirtua a conclusão relativa à importância dos governos na gestão da crise em 

causa, uma vez que a não entrada do país na crise económico-financeira resultou das 

especificidades da sua economia. 
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This Master Thesis aims at analyzing the role developed by the governments of Iceland, Belgium and 

Portugal during the current economic and financial crisis in order to determine if these governments 

were important actors in managing this crisis within the years 2008 and 2011, through the explanatory 

comparative method. 

The central premise of this work is based on the fundamental difference that distinguishes Iceland 

from the two Member States of the European Union (EU) and the Eurozone, Belgium and Portugal. 

For the last two, the economic policy instruments are scarce, given the existence of common policies 

that limit their action capacity, particularly in the light of the common objectives of fiscal consolidation. 

Iceland is not subjected to this situation, given the fact of not being integrated, nor in the EU, nor in the 

Eurozone. 

 It is therefore possible to identify the secondary premises, drawn taking into account the objectives of 

the investigation and its starting question: 1) the ability of governments shaping monetary policy has 

proved to be a determining factor for the management of the economic and financial crisis, 2) the 

ability of each government to set the level of austerity measures adopted has been a determining 

factor in the management of the economic and financial crisis, and 3) the fact that Portugal and 

Belgium belongs to the EU and the Eurozone is a factor that has limited the action capacity of these 

governments, which has delayed the processes of economic and financial recovery. 

This study concludes that the role played by these governments has proved to be essential in 

managing the current crisis within the considered period, since Iceland does not belong to the EU nor 

to the Eurozone and thus has the capacity to adopt monetary policies and define the degree of 

austerity of the adopted measures; capacities that the governments of Belgium and Portugal, as 

Member States of the EU and the Eurozone, have not. The fact that Belgium has been without formal 

government for over more than 500 days, plunging into a serious political crisis, does not alter the 

conclusion regarding the importance of governments in managing the crisis in question, since the non-

entry of the country in the economic and financial crisis resulted from the specificities of its economy. 
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No início da década, atingiu-se um conjunto de crises de grande gravidade, algumas a nível mundial, 

outras relacionadas com o processo de construção da União Europeia (UE) e outras tipicamente 

relacionadas com as especificidades de cada país. Foram crises de valores, económico-financeiras, 

ambientais, demográficas, sociais, ganhando consistência a crise financeira de 2008 que em 2009 se 

tornou económica por se ter generalizado a todos os sectores da atividade económica, 

obrigatoriamente, pela esfera política para serem resolvidas (Bento, 2011, pp. 27-52). 

Segundo Bento (2011) “a crise internacional resulta da excessiva acumulação, ao nível mundial, de 

desequilíbrios económicos e financeiros, muitos dos quais da mesma natureza dos que afligem a 

economia portuguesa” (pp. 27-52), sendo que a degradação das economias, nalguns países, levou à 

diminuição do posicionamento relativo dessas economias na hierarquia internacional, conduzindo a 

crescimentos frágeis assentes no endividamento (público e privado) e à estagnação da economia 

(Bento, 2011, pp. 27-52). 

Naturalmente, situações de crise como a que se vive atualmente fazem com que os países se 

adaptem e mudem consoante as necessidades sentidas, pois os desafios económicos são elevados e 

os países tendem a percorrer caminhos políticos bastante diferentes para os resolver, pelo que o 

problema que aqui se põe é explicar a divergência dos caminhos escolhidos. Torna-se, objetivo 

fundamental desta investigação analisar os fatores determinantes que explicam as diferentes 

respostas políticas à crise económico-financeira de 2008, no período compreendido entre 2008 e 

2011. 

Em função deste objetivo, surge como objeto do estudo o papel dos governos na gestão desta crise 

económico-financeira, a partir da análise de três casos distintos: a Islândia, a Bélgica e Portugal. 

Estes dois elementos, o objetivo e o objeto, são essenciais para definir a pergunta de partida que 

serve de linha orientadora à nossa investigação: 

• Os governos foram atores determinantes na gestão da crise económico-financeira de 2008, 

no período que vai de 2008 a 2011? 

Tal como acontece em todas as investigações científicas utilizamos, ainda, a variável dependente e a 

variável independente para testar as premissas (página 20) que nos propomos trabalhar. Assim, a 

variável dependente deste estudo corresponde à importância dos governos na gestão da crise 

económico-financeira entre 2008 e 2011, enquanto as variáveis independentes são constituídas pelas 

respostas que os três governos em estudo deram a esta crise. Adicionalmente, as variáveis 

intervenientes prendem-se com indicadores económicos (Produto Interno Bruto - PIB, défice, dívida 

pública e taxa de inflação), indicadores políticos (alterações de governos entre 2008 e 2011, 

Programa de Estabilidade e Crescimento1 - PEC, Memorando da Troika2, Acordo Stand-By) e 

indicadores sociais (taxa de desemprego, PIB per capita, taxa de analfabetismo, Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH).   

                                                      
1 São programas apresentados pelos governos para combater a crise do sob endividamento do país.  
 
2 Referência às equipas constituídas por responsáveis da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional 
que negociaram as condições de resgate financeiro na Grécia, na Irlanda, na França, na Espanha, na Itália e em Portugal. 
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Com base na realidade atual, a nossa abordagem centra-se no estudo de três casos especificos: a 

Islândia, a Bélgica e Portugal, realidades muito diferentes que enriquecem as nossas conclusões. 

Esta dissertação assenta na premissa central que estabelece a diferença fundamental que distingue a 

Islândia dos dois países membros da UE (Portugal e Bélgica): para os Estados-membros da UE e, em 

particular, para os países membros da Zona Euro, os instrumentos de política económica são 

escassos, dada a existência de políticas comuns, situação a que a Islândia não está sujeita. 

Temos vários casos no mundo e na UE de crescimento débil. Neste trabalho, a análise recai sobre 

Portugal, país onde a dívida pública se prende com o facto de algumas responsabilidades financeiras 

do Estado, como as dívidas das empresas públicas, não serem declaradas no valor dessa dívida, o 

que aumentaria drasticamente o valor da mesma, caso fossem registadas, pois como refere Neves 

(2011), “isso muda completamente o quadro da nossa sustentabilidade” (pp.13-57); sobre a Bélgica 

com uma grave crise política desde 2007, sem governo de 2010 até final de 2011 (541 dias sem 

governo) e com uma dívida maior que a portuguesa (com um défice de 4% do PIB em 2010), é caso 

para perguntar “por que razão ninguém fala da crise belga?” (Neves, 2011, pp. 13-57), e sobre a 

Islândia, o primeiro país a entrar em crise económica e onde o valor da dívida pública era, em 2008, 

“dez vezes superior aos seus respetivos produtos” (Neves, 2011, pp. 13-57),.  

É necessário, antes de mais, fazer a distinção dos dois conceitos de crise presente neste trabalho: a 

crise política e a crise económico-financeira, que, apesar de serem diferentes, acabam por 

influenciar-se mutuamente. Uma crise política está associada a um colapso do sistema administrativo 

do Estado, podendo ser desencadeada por um golpe, por uma revolta popular, por um 

enfraquecimento das instituições, ou por outro motivo (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-157). Já a 

crise económico-financeira está estritamente associada ao decréscimo do PIB, ou à má distribuição 

deste, e tem como principais resultados o desemprego, a diminuição da quantidade de dinheiro 

disponível e da produção por um certo período de tempo, estando as suas causas relacionadas com 

a política fiscal, a política monetária e a economia internacional (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-

157), embora também possam existir outros fatores que influenciem a crise económico-financeira. 

Neste sentido, torna-se importante avaliar se é possivel a existência de uma crise económico-

financeira sem que haja uma crise política e se pode haver crise política sem que haja crise 

económico-financeira. 

Assim, o capítulo I desenvolve a problemática em estudo e debruça-se sobre a relevância desta, bem 

como do objetivo e objeto de estudo da presente investigação. É feita uma breve apresentação do 

conhecimento científico neste domínio e são apresentadas as premissas que vamos trabalhar e a 

metodologia seguida para dar resposta à pergunta de partida e testar as premissas apresentadas. 

No capítulo II surge a fundamentação teórica que dá consistência às informações que 

desenvolvemos, pelo que procuramos, de forma exaustiva, teorias já estudadas, testadas e válidas, 

desde as abordagens mais clássicas às novas visões paradigmáticas. É ainda interessante perceber 

a relação entre o Estado e a sociedade e a autonomia destes de forma a avaliar a possibilidade da 

sociedade influenciar, ou não, o papel e o desempenho dos governos3. Não sendo objetivo deste 

                                                      
3 O governo organiza e exerce o poder político numa comunidade.  
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trabalho evidenciar as funções do Estado, torna-se no entanto pertinente, por este ser visto como o 

conjunto de instituições (governo, forças armadas, funcionalismo público etc.) que controlam a 

administração do país, sendo certo que esta investigação se debruça apenas sobre as funções dos 

governos. 

No terceiro capítulo compomos a análise sobre a evolução da crise económico-financeira 

particularizando, depois, o caso da UE. São apresentados os estudos de caso e analisados os três 

países individualmente através da recolha sistemática de informação.  

No capítulo IV é feita a análise cruzada de todos os estudos de caso de forma a estabelecermos 

comparações entre o desempenho dos três governos, das economias e das medidas políticas 

adotadas em cada país como forma de resposta à crise ou, simplesmente, para não entrar nela.  

No final deste estudo são apresentadas as conclusões bem com as limitações desta investigação e 

sugestões para trabalhos futuros.       
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1. RELEVÂNCIA E OBJETIVO  

É através da Gestão de Políticas Públicas que são estabelecidas parcerias entre o poder público e 

entidades da sociedade civil, sendo que a esfera política é ampla, tal como o número de temas de 

interesse sobre o qual pode versar uma investigação nesta área (Dye, 2010, pp. 1- 53; 147-168), pelo 

que é importante termos em conta que a descrição e a análise dos sistemas políticos e do 

comportamento político têm que ser, muitas vezes, apoiados por outro tipo de informações, mais 

amplas e mais detalhadas, que ajudem a perceber conceitos e formas de atuação. 

O método científico é o que proporciona a unidade nas investigações e sempre que se realiza um 

estudo, sobre qualquer assunto, existem regras que permitem avançar no conhecimento com 

validade e fiabilidade sobre a realidade que interessa ao investigador, ainda que nem sempre haja 

consenso quanto a essas regras. As Ciências Sociais transbordam de metodologias e epistemologias 

que a Administração Pública ainda não tem (Harris, 2008). Além da metodologia quantitativa e 

qualitativa existem outras metodologias, tais como a positivista e a construtivista. Uma metodologia 

positivista consideraria que a realidade é suscetível de ser conhecida de maneira objetiva e 

independente dos seus próprios valores em termos gerais. Por outro lado, os construtivistas vêm a 

realidade de forma múltipla em relação aos seus valores e procuram interpretações ad hoc que lhes 

permitam compreender o fenómeno que lhes interessa. Hoje em dia é difícil encontrar defensores 

destes dois modelos. Em todo o caso, seja qual for o método de investigação, é muito questionável 

que seja possível estabelecer previsões no âmbito das políticas públicas, assim como não é fácil 

defender uma investigação cujas conclusões possam estar fortemente condicionadas pelos valores 

políticos dos seus autores (Massukado, 2008, pp. 9-27).  

A tendência atual visa fazer uma pesquisa dos critérios metodológicos comuns e a aplicação de 

técnicas de análise variadas, que é aquilo que procuramos fazer neste estudo, tendo em conta a 

problemática definida: analisar os fatores determinantes que explicam as diferentes respostas 

políticas dos três países selecionados à crise económico-financeira internacional de 2008 a 2011, é 

necessário precisar quais são os conhecimentos teóricos a ter em conta.  

1.1 Objeto de estudo e características do conhecimento científico 

O conhecimento científico é diferente de todas as outras formas de conhecimento e tem caraterísticas 

fundamentais, sendo que a base é a observação sistemática da realidade com vista à inferência de 

conclusões aplicáveis além daquilo que se observa. O conhecimento científico produz, por outro lado, 

conclusões incertas e provisórias, que são tornadas públicas e transmissíveis (possíveis de usar 

noutros estudos) (Bunge, 2002, pp. 215-217).  

Este tipo de conhecimento baseia-se na acumulação de informação e na observação empírica que na 

presente investigação é confrontada com a realidade de três estudos de casos, a saber: o da Islândia, 

o da Bélgica e o de Portugal. 

O objeto de estudo é o papel dos governos destes três países na gestão da crise económico-

financeira internacional. Torna-se o propósito fundamental analisar os fatores determinantes que 
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explicam as diferentes respostas políticas à referida crise, designadamente o papel dos governos e 

respetivas políticas públicas. Assim, recolhemos informações de forma sistemática relativamente ao 

modo como os três países estão organizados, à sua dimensão e à forma como surgem e como se 

desenvolvem as políticas públicas, os seus contextos, protagonistas e consequências, ainda que para 

isso dispuséssemos de meios, energias e tempos limitados.  

A ideia é estudar os aspetos relevantes com influência na evolução económica dos três países ao 

longo do período do estudo (2008 e 2011), de maneira a conseguir ordenar a informação através de 

um modelo descritivo, explicativo e comparativo da evolução económico-financeira desses países, 

tendo em conta as variáveis intervenientes traçadas: indicadores económicos, indicadores políticos e 

indicadores sociais, referentes aos três países. Esta análise permite conhecer a forma como surgiu a 

crise, como se desenvolveu e a que situações conduziu estes países, ainda que a observação da 

realidade em toda a sua amplitude e complexidade seja evidentemente impossível. Tal como no 

conhecimento científico, para estabelecer conclusões devemo-nos basear, em parte, na observação 

direta da realidade, e a partir desta observação direta procuramos alcançar descrições e explicações 

válidas para além do que se conseguiu observar diretamente (Bunge, 2002, pp. 215-217).  

Por outras palavras, o método científico conduz à elaboração de descrições, explicações e 

comparações generalistas a partir da observação parcial de alguns casos. Apesar dessa observação 

ser parcial, é feita de forma sistemática e cuidada. Assim, o salto da observação para a conclusão 

geral, isto é, da observação empírica para a abstração, denomina-se inferência e é um elemento 

central do conhecimento científico, o momento em que se auferem os resultados. Da observação 

empírica, formulam-se paradigmas de caracter abstrato e generalizáveis a outras situações concretas 

(Marconi & Lakatos, 2004, pp. 10-51; 81 -86). Ainda assim, o conhecimento científico é um processo 

imperfeito por definição, pois só se pode observar uma parte da realidade, não sendo possível obter 

conclusões cem por cento fidedignas para a totalidade dos fenómenos que observamos (Marconi & 

Lakatos, 2004, pp. 10-51; 81 -86). Todas as investigações são alvo desta limitação, por isso as 

pesquisas devem estar bem demarcadas para que assim as barreias observacionais estejam bem 

delimitadas no tempo e no espaço. Nesta dissertação limitamos a pesquisa a três países, 

criteriosamente escolhidos, num período temporal de quatro anos (entre 2008 e 2011), sem 

incorporarmos a análise do ocorrido antes e depois deste período temporal que possa interferir nos 

resultados, não sendo também possível a realização do estudo sobre mais países.  

Tendo em conta estas limitações, e outras que vão surgindo à medida que o estudo se desenvolve, 

teremos sempre de indicar em que medida estas limitações podem ter influência sobre os resultados 

finais. A ciência deve estar sempre aberta a novas descobertas que vão alterando os paradigmas e 

os mesmos devem ser considerados válidos. Esta investigação incide sobre novos aspetos da 

realidade, até ao momento desconhecidos e pouco estudados, o que nos obriga a reconhecer que as 

conclusões possam vir a ser incertas ou, futuramente, alvo de um estudo mais alargado. 

De facto, a incerteza do conhecimento científico particularmente do que se pretende formular a partir 

do estudo de fenómenos recentes, pode advir também, da circunstancia da realidade poder 

contradizer as expectativas dos investigadores e sofrer mutações ao longo tempo que possam  
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interferir nos resultados apresentados (Marconi & Lakatos, 2004, pp. 10-51; 81 -86), podendo fazer 

com que surja a necessidade de repensar a pergunta de partida e as premissas de trabalho (Pollitt & 

Bouckaert, 2011, pp. 1-125). 

Em todo o caso, é fundamental notar que a investigação científica não é um trabalho individual, nem 

mesmo quando um investigador trabalha sozinho, pois as suas contribuições vão basear-se em 

estudo elaborado previamente sobre a temática. Por isso, devemos ter em conta todas essas 

análises e todos os autores que fizeram com que a nossa investigação viesse a ter consistência 

(Carmo, 2011, pp. 34-39). Esperamos que este trabalho possa, de futuro, ser tido em conta por outros 

estudiosos da mesma matéria e para isso é necessário que o trabalho seja transmissível e também 

tornado público. O princípio da transmissividade diz respeito à capacidade de publicar trabalhos, para 

além da publicação da investigação científica, não só entre um público específico, mas também para 

um público mais amplo, referindo-se ainda à capacidade de tornar transparentes os procedimentos 

através dos quais obtivemos os dados, os analisámos e chegámos a algumas conclusões.  

Todos os processos de investigação estão repletos de situações em que o investigador tem de optar 

entre diferentes alternativas: que variáveis observar e quais não ter em conta?; como selecionar os 

casos?; que fontes de dados utilizar?; que técnicas de análise empregar?, entre outras escolhas. 

Cada uma destas decisões tem consequências importantes nos resultados da investigação e todas 

elas constituem elementos essenciais para validar as conclusões de qualquer trabalho, sendo que, 

sem um conhecimento detalhado destes procedimentos, não é possível realizar uma interpretação e 

uma validação das consequências e limitações de uma investigação (Perea, Martínez, & Lago, 2011, 

pp. 15-34). 

1.2 Objetivo da investigação 

Uma investigação pode planear-se com um ou com vários objetivos: definir um fenómeno político, 

descrevê-lo, explicá-lo ou valida-lo (Bartolini & Bodnar, 1995, pp. 1-32). 

Na presente investigação científica empregam-se, frequentemente, termos utilizados na linguagem 

quotidiana, o que pode criar problemas de ambiguidade e confusão conceptual: democracia, 

legitimidade, cultura, nacionalismo, identidade, ideologia são termos que utilizamos com bastante 

frequência ao longo do nosso texto e que podem ser vistos de muitos outros ângulos (Sartori, 2009, 

pp. 57-112), mas como são instrumentos para o estudo desta investigação, é importante que o seu 

significado fique claro, pois o seu uso pode produzir confusão.  

Neste estudo, e uma vez identificada a crise económico-financeira internacional de 2008 como o 

fenómeno que enquadra e baliza o estudo, o objetivo central é analisar os fatores determinantes que 

explicam que a Bélgica, Portugal e a Islândia tenham dado respostas tão diferentes a essa mesma 

crise. A partir desta análise conseguir-se-á alcançar uma conclusão sobre o papel que os governos 

têm (ou não) na gestão da referida crise e as razões que o justifiquem.  

Estes objetivos requerem a observação da realidade dos três países face às medidas tomadas para a 

resolução da presente crise, pelo que se torna importante uma descrição guiada, sintética e rigorosa 

de alguns dados sobre cada país, pelo que achamos importante estudar diversos indicadores 
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económicos (PIB, défice, dívida pública, taxa de inflação), políticos (alterações de governos entre 

2008 e 2011, PEC, Memorando da Troika, acordo Stand-by) e sociais (taxa de desemprego, PIB per 

capita, taxa de analfabetismo e IDH). Assim, a descrição antecede a explicação e recorremos a ela 

como primeira aproximação a um fenómeno desconhecido e complexo. É verdade que em muitos 

casos os processos sobre os quais se centra uma investigação são tão intrínsecos ou têm sido tão 

pouco estudados que a descrição dos mesmos per si já constitui um projeto ambicioso. No nosso 

caso, a explicação que se segue à descrição torna-se, porém, fundamental, de forma a sustentar os 

resultados apresentados. A descrição torna-se importante para analisar o fenómeno da crise 

económico-financeira, causas e consequências, bem como os efeitos que pode ter sobre outros 

aspetos da realidade política, e os factos que podem favorecer a recuperação económica dos países 

estudados. Tanto a descrição como a explicação devem transcrever o que se observa e servir para 

conhecer aquilo que não é possível observar, pelo que a inferência (elemento fundamental do 

conhecimento científico) deve aparecer tanto na investigação descritiva como na explicativa (Sartori, 

2009, pp. 57-112). 

Embora muitas das investigações tenham a sua origem em preocupações de carácter normativo, 

alguns autores argumentam que o conhecimento científico não tem como objetivo o estabelecimento 

de juízos de valor. Outros autores argumentam que as posturas de carácter normativo podem ser 

fonte de inspiração para as investigações científicas e construir um objetivo importante dentro das 

mesmas (Bevir, 2006, pp. 583-606). O nosso trabalho está mais de acordo com a primeira opinião 

apresentada por nos parecer a mais interessante face ao que nos propomos aqui estudar. 

1.3 Problemática da investigação  

Dentro das etapas da investigação, a seleção do problema central é o primeiro passo e, 

possivelmente, o mais complicado. Um problema de investigação claro, explícito e bem planeado 

pode conduzir a uma boa investigação, enquanto um problema de investigação mal definido dificulta 

todas as etapas, podendo até tornar inviável essa mesma investigação. Lamentavelmente, não há 

nenhum método que indique como ter novas ideias, nem como traçar um bom problema de 

investigação que dê origem a uma boa tese, pelo que é muito comum que na primeira etapa da 

investigação científica haja uma componente de criação pessoal que não se rege por nenhum método 

rigoroso (Perea, Martínez, & Lago, 2011, pp. 15-34).   

Em primeiro lugar, é importante distinguir três elementos que muitas vezes se confundem: o tema, o 

problema e o caso. O tema desta investigação é o papel dos governos na gestão da crise económico-

financeira de 2008 a 2011, sendo a problemática em estudo as diferentes respostas políticas que três 

diferentes governos deram à referida crise, de forma a podermos analisar os fatores fundamentais 

que determinaram essas distintas respostas. Os casos em estudo são a Islândia, a Bélgica e 

Portugal, que representam uma parte da realidade, interessante pelas diferenças que os 

caracterizam, o que desde logo justifica a escolha criteriosa e não aleatória, por estes casos de 

estudo. A escolha dos três países deve-se ao facto de acharmos importante selecionar realidades 

muito diferentes para enriquecer as nossas conclusões, pelo que escolhemos a Islândia por não ser 

um país membro da União Europeia (EU) e por ter sido um dos países mais afetados por esta crise 
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mundial; a Bélgica por ser um país membro da UE e, apesar da grave crise política que fazia antever 

um arrastamento para a crise económico-financeira que se vive, conseguiu resistir-lhe e Portugal por 

ser, também, um país membro da UE, mas que recorreu a ajuda financeira externa e se encontra a 

cumprir o programa do memorando de entendimento sobre condicionalismos específicos de política 

económica. 

É frequente que tanto o tema como o caso se definam numa primeira fase do processo de 

investigação, havendo uma situação intermédia entre o tema (mais generalista) e o caso (mais 

concreto) que normalmente toma a forma de uma pergunta que relaciona a generalidade do tema e a 

possibilidade de ser contestado através da análise de algo concreto, representado no caso. Ao 

definirmos um problema de investigação é importante, antes de mais, encontrarmos um ponto de 

equilíbrio adequando entre o demasiado amplo (tema) e o demasiado concreto (caso) que justifique a 

relevância da pergunta.  

Naturalmente, é conveniente que o tema seja do interesse do investigador, pois as experiencias são 

uma fonte de inspiração notável na hora de elaborar um projeto de investigação e um investigador 

trabalha melhor se o tema lhe interessar particularmente, se conhecer a linguagem técnica e os 

materiais bibliográficos que deve utilizar. Tudo isto são critérios que podem influenciar a seleção do 

tema. Ainda assim, a comunidade científica avalia a qualidade do projeto de investigação de acordo 

com outros elementos, não pela situação ou interesse pessoal do investigador, portanto este 

(investigador) deve explicar a relevância do tema com recurso a outros critérios (Thouez, 1974, pp. 

173-175).  

O tema central da investigação deve ser importante para a compreensão de um problema político e 

social relevante e o investigador está obrigado a justificar porque elegeu esse tema e porque é que o 

mesmo merece ser estudado, bem como as implicações que poderão derivar das conclusões desse 

estudo, havendo problemas de investigação cuja importância é percebida claramente e outros que é 

preciso uma melhor justificação. Em qualquer caso, a apresentação de um problema de investigação 

deve incluir uma justificação da importância das suas possíveis conclusões com respeito à realidade 

social e política. Isto implica que o investigador centre a investigação exclusivamente sobre um só 

estudo de caso porque assim será difícil chegar a conclusões que sejam uteis para além da realidade 

observada, nomeadamente para outras investigações, pelo que o caso não deve ser visto como um 

todo na formulação do problema mas como uma parte importante (Perea, Martínez, & Lago, 2011, pp. 

15-34).  

Com base nestas considerações, a presente dissertação, centrada sobre três casos de estudo, 

procura contribuir para aumentar o conhecimento sobre a realidade da atual crise económico-

financeira no período entre 2008 e 2011, por forma a alcançar conclusões que deem resposta à 

pergunta de partida que origina esta investigação: os governos foram atores determinantes na gestão 

da crise económico-financeira de 2008? Sendo certo que se pretende justificar um eventual “sim” ou 

um possível “não”, através da descrição e explicação da crise, das respostada dadas pelos três 

governos selecionados e, naturalmente, através das inferências que dai poderão ser feitas. De realçar 

a originalidade desta investigação, pois embora a pesquisa seja feita com respeito pelo valor 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 18 

 

académico da literatura existente sobre o tema da atual crise económico-financeira, ganhando 

consistência através da réplica de marcos teóricos e estratégias de outras investigações, nenhuma 

delas aborda a questão sob o angulo aqui escolhido. Ainda que, o conhecimento prévio de outras 

investigações sobre o mesmo tema seja útil, não só pela acumulação de conhecimentos, como 

também pelos contributos que estas podem ter como fonte de inspiração (Thouez, 1974, pp. 173-

175).  

1.4 Premissas e variáveis (independente, interveniente e dependente) 

Após a definição do objetivo e do objeto de estudo, bem como da problemática a investigar e 

respetiva pergunta de partida, é ainda necessário definir as premissas sobre as quais assenta este 

trabalho, e que estabelecem relações entre as variáveis (independente, interveniente e dependente), 

explicando os fatores que fazem parte do objetivo, do objeto e da problemática em estudo, sempre 

guiados pela questão central.  

A definição das premissas procura oferecer soluções possíveis para a problemática, por meio de uma 

(ou mais) proposição que pode vir a ser declarada verdadeira ou falsa. Num trabalho de investigação 

como este, em que a inferência é o método a aplicar, mais do que a dedução, a definição de 

premissas surge mais adequada do que a apresentação de hipóteses. É verdade que as hipóteses 

são premissas testáveis que podem vir a ser a solução do problema (Marconi & Lakatos, 2004, pp. 

10-51; 81-86). 

As premissas apresentam um caráter explicativo compatível com o conhecimento científico, revelando 

consistência lógica e podendo ser verificáveis, comprováveis ou negáveis. Servindo também para 

apresentando um caminho para a pesquisa. Além disso, as hipóteses de trabalho (vistas como 

premissas testáveis) têm sete funções importantes, como a que a seguir apresentamos: 
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Figura 1 - Principais funções das hipóteses de trabalho 

 

Fonte: http://sisifo.fpce.ul.pt. Revista de Ciências da Educação. n.º 7. set/dez 08 

 

A figura 1 enumera as funções desempenhadas pelas hipóteses de trabalho numa pesquisa; as 

funções representadas na parte sombreada são aquelas que se referem a uma pesquisa determinada 

ou a um planeamento; na parte não sombreada estão as funções que as hipóteses desempenham 

em relação ao desenvolvimento científico em geral (Barros, 2008, pp. 151-161). A partir das 

premissas testáveis, a investigação é guiada de modo a que se alcancem conclusões relativamente à 

validação, ou não, dessas premissas. Numa abordagem bastante mais indutiva como a que aqui 

levamos a cabo, a base sobre a qual assenta a pergunta de partida deve ser, não composta por 

premissas de carater lógico, mas antes por premissas que à partida sustentem o trabalho. 

Assim, esta dissertação assenta na premissa central que estabelece a diferença fundamental que 

distingue a Islândia dos dois países membros da UE (Portugal e Bélgica): para os Estados-membros 

da UE e, em particular, para os países membros da Zona Euro, os instrumentos de política 

económica são escassos, dada a existência de políticas comuns4, situação a que a Islândia não está 

sujeita. 

                                                      
4 De referir que, mesmo em relação aos instrumentos de política económica existente para países da Zona Euros, nomeadamente aos 
associados à política orçamental, a sua margem de manobra é estreita, dado os objetivos de consolidação orçamental. 
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Partindo desta preposição-base, outras três derivam de modo quase natural:   

� Premissa 1: A capacidade do governo moldar a sua política monetária é um fator 

determinante para a gestão da crise económico-financeira. 

� Premissa 2: A capacidade do governo definir o nível de austeridade das medidas 

adotadas é um fator determinante para a gestão da crise económico-financeira. 

� Premissa 3: A participação de Portugal e da Bélgica na UE limita a capacidade de 

ação dos governos, o que tem atrasado o processo de recuperação da crise 

económico-financeira.  

Depois de definida a pergunta de partida e as premissas de trabalho, ainda é necessário explicar as 

variáveis que ajudam a esclarecer e a resolver a problemática em causa. Qualquer problema que se 

coloque requer o conhecimento das variáveis (independentes, intervenientes e dependentes) do 

sistema com o qual está relacionado. Antes de compreender os atributos de uma variável 

(independente, interveniente ou dependente), devemos compreender o que é uma variável.  

Variável é um elemento medido ou avaliado em cada elemento da amostra (Marconi & Lakatos, 2004, 

pp. 10-51; 81-86), isto é, são todas as coisas que se podem mudar em qualquer sistema que se 

esteja a observar. O mundo real é dinâmico por natureza e, portanto, cada fenómeno único tem 

muitas variáveis que decidem o que vai acontecer. A proliferação de variáveis que influenciam o 

sistema faz com que seja difícil modelar o seu comportamento e ter alguma previsibilidade sobre a 

evolução futura. Analisar as variáveis dependentes, intervenientes e independentes faz com que o 

objeto de estudo se torne mais fácil e simples de observar.  

Consideram-se como variáveis dependentes aquelas que dependem dos procedimentos da 

investigação, ligadas diretamente às respostas que se procuram. São dados que se obtêm e que 

podem, ou não, variar à medida que os investigadores modificam as condições da investigação. Uma 

variável dependente é aquela que procuramos como resposta para a pergunta de partida, pelo que 

toda a investigação tem por objetivo chegar à variável dependente (Richardson, 1999, pp. 129-131).  

As variáveis independentes serão aquelas que são independentes dos procedimentos da 

investigação, constituindo, no entanto, fatores determinantes que a vão influenciar. O investigador 

recorre à sua manipulação para observar os efeitos produzidos nas variáveis dependentes (Bowditch 

& Buono, 2004, pp. 1-116), sendo certo que as variáveis intervenientes podem alterar as 

independentes e, por conseguinte, também as dependentes. 

Neste sentido, surge claro que o nosso estudo apresente, como variável dependente (aquilo que 

procuramos analisar) a importância dos governos na gestão da crise económico-financeira de 2008 a 

2011, sendo as variáveis independentes as respostas dos três governos selecionados à mesma 

situação de crise. Estas respostas variaram, entre 2008 e 2011, em função da evolução dos 

indicadores económicos, políticos e sociais de cada país, que foram moldando essas respostas 

                                                                                                                                                                      
Recomendação do Conselho 2008/390/CE, de 14 de maio de 2008, sobre as orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-
membros e da comunidade (2008-2010). Jornal oficial L 137 de 27.05.2008. 
Recomendação do Conselho 2008/410/UE, de 13 de julho de 2010, sobre as orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-
membros e da União (2008-2010). Jornal oficial L 191 de 23.07.2010. 
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governamentais. Assim, as variáveis intervenientes, aquelas que interferem com as independentes e 

que, por consequência, alteram a dependente, são definidas como sendo, no presente estudo, os 

indicadores económicos (Produto Interno Bruto – PIB, défice, dívida pública e taxa de inflação), 

indicadores políticos (alterações de governos entre 2008 e 2011, Plano de Estabilidade e 

Crescimento – PEC, Memorando da Troika, Acordo Stand-By) e indicadores sociais (taxa de 

desemprego, renda per capita, taxa de analfabetismo, Índice de Desenvolvimento Humano - IDH) 

apresentados pelos três países ao longo do período em análise.     

1.5 Metodologia  

Um estudo descritivo comparativo, como é o caso da nossa investigação, tem como objetivo analisar 

padrões de semelhanças e diferenças num determinado número de casos. O número de casos é 

limitado porque uma das preocupações da pesquisa descritiva comparativa é estabelecer 

familiaridades com cada caso incluído no estudo. Neste tipo de estudo, os investigadores têm em 

conta diferentes partes de cada caso, isto é, os aspetos que são relevantes para a investigação, e 

veem de que forma é que eles se encaixam. Assim, tem que haver, à priori, um estudo de cada caso, 

o que é fundamental para que se possa depois fazer um estudo comparado entre todos, pois para 

que se possam estabelecer comparações é necessário conhecer a realidade de cada caso em estudo 

separadamente (Katzenstein, et al., 1996, pp. 1-49). 

Segundo Benbasat et. al. (1987), o estudo de caso deve obedecer a algumas caraterísticas, de 

acordo com as quais o objeto de estudo deve ser observado sobre um ambiente natural e o 

investigador pode recorrer a diversos meios para recolher os dados, tais como entrevistas, 

questionários, narrativas, artigos científicos, documentos, entre outros. Para a realização destes 

estudos de caso, estudaremos cada país isoladamente de forma a conhecer a respetiva realidade 

através de uma pesquisa política, social e económica de cada qual, por meio da literatura existente, 

do acompanhamento de relatórios oficiais e de uma análise da imprensa. 

A escolha do estudo de caso tem como objetivo poder descrever os governos, narrar como se 

sucederam os acontecimentos, poder descrever a situação da crise no mundo, e depois, 

particularmente, em cada país escolhido para análise. Queremos igualmente dar a conhecer a 

importância da (ins)estabilidade social, das medidas económicas e políticas adotadas em cada um 

dos países e comparar os resultados obtidos, percebendo se seria possível um país adotar as 

medidas tomadas por outro. 

Embora existam muitos tipos de pesquisas, o carácter distinto da abordagem descritiva comparativa é 

muito mais claro em estudos que incidem sobre a diversidade. Neste caso particular, procuramos 

escolher três países, que embora sejam instituições formalmente idênticas, com praticamente os 

mesmos formatos organizacionais, com poderes formais equivalentes e objetivos semelhantes, têm 

caraterísticas muito próprias que os distinguem e que fazem com que se torne interessante o seu 

estudo. Um investigador que usa o método descritivo comparativo estabelece, desde o início, os 

fenómenos da realidade que quer estudar e o objetivo de toda a investigação é tentar explicar a 

diversidade dentro de um determinado número de casos (Almond, Powell, Strom, & Dalton, 2005, pp. 
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1-27; 44-60; 100-149). Esta investigação recai sobre o papel dos governos na gestão da crise 

económico-financeira de 2008 a 2011 e os casos escolhidos servirão para procurar explicar a 

diversidade de soluções adotadas para ajudar a ultrapassar este problema, através da análise das 

medidas económicas e políticas e da (ins)estabilidade social nos três países.  

A partir da década de 70 e até à década de 80, muitos países menos desenvolvidos foram alvo de 

protestos dos seus populares em resposta às medidas de austeridade impostas pelo FMI quando 

estes acumulavam grandes dívidas públicas que não poderiam pagar, ao passo que os governos 

desses países concordavam com as medidas propostas pois buscavam melhores condições para as 

suas regiões (Ragin, 1994, pp. 109-188). Surgiram, então, vários trabalhos interessantes, que 

também procuramos ter em conta no nosso estudo, sobre as diferentes formas de protesto que 

ocorreram em resposta a estes programas de austeridade. As conclusões apresentadas revelam que 

nalguns países houve tumultos, noutros houve greves lideradas por sindicatos, noutros houve 

manifestações em massa envolvendo muitos grupos diferentes, noutros foram os partidos da 

oposição a organizar os protestos (Ragin, 1994, pp. 109-188). 

As pesquisas que enfatizam a diversidade procuram sempre estabelecer um foco de semelhanças 

dentro de uma categoria de casos que tenham os mesmos resultados. Desta forma, podemos dizer 

que a principal diferença entre um estudo descritivo comparativo sobre a diversidade e um estudo 

qualitativo sobre aspetos comuns é a sua orientação básica para os casos. Os estudos qualitativos 

estudam aspetos comuns de vários casos sobre o mesmo tema e os estudos descritivos 

comparativos, pelo contrário, estudam a diversidade, tendendo a olhar para as diferenças entre os 

seus casos (Rose, 1991, pp. 446-462), daí que tenhamos optado por um estudo descritivo 

comparativo para assim podermos estudar as diferenças e as semelhanças dos casos escolhidos, de 

maneira a tirar algumas conclusões (apesar da diversidade).  

A pesquisa descritiva comparativa tem a sua ênfase nos diferentes padrões que possam existir num 

conjunto específico de casos, na diversidade e na familiaridade com cada caso. Esta abordagem é 

especialmente adequada para explorar a diversidade, interpretando o significado cultural e histórico 

dos países em estudo (Needler, 1991, pp. 103-134). Portanto, uma abordagem descritiva comparativa 

é adequada para lidar com modelos de diversidades frequentemente estudada nos estudos de caso. 

Neste trabalho estudamos as diferentes razões que levaram a Islândia e Portugal a entrar em crise 

económico-financeira, e as razões porque a Bélgica conseguiu sobreviver à mesma apesar de se 

encontrar numa situação muito mais fragilizada que os outros dois países devido a uma grave crise 

política. Assim, surge evidente o objetivo de esclarecer as razões que explicam estas situações e, ao 

mesmo tempo, estabelecer ligações entre elas.  

Um resultado comum da pesquisa descritiva comparativa é a constatação de que os casos podem ter 

sido definidos, inicialmente, como sendo iguais, porém no final conseguem-se diferenciar em duas ou 

mais categorias. Assim, poderíamos escolher Portugal e Islândia para estudar a crise económico-

financeira, por parecerem dois casos semelhantes, que após a queda do Lehmans Brothers bank5 

                                                      
5 O Lehman Brothers Bank, fundado em 1850, tinha um foco especial em reconhecer o potencial das indústrias promissoras promovendo o 
financiamento e a expansão destas empresas. Assim, este banco teve um papel importante na história comercial e financeira dos Estados Unidos 
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sucumbiram à crise, mas no final observamos que quer os governos, quer as razões, quer as 

soluções encontradas para a crise foram muito diferentes nos dois países. Uma estratégia 

frequentemente utilizada é categorizar os casos de acordo com os diferentes resultados com o 

objetivo de desvendar as condições causais que geram resultados diferentes, sendo que a pesquisa 

é orientada no sentido de confirmar as suspeitas do investigador para identificar os factos que 

distinguem esses casos (Katzenstein, et al., 1996, pp. 1-49). Após a escolha destes países, o objetivo 

da nossa investigação é mostrar quais as diferentes respostas políticas que Portugal e Islândia deram 

à crise económico-financeira e quais as medidas adotadas pela Bélgica para que, apesar da sua débil 

situação política, não entrar em crise económico-financeira. 

Os investigadores de estudos descritivos comparativos centram-se, explicitamente, em padrões de 

semelhanças e diferenças entre uma série de casos relevantes quase sempre tirados de um conjunto 

de casos específicos e conhecidos. Desta forma escolhemos a Islândia por ter entrado e saído da 

crise económico-financeira não sendo membro da EU; escolhemos Portugal por ser um Estado-

membro UE e da Zona Euro que entrou em crise quando a sua situação política era estável; e 

escolhemos a bélgica por ser um Estado-membro da UE e da Zona Euro que não entrou em crise 

económico-financeira quando vivia um grave crise política.  

O foco nestas categorias circunscritas torna a estratégia descritiva comparativa adequada para o 

objetivo que nos propomos analisar o papel dos governos na gestão da crise económico-financeira de 

2008. E avaliar a sua importância, traçando, para isso, estratégias políticas para superação da crise 

ou, simplesmente, para não entrar nela. A abordagem descritiva comparativa incide sobre as 

diferenciações de casos, facilitando outras interpretações. Para além disso, as características básicas 

da abordagem descritiva comparativa podem torná-la uma boa estratégia para apresentar resultados. 

Podemos recorrer ao uso de quadros flexíveis tendo como foco explícito as causas da diversidade e a 

enfase na análise sistemática das semelhanças e diferenças, esforçando-nos para especificar como a 

diversidade é padronizada (Ragin, 1994, pp. 109-188). Na pesquisa descritiva comparativa os 

investigadores iniciam uma investigação com a análise de um quadro específico, mas, ao longo da 

mesma, podem alterar esses quadros (caso achem necessário e pertinente) de forma a que a 

investigação faça mais sentido (Rose, 1991, pp. 446-462). 

Neste tipo de estudo, os investigadores estão mais preocupados com a complexidade causal que a 

maioria dos outros investigadores. Nós, ao estudarmos o papel dos governos na gestão da crise 

económico-financeira destes três países, procuramos explicações causais para a forma como cada 

país chegou ou não à crise, respetivas consequências, medidas adotas pelos governos e situações 

que tiverão de superar. Já a maioria dos cientistas sociais estão preocupados em estudar o como e o 

porquê dos acontecimentos, sendo que para avaliar a casualidade os investigadores comparam os 

casos e destacam os efeitos contrastantes das diferentes causas. Cada caso é visto como uma 
                                                                                                                                                                      
da América (EUA) ao longo de mais de 150 anos. A história da empresa diz-nos que esta fomentou o surgimento e o crescimento da indústria e 
da tecnologia, bem como o estabelecimento da corporação moderna americana. 
Em 2003 e 2004, com o boom imobiliário dos EUA o Lehman Brothers adquiriu cinco credores hipotecários. Mas em agosto de 2007, explodiu a 
crise de crédito do subprime com a falência de dois fundos o do Hedge e o do Bear Stearns. Assim, as ações do Lehman caíram drasticamente. 
Em 17 de março de 2008, após o quase colapso do Bear Stearns - o segundo maior subscritor de títulos hipotecários, as ações do Lehman 
voltaram a cair (cerca de 48%) e a preocupação estava em perceber qual era a próxima empresa condenada ao fracasso. A 15 de setembro de 
2008 o Lehman Brothers declarou falência, resultando de uma queda de 93% dos seus ativos financeiros.   
Conclusão, o colapso do Lehman agitou os mercados financeiros mundiais durante semanas, dado o tamanho da empresa e seu status como um 
dos maiores, e mais importante banco dos EUA e do mundo. 
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combinação de caraterísticas, sendo examinadas as semelhanças e as diferenças utilizadas nessas 

combinações para encontrar padrões (Geddes, 1990, pp. 131-150).  

1.5.1 O processo da pesquisa descritiva comparativa 

O estudo descritivo comparativo da diversidade não é fluído (como os estudos qualitativos) nem fixo 

(como os estudos quantitativos), sendo que os investigadores descritivos comparativos começam por 

estudar um fenómeno específico que é intrinsecamente interessante de alguma forma, usando, para 

o efeito, quadros analíticos que vão revendo à medida que vão avançando no estudo dos casos 

(Goldthorpe, 1997, pp. 1-16).  

Quando os investigadores descritivos comparativos escolhem os casos para estudo também definem 

os quadros analíticos a utilizar para fazer esse mesmo estudo. Essencialmente, o quadro analítico é 

escolhido quando o pesquisador especifica o que acontece com os casos e essa explicação é 

interessante (Ragin, 1994, pp. 109-188). Este quadro desenvolve-se a partir de literaturas da 

Administração Pública existentes sobre o papel dos governos, as crises económico-financeiras, a 

capacidade e a autonomia dos governos, bem como sobre várias caraterísticas específicas de cada 

país. Em suma, devem ser estudados, detalhadamente, os diferentes tipos de fatores sobre o papel 

dos governos, a crise económico-financeira, o desempenho, a capacidade e a autonomia dos 

governos. Missão a que nos propomos com a presente dissertação.   

Os quadros analíticos ajudam os investigadores a ter em conta aspetos que poderiam ser 

negligenciados se estes quadros não fossem bem definidos. Às vezes, quando se inicia um estudo, 

temos vontade de estudar muitas facetas dos nossos casos, não fazendo de imediato a seleção de 

uma moldura, até se conhecer bem a realidade dos casos em estudo e só depois deste conhecimento 

é que se decide traçar os panoramas a ter em conta (Geddes, 1990, pp. 131-150). Há um período de 

hesitação sobre os determinantes que devemos comparar, mas à medida que o estudo avança esses 

fatores vão ficando mais claros. No nosso trabalho parece-nos necessário avaliar a (ins)estabilidade 

social, as medidas económicas e as medidas políticas adotadas em cada país para que possamos 

fazer a comparação entre o papel dos governos na gestão da crise económico-financeira e as 

medidas adotadas para resolução da mesma. O nosso interesse está em estabelecer comparações 

entre os três países e as soluções adotadas para superar a crise ou para não entrar nela, pois esta 

avaliação da multiplicidade fornece a base da melhoria e revisão teórica desenhada no início do 

estudo, estimulando um diálogo rico entre ideias e provas. 

Quando se inicia uma pesquisa, os factos já estão definidos espacial e temporalmente. Nesta 

investigação, os casos a serem estudados são, como já referido por diversas vezes, a Islândia, a 

Bélgica e Portugal, num período temporal compreendido entre 2008 e 2011. Os casos selecionados 

pertencem a duas categorias: os países que vivem, ou viveram, crise económico-financeira, embora 

estivessem em situações políticas estáveis, e um país que não entrou em crise económico-financeira, 

apesar de, no mesmo período ter passado por uma grave crise política. Ainda assim, estes casos são 

passíveis de ser estudados comparativamente, porque, tal como sucede normalmente em processos 
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de pesquisa descritiva comparativa como este trabalho, os casos selecionados para estudo são 

bastante específicos e com caraterísticas muito próprias.  

A abordagem descritiva comparativa pode ser aplicada a diferentes tipos de casos e não apenas a 

países, sendo importante que haja uma coerência nos conjuntos definidos para estudo e devendo, 

normalmente, oferecer um potencial avanço no pensamento científico e social, para que o estudo 

faça sentido (Katzenstein, et al., 1996, pp. 1-49). Assim, podemos dizer que o estudo descritivo 

comparativo (análise da diversidade – padrões de semelhanças e diferenças) anda de mãos dadas 

com o estudo das causas, pois o objetivo do investigador neste tipo de estudos é identificar relações 

causais (como diferentes causas produzem resultados diferentes em todos os casos de estudo) 

(Ragin, 1994, pp. 109-188).  

As especificações de vários padrões de casualidade são a base principal para a diferenciação. Se as 

causas e os resultados não podem ser ligados de maneira interpretável os investigadores devem 

reexaminar as especificações das causas, dos resultados e das suas diferenciações. Este percurso 

de diferenciação de ligações causais específicas é muito semelhante às estratégias de investigação 

do método qualitativo (Rose, 1991, pp. 446-462). A principal diferença é que, em pesquisas 

qualitativas o ênfase está na clarificação de uma categoria, enriquecendo a sua representação, 

enquanto na pesquisa descritiva comparativa o ênfase recai sobre o uso da contraste entre os casos 

para a compreensão da diversidade por parte do investigador (Needler, 1991, pp. 103-134), daí ser 

importante que este estudo tenha seguido um modelo descritivo comparativo para analisar as 

semelhanças e as diferenças entre os países, bem como as causas e consequências da estabilidade 

social, das medidas económicas e das políticas adotadas, sendo que desta forma conseguimos 

perceber qual o papel dos governos na gestão da crise económico-financeira. 

Esta breve apresentação do modelo descritivo comparativo serve para ilustrar algumas das principais 

caraterísticas do método que serve de base à nossa pesquisa, nunca esquecendo que a caraterística 

mais importante deste tipo de estudos é o foco na diversidade. Sempre que um conjunto de casos 

tem resultados diferentes, o método descritivo comparativo pode ser usado para encontrar, de forma 

simples, maneiras de representar os padrões de diversidade que existem entre os casos.  

Através do estudo descritivo comparativo tentaremos explicar as razões pelas quais os países 

escolhem diferentes medidas e estratégias políticas para lidar com problemas económicos 

semelhantes. Assim, estaremos a realizar um estudo sobre padrões de semelhanças e diferenças só 

possível através do método descritivo comparativo. Esta dinâmica recorre a diversas fontes 

importantes como o papel dos governos (a forma como se organizam, como organizam o trabalho e o 

capital e também a forma como o sistema político está organizado) (Hall, 1986, pp. 1- 22; 229-283).  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

Em tempos de crise como o que vivemos atualmente, é fundamental estabelecer comparações entre 

os países e as soluções adotadas, na área das políticas públicas, como forma de superação da crise 

ou para não entrar nela, especialmente no contexto de um mercado de capital aberto. Neste sentido, 

é muito importante analisar o desempenho dos governos e as estratégias políticas utilizadas por três 

países com caraterísticas diferentes e em diferentes momentos no que à atual crise económica e 

financeira diz respeito: a Islândia, a Bélgica e Portugal.  

Num momento em que o sistema financeiro se encontra em elevado risco de colapso e os países 

tendem a mudar as suas políticas escolhendo, na sua grande maioria, caminhos políticos bastante 

diferentes. A problemática que pretendemos explicar prende-se com as divergências dos caminhos 

políticos escolhidos pelos governos para resolverem a crise, torna-se o objetivo fundamental desta 

investigação avaliar a importância dos governos, enquanto atores determinantes, para dar resposta à 

crise económico-financeira entre 2008 e 2011, designadamente o seu papel e as políticas públicas 

seguidas, sendo que qualquer teoria que seja capaz de explicar a escolha de políticas públicas 

adotadas deve sempre fundamentar-se numa visão ampla da ação estabelecida pelos governos. Para 

além disso, há uma verdadeira lógica institucional6 que determina o processo de intervenção 

económica nas democracias, uma vez que a direção das políticas é decidida, não apenas por 

condições económicas, mas também pela dimensão política (Souza, 2006, pp. 20-45). Foi 

exatamente este o objetivo de Hall (1986) quando realizou o estudo comparativo entre a Grã-

Bretanha e a França no período pós-revolução industrial (1979-1981) quando as políticas foram 

afetadas por lutas partidárias e ideológicas entre diferentes classes sociais e também pela lógica 

institucional dos países. Esta investigação de Hall (1986) serve de base para o nosso estudo, pois 

pretendemos analisar os fatores determinantes que explicam as diferentes respostas governamentais 

à crise económico-financeira internacional.   

Verifica-se que muitas dessas respostas são dadas através de políticas económicas que apoiam o 

crescimento, mas que têm, certamente, consequências distributivas, pelo que a formulação de 

políticas públicas não é fácil, uma vez que essa distribuição nem sempre é justa. Neste sentido, o 

papel dos governos tem vindo a tornar-se mais importante, sendo que este é influenciado por 

variáveis políticas7 e sociais que têm implicações no caráter e na definição de políticas económicas 

(Evans, Rueschemeyer, & Skocpol, 1985, pp. 44-168).  

Desta forma, o estudo das respostas dos governos deve ser feito tendo em conta as variáveis que 

mais influenciam as decisões políticas, sendo a política económica uma das ações dos governos com 

maior relevância no que diz respeito à crise. Assim, qualquer explicação teórica de políticas 

económicas tem que ter em conta os fatores que norteiam a ação dos governos, sendo os fatores 

determinantes na definição destas políticas, muitas vezes, condicionados por interesses e por ideias 

                                                      
6 A lógica institucional prende-se com as ideologias, crenças e valores dos governos que governam segundo essa lógica. Cada partido político 
tem as suas ideologias que se transformam na lógica da instituição e com a qual os indivíduos (eleitores) se podem, ou não, identificar. 
  
7 Decorrem das políticas e critérios de decisão adotados pelos governos e têm influência sobre as atividades da organização 
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instituídas sobre o processo político e pelas variáveis sociais. Ambos têm um papel determinante no 

desempenho dos mesmos.  

Torna-se, pois fundamental, analisarmos alguns modelos que se debruçam sobre a explicação do 

funcionamento dos governos, bem como das políticas económico-financeiras. Começando por uma 

abordagem clássica e avançando para modelos mais recentes, com novas perspetivas sobre a 

autoridade burocrática, a capacidade e a autonomia dos governos.    

 

2.1 Abordagens clássicas  

2.1.1 Modelo funcionalista  

No modelo funcionalista “a vida política deve ser entendida como um todo orgânico” (Hall, 1986, pp. 

1-22; 229-283), no qual as ações dos governos são justificadas como sendo parte integrante da 

estabilidade e sobrevivência do sistema político como um todo. A análise funcional tem duas 

variantes: os analistas conservadores, que vêm o sistema político como uma arena distinta, e os 

analistas marxistas, que dizem que a ação política é apenas um requisito funcional do sistema 

económico. Esta teoria é bastante explicativa no que diz respeito à variação sistemática entre 

políticas de diferentes povos, podendo associar o sistema e as suas funções a políticas reais, mas 

permitindo, também, hipoteticamente, estabelecer relações entre a existência do capitalismo e o 

planeamento. Esta dualidade de critérios acontece, em grande parte, devido à inversão das 

prioridades que os funcionalistas atribuem às estruturas institucionais. As funções de uma estrutura 

institucional podem ser identificadas, mas “é impossível derivar a estrutura da função de forma 

sistemática e não arbitrária” (Hall, 1986, pp. 1-22; 229-283). Este modelo pode ajudar-nos a explicar 

as diferenças entre a Islândia, Portugal e a Bélgica, uma vez que as ações dos governos são vistas e 

justificadas como fundamentais para a estabilidade e o funcionamento dos mesmos. Esta teoria 

explica a diferença sistemática entre políticas de diferentes povos.  

 

2.1.2 Modelo institucional  

Já no modelo institucional, as políticas são atualmente um processo coletivo e as instituições 

agregam as opiniões da população, por isso esta tem um poder muito importante sobre as políticas. 

Neste modelo, o pensamento pode ser incremental ou estratégico, mas, seja qual for, afeta o 

processo de políticas públicas. Estas abordagens vêm que o papel das instituições se encontra 

localizado no interior da sociedade e em redes organizadas determinantes para a política, sendo que 

esta análise também se afasta da teoria funcionalista ao estar mais focada nos efeitos históricos 

específicos das organizações. 

A Islândia rege-se por um modelo institucional visto que, quando o povo se encontra descontente 

com o governo, organiza manifestações em frente ao parlamento até ver as suas reivindicações 

satisfeitas. Foi isso que aconteceu quando Geir Hilmar Haarde se demitiu (após a falência dos 

maiores bancos islandeses e a consequente necessidade de ajuda financeira externa). Já com um 
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novo governo em funções, e no decurso do acordo Stand-by, os islandeses reuniram-se contra a 

possibilidade de terem de vir a pagar as dívidas dos ex-governantes e dos banqueiros, conseguindo 

que o presidente ficasse do lado do povo e se recusasse a promulgar a lei que os iria obrigar a pagar 

essas dívidas. 

Algo semelhante aconteceu na Bélgica, onde o governo tem de ser formado por elementos das duas 

províncias que constituem o país, sendo que até haver consenso nos representantes escolhidos não 

é possível a formação de um governo. Neste país são registadas, com frequência, manifestações 

quando a sociedade quer ver as suas necessidades satisfeitas e quando quer ter uma palavra sobre 

as decisões dos governantes o que ocorreu recentemente, após as eleições de 13 de junho de 2010 

em que a população não estava de acordo com a constituição dos membros do governo proposta, o 

que provocou a ausência temporária de um governo formal.   

Em Portugal, as manifestações e as greves não conseguem obter tão bons resultados como nos 

países anteriormente citados e os políticos continuam a implementar medidas de austeridade8 

impostas, ou não, pela Troika muito por causa da cultura política instituída neste país.      

Assim, o modelo institucional aplica-se com bastante pertinência no caso da Islândia, em que após a 

revolta do povo este conseguiu ver as suas reivindicações satisfeitas quando o governo assumiu que 

não iria pagar as dívidas dos seus antecessores e dos banqueiros. Já em Portugal não acontece o 

mesmo, uma vez que o governo continua a implementar medidas de austeridade apesar da revolta do 

povo. Na Bélgica, só após consenso dos eleitores é que foi possível obter um governo em plenas 

funções, pelo que o modelo também se aplica neste estudo de caso.    

Sendo a política económica um processo essencialmente político, é o governo quem controla as 

escolhas relativas a essa gestão, apoiando-se em experiencias e nos instrumentos de implementação 

disponíveis (recursos e meios) que afetam largamente as políticas implementadas. É muito difícil 

construir uma teoria que defina quanto a política governamental em si afeta a política económica a 

implementar, mas é deveras importante o estudo do tipo de variáveis políticas que têm maior 

significado no desenho de políticas económicas, pois quando se cria uma política pública, mesmo que 

não seja económica, a mesma pode afetar a economia. Para isso é importante o estudo realizado por 

Hall (1986) sobre a teoria dos sistemas9, que vem explicar o desempenho de funções necessárias 

para a manutenção de determinado sistema político, pelo que, nesta teoria, as políticas económicas 

são vistas com duas funções essenciais: a de acumulação (manutenção de condições de acumulação 

de lucro de capital) e a de legislação (manutenção da harmonia social e apoio ao regime). 

Hall (1986) tentou desenvolver uma visão alternativa dos determinantes da política económica que a 

liga às limitações estruturais implícitas na organização socioeconómica da cada país, sendo que esta 

visão pode explicar a diferença nos padrões de políticas económicas e na distribuição de poder 

europeu entre os principais grupos sociais, uma vez que a organização socioeconómica de uma 

nação reflete essa distribuição de poder. Aquilo que um governo é obrigado a fazer, na esfera 

                                                      
8  Ver capítulo análise cruzada dos estudos caso, página 97 
 
9 A teoria de sistemas estuda, de modo interdisciplinar, a organização abstrata de fenómenos, independentemente de sua formação e 
configuração presente. Investiga todos os princípios comuns a todas as entidades complexas e modelos que podem ser utilizados para a sua 
descrição (Hall, 1986, pp. 1-22; 229-283). 
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económica, influencia, significativamente a política económica. Hall (1986) conclui que os governos 

estão, quase sempre, limitados na adoção de uma política pública pela ausência de meios para a sua 

implementação. A pressão para a criação e implementação de políticas económicas é 

fundamentalmente afetada por seis fatores, em que os quatro primeiros são intrínsecos à estrutura 

socioeconómica de um país: a organização do trabalho10, a organização do capital11, a organização 

do próprio Estado12 e respetiva demografia; e os restantes fatores intrínsecos às políticas 

económicas: o posicionamento relativo da economia do país na economia internacional e a 

organização do sistema político do país. 

 

Quadro 1 - Fatores que influenciam a implementação de políticas económicas 

Fatores intrínsecos à estrutura 
socioeconómica de um país 

Organização do trabalho 

A organização do capital 

A organização do próprio país 

Demografia 

Fatores intrínsecos às políticas 
económicas 

Posicionamento relativo da economia do país na 
economia internacional 

Organização do sistema político do país 

 

Fonte: Produção própria 

Reconhecendo a importância da organização socioeconómica de um país valemo-nos destes seis 

fatores para fazer um estudo aprofundado dos nossos casos (Islândia, Bélgica e Portugal).  

Todas estas variáveis organizacionais e estruturais condicionam a ação dos formuladores de políticas 

públicas, sendo que o posicionamento relativo da economia do país na economia internacional é 

considerado uma variável estrutural, uma vez que se refere à estrutura dos mercados nacionais e da 

sua posição nos mercados internacionais. Essa posição nos mercados internacionais pode ser 

explicada através de acordos feitos com organizações. Como, por exemplo, a Comunidade 

Económica Europeia (CEE). 

A importância de pertencer a uma organização prende-se com quatro níveis: (1) por um lado, as 

políticas são, normalmente, a resposta a uma pressão de vários grupos, mas a força dessa pressão 

pode fazer-se sentir de maneira maior ou menor, consoante o poder de decisão do país. Se este tiver 

acordos internacionais o poder de decisão estará mais estruturado; (2) por outro lado, quando um 

país se encontra integrado numa organização, os interesses próprios dos atores são drasticamente 

afetados pelas estruturas económicas e políticas dessas organizações onde estão inseridos; (3) em 

terceiro lugar, a definição de políticas económicas é feita em conjunto, isto é, não obedece apenas a 

                                                      
10 A organização do trabalho prende-se com a estrutura da classe trabalhadora no “mercado de trabalho”. 
 
11 A organização do capital está relacionada com a relação organizacional entre capital financeiro e capital industrial. 
 
12 A organização do Estado refere-se à organização interna do aparelho governativo, órgãos que executam as funções legislativas, executivas e 
judiciais de um país. 
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vontades próprias ou a pressões de grupos sociais, mas é um esforço coletivo de membros da 

organização em que o país está inserido; (4) por fim, a implementação de políticas económicas 

depende de recursos organizacionais nos sectores públicos e privados e as variações 

organizacionais, nestes sectores, implicam restrições significativas na capacidade do governo para 

garantir a aceitação das suas políticas.  

Segundo Yebra (1997, pp. 1-19), Keynes defendia que as ideias económicas são poderosas, pois 

como diz John S. Moinho, citado por Yebra, estas têm uma influência rápida e imediata na vida 

humana. Yebra (1997, pp. 1-19) diz que as ideias económicas defendidas pelos empreendedores 

devem ter caraterísticas que as diferenciem e que cada alternativa política tem uma conceção 

diferente consoante os grupos de interesse13, daí ser importante que os empreendedores explorem 

essas ideologias consoante o grupo político que estão a tentar conquistar. Temos como exemplo 

disso os principais paradigmas económicos dos anos 70: o keynesiana e o neoclássico, que têm 

diferentes objetivos económicos, diferentes prescrições políticas e apelam a diferentes grupos de 

interesses, diferindo, essencialmente, na sua viabilidade económica.  

Todavia, estes dois paradigmas económicos (economia keynesiana e economia neoclássica) 

mostram um grande atraso evolutivo, o que pode levar à recessão económica. Woods, citado por 

Yebra (1997, pp. 1-19), identificou questões que abordam, de maneira diferente, os paradigmas 

económicos:  

“- Como são tidas em conta as restrições nacionais e internacionais; 

- Questões que priorizem ideias económicas; 

- Quais as ideias económicas que causam incumprimento;  

- Recurso aos benefícios futuros que as ideias económicas oferecem; 

- Contrastar as ideias com outros conjuntos de ideias concorrentes; 

- Grupos criados e unidos pelas mesmas ideias” (Yebra, 1997, pp. 1-19). 

Esta desagregação das caraterísticas/propriedades das ideias políticas pode ser vista como 

estratégia de venda (dessas ideias) dos tais empreendedores de políticas descritos por Yebra (1997, 

pp. 1-19), sendo que estes podem encontrar falhas políticas e, assim, propor reformas de forma a 

intervir ativamente e a expandir a economia. Muitos autores defendem ainda que as ideias 

económicas que mais influenciam o processo político são aquelas que emergem de instituições 

(económicas) porque a sua aplicação já se encontra facilitada, visto que já têm apoio organizacional e 

meios de expressão, tornando-as administrativamente viáveis (Yebra, 1997, pp. 1-19). A entrada e 

difusão de novas ideias são facilitadas pelo poder dos órgãos competentes, e pelos seus objetivos, 

pelos critérios de nomeação e recrutamento de servidores públicos e pelo acesso de especialistas a 

centros de formulação de políticas. Não devemos esquecer, também, que as reformas dos mercados 

têm conteúdos institucionais e a adoção de novas ideias económicas está relacionada com os 

períodos de profundas reformas institucionais. 

                                                      
13 Ver texto sobre grupos de interesse, página 38 
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Desta forma, o Incrementalismo14 não é normalmente utilizado em ideias económicas e leva, 

geralmente, ao desmantelamento ou à reforma das instituições existentes. Dito de outro modo, 

quando o incrementalismo é aplicado torna-se um pré-requisito de mudança política radical  

(Lindblom, 1959, pp. 79-88). Esta linha explica as diferentes políticas económicas como uma aliança 

destas com os interesses económicos, mas é importante perceber qual é o papel do governo na 

gestão e organização destas duas áreas, a económica e a política, e na determinação do interesse 

público (Lindblom, 1959, pp. 79-88). Por existirem vários grupos com diferentes interesses 

económicos, uma política económica não pode reproduzir, fielmente, o interesse de todos os grupos, 

assim, o governo funciona como condensador das forças entre classes e produz uma política pública 

que tenta satisfazer o melhor possível o interesse comum.  

Na sua obra, Hall (1986 pp. 1-22; 229-283) pretendeu perceber se os fatores organizacionais podem, 

ou não, explicar as semelhanças e as divergências nas políticas económicas entre diversos países. 

Primeiro, o autor tentou verificar se as políticas económicas dos países que estudou (França e Grã-

Bretanha) tinham seguido padrões relativamente estáveis ou distintos, ao longo dos tempos; depois 

reviu a formulação de políticas em detalhe para sugerir que essas variáveis organizacionais 

podessem estar associadas a padrões de políticas económicas. Para obter a validade do estudo, 

testou-o num elevado número de casos nacionais. Inicialmente, foram identificados os aspetos da 

organização do capital e do trabalho em cada país e depois analisaram-se os padrões de políticas 

afins. As políticas económicas foram ainda divididas em três subáreas de elaboração de políticas: 

política macroeconómica, política industrial e política de rendimentos, tendo o autor concluído que a 

adoção de diferentes políticas económicas pode estar relacionada com caraterísticas organizacionais 

do país e da sociedade. A variação nas políticas entre os países é impressionante e a organização do 

trabalho e do capital parece ter sido importante para a definição de políticas económicas existindo, 

ainda existiram, outros dois fatores importantes: o papel do sistema político e a posição relativa da 

economia do país na economia internacional. A investigação de Hall (1986 pp. 1-22; 229-283) mostra-

se fundamental para este estudo sobre a Islândia, a Bélgica e Portugal, uma vez que nos serve de 

base de experimentação com respostas validadas, levando-nos a crer que se seguirmos o mesmo 

modelo, poderemos encontrar as soluções que procuramos para as premissas de trabalho. 

No estudo de Hall (1986), o caso da França, é curioso perceber que, com a sua integração na CEE, 

houve, obrigatoriamente, um reajuste na forma de planeamento e nas ferramentas usadas até então, 

de modo a criar políticas económicas mais competitivas internacionalmente, ao invés do crescimento 

por si só. Nesta análise de Hall (1986, pp. 1-22; 229-283) verificou-se que o sistema político nos 

países estudados não parece ter tido um papel fundamental na formulação de políticas públicas 

económicas no período em causa. Mesmo assim, cada país tem tido espaço para experimentar várias 

estratégias, sendo que estas ainda refletem as influências dos padrões habituais da organização 

socioeconómica. 

                                                      
14 O Incrementalismo é um paradigma que consiste em agarrar numa coisa que já existe e melhorá-la ou acrescentar algo a mais, algo de novo, 
para melhor acolher/satisfazer o cliente (Lindblom, 1959, pp. 79-88). 
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A política, enquanto atividade de organização, gestão e administração levada a cabo pelos governos, 

é um sistema complexo e está interrelacionada com o modelo de organização da comunidade 

política, sendo que esta interdependência tem dois lados: (1) as influências que são exercidas por 

várias instituições e as (2) políticas públicas criadas. Estas têm consequências voluntárias, ou não, 

que vão para além da esfera de ação inicialmente traçada como resultado da articulação institucional. 

Quando aparecem mudanças políticas importantes (mudança de paradigmas ou interruptores 

políticos radicais) existe sempre um apoio e compromisso assumido pelo líder. Primeiro, o líder cria 

uma perceção daquilo que procura, depois de ter ouvido vários argumentos de instituições 

concorrentes, embora o fluxo de informação se faça ao longo do tempo e não apenas num momento 

exato (Yebra, 1997, pp. 1-19). Depois, as reformas devem obedecer a três mecanismos:  

• Legitimidade (autorização para inovação);  

• Empowerment;  

• Pressão do partido (que varia na forma como a liderança é responsável face ao partido).  

Os líderes devem gozar de autonomia face às pressões do partido, sendo que em mandatos grandes 

os riscos de não ser fiel aos conteúdos é minimizado, bem como a ausência de questões 

conflituantes na agenda de reformas políticas (Bentley, 1985, pp. 3-91). 

Segundo Yebra (1997 pp. 1-19), existem questões que moldam a avaliação do líder em relação aos 

custos, a saber: a sua própria perceção de que a política é menos arriscada (como resultado das 

informações que ele recebe das diferentes instituições); uma liderança do partido incontestada; a 

autonomia em relação aos meios para lidar com as vozes da oposição (em potencial dentro do 

partido) e a abstenção das principais questões conflituosas na sua agenda política.  

Ainda assim, existem outros fatores, que podem influenciar as ações dos governos e que ajudam a 

fazer uma melhor avaliação dos mesmos enquanto atores determinantes para dar resposta à crise 

económico-financeira que nos propomos estudar, pelo que avaliamos também a influência do capital 

versus trabalho; a influência do sistema político; a influência dos grupos e subgrupos (classes, 

demográficos, economistas) e a influência da cultura sobre as políticas públicas e sobre os governos. 

 

2.1.3 Capital versus trabalho 

Hall (1986, pp. 1-22; 229-283) sugeriu que as estruturas devem estabelecer prioridades no exercício 

da sua função de forma a explicar o comportamento político, ao passo que outros teóricos 

argumentam que numa sociedade capitalista o governo protege os interesses dos endinheirados e 

influencia a classe trabalhadora. A influência do capital sobre as políticas económicas é maior que a 

influência da classe trabalhadora, mas os resultados são também influenciados pelas caraterísticas 

das estruturas institucionais e não só por imperativos sistémicos per si. Numa economia capitalista, 

os gestores do capital mantêm o controlo sobre a alocução da maior parte dos recursos económicos 

associados à produção, embora esta tendência se tenha invertido na última década, em que os 

sindicatos começaram a ganhar influencia em algumas decisões (renumerações e condições de 

trabalho), ainda que, mesmo assim, os capitalistas se encontrem no topo da hierarquia. O sistema 
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político democrático tem vindo a vingar na maioria dos países e dentro desse sistema os 

trabalhadores recebem um status igual ao dos capitalistas: cada um tem direito a um voto. Esta 

medida de igualdade política permanece para compensar as desigualdades que existem dentro do 

sistema económico capitalista (Marshall, 1966, pp. 420-422), mas há outros fatores que limitam o 

poder eleitoral da classe trabalhadora, tais como as diferenças étnicas, a religião, a ideologia e a 

região, sendo que estes fatores se encontram institucionalizados no âmbito dos sistemas partidários.  

Existe também uma variedade de fatores institucionais que compensam a vantagem numérica dos 

trabalhadores no processo político, que vão desde o financiamento até ao acesso aos meios de 

comunicação em campanhas eleitorais. Porém, numa economia capitalista, a organização do sistema 

político e económico é um dos fatores que mais influencia a política económica, pois os políticos 

sentem uma grande pressão para que os capitalistas não deixem de investir e expandir as produções 

(Block, 1977, pp. 16-27) (Dahl & Lindblom, 1992, pp. 129-170; 369-510). A prosperidade económica é 

um dos motivos que pode levar à reeleição política, mas a expansão dos investimentos encontra-se 

sob controlo do capital privado num sistema económico capitalista. Se forem feitas políticas que 

desmotivem o investimento, a derrota eleitoral é quase certa, pelo que a democracia política tende a 

ter em especial atenção os interesses do capital privado.  

O poder político dos trabalhadores depende muito da capacidade de organização e dos elementos 

que consegue mobilizar de forma a tornarem-se ameaçadores e a criarem uma perturbação 

generalizada da produção de serviços públicos. Tem de haver uma ação concertada que exija um 

amplo esforço, organização e sacrifício (Offer, 1985, pp. 318-320) o que também é confirmado no 

trabalho realizado por Hall (1986, pp. 1-22;229-283), que refere que o capital tem maior influência 

sobre as políticas económicas do que o trabalho. Esta análise organizacional permite vincular 

padrões de políticas para a distribuição do poder entre grupos sociais, fazendo com que o equilíbrio 

global de poder entre capital e trabalho seja afetado por estruturas de capitalismo democrático. 

Também o sistema político de cada país tende a favorecer uns (o capital ou o trabalho) em 

detrimento de outros e muitas vezes os atores que são beneficiados com as políticas económicas só 

o conseguem por serem bem organizados e nem sempre isso quer dizer que sejam aqueles que têm 

mais seguidores (Jossop, 1977, pp. 24-47). 

O governo conhece os padrões sobre os quais toma decisões em todas as áreas e sabe como deve 

agir em cada situação, mas muitos atores pressionam tanto os decisores políticos que chegam 

mesmo a fazer com que estes se sintam constrangidos, limitando os fluxos de informação, 

disponibilizando, facilmente, instrumentos em falta e responsabilizando as entidades competentes de 

forma a imporem-se perante os decisores políticos (Giddens, 1979, pp. 9-130). 

A organização do Estado, em si, e da sociedade impõe uma parcialização do poder que é quase uma 

dicotomia entre atores poderosos e atores impotentes. A distribuição desigual do poder em estruturas 

organizacionais influentes que tendem a impor certas perceções, responsabilidades e interesses 

sobre atores limita a sua influência, pelo que muitas organizações conseguem conduzir os decisores 

políticos numa determinada direção, favorecendo os seus interesses em detrimento do interesse de 

outros. Os preconceitos são derivados da estrutura institucional que a sociedade tem assumido ao 
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longo do tempo e não da necessidade orgânica de reprodução de um sistema, pelo que a existência 

de países capitalistas e a sua presença em determinadas estruturas institucionais não é um 

imperativo funcional (Calder, 1988, pp. 38-70). 

Por um lado, o governo é um produto de lutas sociais que influenciam o desenvolvimento das 

instituições democráticas e o equilíbrio entre o poder legislativo e o poder executivo, ao mesmo 

tempo que a sociedade influencia os instrumentos de planeamento económico de cada país. Por 

outro lado, as políticas económicas de cada governo dão resposta às necessidades da sociedade, 

criando equilíbrio entre o poder de grupos e/ou de classes sociais. Assim, as consequências de uma 

política podem, gradualmente, influenciar a organização da sociedade, assim como a política é, 

fortemente, influenciada pela organização social desse país (Katzenstein P. J., 1996, pp. 1-49). 

A organização do capital e da classe trabalhadora também contribui para a definição das políticas 

económicas de cada país bem como estas (políticas económicas) são importantes no 

desenvolvimento das mesmas (organização do capital e da classe trabalhadora). 

  

2.1.4 Sistema político 

A configuração administrativa do governo e a natureza da organização da sociedade também têm 

efeito sobre a política (embora este seja ainda um fator subestimado) e os efeitos do sistema político 

sobre as políticas económicas são bastante relevantes (Calder, 1988, pp. 38-70), sendo esta uma 

área próxima, mas separada, do governo, em que cada conjunto de organizações políticas compete 

por apoio eleitoral. Estes fatores (organização administrativa do governo e organização da sociedade) 

são importantes na definição de políticas públicas, tendo merecido pouca atenção por parte de 

estudiosos (Espian-Andersen, Friedland, & Wright, 1976, pp. 186-220). Isto sucede porque o sistema 

político é visto como um conjunto de organizações políticas que concorrem para representar os 

pontos de vista de grupos sociais e as regras sobre as quais operam, sendo que cada sistema 

político tem diferentes caraterísticas organizacionais e que estas variam de país para país. Este 

espaço organizacional é palco de mudanças constantes, mas a sua evolução tem sido relativamente 

lenta, sendo a sua configuração extremamente importante, pois torna-se a principal via pela qual o 

eleitorado pode influenciar o rumo da política económica (Hayward, 1986, pp. 219-222).  

O sistema político não pode ser encarado apenas pelas suas restrições, mas também pela dinâmica 

que oferece entre a sociedade e o governo, muitas vezes tida em conta na formulação de políticas 

económicas fazendo com que deixemos de olhar para o sistema político como um elemento limitador 

e passemos a olhá-lo como uma fonte de inovação no que diz respeito às políticas económicas. 

Neste aspeto, podemos realçar o trabalho dos partidos políticos, que têm tido um papel fundamental 

na introdução de novas políticas económicas, estando empenhados em procurar novas soluções para 

problemas políticos antigos.  

As mudanças bruscas de direção política são altamente reveladoras das barreiras existentes ao longo 

dos anos sobre o esforço de inovação política. As barreiras que um novo governo encontra ao tentar 

implementar inovações políticas são bastante visíveis quando analisamos o impacto da organização 
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do governo e da sociedade sobre a política, o que também nos pode dizer que o sistema político é 

uma fonte muito relevante para a inovação política. Esta ideia é controversa uma vez que alguns 

teóricos defendem que a burocracia é a principal fonte de inovação política (Heclo, 1974, pp. 87-89) 

(Sacks, 1980, pp. 349-376). Existem ainda outros autores que defendem que profissionais15 

(especialistas) da área são mais influentes que os partidos políticos, no que diz respeito a traçar 

novos caminhos nas políticas económicas, pois o processo de formulação é um processo complexo, 

o que faz com que a escolha da política recaia sobre pessoas com conhecimentos especializados. 

Enquanto o governo se organiza para dar resposta às necessidades da população que está a servir, 

os partidos políticos surgem como um conjunto de soluções que o eleitorado tem oportunidade de 

escolher, de acordo com aquele com que mais se identifica, pois cada partido segue uma ideologia. É 

esta ideologia que se torna a alma de uma organização e devem manter-se constante ao longo do 

tempo (Lane, 1992, pp. 362-387), pois as ideologias ligam os indivíduos às organizações, pelo que a 

história organizacional obriga a organização a comunicar sempre da mesma forma, fazendo com que 

as políticas económicas sofram, muitas vezes, uma estagnação. Os governos optam, muitas vezes, 

por medidas deflacionárias de forma a garantir a reeleição, o que pode ser encarado como uma 

restrição sobre a sua ação, o mesmo se pode dizer em relação à área política, que também é um 

fator limitativo da ação do governo. Os governos podem sentir-se divididos entre fazer leis 

económicas que vão de encontro às necessidades de determinados grupos, ou entre fazer leis que 

lhes permitem criar coligações eleitorais, de forma a manter o cargo (Hayward, 1986, pp. 219-222). 

 

2.1.5 Grupos de interesse 

Outra fator que influencia a ação dos governos prende-se com a influência de elementos em que a 

unidade de análise não é o sistema político, mas os grupos de interesse, ou classes sociais, que 

entram em conflito dentro do governo. Segundo os analistas que estudam a influência dos grupos de 

interesse e dos subgrupos sobre as ações do governo, a política é melhor explicada como um 

produto direto de conflitos dentro do governo. Segundo Bentley (1908, pp. 3-91) e Truman (1951, pp. 

45-110; 213-394), ofereceu-se o mesmo poder político16 aos grupos que fazem parte do governo para 

que a prevalência de sobreposições de afiliação entre grupos reduza a probabilidade de conflito 

sectário. Outros ideólogos defendem que a análise deve ser feita por grupos de classes sociais com 

interesses comuns, expressando que os modos de produção destes grupos é verdadeiramente mais 

significativo que o de outros, sendo que o acesso ao poder nas democracias liberais não está 

distribuído uniformemente, daí existir uma maior possibilidade de conflitos sociais, ainda maior do que 

os pluralistas acreditavam (Wolfe, 1997, pp. 426-431) (Espian-Andersen, Friedland, & Wright, 1976, 

pp. 186-220) (Gaventa, 1982, pp. 205-261).  

Também surgem grupos moldados por padrões organizacionais e pela organização das pessoas com 

quem se está a debater, sendo que muitos grupos surgem por interesse das organizações, de forma 
                                                      
15 Ver texto sobre grupos de interesse, página 38 
 
16 O poder político é o objeto de estudo da ciência política e define-se por “uma relação entre a capacidade de obrigar e a vontade de obedecer 
(Carmo, 2011 cintando Moreira, 1979) orientada para a regulação de interesses entra-societais e para a condução de uma dada sociedade para 
metas coletivas” (Carmo, 2011 citando Lapierre, s/d). 
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a serem intermediários capazes de defender os seus interesses. A formulação de políticas tem em 

consideração, na maioria das vezes, aquilo que esses grupos lhe transmitem sendo parte interessada 

na política económica, esses grupos podem ser dominados por instituições. 

Os grupos de interesse podem gerar várias segmentações. Aqui, optamos por analisar três 

subgrupos que consideramos ser os que têm mais peso nos resultados que procuramos obter: o 

subgrupo de classes; o subgrupo demográfico e o subgrupo de economistas.  

2.1.5.1 Interesse de classe  

Em 1982, Espian-Andersen e Friedland (1982) argumentaram que a distribuição e controlo das 

classes nos países da UE eram um fator crítico na tomada de decisões sobre políticas económicas, 

pois se as classes maioritariamente representadas fizessem alianças entre a burguesia e o capital, os 

resultados dessas alianças originariam diferentes políticas, o que dificultaria as decisões políticas. Os 

mesmos autores defenderam uma reorganização da relação entre o trabalho e o capital17 que se 

consegue através de mudanças nas alianças entre as classes. Mesmo assim, falta uma análise mais 

profunda sobre a base do interesse das classes e o poder das mesmas, o que implicaria um 

conhecimento profundo sobre as estruturas e as formas como se organizaram as instituições que 

abarcam as classes sociais e o governo. Na presente investigação este estudo não se realizou por 

falta de dados sobre a questão, pelo que não foi possível chegar a qualquer conclusão acerca desta 

matéria. 

2.1.5.2 Evolução demográfica  

Outro elemento a ter em conta no estudo dos grupos e subgrupos prende-se com a análise da 

evolução demográfica desses grupos a qual nos ajudar a perceber alguns factos associados às 

decisões governamentais. Putnam et. al. (1983) alegam que a evolução demográfica está, em certa 

medida, relacionada com o desenvolvimento socioeconómico e, para estudar essa relação, os 

autores serviram-se de três indicadores de mudança demográfica: o crescimento populacional18, a 

população residente (em 1971 e que havia nascido noutra localidade italiana), e a taxa de casamento 

endoregional19. Os autores constataram que as regiões de mudanças demográficas rápidas têm taxas 

de criminalidade, divórcio e ilegitimidade muito mais elevadas; enquanto nas regiões mais 

desenvolvidas, as mudanças demográficas podem ter uma influência negativa de convulsão 

demográfica, uma vez que se pode verificar uma grande afluência de pessoas em virtude da riqueza 

da região, podendo haver uma superlotação de infraestruturas, tais como escolas e habitações, entre 

outras. Esse impacto é destrutivo e tem influência na economia regional. 

No nosso estudo é possível verificar que, no caso da Islândia, as diferenças de povoamento entre as 

8 regiões em que se divide o país levaram a um readaptação no peso dos votos em 2003. Se, até 

esse ano, a região mais povoada, a da capital Reiquiavique, tinha tanto peso nas votações como as 

                                                      
17 Ver texto sobre capital versus trabalho, página 35. 
 
18 O crescimento populacional é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população dividida por uma unidade de tempo.  
 
19 Casamento onde os cônjuges nasceram na mesma região onde casaram. 
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menos povoadas, a partir de então houve um reajustamento no peso dos votos usando um maior 

equilíbrio entre votação e população.  

No caso belga, o desemprego, um dos problemas estruturais deste país, também se prende com 

questões de desequilíbrios geográficos, uma vez que existem regiões mais desenvolvidas, logo com 

mais população e postos de trabalho, e outras regiões menos desenvolvidas, menos populosas e 

com uma taxa de desemprego maior, consequentemente faz com que o desemprego se torne um 

problema premente que urge ser resolvido.  

Em Portugal, também se verifica a existência de regiões mais povoadas do que outras. Enquanto o 

interior se encontra cada vez mais envelhecido, o litoral está cada vez mais povoado, pois em virtude 

das melhores oportunidades de vida que apresenta, aumenta o número de pessoas a dirigir-se ao 

litoral em busca dessas condições de vida. Daqui resulta, porém, problemas de desemprego e de 

insuficiência de infra estruturas adequadas.   

2.1.5.3 Abordagens económicas   

Com uma postura firme encontramos Yebra (1997, pp. 1-19), que nos diz que as escolhas de 

políticas económicas são resultado da informação que flui entre vendedores de receitas económicas 

e líderes políticos. Aos vendedores de políticas económicas o autor chamou “empreendedores 

políticos” (Yebra, 1997. pp. 1-19), que são fundamentais nas reformas económicas uma vez que 

estas são, muitas vezes, tecnicamente complexas. A complexidade tecnocrática potencia a entrada 

de atores que ajudam a desmistificar essa complexidade e que podem premiar a capacidade 

administrativa (se os políticos optarem por opções corretas). Os economistas são aqueles que melhor 

entendem da matéria e que melhor podem propor soluções/reformas políticas neste campo, o que 

lhes dá um poder considerável. Além da especificidade da matéria, os empreendedores de políticas 

competem com os outros partidos, com grupos de interesse e até com a comunicação social. 

Esta abordagem centrada nos economistas como propagadores de ideias explica-se pela 

necessidade de procurar soluções para problemas económicos desconhecidos. Estes peritos que 

elaboram políticas usando as comunidades epistémicas20, que são uma rede transnacional de 

conhecimento baseadas em especialistas que ajudam os decisores a definir os problemas que 

enfrentam bem como a identificar várias políticas e a avaliar os resultados das mesmas. Sendo que 

os membros de uma comunidade epistémica podem ser provenientes de várias formações 

académicas ou profissionais, eles estão ligados por um conjunto de caraterísticas unificadoras para a 

promoção da melhoria (Yebra, 1997, pp. 1-19). O consenso dentro destas comunidades deriva de um 

processo de aprendizagens sociais feito através de ligações educacionais entre vários tecnocratas de 

alto nível e de vários países. Esta aprendizagem social também é feita através de estudos assentes 

no espaço e no tempo sobre aquilo que foi bem e mal sucedido noutros países. 

A janela de oportunidade para estes empreendedores dá-se com as perturbações económicas em 

que os políticos sentem a necessidade de recorrer a especialistas que estejam dispostos a dar 

                                                      
20 A definitiva estrutura conceitual de uma comunidade epistémica é amplamente aceite como a de Peter Haas "... uma rede de profissionais com 
reconhecida experiência e competência em um domínio específico e uma reivindicação ao conhecimento de autoridade política relevante dentro 
desse domínio ou área-problema" (1992, p.3). 
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conselhos. Se houver a hipótese de crise, a influência dos tecnocratas sobre os governos aumenta 

significativamente. Os economistas estudam a crise, ou a hipótese de crise, e as soluções que eles 

apontam são meramente indicativas e ficam à mercê de quem as interpreta, pois as realidades 

económicas nunca são tão claras e objetivas que seja possível diagnosticar exatamente o problema, 

logo aplicar-lhe uma solução vinculativa (Yebra, 1997, pp. 1-19). Para que as suas ideias tenham 

uma maior força os empreendedores devem procurar apoiantes e defensores das suas soluções, 

sendo os apoiantes uma fonte de persuasão que faz com que a ideia defendida pelos 

empreendedores ganhe credibilidade junto dos decisores políticos. 

Assim, muitos economistas conseguem chegar a cargos políticos como forma de conferir legitimidade 

às reformas económicas que consideram necessárias, sendo que esta ascendência faz parte de uma 

cultura política transnacional emergente em que os economistas têm um papel fundamental. O 

domínio da matéria e da técnica faz com que o discurso e a comunicação entre as elites da área 

sejam mais coerentes, o que pode trazer uma maior credibilidade e ao mesmo tempo apoio político e 

injeção de capital, crucial para o crescimento e desenvolvimento dos governos e dos países (Yebra, 

1997, pp. 1-19). 

Em Portugal, podemos verificar isso nas escolhas que são feitas, governo após governo, quer para 

ministro da Economia quer para ministro das Finanças. Quase sempre são escolhidas personalidades 

mediante funções que se encontram a exercer. O caso recente de Vítor Gaspar, licenciado e 

doutorado em Economia é um claro exemplo desta realidade.  Entre 1989 e 1998 foi o representante 

do ministro das Finanças do IGC e membro suplente do Comité Monetário Europeu onde chegou a 

chefe em 1994. Entre 1998 e 2004 foi conselheiro especial do Banco de Portugal e diretor geral da 

área de investigação do BCE. De 2005 a 2006 foi, ainda, membro do Gabinete de Consultores 

Políticos da Comissão Europeia, passando, em 2007, a chefiar esse departamento. Chegou a 

ministro de Estado e das Finanças em 2011, cargo que ocupou até julho de 2013, muito por causa do 

seu curriculum.   

Já na Islândia e na Bélgica os ministros da Economia e das Finanças são provenientes de várias 

formações, desde a Economia, ao Direito ou até mesmo às Ciências Políticas e Sociais.  

 

2.1.6 A Cultura política 

Da mesma forma que a dicotomia capital versus trabalho, o sistema político, os grupos e os 

subgrupos, também a cultura política é uma importante variável que influencia a ação dos governos, 

sendo pois útil para analisar o desempenho institucional21 tal como refere Putnam et. al. (1983) na 

sua obra sobre a “Explicação do sucesso institucional: o caso do governo regional italiano”, na qual 

os autores revelam os resultados de dez anos de testes de várias hipóteses sobre a ecologia do 

                                                      
21 A avaliação de desempenho institucional é uma ferramenta indispensável no contexto organizacional das instituições públicas e privadas; é um 
instrumento de trabalho que se consolida como uma necessidade relacionada com o comportamento ético institucional, especialmente para as 
organizações que atuam na esfera pública e que precisam de dar uma resposta à sociedade e colher bons resultados de suas ações. A avaliação 
de desempenho é também uma ferramenta de gestão do poder organizacional relacionada com os objetivos traçados pela administração. É 
indispensável para as organizações que haja comprometimento, princípios de legalidade e eficiência na prestação de serviços ao cidadão ( 
(Marinho, 2010)).  
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desempenho institucional. Para além disso, a cultura é vista como uma faceta do sistema político22, 

embora os analistas utilizem a variável da cultura política para explicar os resultados políticos sem 

que seja necessário recorrer à análise funcional. Estes analistas defendem que “o comportamento de 

políticos e funcionários é fortemente afetado pela cultura política em que foram socializados e em que 

operam”  (Putnam, Leonardi, Nanetti, & Pavoncello, 1983, pp. 55-74).  

A cultura política tem diversas vertentes, que vão desde as crenças empíricas, aos símbolos, aos 

valores expressivos, às classes sociais, os grupos étnicos e às gerações, que variam de país para 

país, pelo que importa explicar as políticas divergentes em função dos hábitos dos cidadãos. A 

variável cultural é demasiado ampla para captar diferenças entre políticas económicas, pois a cultura 

não é herdada, mas aprendida e, se as teorias funcionalistas explicam muito sobre as diferenças 

entre dois países, a análise cultural explica muito pouco, segundo Hall (1986). Mesmo assim, Hall 

(1986) afirma que a política é muito afetada por subculturas, sendo a ação de determinados 

departamentos do governo condicionada pelo meio onde se desenvolve e pelos cidadãos que afeta. 

Como este é um parâmetro amplo e que não explica muito sobre as diferenças entre países não é um 

dos fatores tido em conta nos estudos de caso desta investigação.  

Em todo o caso, importa referir que a participação faz parte da cultura política de cada região e de 

cada país e é vista como parte de um síndrome de participação sociopolítica. No estudo realizado por 

Putnam et. al. (1983), a ida às urnas é maior em regiões onde as taxas de leitura e as taxas de 

participação em associações sindicais são maiores, pois estes cidadãos são mais interessados e 

toleram menos a repressão política. O autor denominou esta realidade de “cultura cívica23”. Assim, 

regiões com elevado índice de cultura cívica são aquelas que rejeitam a monarquia e que têm 

indicadores mais baixos de religiosidade tradicional. A crescente participação política deve-se ao 

empenho de valores modernos, peculiares e democráticos, como defendem Putnam et. al. (1983) no 

seu estudo. Estes autores ressalvam ainda que a cultura cívica tem maior influência sobre o 

desempenho institucional do que sobre o desenvolvimento socioeconómico, embora estes se 

encontrem relacionados entre si.  

Assim sendo, podemos verificar que a Islândia e a Bélgica, países com elevadas taxas de 

alfabetização, têm povos com posturas muito mais ativas e participativas neste momento de crise do 

que Portugal, onde os níveis de participação dos cidadãos na vida política são muito baixos, 

confirmando-se assim aquilo que Putnam et. al. (1983) defendem.       

Por outro lado, se falarmos de regiões menos desenvolvidas a cultura política é um fator importante 

para o seu desenvolvimento, porém, se considerarmos regiões mais desenvolvidas, a cultura política 

torna-se ainda mais importante para a sua evolução. Nas regiões mais pobres, o contato entre o 

cidadão e o governo é maior e são até muitas vezes abordadas questões pessoais, mais do que 

questões públicas. A cultura cívica também se manifesta na cultura política de elite e o impacto da 

cultura política de massas no desempenho institucional parece ser medido por padrões de ligação à 
                                                      
22 Entendamos por sistema político “conjunto de organizações políticas que concorrem para o poder ou adquirem o direito de representar os 
pontos de vista dos grupos sociais e as regras sob as quais operam” (Hall, 1945). 
 
23 A cultura cívica é um sistema de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades que levam as pessoas a ajustarem-se à sociedade. As 
pessoas com cultura cívica são ativas, informadas e responsáveis na construção do bem-estar coletivo a partir de bens essenciais a nível 
nacional e internacional. 
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cultura política da elite, já o sucesso institucional é maior onde a cultura política é participante e 

sociável em vez de passiva e paroquial (Putnam, Leonardi, Nanetti, & Pavoncello, 1983, pp. 55-74). 

2.2 Novas perspetivas     

Na última década têm surgido novos modelos que visam explicar o funcionamento dos governos e 

das políticas públicas, são modelos que, trazendo novas perspetivas sobre a autoridade burocrática e 

a capacidade e autonomia dos governos vêm contribuir para uma abordagem mais completa e 

dinâmica do objeto de estudo da presente investigação.   

       

2.2.1 Modelo racional  

A escola racional fez uma análise sobre o papel do governo que nos parece enviesada, pois a maior 

parte dos teóricos desta escola defendem o pressuposto de Mancur Olson baseado na ideia de que 

os Estados são predatórios e que o principal objetivo do desenvolvimento político é a criação de 

instituições como o Estado de direito (rule of law) e a responsabilidade (accountability) que limitam as 

discricionariedades do Estado (Olson, 2000, pp. 89-110). Esta escola considera que todos os 

governos têm poderes para serem predatórios e apenas levanta a questão de onde vem a 

capacidade do governo, em primeiro lugar, e de como aumenta ou diminui ao longo do tempo. 

Seria muito difícil desenvolver uma teoria racional sobre a capacidade dos governos, uma vez que 

esta, em qualquer organização, é fortemente influenciada por normas, culturas organizacionais, 

ideologias, grupos, lideranças, entre outros fatores, que não se adequam facilmente a um modelo 

baseado em incentivos económicos (Fukuyama, 2013, pp. 347-368).  

De acordo com o modelo racional, não há um interesse pelo governo, mas pelo indivíduo considerado 

como ator político. Neste modelo, a política é vista como uma competição entre indivíduos que 

querem ter acesso ao poder e aos meios que são utilizados para atingir esse fim e o apoio dos 

eleitores é possível consoante estes veem que também conseguem maximizar os seus recursos 

pessoais.  

Antes da investigação elaborada por Putnam et. al. (1983, pp. 55-74), já Cowart (1978, pp. 285-311) 

havia realizado um estudo comparado entre seis países da Europa ao longo de 25 anos, empregando 

várias equações para tentar modelar o comportamento da política económica dos governos europeus, 

partindo do princípio de que “eles se comportariam como atores racionais, alternando a política fiscal 

e monetária em resposta às mudanças nas taxas de inflação e no desemprego” (Hall, 1986, pp. 1-22; 

229-283). Mas a teoria racional tornou-se insuficiente para interpretar os resultados, uma vez que 

estuda os indivíduos separadamente do sistema político, não mostrando ser necessário recorrer a 

fatores institucionais para interpretar as discrepâncias que possam surgir, não parecendo ser possível 

estudar apenas os indivíduos, e sem estudar as instituições. Com base no exposto, o modelo racional 

considera que as ações dos governos e os seus efeitos também não se modelam apenas pelos 

modos de intervenção da análise institucional (Walle & Maesschalck, 2006, pp. 999-1017).  
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A questão de saber “se a intervenção do governo é útil ou prejudicial para o funcionamento eficiente 

da economia” (Hall, 1986, pp. 1-22; 229-283) é central para o modelo racional. A maioria dos 

estudiosos considera que a ação do governo é menos eficiente do que as operações de mercado24 no 

que concerne a mudanças económicas, mas o que sucedeu é que o funcionamento das estruturas 

económicas pode ser influenciado por órgãos públicos. Já os condicionantes do funcionamento dos 

mercados podem ser barreiras à entrada de informação, custos de transação, mercados internos de 

trabalho ou posições oligopolistas, para além de influências institucionais como as hierarquias, as 

redes financeiras ou a organização do trabalho. Embora alguns dos estudiosos do modelo racional 

tenham uma conceção idealizada do funcionamento dos mercados, Yebra (1997) defende que as 

reformas destes normalmente são impopulares porque implicam custos elevados a curto prazo e 

prometem benefícios futuros incertos. 

De facto, muito se tem escrito sobre a reforma dos governos no que diz respeito a medidas 

económico-financeiras derivadas das instituições financeiras (institutional economics), da 

administração pública e das agências buscando melhorar a governabilidade (Fukuyama, 2013, pp. 

347-368). 

Os paradigmas apresentados pelos economistas para estudar as políticas económico-financeiras 

procuram em geral conceptualiza-las num modelo de agente principal - governante - e tentam 

controlar a corrupção e a má administração através da manipulação de incentivos.  

A maioria dos novos teóricos deste modelo racional tentam introduzir incentivos de mercado no 

governo através da criação de alternativas de saída (exit options), da competitividade, da 

manipulação de escalões salariais, ou ainda através de melhores medidas e métodos de fiscalização 

de responsabilidade (accontability) (Persson & Rothstein, 2011, pp. 1-10). 

Muitas das medidas da nova gestão pública resultam deste modelo racional. No entanto, a sua 

aplicabilidade a diferentes países tem sido criticada (Pollitt & Bouckaert, 2011, pp. 1-125), uma vez 

que não há um interesse pelos governos mas sim pelo individuo considerado como ator político. 

Não foi possível aplicar esta abordagem por não termos dados suficiente para fazer essa análise.  

      

2.2.2 Autonomia dos governos  

No âmbito das novas abordagens sobre o funcionamento dos governos e das políticas económico-

financeiras existem analistas que, diferentemente dos racionalistas, argumentam que o governo deve 

ser visto como autónomo às pressões de grupos sociais, pois o governo cria as políticas mediante o 

seu próprio interesse e tem a capacidade de impor essas políticas à sociedade. Nordlinger (1981) 

defende que os estados democráticos são autónomos e traduzem as suas preferências em ações 

autoritárias, mesmo quando vão contra grupos políticos fortemente organizados e com peso na 

sociedade, uma vez que as políticas são um produto da ação do governo (Nordlinger, 1981, pp. 1-73). 

                                                      
24 Operações de Mercado são o meio pelo qual os bancos centrais gerem e controlam a liquidez da moeda nacional. Desempenham um papel 
importante na política monetária do Euro sistema e têm como objetivo controlar as taxas de juro de curto prazo, gerir a liquidez do mercado e 
sinalizar a orientação da política monetária. 
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Esta abordagem subdivide-se em três linhas de investigação proeminentes. A primeira defende que 

as políticas são um processo burocrático (Bendor & Hammond, 1992, pp. 301-322) (Halperin, 1974, 

pp. 9-314) em que o governo não é ator unitário e as políticas não são o resultado de uma estratégia 

racional, sendo que as decisões políticas continuam a ser um processo indeterminado de “todos 

contra todos”. Porém, nesta versão, essa disputa dá-se dentro do governo. A segunda linha de 

investigação, desenvolvida por Deutsch (1963, pp. 677-688) e Heclo (1974, pp. 87-89), defende que a 

política deve ser vista como um processo de aprendizagem social e não como uma luta pelo poder, 

sendo as políticas vistas como um processo para a resolução de problemas criados no passado por 

outras políticas, para que as novas políticas sejam vistas como mais preponderantes. Esta 

abordagem também é problemática, uma vez que as lições que apreendemos do passado variam de 

país para país, e não está escrito que devemos fazer assim porque é o melhor caminho e as lições 

não são inequívocas (Deutsch, 1963, pp. 677-688) (Heclo, 1974, pp. 87-89). A terceira linha teórica 

defende o conceito de capacidade do governo de acordo com a qual as políticas e os recursos 

institucionais de que este dispõe para implementação de uma política influenciam muito o sucesso ou 

o fracasso da mesma, porém uma melhor perceção desta capacidade exige uma análise mais 

completa da relação Estado - Sociedade.  

O modelo de Joel Migdal (1988) de Estados débeis ou socialmente fortes sugere que a capacidade 

do governo para intervir ou regular a sociedade depende de dois fatores: a capacidade do governo 

(organização do trabalho, do capital, do estado e do sistema político) e a capacidade de 

autorregulação da sociedade. Assim, dois países diferentes poderiam ter a mesma capacidade 

reguladora mas atingir diferentes resultados, porque a sociedade de um país pode estar melhor 

organizada para resistir à organização do governo do que a sociedade do outro país (Migdal, 1988, 

pp. 10-96).  

 

2.2.3 Relação Estado - sociedade 

Uma outra nova perspetiva sobre o funcionamento dos governos faz uma abordagem institucional das 

relações Estado - Sociedade que nos leva a olhar para as ações do governo como resultado de 

pressões de grupos de interesse25, ainda que haja evidências de que a influência sobre as políticas 

económicas por parte de grupos de pressão venha sendo muito grande (Marsh & Grant, 1977, pp. 

194-211). Assim, deve criar-se uma abordagem alternativa para os determinantes das ações do 

governo, bem como localizar e especificar distintos padrões nacionais de políticas que implicam uma 

análise institucional da comunidade política e económica.  

Estudos mais recentes situam a política dentro de um quadro amplo de relações Estado - Sociedade. 

Inicialmente, neomarxistas estudaram o papel desempenhado pelos Estados na reprodução de um 

sistema económico capitalista, começando por argumentar que os gestores estatais eram fortemente 

influenciados pela organização da sociedade e da economia (Block, 1977, pp. 16-27) (Poulantzans, 

1976, pp. 186-194) (Miliband, 1977, pp. 278-293) (Offer, 1984, pp. 435-440). Block (1977, pp. 16-27) 

                                                      
25 Ver texto sobre grupos de interesse, página 38. 
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explicou de que forma se podiam ver os gestores estatais como autónomos da classe política 

revelando os incentivos que estes recebiam ao prescindir de uma economia capitalista. O mesmo 

autor defendeu que a posição organizacional do governo lhe dava uma perspetiva muito mais ampla 

que a maioria dos capitalistas, sendo capaz de resistir à pressão de grupos e criar políticas 

divergentes dos interesses comerciais (Krieger & Held, 1978, pp. 1-20).  

Os neomarxistas interessam-se pelas caraterísticas comuns do Estado capitalista e atribuem a 

persistência de antigas políticas económicas à importância das redes políticas26 dos países, redes 

essas responsáveis pela organização do Estado e da sociedade. Esta avaliação enfatiza as relações 

institucionais, formais e convencionais que ligam o Estado e estruturam as relações com a sociedade 

(Mann, 1984, pp. 185-213), sendo que estas relações estão sujeitas a mudanças incrementais em 

conjunturas críticas.  

Nos casos por nós estudados, podemos observar que a relação pacífica que a sociedade civil 

mantinha com os seus governantes deteriorou-se à medida que a crise económico-financeira se foi 

instalando. Na Islândia, assistimos a uma revolta profunda do povo que consistiu na recusa do 

pagamento das dívidas criadas por políticos e banqueiros. Em Portugal, o povo revoltou-se contra as 

medidas de austeridade propostas pela Troika e postas em prática pelo governo. Na Bélgica, as 

manifestações prenderam-se com ideologias políticas divergentes entre valões e flamengos. 

 

2.2.4 Autonomia burocrática  

Outras novas abordagens sobre o funcionamento dos governos defendem que um dos determinantes 

da qualidade de um governo é o grau de autonomia que se atribui aos diferentes componentes desse 

mesmo governo Samuel Huntington (1997, pp. 225-236) considera mesmo a autonomia um dos 

critérios de institucionalização, sendo certo que sistemas políticos muito institucionalizados têm 

burocratas com uma elevada autonomia. O termo oposto à autonomia, na terminologia de Huntington, 

é aquilo a que se chama subordinação (Huntington, 1997, pp. 225-236). 

A autonomia é a forma como o governante (principal agente) ordena aos burocratas que atuam como 

seus agentes. Assim, nenhum burocrata tem autonomia para definir as suas próprias ordens, que 

emanam sempre do governante, independentemente do regime ser burocrático ou autoritário 

(Fukuyama, 2013, pp. 347-368).  

A autonomia está, pois, relacionada inversamente com o número e a natureza das ordens 

determinadas pelo governante, pelo que quanto mais genéricas e escassas forem as ordens maior 

autonomia adquirirá o burocrata. Um burocrata completamente autónomo não recebe ordens, mas 

define as suas próprias metas independentemente do governante (Gaventa, 1982, pp. 205-261). 

Ao contrário, um sistema burocrático não autónomo (ou subordinado) é gerido pelo governante que 

estabelece regras que devem ser acatadas pelos burocratas, que funcionam como os seus agentes. 

O grau de autonomia destes governantes não significa que estejam isolados da sociedade ou que 

                                                      
26 As redes políticas, tal como outras redes, envolvem diferentes atores e organizações vinculados entre si a partir do estabelecimento e 
manutenção de objetivos comuns e de uma dinâmica compatível e adequada entre os seus membros. 
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tomem decisões à margem das exigências dos cidadãos (Rueschemeyer & Stephens, 1992, pp. 487-

499), estando inseridos na sociedade e tendo em conta a opinião dos seus cidadãos.  

Parece que a relação entre autonomia e qualidade do governo está representada como um U 

invertido: num extremo - a subordinação completa – a burocracia não tem margem de manobra nem 

capacidade de decisão independente e está completamente limitada por regras detalhadas, definida 

pelo governante; no extremo oposto – completa autonomia – os resultados de governabilidade seriam 

muito maus porque os burocratas têm fugido a todos os controlos políticos e definem, não só 

procedimentos internos, como também metas (Fukuyama, 2013, pp. 347-368). 

 

Figura 2 - Autonomia burocrática VS Políticas económico-financeiras 

 

 

 Fonte: Adaptado de http://www.cgdev.org/files/1426906_file_Fukuyama_What_Is_Governance.pdf, consultado em 15 março 

2013. 

 

Esta é a ideia geral contida no conceito de Peter Evans (1995, pp. 103-146) “embedded autonomy”. 

Os burocratas precisam de estar protegidos de certas influências dos atores sociais, mas também 

têm de se subordinar à sociedade em relação a certas metas. Existe uma série de exemplos de 

excessiva subordinação que conduz ao mau desempenho e um dos piores momentos acontece 

quando os burocratas perdem o controlo sobre o recrutamento interno e a promoção se faz através 

de nomeações de funcionários pelas autoridades políticas (clientelismo27) (Evans, 1995, pp. 103-146). 

Mesmo quando há ausência de clientelismo, os burocratas podem funcionar lentamente e de forma 

indecisa porque existe demasiado controlo político. Temos, como exemplos, a Alemanha e o Japão 

que, nos períodos anteriores à Primeira e à Segunda Grande Guerras, respetivamente, sofreram 

deste problema. Ambos desenvolveram uma burocracia autónoma de grande qualidade que foi 

absorvida pelas autoridades políticas, fundamentalmente em função da política externa.  

Um grau elevado de autonomia é o que permite a inovação, a experimentação e a assunção do risco 

numa burocracia (Rueschemeyer & Stephens, 1992, pp. 487-499). Então, como podemos medir a 

autonomia burocrática? Consideramos que esta é uma medida central, embora das mais difíceis de 

                                                      
27 O clientelismo é um subsistema de relação política, em que uma pessoa recebe proteção de outra em troca do apoio político. 
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definir a qualidade de um governo. A abordagem mais adequada para medir a qualidade do governo 

seria a autorização de inquéritos a especialistas visando auferir a autonomia desses governos, mas 

os inquéritos costumam ser problemáticos neste campo porque o conceito de autonomia tem sido 

muito pouco analisado e não é claro nem consensual entre especialistas. Será que existe um critério 

ajustado para julgar o que seria uma política adequando ou inadequada? Para melhor percebermos 

isto seria importante termos uma medida de autonomia mais objetiva (Rothstein & Teorell, 2008, pp. 

165-193).  

Uma vez que a autonomia é o oposto de subordinação poderíamos utilizar como indicador o grau de 

clientelismo ou interferência política nas medidas económico-financeiras definidas por cada governo 

(Fukuyama, 2013, pp. 347-368). 

Na Islândia, existia um elevado nível de clientelismo, no período em análise, uma vez que os 

banqueiros chegavam mesmo a fazer grandes contribuições financeiras para os partidos que se 

encontravam no governo, sendo concedidos empréstimos excessivos a alguns políticos (Aliber & 

Zoega, 2011, pp. 26-340). A Agência Reguladora Islandesa era constituída por uma pequena equipa 

de pessoas que saiam e entravam com grande rotatividade, passando rapidamente desta agência 

para diversas funções nos grandes bancos islandeses.  

Em relação à Bélgica e a Portugal não foi possível identificar o grau de clientelismo por não termos 

encontrado qualquer dado que se revelasse importante nesta matéria. 

 

2.2.5 Capacidade Versus autonomia dos governos 

Poderíamos considerar que o sucesso das medidas económico-financeiras dos governos são o 

resultado da interação entre capacidade e autonomia, isto é, a maior ou menor autonomia pode ser 

boa ou má, dependendo da quantidade de capacidade (organização do trabalho, do capital, do 

estado e do sistema político) que tenha a burocracia. Desta forma, uma nova perspetiva sobre a 

questão prende-se com a correlação que se estabelece entre estas duas variáveis.   

A afirmação contida na figura 2 refere que a quantidade de autonomia ótima só acontece nos países 

com uma elevada capacidade, por outro lado, nos países com menos capacidade acontece o 

contrário, têm menos autonomia. 

Podemos descrever os comportamentos dos membros do governo com maior número de regras ou 

com menor confiança no exercício do poder. Neste sentido, Robert Klitgaard (1991) definiu a fórmula: 

corrupção = discricionariedade – responsabilidade (Corruption = Discretion − Accountability). Se a 

mesma organização estivesse formada por profissionais qualificados em organizações reconhecidas 

internacionalmente, não seria suficiente conceder-lhes uma elevada autonomia. Seria necessário, 

também, reduzir as regras de forma a promover um comportamento inovador (Klitgaard, 1991, pp. 1-

12).  

A figura 3 mostra como as curvas de uma autonomia ótima diferem nos três países em estudo de 

acordo com diferentes níveis de capacidade. Para cada um, a curva inclina-se para baixo nos 

extremos, porque toda a burocracia pode ter muita ou pouca autonomia, mas os países de menor 
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capacidade têm os seus pontos de inflexão deslocados para a esquerda, enquanto estes são 

deslocam para a direita em países com maior capacidade (Fukuyama, 2013, pp. 347-368). 

 

Figura 3 - Autonomia burocrata VS Qualidade do governo 

 

 

Fonte: Adotado de http://www.cgdev.org/files/1426906_file_Fukuyama_What_Is_Governance.pdf, consultado em 15 março 

2013. 

 

Podemos controlar o comportamento de um governante através de regras formais explícitas e 

incentivos ou por meio de normas informais e hábitos, o que envolve menos custos de transação. 

Muitos profissionais estão autorregulados devido a dois fatores: é difícil julgar a qualidade das 

medidas económico-financeiras e ao mesmo tempo, devido à própria cultura, impedir certos tipos de 

comportamento e quanto maior for a capacidade de uma burocracia, maior autonomia se vai 

conceder (Rueschemeyer & Stephens, 1992, pp. 487-499). Numa análise da qualidade dos governos 

gostaríamos de avaliar qual é a capacidade e autonomia dos decisores. Os pontos de inflexão da 

figura 3 representam os níveis ótimos de autonomia para um determinado nível de capacidade. Os 

países à esquerda da linha seriam prejudicadas por regras excessivas, aqueles que se encontram à 

direita da linha regem-se por uma completa descrição. Na última década, os analistas internacionais 

têm vindo a aconselhar os países em desenvolvimento a diminuir a quantidade de discrição no 

comportamento de suas burocracias (Fukuyama, 2013, pp. 347-368). 

A figura 4 sugere que há duas abordagens bastante distintas para a reforma do sector público. O 

ideal era que houvesse sempre a subida do eixo-y (maior capacidade) para uma maior capacidade, 

particularmente no que diz respeito ao profissionalismo do serviço público. Isto, contudo, não é algo 

que possa ser feito facilmente, nem num curto período. Se um país não pode melhorar 

significativamente as suas capacidades a curto prazo, e se gostaria de mudar o grau de autonomia 

para a linha inclinada, isto significa que quer mover-se para a esquerda. Já um país de alta 

capacidade quer mover-se para a direita (Fukuyama, 2013, pp. 347-368). 
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Figura 4 - Autonomia VS Capacidade dos governos 

 

 

Fonte: Adotado de http://www.cgdev.org/files/1426906_file_Fukuyama_What_Is_Governance.pdf, consultado em 15 março 

2013. 

 

Observando a figura 5 percebemos que a Bélgica apesar de ter uma grande capacidade no que diz 

respeito a assuntos económicos, ainda se encontra subordinada a muitas regras, neste sentido seria 

necessário evoluir para um campo onde pudesse manter a sua capacidade, mas que pudesse ter 

uma maior autonomia.  

Portugal terá que se mover no sentido de adquirir maior capacidade e maior autonomia, sendo dos 

três países em estudo aquele que se encontra em pior situação face as estas duas variáveis que, 

segundo Fukuyama (2013), interferem, significativamente, na qualidade dos governos, mas sem 

maior capacidade não se consegue maior autonomia.  

A Islândia encontra-se quase numa medida ótima, em que, com a chegada da crise económico-

financeira de 2008, viu a possibilidade de reescrever a sua constituição, adquirindo assim uma maior 

autonomia face aos mercados financeiros, para além disso revelou uma elevada capacidade para 

resolver os seus problemas com recursos internos, tendo conseguido superar as medidas que lhe 

tinham sindo impostas pelo FMI, o que revela uma grande autonomia.  
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Figura 5 – Evolução ótima dos países  

 

Fonte: Adotado de http://www.cgdev.org/files/1426906_file_Fukuyama_What_Is_Governance.pdf, consultado em 15 março 

2013. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. O PAPEL DOS GOVERNOS NA GESTÃO DA CRISE  
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3. EVOLUÇÃO DA CRISE ECONÓMICO-FINANCEIRA  

A crise económico-financeira que se vive atualmente resultou da conjugação de múltiplas causas que 

só com algum distanciamento e mais informações, do que agora, se tornarão possíveis de interpretar.  

Em todo o caso, a degradação efetiva das práticas de risco de crédito (credit rating) no mercado 

imobiliário dos Estados Unidos é a grande razão apontada para o início desta crise, uma vez que os 

padrões de consumismo da sociedade em geral exige a constante recorrência ao crédito. As taxas de 

juro atingiram valores baixíssimos, assistindo-se a um trabalho conjunto entre intermediários 

financeiros e imobiliários no sentido de atraírem mais investidores/compradores, surgindo assim, nos 

Estados Unidos, as hipotecas subprime28. Estas hipotecas baseavam-se na cedência de crédito a 

famílias mais desfavorecidas (sem rendimentos nem património) e sem condições (garantias) de 

assumirem responsabilidades, o que se traduzia em empréstimos de alto risco a taxas de juro 

variáveis. O elevado crescimento destes créditos fez com que os bancos os securitizassem29 através 

da criação de derivados financeiros negociáveis que, ao serem colocados no mercado, foram 

adquiridos por outros investidores (fundos de investimento, companhias de seguros, bancos), sendo 

que estes novos ativos financeiros tiveram a cotação máxima das agências de notação financeira e, 

por isso, supervalorizaram-se. 

Os primeiros sinais de crise, nos EUA, deram-se em 2005, quando a Reserva Federal decidiu 

aumentar as taxas de juro tendo em vista baixar a inflação. O preço dos imóveis caiu, inviabilizando o 

refinanciamento e os clientes com baixos rendimentos começaram a demostrar incapacidade em 

cumprir os compromissos assumidos. Este défice acabou por afetar os produtos derivados da 

securitização dos créditos originais, o que deu origem aos problemas financeiras que se sucederam e 

que levaram à queda, com efeito dominó, de várias instituições financeiras, o que veio agravar a 

credibilidade das instituições financeiras, generalizando a crise em 2008.   

A crise, inicialmente financeira, alastrou-se ao campo económico, conduzindo a um período de 

profundas transformações nessa área. Muito provavelmente, esta crise será lembrada como uma 

crise financeira que antecipou grandes ajustes e apressou importantes transformações económicas. 

Com efeito, a globalização da economia deu origem a alterações muito significativas no que diz 

respeito aos equilíbrios dos mercados com efeitos, mais ou menos danosos, nas economias 

nacionais. A mundialização económica levou, essencialmente, a desequilíbrios entre a oferta e a 

procura, o que, para além de colocar uma grande pressão sobre os preços, ainda aumentou o risco 

de estagnação (do consumo e do investimento). 

A acelerada transformação que se viveu no mundo na última década, com a emergência de novas 

economias pujantes levou à alteração dos fluxos comerciais, tanto de bens quanto de serviços. Todas 

                                                      
28 Subprime é um crédito à habitação de alto risco que se destina a uma fatia da população com rendimentos mais baixos e uma situação 
económica mais instável. A única garantia exigida nestes empréstimos é o imóvel. Este segmento do mercado de crédito é exclusivo dos Estados 
Unidos, não havendo na Europa um paralelismo exato. 

 
29 Securitização é uma ferramenta financeira utilizada para transformar ativos sem liquidez em títulos mobiliários líquidos para serem negociados, 
ou seja, é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de ativos financeiros (notadamente títulos de crédito, tais como faturas 
emitidas e ainda não pagas, dívidas referentes a empréstimos e outros), convertendo-os em títulos negociáveis no mercado de capitais. Assim, a 
dívida é transferida, vendida, na forma de títulos, para vários investidores. Securitização é, portanto, a conversão de dívida em investimento (BI 
Invest , 2013). 
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estas mudanças, a par da inexistência de mecanismos de coordenação das políticas monetárias e 

cambiais entre as principais economias (envolvendo novo atores, como a China), marcaram o 

desempenho das economias ocidentais, aquelas que mais concorrem com as emergentes, o que veio 

agravar o cenário de pressão que se tem vivido nos últimos anos. Ademais, o modelo de regulação 

ao deixar de fora atividades que deveriam ser reguladas, funciona de modo inadequado e, mesmo em 

caso de funcionamento, a atividade de regulação e supervisão (por exemplo a regulamentação da 

banca e dos mercados) é muitas vezes deficiente. Assim, “esta crise deixa clara a necessidade de se 

repensar, melhorar, o modelo de supervisão e regulação financeira global” (Bento, Machado, & Leite, 

2013). 

De facto, a interligação e globalização do mundo financeiro levam a crer que deixa de fazer sentido a 

existência de enormes diversidades regulatória, a nível nacional. O que existe é a necessidade de 

uma verdadeira reforma do sistema de regulação financeira, sendo que atualmente o sistema de 

regulação financeira internacional, mais não é do que um sistema de coordenação de políticas 

financeiras dos diferentes governos. 

A evolução dos povos, das necessidades humanas e da forma como os indivíduos procuram 

satisfazê-las deverá passar a ser o centro de análise económica atual (plasmada na teoria 

marginalista30), deixando para trás a teoria marxista segundo a qual o valor do bem é medido pelo 

trabalho. Para isso, os defensores da teoria marginalista têm dado relevância a dois aspetos 

essenciais: o papel da regulação (explicado anteriormente) e os mecanismos de incentivo dados às 

economias a curto prazo. Os economistas defendem que o aumento da procura estimulado por via do 

investimento público ou da redução da carga fiscal são estabilizadores económicos com eficácia a 

curto prazo, não podendo estas medidas ser pensadas para criar prosperidade e bem-estar.  

Facto é que, não obstante ao proposto de melhoria dos modelos regulatórios e das novas análises 

económicas, os acontecimentos desencadeados nos EUA a partir de 2005 conduziram a um conjunto 

de crises de grande gravidade, algumas a nível mundial, outras relacionadas com o processo de 

construção da UE e outras tipicamente relacionadas com as especificidades de cada país. Crises de 

valores, económico-financeiras, ambientais, demográficas, sociais, entre muitas outras, todas 

passam, obrigatoriamente, pela dimensão política para serem resolvidas (Bento, 2011, pp. 27-52). 

Existe um sentimento generalizado de que nunca se atingiram tão profunda e rapidamente situações 

sociais e políticas tão preocupantes que passam por níveis de desorientação de objetivos, por uma 

elevada degradação económica e social, por ataques a contrapoderes políticos a todos os níveis, a 

governantes frequentemente condenados perante as opiniões públicas, a altas magistraturas 

jurisdicionais tidas como influenciáveis pelo poder político (funcionalmente corrompidas ao serviço de 

pseudo-razões de Estado), a dirigentes máximos e à comunicação social nas mãos do poder 

económico, portanto, reorientado para valores financeiros ou sensacionalistas e de defesa de 

interesse de grupos dominantes, com desprezo pelo papel sociopolítico que, em democracia, lhes 

                                                      
30 A teoria marginal preconiza, como ponto de partida da análise económica o estudo das necessidades humanas e da forma como os indivíduos 
as procuram satisfazer. A utilidade, e particularmente a assunção de que a utilidade marginal é decrescente (ou seja, a utilidade adicional retirada 
de cada bem pelo seu consumidor vai diminuindo), assume-se assim como o elemento fundamental na medida do valor. Cria-se assim a 
denominada teoria do valor-utilidade, que rompe com a teoria do valor-trabalho, base da análise da teoria marxista, segundo a qual o valor das 
coisas é medido pelo trabalho.  
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cabe, os governos encontram-se em situações que em nada favorecem a resolução da crise. Por 

outro lado, nos parlamentos também surgem cada vez menos quadros inovadores e competentes 

(Bento, 2011, pp. 27-52).  

Neste sentido, e visando dar resposta à pergunta de partida desta dissertação, tendo em 

consideração os respetivos objetivos, torna-se pertinente avaliar se é possivel a existência de uma 

crise económico-financeira sem que haja uma crise política e se pode haver crise política sem que 

haja crise económico-financeira. O estudo do caso belga serve para analisar a capacidade 

administrativa do governo, uma vez que, mesmo mergulhada numa crise política que a deixou sem 

governo entre junho de 2010 a dezembro de 2011, a Bélgica conseguiu não sucumbir à crise 

financeira. O caso islandê e portuguê visam, por seu lado, compreender de que forma os governos 

responderam à crise, sendo certo que a Islândia, o primeiro país a entrar em colapso financeiro, não 

integra a UE, enquanto Portugal é um dos seus vinte e oito membros, tendo entrado em crise.  

3.1 A crise económico-financeira na União Europeia   

A crise na UE é, como em quase todo o mundo, uma crise de dívidas soberanas dos governos e 

como qualquer crise, para se resolver, é necessário que haja adaptações através das quais serão 

criadas novas certezas que acabarão por criar novas realidades políticas e sociais. A questão é: 

como é que a UE chegou a este ponto? Para percebermos como se chegou até aqui será necessário 

compreendermos a génese da questão, que já vem de 1992, quando se tenta dar início ao Mercado 

Único, surpreendido pelo colapso soviético, que vem dar à Alemanha a possibilidade de se expandir, 

tanto a nível territorial como a nível populacional (Laporte, 2007, pp. 1-22). É nesta altura que pela 

assinatura do tratado de Maastricht, as antigas Comunidades Económicas Europeias são substituídas 

pela mais ambiciosa União Europeia (UE), processo visto por alguns como de legitimação do 

alargamento da Alemanha, bem como de integração dos países de leste e de substituição das 

moedas nacionais por uma moeda única, que tinha como objetivo extinguir o conceito de escassez 

(Alves, 2008, pp. 8-71).  

A atribuição da mesma moeda a dezassete países com economias tão diferentes fez com que o 

dinheiro se tornasse, nalguns casos, excessivamente caro para garantir a competitividade das 

respetivas economias nacionais. Essas dificuldades chegaram inclusive a ser sentidas dentro do 

mesmo país, como aconteceu na Alemanha, em que o norte estava altamente desenvolvido e 

industrializado e o sul caminhava no sentido oposto, com um elevado défice de industrialização 

gerado pela globalização e agravado com a chegada da moeda única, excessivamente cara para 

garantir a competitividade da região (Ministério do Trabalho e Emprego, 2005, pp. 3-12; 18-50). A 

criação desta moeda única não previu a política monetária de estabilização no combate ao 

desemprego o que fez com que fosse, desde logo, uma moeda inferior às suas concorrentes. Outra 

falha desta divisa é ter sido feita para proteger as poupanças dos países ricos em vez de ser pensada 

para ajudar os países periféricos com elevadas dívidas soberanas (Alves, 2008, pp. 8-71).   

Inicialmente, com a chegada da moeda única, assistiu-se a um processo de coesão regional de forma 

a evitar a desertificação social e económica da periferia. Porém, não se conseguiu prolongar o 
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fenómeno por muito tempo, pelo que atualmente, os jovens qualificados estão em processo de 

mobilidade, procurando trabalhar em economias mais desenvolvidas e competitivas (Gonçalves, 

2009, pp. 23-56), abandonando, assim, os países periféricos e levando e conferindo maior 

credibilidade aos países do centro. Olhando para Portugal, a avaliação do governo aponta para que 

20% da população ativa tenha saído do país nos últimos anos, sendo na sua maioria jovens e 

qualificados (Perrin, 2004).  

Até 2009, a UE vive sob o acordado no Tratado de Maastricht alterado com o Tratado de Lisboa, que 

entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009, depois das revisões realizadas em Amesterdão (1997) e 

em Nice (2001) e do veto franco-holandês ao polémico Tratado Constitucional, em 2005 (Borchardt, 

2011, pp. 9-123). O novo Tratado de Lisboa veio conferir à UE métodos de trabalho eficientes que se 

supunha viessem dotá-la dos instrumentos necessários para que pudesse dar respostas efetivas aos 

desafios atuais. Esperava-se, desta forma, que a UE fosse capaz de fazer face ao mundo cada vez 

mais globalizado e em constante mutação. A mundialização da economia, a evolução demográfica, 

as alterações climáticas, o aprovisionamento energético ou ainda as novas ameaças sobre a 

segurança são alguns dos desafios postos à Europa Comunitária que olha para os Estados-membros 

e os vê como incapazes de enfrentar sozinhos todos estes novos desafios, pelo que, desde logo, se 

esperou que o esforço fosse coletivo, permitindo responder às preocupações dos cidadãos (União 

Europeia, 2010, pp. 11-24; 43-52).  

Todavia, para enfrentar estes desafios, a UE teria de modernizar-se, teria de dispor de utensílios 

eficazes e coerentes adaptados, não só ao funcionamento de uma UE em constante alargamento, 

mas também à rápida evolução do mundo, pelo que as regras de vida em comum consagradas nos 

tratados teriam de ser renovadas (União Europeia, 2010, pp. 11-24; 43-52). Tendo em conta as 

evoluções políticas, económicas e sociais, e querendo simultaneamente responder às aspirações dos 

europeus, o Tratado de Lisboa estabelece as regras que regem o alcance e as modalidades de ação 

na UE, procurando reforçar a legitimidade democrática neste espaço com vista à consolidação 

através da base de valores fundamentais e permitindo às suas Instituições adotar novos métodos de 

trabalho (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2008, pp. 4-12; 173-217; 285-466). 

A UE optou, no entanto, por um retorno ao modelo intergovernamental que vem enaltecer o poder 

franco-alemão e diminuir o poder da Comissão Europeia (CE), bem como dos eurocratas, e ao 

mesmo tempo criou novos cargos políticos (o de presidente do Conselho e o do Alto-comissário para 

a Política Externa), ocupados por rostos menores que desvalorizam o ideal da Europa Unida e 

acabam por servir o fim de explicar a série de erros cometidos desde o início da crise, em 2007, na 

Zona Euro. 

Esta crise, iniciada em 2007 prolongou-se até aos dias de hoje, resultou da especulação e do 

excessivo endividamento do setor privado devido às más políticas dos governos e das organizações 

internacionais, especificamente das más políticas monetárias. No caso de Portugal, não só das más 

políticas definidas pelo governo, como também das más políticas monetárias do BCE e dos efeitos 

danosos da adesão ao Euro. Portugal seguia uma dinâmica de endividamento, proporcionada pela 

União Económica e Monetária (UEM) e pelo sobredimensionamento do Estado, que revelava 
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bastantes fragilidades e que já se mostrava insuportável num determinado período de tempo – 10 

anos - pelo que se chegou a estimar que a dívida pudesse mesmo chegar a cobrir 150% do PIB 

(Condesso, 2011, pp. 19-48;139-157). 

A irresponsável gestão de liquidez do BCE, que ao ver os efeitos da crise do subprime no mundo e ao 

aperceber-se de que começava, igualmente, a haver falta de liquidez na Europa (2007), não adquiriu 

meios para que a banca conseguisse manter fluxos normais de moeda, foi o que gerou a 

desconfiança dos mercados internacionais. É evidente, no entanto, que a culpa europeia não iliba a 

culpa nacional (Borchardt, 2011, pp. 9-123), ainda que os instrumentos de políticas económicas a que 

um Estado-membro da Zona Euro tem acesso são muito mais escassos do que se não pertencessem 

à Zona Euro.   

A UE precisa de uma união monetária e fiscal para que haja uma união política, mas essa missão 

monetária e fiscal deve alicerçar-se numa base de solidariedade entre países membros. Neste 

sentido, em maio de 2010, foi estabelecido um acordo entre os vários Estados-membros como o 

objetivo de acelerar os processos de consolidação orçamental, destacando-se os casos de Portugal e 

Espanha, que se encontravam bastante fragilizados. As medidas adotadas no Conselho Europeu, de 

8 e 9 de dezembro de 2011, pelo BCE, alterando a política monetária e reduzindo as taxas de juro a 

curto prazo de forma a aumentar a liquidez dos bancos, tinham como objetivo aumentar a liquidez 

nos mercados (Žizek, 2010, pp. 85-95). Porém, a divulgação dos resultados dos testes de resistência 

do sector bancário da Zona Euro mostraram que tais medidas tiveram um fraco impacto no que diz 

respeito ao risco soberano e as oportunas medidas acordadas naquele Conselho Europeu, como o 

Fiscal Compact31, acabaram por ser meios ideológicos para garantir a estabilidade política, 

principalmente em dois Estados-membros, França e Alemanha, para além de virem a tornar-se 

instrumentos para resolver a crise do Euro. Nesse Conselho Europeu foi ainda imposto um novo 

pacote fiscal incluindo limites constitucionais aos défices e penalizações aos incumpridores pelo 

Tribunal Europeu. Deu-se, assim, um passo importante para o renascimento de uma nova União 

fiscal na UE, mas os problemas persistiram, continuando a haver falta de liquidez, risco de acesso ao 

crédito e, principalmente, crescimento anémico, que não se resolve com este tipo de medidas, o que 

mostrou que a resposta europeia se encontrava desadequada à realidade financeira. 

Neste sentido, decidiu-se separar a forma como se apoiava a Grécia, a Irlanda e Portugal através do 

funcionamento da Facilidade Europeia de Estabilização Financeira (FEEF), guardando o novo 

Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF) para os eventuais resgates que pudessem 

surgir, quer em Espanha quer em Itália, tentando introduzir mecanismos de controlo de défices para 

esses países caso não conseguissem ir aos mercados em 2013, por forma a tentar que este risco 

não contaminasse as grandes economias. Neste caso, poder-se-ia colocar em causa o atual modelo 

de integração monetária da Zona Euro (Alves, 2008, pp. 8-71).   

A confiança e a capacidade de endividamento dos países e do seu sistema bancário condicionam a 

estabilidade política e social dos países e o seu sucesso económico. A incerteza dos mercados 
                                                      
31 O Tratado da Coordenação de Estabilidade e Governanção na União Económica e Monetária (popularmente conhecido como o "Fiscal 
Compact") entrou em vigor em 01 de janeiro de 2013. Este tratado visa reforçar a disciplina fiscal na Zona do Euro, através da "regra de 
orçamento equilibrado" e do mecanismo de correção automática (Concelho Europeu, 2013) 
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financeiros internacionais, sobretudo em relação aos mercado de dívida soberana na Europa, cuja 

instabilidade veio novamente levantar dúvidas no que diz respeito à vulnerabilidade e liquidez dos 

sistemas bancários, volta a agravar a situação europeia. As dívidas soberanas elevadas de alguns 

países estão mesmo a colocar em risco o Euro que, arrastado pelas dúvidas dos mercados 

financeiros internacionais, continua a ter dificuldades em financiar-se. Assim, aumenta o custo de 

financiamento, não apenas para essas economias (já fragilizadas), mas também para as instituições 

financeiras, para as famílias e para as empresas, num curto espaço de tempo. Já no que respeita ao 

longo prazo, a instabilidade fiscal leva à desconfiança dos investidores internacionais, que 

suspendem o investimento, adiantando a fuga de capitais (mesmo tratando-se de capitais não 

especulativos) (Alves, 2008, pp. 8-71).  

Na verdade, sem a confiança dos mercados financeiros e com uma forte capacidade de 

endividamento, os países empobrecem, o desemprego aumenta e o diferencial entre ricos e pobres 

acentua-se  (Bispo, Musse, Vaz, & Martins, 2009, pp. 19-56) e esta é a grande lição desta recessão. 

O problema central que se coloca neste momento é conseguir renovar a confiança na estabilidade 

das políticas governamentais e, sobretudo, garantir a manutenção das políticas fiscais, principalmente 

no que diz respeito ao investimento e aos lucros. Estes são grandes desafios para o futuro já que, 

depois de se ter alargado a segurança das obrigações soberanas europeias e dos governos terem 

modificado as “regras do jogo”, será muito difícil que os mercados esqueçam o que se passou. 

Por outro lado, a crise das obrigações políticas veio pôr a descoberto outros problemas, considerados 

fundamentais em vários países, como em Portugal: o problema da competitividade, ou da falta dela, 

que se agravou bastante com a crise bancária e com o credit crush, havendo um risco generalizado 

de contágio a toda a Zona Euro muito relacionado à falta de competitividade das economias 

mediterrâneas (Kok, 2003, pp. 25-31; 38-53; 64-70). Outros grandes problemas que se tornaram 

evidentes são, por um lado, a fragilidade das políticas públicas e o seu efeito sobre a inovação e o 

investimento (Banco de Portugal, 2009, pp. 1-154; 339-555), e, por outro, a tentativa dos Estados-

membros mais forte da UE controlarem a emissão de moeda visando controlar politicamente a própria 

União, em lugar do necessário reforço do BCE (Borchardt, 2011, pp. 9-123). Esta inversão de atitude 

veio precipitar e agravar a crise. 

Quatro anos depois do início desta enorme recessão, a crise dos compromissos soberanos 

evidenciou o risco de incumprimento das obrigações dos Estados-membros. Assim, as principais 

obrigações dos estados-membros passaram a ser o défice e os pagamentos, deixando de ser a 

inflação e o crescimento, ao mesmo tempo que o BCE perdia muito do seu controlo sobre a política 

monetária, existindo um falhanço generalizado entre as instituições financeiras e os Estados. A 

discusão deslocou-se, desta forma, para aquilo que o BCE e a UE deveriam fazer para conseguir 

reconstituir a confiança nos mercados e evitar a deflação, primeiro, e uma guerra comercial global 

depois (Banco de Portugal, 2012, pp. 7-75). 
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3.2 Estudos de caso: Islândia, Bélgica e Portugal   

Tendo em conta o objeto de estudo deste trabalho (o papel dos governos na gestão da crise 

económico-financeira), torna-se importante analisar, individualmente, o comportamento de cada país 

selecionado, a Islândia, a Bélgica e Portugal. Porém, e antes disso, é igualmente importante conhecer 

a forma como cada qual se estrutura e se organiza, pois só assim o objetivo principal deste trabalho 

(avaliar a importância do governo enquanto ator determinante para dar resposta à crise económico-

financeira, entre 2008 e 2011) poderá ser alcançado de forma fidedigna.  

A Islândia é uma ilha situada a norte da Europa com uma área total de 103 000 km2 e com 320 000 

habitantes, sendo que dois terços da população vive na capital – Reiquiavique (Iceland.IS, 2013).  

Este país é uma república democrática representativa parlamentar independente com um sistema 

multipartidário. O chefe de Estado é o presidente e o poder executivo é exercido pelo governo. Esta é 

a mais antiga democracia do mundo parlamentar, com o parlamento - o Althingi, estabelecido em 

930. O poder legislativo é da responsabilidade do parlamento e do presidente, já o poder judiciário é 

independente do executivo e do legislativo. 

A cada quatro anos os eleitores escolhem, por voto secreto, 63 representantes para o parlamento, 

sendo que qualquer cidadão (desde que tenha direito de voto) pode ser eleito para o parlamento com 

exceção do presidente e dos juízes do Supremo Tribunal. Após cada eleição, o presidente dá ao líder 

do partido político vencedor a autoridade para formar um governo, mas se este não tiver êxito o 

presidente pode pedir a outro líder partidário para governar. Os ministros estão presentes no Althingi, 

mas não têm direito de voto (apenas os 63 representantes escolhidos pelo povo têm o direito de votar 

no parlamento). O presidente também é eleito por voto popular direto para um mandato de quatro 

anos sem limite de mandatos (Iceland.IS, 2013). 

A Islândia encontra-se dividida em 8 regiões (Austurland (Oeste); Höfuðborgarsvæði (Distrito da 

Capital); Norðurland Eystra (Nordeste); Norðurland Vestra (Noroeste); Suðurland (Sul); Suðurnes 

(Península Austral ou Sudoeste); Vestfirðir (Fiordes do Oeste) e Vesturland (Leste)), sendo que até 

2003 estas divisões tinham todas o mesmo peso nas eleições parlamentares. A partir desse ano, 

tentou-se que houvesse um maior equilíbrio no peso dos votos dos diferentes distritos do país, uma 

vez que nas áreas muito pouco habitadas um voto tinha mais peso do que na área metropolitana de 

Reiquiavique (a mais habitada do país). Atualmente, existem seis círculos eleitorais: o norte e o sul de 

Reiquiavique (regiões da cidade); o sudoeste (quatro subúrbios em torno de Reiquiavique); o 

noroeste e nordeste (metade norte da Islândia); e o sul (metade sul da Islândia, excluindo 

Reiquiavique e seus subúrbios). 

O governo é representado por 26 magistrados com diversas funções, designadamente, supervisionar 

a polícia local (exceto em Reiquiavique, que possui uma polícia especial designada), recolher taxas e 

tributos, administrar declarações de fraudes e corrupção e promover uniões civis (casamentos). Já no 

que diz respeito aos municípios, estes têm a função de controlar questões mais locais como as 

escolas, os transportes e o zoneamento. 
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A Bélgica é um país com 30 528 km2 e cerca de 10 700 000 habitantes, sendo a densidade 

populacional de 342 hab/km2, em contraste com a Islândia que têm 3,1 hab/km2. Este país é uma 

monarquia constitucional popular que funciona em regime de democracia parlamentar federal. O 

parlamento bicameral federal é composto por um senado e por uma câmara de representantes. O 

senado é composto por 72 membros (40 eleitos por voto direto, 21 representantes das assembleias 

regionais das três comunidades linguísticas do país, 10 representantes indicados pelo senado e 1 

representante da família real). Os 150 deputados da câmara são eleitos por um sistema de votação 

proporcional em 11 circunscrições eleitorais e este é um dos poucos países que tem o voto 

compulsório32 e, portanto, detém um dos maiores índices de comparecimento às urnas de todo o 

mundo (Franklin, 2002, pp. 148-168). Ambos os mandatos, o do senado e o da câmara de 

representantes, têm a duração de 4 anos.   

O rei (atualmente Filipe I) é o chefe de Estado, embora disponha de prerrogativas limitadas, sendo 

ele que nomeia os ministros, incluindo o primeiro-ministro. Porém, estes têm de ter a confiança da 

câmara dos representantes para formar o governo federal. A constituição refere que o número de 

ministros falantes do holandês e do francês devem ser iguais e o sistema judicial é baseado no 

sistema romano-germânico33, tendo origem no Código Napoleonico34 (Monroy, 2006, pp. 81-91). 

A Bélgica encontra-se subdividida em três regiões: a região de Flandres, a norte, constituída por 

cinco províncias (Antuérpia; Brabante Flamengo - Lovaina; Flandres Ocidental - Bruges; Flandres 

Oriental - Gante; Limburgo - Hasselt); a região da Valónia, a sul, que também é constituída por cinco 

províncias (Brabante Valão - Wavre; Hainaut - Mons; Liège; Luxemburgo - Arlon; Namur) e a região 

de Bruxelas – Capital. 

Portugal é um país intermédio no que diz respeito à área, contando com 92 090 km2 e o mais 

povoado dos três com cerca de 11 000 000 habitantes, sendo a sua densidade populacional de 115,3 

hab/km2. Trata-se de um país soberano unitário em que a lei fundamental é a Constituição da 

República Portuguesa. Existem quatro órgãos de soberania: o presidente da república (chefe de 

Estado, que embora com poder moderador, ainda detém algum poder executivo), a assembleia da 

república (parlamento com poder legislativo), o governo (poder executivo) e os tribunais (poder 

judicial). Vigora no país um sistema semipresidencialista, desde 1976 (Missão permanente de 

Portugal junto das Nações Unidas, 2012). Este sistema, atenuado se o governo for maioritário ou 

acentuado se o governo for minoritário (Morais, 2011, pp. 65-71), suporta quatro traços estruturais 

essenciais: a eleição do presidente da república (feita por sufrágio direto e universal); a partilha do 

poder executivo entre este e o governo (embora o primeiro nunca chefie direta e formalmente o 

Executivo) (Presidencia da República, 2006), a responsabilização política do governo (perante a 

                                                      
32 Voto compulsório é uma prática que requer que as pessoas votem em eleições ou se apresentem em seções eleitorais para justificar sua 
ausência de um processo eleitoral. Se um eleitor qualificado não se apresentar a uma seção eleitoral, dependendo do país, ele pode ser punido 
com multas, serviço comunitário e até mesmo prisão. 
 
33 O sistema romano-germânico é o sistema jurídico mais disseminado no mundo, baseado no direito romano, tal como interpretado por 
indivíduos estudiosos da matéria, a partir do século XI e sistematizado pelo fenómeno da codificação do direito, a partir do século XVIII 
 
34 Code Civil des Français, ou código civil dos franceses, nome original do Código Napoleónico, foi o código civil francês outorgado por Napoleão 
I. Este aborda somente questões de direito civil, como o registro civil ou a propriedade. 
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assembleia da república e o presidente da república); e a nomeação do chefe de Estado (que detém 

o poder de dissolução do parlamento e das assembleias legislativas regionais). 

Desta forma, o presidente da república é o chefe de Estado e é eleito por sufrágio universal, para um 

mandato de cinco anos, exercendo também as funções de comando como comandante supremo das 

Forças Armadas (Exército, Armada, Força Aérea, Guarda Nacional Republicana) e de representação 

formal do Estado português no estrangeiro e nas relações internacionais. 

A assembleia da república é eleita para um mandato de quatro anos e detém o primado do poder 

legislativo, partilhando, em alguns casos, parte desse poder com o governo. Neste momento conta 

com 230 deputados, eleitos em 22 círculos plurinominais em listas de partidos políticos, embora 

nestas possam participar cidadãos independentes. O presidente da assembleia é eleito pelos 

deputados, sendo sempre um deputado eleito nas legislativas. Geralmente este deputado eleito é do 

partido do governo. O presidente da assembleia é a segunda figura do Estado, tomando a seu cargo 

as funções do presidente da república em caso de ausência deste (Missão permanente de Portugal 

junto das Nações Unidas, 2012). 

O governo é chefiado pelo primeiro-ministro, que é, por regra, o líder do partido mais votado em cada 

eleição legislativa, sendo convidado pelo presidente da República para formar governo (pelo que os 

membros do governo não são eleitos, mas sim nomeados. É o presidente da República quem nomeia 

e exonera os restantes ministros, sob proposta do primeiro-ministro. Qualquer governo pode ser alvo 

duma moção de censura podendo ser derrubado na assembleia, ou de uma moção de confiança 

opondo-se à moção de censura (Missão permanente de Portugal junto das Nações Unidas, 2012).  

Quadro 2 - Análise funcional dos países 

 
 

Área População Forma de poder Governo Descrição dos órgãos do 
poder Regiões 

Islândia 103 000 Km2 320 000 
República 
parlamentarista  

Presidente - 63 
representantes (eleitos 
pelo povo, os membros 
do governo sentam-se 
no parlamento mas não 
podem votar).  

O governo é representado por 26 
magistrados em diversas funções 
(supervisionar a polícia local, 
recolher taxas e tributos, 
administrar declarações de 
fraude, entre outras) 

8 Regiões 

Reino da 
Bélgica 

30 528 Km2 10 700 000 

Monarquia 
Constitucional 
Democracia Federal 
Parlamentar 

Parlamento bicameral 
federal, composto por 
um senado e por uma 
camara de 
representantes  

O senado é composto por 72 
membros (40 eleitos diretamente 
pelo povo, 21 representardes das 
assembleias regionais (das três 
comunidades linguísticas do 
país), 10 representantes 
indicados pelo senado e um 
representante da família real. Os 
150 deputados da câmara são 
eleitos por um sistema de votação 
proporcional em 11 circunscrições 
eleitorais. 

3 Regiões 

República 
Portuguesa 

92 092 Km2 11 000 000 
República 
democrática 
semipresidencialista  

Presidente, Assembleia 
da república, governo e 
tribunais  

O Presidente da República é 
eleito por sufrágio direto (por um 
período de 5 anos). O Presidente 
da Assembleia da República é 
eleito pelos deputados. A 
Assembleia da República é 
composta por 230 deputados, 
eleitos em 22 círculos 
plurinominais em listas de 
partidos políticos (embora nestas 
possam participar cidadãos 
independentes) 
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3.2.1 A Bélgica  

3.2.1.1 Contextualização 

Com a crise económica a que se estava a assistir desde 2008 e que chegava cada vez mais 

depressa aos países da UE, a Bélgica, ao entrar em crise política (em junho de 2010), desenvolveu 

um conjunto de mecanismos que a ajudaram a não entrar em crise económica. Para tanto foram 

muito importantes os excedentes da balança externa, que permitiram à Bélgica ter dinheiro para 

pagar a todos os credores (Neves, 2011, pp. 13-57). Apesar dessa reserva lhe ter dado alguma 

segurança, a crise económico-financeira levou, a Bélgica a ter de ajustar as suas políticas públicas 

para não colapsar, sendo certo que o país esteve sempre “debaixo de olho” das agências de notação 

financeira. Afinal, a situação política vivida deixava antever um cenário de possível crise económico-

financeiro. Na realidade, a instabilidade política belga remonta à independência do país, que viveu 

sempre sob enormes assimetrias económicas, ideológicas e políticas entre o norte e o sul (Hooghe, 

2012, pp. 131-138).  

A tripla subdivisão da Bélgica em regiões faz com que exista ainda uma grande diversidade 

linguística no país. Facto é que as disputas políticas e culturais se vêm refletindo na história política e 

no complexo sistema governativo do país. As diferenças culturais e a evolução económica díspar 

entre Flamengos e Valões têm vindo a acentuar os conflitos entre as duas regiões, conduzindo a 

sucessivas crises políticas sempre que há eleições (France info, 2010). O foco da discórdia entre as 

várias comunidades linguísticas (Flandres, Valónia e Bruxelas) tem tornado o país quase 

ingovernável, sendo certo que nos últimos doze anos a Bélgica já teve nove governos. As eleições de 

13 de junho de 2010 fizeram com que a Bélgica se tornasse no país com o impasse político mais 

longo da história (Delvaux & Coppi, 2011). As eleições legislativas belgas de 13 de junho de 2010 

fizeram aumentar ainda mais as diferenças entre os diferentes partidos sendo os nacionalistas 

flamengos do N-VA os vencedores dessas eleições. Os Flamengos (60% da população belga) 

reclamavam uma maior autonomia das regiões, designadamente nos domínios fiscal, do emprego e 

da saúde, enquanto os Francófonos da Valónia e de Bruxelas queriam limitar essa autonomia. A falta 

de entendimento entre flamengos e valões para a constituição do governo levou a que, mesmo após 

as eleições de 2010, o primeiro-ministro demissionário, Yves Leterme, continuasse a gerir os 

assuntos correntes (Poznyak & Swyngedouw, 2012, pp. 448-452). Sob fortes contestações e após 

541 dias sem governo formal, em dezembro de 2011, tomou posse o novo primeiro-ministro, Elio Di 

Rupo (Pombo, 2011).  

3.2.1.2 A economia belga  

Elio Di Rupo, para além de mediar as lutas entre as comunidades residentes na Bélgica teve ainda de 

traçar estratégias que não deixassem o país entrar em recessão financeira. 

Apesar da situação económica e financeira internacional, desencadeada em 2007, a Bélgica resistiu 

muito bem à crise, sofrendo apenas um ligeiro aumento do desemprego, que chegou aos 8,5% em 

2010, recuperando em 2011 para os 7,7%, sendo que o défice fiscal está a cair e a economia a 
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recuperar mais rapidamente do que a dos restantes países da Zona Euro, com o défice externo a 

reduzir de 6% em 2009, para 4,6% em 2010. 

 

Gráfico 1 - Taxa de crescimento da produção industrial belga (%) 

 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=78&c=be&l=pt, consultado em 13 janeiro 2013 

 

Posto isto, um dos problemas da Bélgica prende-se com a elevada dívida pública, que era de 99,7% 

do PIB em 2011. Este problema pode estar associado ao envelhecimento da população, que tem 

provocado o aumento do número de reformas da segurança social, sobre a qual se ultima uma 

revisão intergovernamental com medidas para aumentar a sustentabilidade do emprego, tido como 

muito importante, pois só criando emprego para os jovens se poderá garantir a continuidade do 

sistema de reformas (Eurofound, 1998). 

 

Gráfico 2 - Dívida pública belga (% PIB) 

 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=be&v=74&l=pt, consultado em 13 de janeiro de 2013 
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Tendo em conta estes números, a OCDE recomendou à Bélgica que se concentrasse na 

implementação de uma política fiscal estratégica com um pré-financiamento credível, passo 

importante para assegurar a sustentabilidade fiscal. Para que este objetivo pudesse ser alcançado, 

seria necessário criar planos para reduzir os gastos e controlar o aumento dos custos relacionados 

com o envelhecimento (OCDE m), 2011, pp. 1-14).  

Neste sentido, em 2012, o primeiro-ministro assumiu o compromisso político de alcançar uma 

consolidação orçamental de pelo menos 34% do PIB por ano, garantindo um pequeno excedente em 

2015, sustentado por um forte enquadramento fiscal, incluindo regras de gastos, orçamentos 

plurianuais e um maior papel para análises e avaliações independentes. É importante ressalvar que 

qualquer reforma dos regimes de federalismo fiscal deve incidir também sobre a repartição de 

encargos de consolidação fiscal (OCDE d), 2011, pp. 74-75).  

Os índices de eficiência fiscal da administração são influenciados por vários fatores: diferenças nas 

taxas de impostos e na carga fiscal total que se encontra legislada; variações no alcance e na 

natureza dos impostos cobrados (incluindo contribuições sociais); condições macroeconómicas que 

afetam as receitas fiscais e a diferença no custo subjacente das estruturas resultantes de acordos 

institucionais (Nelson, 2011, pp. 5-27), sendo crescentes as restrições fiscais impulsionadas pela 

crise, pelo que se deve dar uma maior atenção à melhoria da eficiência das administrações fiscais. O 

custo do conjunto das causas, por exemplo, é uma medida de eficiência que compara os custos de 

administração com a receita total recolhida ao longo de um ano fiscal e se, com o tempo, houver uma 

tendência decrescente dos custos, isso pode refletir uma maior eficiência e/ou um melhor 

cumprimento das obrigações fiscais. 

Na Bélgica, os custos de administração mantêm-se estáveis desde 2005, embora tenham um valor 

superior, quase o dobro, ao de outros países da OCDE. As reestruturações das atividades da 

administração fiscal belga estão a ser implementadas e, como parte desta reforma (conhecido como 

Projeto COPERFIN iniciando em 2002 e que se prolonga até 2015), o tipo de estrutura existente está 

a ser substituído por uma estrutura baseada, principalmente, em três pilares, que segmentam os 

contribuintes em contribuintes de grande porte, as pequenas e médias empresas e os indivíduos. 

Cada estrutura tem o seu centro de trabalho de auditoria de impostos, pelo que estão a ser criadas 

estruturas para auditar os impostos sobre pessoas singulares, os impostos sobre rendimento coletivo 

(IRC) e o IVA (Gäbele & Vanderschueren, 2009, pp. 3-9). 

Ainda assim, este país, constituído por uma estrutura federal, tem uma percentagem maior de gastos 

com os serviços públicos, uma vez que se abastece deles no setor privado (16,9% VS 13,1% média 

da OCDE) (Pereira, 2012, pp. 5-26; 53-64; 125-142) (Araújo, Matias, & Mendes, 2008, pp. 121-138). 

Com a divisão de responsabilidades em níveis sub-federais, o governo central ficou, principalmente, 

com duas responsabilidades: regularizar a divida pública e financiar o sistema de segurança social, 

sendo estas medidas as mais difíceis de consolidar, uma vez que se encontram agravadas pelo 

envelhecimento da força de trabalho, que vem colocar em risco o financiamento do sistema de 

segurança social (Alves, 2008, pp. 8-71). Uma das obrigações do governo central é manter a ordem 
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pública, enquanto os governos locais têm a responsabilidade da segurança e, em conjunto com os 

governos regionais, têm por missão proteger o ambiente, garantir a habitação, manter as condições 

comunitárias e desenvolver projetos culturais de recreio e de religião. 

Em 2010, o défice fiscal da Bélgica rondava os 4,2% do PIB, um resultado melhor do que o da OCDE 

com uma média de 5,6%, sendo também importante referir que antes da crise económico-financeira, 

a dívida bruta estava em declínio, muito por causa dos esforços de consolidação que haviam sido 

feitos nos últimos 10 anos. O rácio da dívida, tendo em conta a dívida bruta35 aumentou 

significativamente para 100% do PIB em 2010, devido à crise económico-financeira. Em abril de 

2011, o governo delineou um novo programa de consolidação fiscal que fornecia novos elementos 

para melhorar o equilíbrio do défice fiscal para 3,8% do PIB entre 2012/2015, reduzindo também a 

dívida bruta (IndexMundi a), 2012). 

A eficácia da consolidação orçamental poderá ser reforçada através da melhoria do enquadramento 

de medidas orçamentais a médio prazo, nas quais estão incluídas as estimativas e tetos máximos 

para os gastos, num período de 4 anos. Não está, porém, implementado um sistema de desempenho 

orçamental, pelo que estão limitados os orçamentos dos ministérios, tal como acontece noutros 

países, fazendo com que a realocação de dinheiros exija a aprovação do ministro do orçamento e 

cada ministério não está autorizado a ultrapassar os limites orçamentais sem autorização prévia.  

3.2.1.3 Identificação de problemas estruturais com influência sobre a economia  

O que se verifica é que o bom desempenho do mercado de trabalho não chega para resolver 

problemas estruturais. O mercado de trabalho facilitou o uso de esquemas de redução de horas de 

serviço de forma a facilitar o emprego, mas estas medidas vieram segmentar o mercado de trabalho 

de duas formas: aumentando o desemprego e, mesmo quando estabelecidas relações de 

empregabilidade, as mesmas são muito débeis.  

Para tornar o mercado de trabalho mais inclusivo, teria de haver reformas profundas, de modo que os 

jovens conseguissem conciliar trabalho e estudos e o seu salário deveria ser aumentado 

gradualmente. A OCDE propôs que a integração dos jovens fosse feita através da redução das taxas 

e dos impostos marginais efetivos; que se encerrassem os “caminhos” de saída para a reforma 

antecipada; que se aumentasse a idade efetiva para a reforma (o que tornaria o sistema da 

segurança social viável por mais anos) e se diminuísse o valor do subsídio de desemprego à medida 

que o tempo do mesmo fosse aumentando, sendo que todas estas medidas visavam tornar o setor do 

trabalho mais sustentável (Artige, Dedry, & Pestieau, 2013). 

Outro problema relevante no que concerne ao mercado de trabalho belga tem a ver com o facto de, 

atualmente, o salário mínimo ser elevado, independentemente das qualificações, o que dificulta a 

entrada nesse mercado. Há ainda o problema dos imigrantes, cuja integração deveria promover-se de 
                                                      
35 A definição da OCDE de dívida bruta difere dos critérios de Maastricht, o que coloca a dívida em 96,8% do PIB, em 2010. 
Dívida pública é um conceito consolidado no âmbito das administrações públicas. Os passivos financeiros, como créditos comerciais concedidos 
ao governo não estão incluídos. A dívida é avaliada pelo valor nominal (valor de face). O índice de dívida indexada é avaliado pelo seu valor 
facial ajustado pelo reforço de capital, índice provisionado até o fim do ano. A dívida bruta de acordo com o critério de Maastricht difere da OCDE 
essencialmente em dois aspetos: primeiro, dívida bruta, de acordo com o critério de Maastricht, não inclui, na terminologia do Sistema Nacional 
de Auditoria (SNA), créditos comerciais e adiantamentos; segundo, há uma diferença na metodologia de avaliação em que os títulos do governo 
estão a ser avaliados em valores nominais de acordo com a definição de Maastricht, e não com o valor de mercado ou o preço de emissão 
acrescido de juros de acordo com as regras do SNA (OCDE n), 2005). 
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uma forma mais positiva, proporcionando-lhes uma melhor formação linguística, adaptada às 

necessidades de cada um. 

Um documento publicado anualmente pela OCDE, intitulado “Economic Policy Reforms: Going for 

Growth”, estabelece as reformas políticas mais emergentes para cada país. Baseando-nos 

essencialmente nesse documento, iremos apresentar uma síntese daquilo que é proposto pela OCDE 

para os anos em estudo (2008 a 2011) no que diz respeito ao mercado de trabalho, no caso da 

Bélgica, com o objetivo de melhorar os resultados económicos e, ao mesmo tempo, apresentar as 

medidas que foram adotadas.   

Entre 2008 e 2011, a Bélgica refletia uma baixa taxa de emprego dos trabalhadores mais idosos e 

imigrantes, revelando também desajustes geográficos no que ao mercado de trabalho dizia respeito. 

Os desafios prendiam-se com a redução da carga fiscal sobre os trabalhadores com idade avançada 

e, neste sentido, foram tomadas duas medidas, incluídas na implementação do Pacto de 

Solidariedade: um complemento de pensão para aqueles que continuam a trabalhar além dos 62 

anos (idade da reforma em 2008) e um aumento gradual da idade mínima de entrada em reforma 

antecipada através do sistema de pensões de velhice de 58 anos, para as mulheres e de 60 anos 

para os homens (Maes, 2012, pp. 29-41), sendo certo que, em 2009, a idade legal da reforma para as 

mulheres foi igualada à dos homens (65 anos) e algumas restrições, previamente acordadas na 

reforma antecipada, foram implementadas (Manshoven, Martens, Vandenberk, & Lambrechts, 2006, 

pp. 1-12). Para além disso, as contribuições para a segurança social de trabalhadores com baixos 

rendimentos foram reduzidas em 2009. 

Com vista à redução dos grandes e persistentes desequilíbrios geográficos do mercado de trabalho, 

foi recomendado que as empresas individuais pudessem optar por sair de acordos setoriais de forma 

a tornar os salários mais sensíveis às condições locais, pelo que a indexação dos salários devia ser 

abolida. Contudo, a verdade é que, neste setor, nenhuma medida foi tomada (OCDE a), 2008, p. 42).  

Fortalecer a eficácia das políticas ativas do mercado de trabalho para facilitar o retorno ao mesmo foi 

um dos desafios lançados à Bélgica pela OCDE, fazendo com que os fundos para as políticas ativas 

fossem redirecionados de um emprego subsidiado para as agências colocadas em diferentes regiões. 

Em julho de 2007, essas agências de colocação regionais criaram uma associação inter-regional com 

a finalidade de trocar ofertas de emprego e de reforçar a cooperação no domínio da formação 

(Cuyper & Witte, 2002, pp. 633-652). Outra das prioridades prendia-se com os benefícios do 

desemprego, pelo que se sugeria que as prestações de desemprego fossem baixando ao longo do 

tempo, uma vez que o período em que as pessoas se encontram desempregadas está a aumentar. 

Assim, diminuíam-se os gastos com subsídios de desemprego de longo prazo e aumentavam-se os 

incentivos para quem fizesse uma busca ativa de emprego (Berlage & Renard, 1992, pp. 203-206). 

Em 2011, o governo belga reduziu as contribuições patronais para a segurança social e introduziu 

subsídios salariais para promover as perspetivas de emprego para trabalhadores pouco qualificados, 

mais jovens ou mais velhos, bem como para desempregados de longa duração, ao passo que, em 

2010, os cortes nas contribuições tinham sido reorientados para os trabalhadores com baixos 
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salários. Houve, assim, uma mudança no que diz respeito às orientações das verbas conseguidas 

através das contribuições (Hendrickx, 2007, pp. 243-258).  

Foi ainda sugerida, pela OCDE, a regulamentação no setor de vendas a retalho para estimular a 

criação de emprego e de concorrência nesta área, sugerindo que se criassem horários de 

funcionamento do zoneamento e de loja (Benijts, 2010, pp. 50-63). Porém, apenas em 2010 se criou 

uma legislação que regulava as horas de abertura e fecho das lojas, não tendo sido tomada  

nenhuma outra medida (Woensel, 2007, pp. 1-31). 

Em 2010, surgiram, paralelamente, outras recomendações que se prendiam com a avaliação da 

carga regulamentar sobre as operações de negócio; a avaliação sistemática de alternativas antes da 

adoção de um novo regulamento; o seguimento da eliminação da regulação anti competitiva setorial; 

a redução dos encargos administrativos; e a revisão e o regulamento das leis que regiam as 

profissões liberais. Mas as medidas tomadas neste ano prenderam-se apenas com a redução dos 

encargos administrativos, tanto através da simplificação, como de um maior uso de governo 

eletrónico (OCDE c), 2010, pp. 116-117).  

Em 1998, a Bélgica havia adotado uma abordagem estrutural para a simplificação dos processos 

administrativos, que fez com que surgisse a Agência para a Modernização Administrativa, que tinha 

como função medir os encargos administrativos das novas leis e garantir que estas não 

acrescentassem complexidade aos procedimentos já existentes (conhecido como “Teste de Kafka”). 

Para além disso, já em 2007, havia sido introduzido um teste de sustentabilidade para avaliar as 

consequências económicas, sociais e ambientais das novas regras, tanto para a geração atual como 

para as gerações futuras (Frey, 2011, pp. 372-384), pelo que se sugeriu (OCDE) que os governos 

regionais e locais seguissem o mesmo modelo, desenvolvendo a sua própria agenda para melhorar a 

regulamentação. 

Os diversos níveis de governo belga (central, regional e local) têm uma estrutura, com localização 

central, para promover a qualidade reguladora, embora com algumas diferenças de ênfase e de 

alcance, sendo certo que a cooperação entre esses níveis de governação está ancorada em comités 

e acordos formais, que se combinam através de uma rede informal. Para além da existência da 

Agência para a Modernização Administrativa, os governos regionais e a comunidade também criaram 

uma unidade que se concentra na simplificação administrativa e no governo eletrónico, no que diz 

respeito à gestão reguladora (EASI-WAL, Unidade de Gestão de Regulamentação, na região da 

Valónia e Comunidade francesa e unidade para a internet e de simplificação administrativa na região 

da Flandres). As inspeções e fiscalizações são da responsabilidade dos diferentes níveis 

governamentais, de acordo com a repartição de competências entre os governos central, regional e a 

comunidade (Wallonie, s.d.). 

A Bélgica apresenta um alto grau de governo eletrónico, embora o seu desenvolvimento tenha sido 

diferente no que diz respeito ao governo central e aos governos regionais e locais. Essas diferenças 

verificaram-se, essencialmente, ao nível da velocidade com que foi implementado, sobretudo por 

causa do tamanho da administração, dos recursos alocados à implementação do e-governo e da 

muito baixa utilização da internet por parte dos cidadãos belgas. Existem estatísticas que revelam as 
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grandes diferenças no que diz respeito ao acesso, à sofisticação e ao uso em todas as regiões, bem 

como às faixas etárias e aos grupos socioeconómicos que mais usam a internet (U.S. Department of 

State, 2012). 

Devido ao impasse político que se viveu na Bélgica entre 2010 e 2011, não foi possível efetuar novas 

políticas, ou praticar quaisquer reformas importantes, enquanto o contexto socioeconómico da Europa 

Comunitária quase que exigia essas reformas de forma premente. 

Outro dos problemas estruturais belgas com influência na economia prende-se com questões 

relacionadas com o meio ambiente. Sendo a Bélgica um dos países mais povoados da OCDE, a 

pressão sobre o meio ambiente é particularmente forte e reforçada pela alta intensidade energética 

da economia e da agricultura, que está muito concentrada. A degradação do meio ambiente devido 

às alterações climáticas e à poluição podem prejudicar os padrões de vida e as perspetivas de 

crescimento, pelo que a Bélgica tem o desafio de reduzir a emissão de gases de efeito de estufa e os 

níveis de poluição da água. Isto poderá conseguir-se através da tributação ambiental, alcançada 

através da atribuição de responsabilidades ambientais às regiões, que deste modo poderão gerir as 

suas ferramentas de maneira mais eficaz e de forma a conseguir atingir este objetivo (Eyckmans, 

2007, pp. 104-107). 

As políticas energéticas belgas podem contribuir, de forma muito importante, para um crescimento 

verde, uma vez que a tributação ambiental é extraordinariamente baixa. As emissões de CO2 são 

aportadas na eletricidade e na indústria, mas o mesmo não acontece nos transportes e nas 

habitações, que devem passar a contribuir através da criação de políticas fiscais nesta área. A 

evidência negativa do uso de transportes próprios deve propor o uso de combustível de road prince, 

impostos e taxas de congestionamento e promover a utilização de transportes coletivos. Além disso, 

também devem ser introduzidas medidas que melhorem a eficiência térmica da habitação para 

famílias de baixos rendimentos (Sabbe, 2012, pp. 217-250). Em geral, há uma necessidade de rever 

a divisão de responsabilidades ambientais para reduzir os custos, existindo atualmente uma falta de 

coordenação e de harmonização de políticas. As energias renováveis, em particular, poderiam ser 

impulsionadas se houvesse uma fusão dos mercados. As políticas da água também seriam mais 

eficazes e eficientes se fossem organizadas por bacias hidrográficas e não por regiões. Para além 

disso, os custos das tarifas da poluição das águas poderiam ser mais elevados (Pahl-Wöstl, et al., 

2008, pp. 484-495). 

3.2.1.4 O papel da sociedade civil  

Uma melhor regulação do mercado de trabalho e de políticas fiscais relacionadas com o meio 

ambiente são desafios prementes para o governo de Elio Di Rupo, ainda que, entre 2010 e 2011, o 

país não tenha tido governo. Consequentemente, não teve orçamento, por isso teve de recorrer a 

duodécimos do último orçamento aprovado. Tudo isto fez com que a Bélgica vivesse um impasse 

político que impedia a criação de novas políticas, já que é um governo em pleno exercício das suas 

funções quem adota as decisões importantes, embora tendo sempre em conta o sistema de 

concertação social do país.  
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De facto, a sociedade civil belga foi-se organizando de forma a conseguir reformas necessárias e 

pertinentes, não deixando que o desgoverno do país afetasse os cidadãos de forma negativa. Neste 

sentido, durante a formação do governo, os representantes dos empregadores e dos empregados 

negociaram um acordo interprofissional, principalmente contendo uma norma salarial, que foi 

preparada pelo Conselho Central de Economia, através de um fórum entre os sindicatos e as 

organizações patronais. Este acordo foi recusado pelo governo interino, ainda que de seguida este 

viesse a aprovar uma versão desse acordo interprofissional, com ligeiras diferenças, no parlamento 

(France-Press, 2010).   

A sociedade civil também contribuiu ativamente para que continuasse a haver uma sustentabilidade 

financeira no país. Com a crise económico-financeira existentes na UE, a supervisão da disciplina 

orçamental por parte desta aos seus Estados-membros tornou-se rigorosa e a Bélgica teve de fazer 

um orçamento real, economizar biliões de euros e prosseguir com as reformas socioeconómicas.  

Com efeito, apesar do governo não gozar do pleno exercício de funções, por ser um governo de 

gestão, o rei incentivou Yves Leterme a preparar um orçamento para 2011 que previa o 

fortalecimento do crescimento económico. A medida não foi porém suficiente para restaurar a 

sustentabilidade das finanças públicas, pois a estratégia traçada pela Bélgica era superar o custo do 

envelhecimento através de superávits fiscais36 que ajudariam a reduzir a dívida pública. Este plano 

falhou, devido ao descarrilamento provocado pela crise global, o que fez com que a Bélgica tivesse 

que repensar a estratégia a adotar, prosseguindo com cortes nos gastos públicos, e com a melhoria 

da eficiência das políticas económico-financeira, tendo em conta o crescimento dos custos 

relacionados com o envelhecimento e a reforma do sistema fiscal (tornando-o mais sustentável) 

(Maes, 2012, pp. 29-41). Efetivamente, nesta conjuntura crítica, não ter um governo formal era 

arriscado. Desta forma, não é de estranhar que, quando Elio Di Rupo chegou ao poder, no final de 

2011, em poucas semanas tenha proposto uma série de importantes reformas na área das pensões e 

dos subsídios de desemprego que já se esperavam há anos, de modo que o longo período de 

negociação para a construção de um governo resultou em acordos sobre muitas questões urgentes 

que, assim, foram rapidamente executadas.     

Aquilo que se verificou na Bélgica não se verificou em outros países, nos quais a crise política surgiu 

após a crise económico-financeira. Se a Bélgica foi suficientemente forte para não entrar em colapso 

financeiro mesmo sem governo, o mesmo não sucedeu na Islândia, primeiro país a entrar em 

falência, nem em Portugal, onde após a chegada da crise económico-financeira se entrou, 

inevitavelmente, em crise política.   

 

 

                                                      
36 Superávit fiscal: o excesso de receitas sobre as despesas num orçamento público, o superávit significa que uma receita é maior que a despesa 
em virtude de um aumento da arrecadação ou de um arrefecimento dos gastos. Já quando o relacionamos com a balança comercial, isso 
significa que o valor das exportações é superior ao das importações. Com relação ao balanço de pagamento, significa que a somatória de todas 
as entradas de divisas em virtude das várias operações realizadas com o conjunto dos demais países é superior às saídas de divisas originadas 
nessas mesmas operações. 
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3.2.2 Portugal  

3.2.2.1 Contextualização  

Aquando da integração de Portugal nas Comunidades Económicas Europeias, em 1986, surgiram 

muitos movimentos com expetativas favoráveis frente aos empresários portugueses, nomeadamente 

no que diz respeito às novas facilidades de acesso aos mercados europeus. Ao mesmo tempo, 

algumas empresas internacionais assumiram uma confiança adicional em relação às possíveis 

operações em território português, podendo beneficiar de uma mão-de-obra significativamente mais 

barata para o mesmo nível de formação e qualificação. Tudo isto veio contribuir decisivamente para 

um dos melhores períodos de desenvolvimento da economia portuguesa e, seguramente, o melhor 

do Portugal democrático. 

Mais tarde, em 1990, com participação na UEM, surgiram os primeiros receios e dúvidas a diversos 

níveis, não colocando em causa algumas das vantagens associadas à introdução da moeda única, 

embora a sua importância possa ter sido algo sobrestimada. Ainda assim, hoje é claro e indiscutível 

que algumas das consequências negativas do euro, em particular os efeitos gerados sobre a 

competitividade externa da economia, não terão sido suficientemente levadas em linha de conta. 

Muitos foram os autores que insistiram na ideia de que a economia portuguesa não estava preparada 

para a unificação monetária, sendo que a taxa de conversão do escudo para o euro falhou por 

sobreavaliação, tendo sido inadequada às condições da economia portuguesa. Assim, os ativos 

financeiros valorizaram entre 25% a 30%, criando uma inesperada sensação de riqueza nas classes 

médias. Mas esta sobrevalorização também veio anular qualquer possibilidade de crescimento 

adicional (devido à falsa inflação) o que impediu a chegada a Portugal da “bolha” imobiliária, que 

afetara muitas economias desenvolvidas. A participação na moeda única levou à perda da política 

cambial, historicamente usada para manter alguma competitividade na economia portuguesa, o que 

se traduziu numa diminuição progressiva da competitividade das empresas e na expansão dos 

desequilíbrios externos (Banco de Portugal, 2009, pp. 1-154; 339-555). 

Desta forma, foram criadas novas condições monetárias que propiciaram melhores e mais baratas 

formas de acesso ao crédito e que vieram acentuar e desenvolver atitudes e comportamentos 

excessivamente consumistas, elevando assim a despesa das empresas e das famílias, financiadas, 

em grande parte, por um excesso de circulação de dinheiro fácil obtido através de apoios 

comunitários e/ou do endividamento com recurso a taxas de juro reduzidas, sem correspondência 

com a capacidade produtiva nacional. Estas divergências acabaram por se traduzir no desequilíbrio 

das contas externas e no crescimento dramático do endividamento. 

Sabendo que a política dos governos é um dos fatores que influencia fortemente o desenvolvimento 

da economia portuguesa, foi ela que muito contribuiu para a situação atual, sendo possível fazer a 

distinção entre a orientação de políticas orçamentais, o desastre das parcerias público-privadas e 

algumas reformas estruturais que foram mal conseguidas ou não realizadas quando eram 

indispensáveis.  
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Ao longo do tempo foram-se mantendo políticas orçamentais expansionistas, mesmo quando o que 

se impunha era a consolidação das contas públicas (Farto, 2012). A estrutura geral dos gastos em 

Portugal está, em geral, essencialmente relacionada com os serviços públicos gerais e com a 

educação, sendo que os serviços públicos são responsáveis por um terço dos gastos. No que 

concerne aos programas de proteção social, estes são, predominantemente, financiados por fundos 

da segurança social. A estrutura das despesas dos governos central e local indica uma delimitação 

bastante clara de responsabilidades para a produção de serviços públicos de acordo com a qual o 

governo central se encarrega da distribuição de recursos entre a saúde, a educação, a segurança e a 

defesa pública, e os governos locais estão fortemente envolvidos na prestação de serviços ligados à 

proteção ambiental, à habitação, à comunidade, à cultura e ao recreio (Schwartz, et al., 2013, pp. 1-

13) . 

A persistência de bonificações no crédito à habitação, enquanto as taxas de juro baixavam o custo do 

dinheiro, e a introdução do novo sistema retributivo da função pública são exemplos de políticas 

expansionistas executadas até 2010 e que agradavam ao povo, mas que foram desenvolvidas fora de 

tempo e contribuíram para acentuar os desequilíbrios estruturais da economia portuguesa, levando à 

subida dos custos unitários do trabalho, com graves consequências sobre a perda de competitividade 

externa (Banco de Portugal, 2009, pp. 1-154; 339-555).  

Foi na viragem do milénio que políticos e economistas começaram a falar do equilíbrio orçamental, 

pois Portugal começava a distanciar-se dos seus parceiros europeus, crescendo menos do que estes. 

Foi também, nesta período, que começaram a sentir-se os primeiros sinais da atual crise económico-

financeira (Araújo, Matias, & Mendes, 2008, pp. 121-138), em razão das facilidades proporcionadas 

pela UEM, agravadas pela gestão irregular da contabilidade pública que não revelaram com rigor a 

situação das finanças públicas portuguesas. 

 

Gráfico 3 - A evolução do PIB em Portugal e na Zona Euro 

(em tvh %). 

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional e World Economic Outlook Database (2010). 
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Em 2010, o governo português teve um défice fiscal de 9,1% do PIB, sendo certo que, antes da crise 

a dívida bruta, como proporção do PIB, estava em queda. Em 2010, esta dívida chegou a 103,1% do 

PIB, ainda que o governo esperasse uma estabilização da mesma em 2011/2012, devido aos 

esforços de consolidação que incluíam corte de salários na função pública, limitações na contratação 

de pessoal, redução dos gastos sociais, e o reforço da base tributária, aumentando, por exemplo, as 

taxas de IVA (IndexMundi b), 2013). 

Com o objetivo de se precaver face a uma situação de crise, o governo começou a expandir-se 

através da criação de institutos públicos e de direções gerais, de forma a alargar as suas funções 

sociais e evitar o agravamento da difícil situação económica que então já se vivia. A estabilização dos 

níveis de pobreza pode fazer-se através do aumento do salário mínimo e/ou da introdução do 

Rendimento Social de Inserção (RSI). Ainda assim, o acréscimo dos desequilíbrios estruturais, bem 

como dos custos da economia portuguesa, continuavam descontrolados devido à fragilidade do 

sistema fiscal e judicial português, ao menosprezo pelos desequilíbrios que os políticos estavam a 

produzir e que se iam acumulando, designadamente ao nível das relações com o exterior e, mais 

grave ainda, devido ao desenvolvimento catastrófico das parcerias público-privadas (Silva, Amado, & 

Long, 2007, pp. 41-144).  

Com o aumento das relações económicas da UE com a China e o leste europeu, recentemente 

integrado na UE, ampliou-se, de maneira muito significativa, a concorrência externa em relação à 

economia portuguesa, designadamente no que diz respeito a bens e a capitais (Kok, 2003, pp. 25-31; 

38-53; 64-70), ao mesmo tempo que o processo de globalização contribuiu também para a reforço da 

concorrência a nível internacional.  

Desta forma, os setores expostos à concorrência internacional mantiveram-se sob pressão constante, 

desenvolvendo uma significativa assimetria no crescimento dos preços, que se tornou muito 

desfavorável no setor dos bens não transacionáveis (Banco de Portugal, 2012, pp. 7-75). Sendo a 

inflação maior no setor dos bens e serviços, nas áreas mais abrangidas pela concorrência externa, foi 

necessário escoar recursos para estas atividades, diminuindo assim as potencialidades de 

desenvolvimento e de sucesso do sector dos bens transacionáveis. O acesso fácil e rápido a fundos 

comunitários fez com que se desenvolvesse a corrupção, o favoritismo político e a 

subsidiodependência, o que provocou o aumento das atitudes consumistas que levaram à redução da 

poupança e ao crescimento sustentado de novas necessidades, pelo que foi necessário aumentar as 

importações, a fim de satisfazer essas mesmas necessidades (Banco de Portugal, 2012, pp. 7-75). 

Outro dos problemas que se tem vindo a colocar a Portugal é o da sua localização na periferia da 

Europa, o que implica percorrer enormes distâncias por terra para se chegar aos principais centros de 

consumo e produção europeus. Neste sentido, o crescimento da UE para leste interferiu 

negativamente no desenvolvimento da economia portuguesa, acentuado as divergências associadas 

à localização dos Estados-membros, o que se traduziu numa redução da atratividade e num aumento 

dos perigos de deslocalização (Papademetriou, 2008, pp. 1-58; 145-182; 211-300). Para ultrapassar 

esta realidade, poderá ser necessário voltar a apostar no desenvolvimento do transporte marítimo e 

aéreo.  
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Portugal sofre ainda de outras fragilidades como a vulnerabilidade do sistema produtivo e industrial, 

que assentam numa especialização limitada em atividades mais ou menos tradicionais, com 

produtividade atenuada, pouco valor acrescentado e fraca sofisticação nas suas operações 

empresariais, o que faz com que a competitividade seja reduzida e a capacidade exportadora 

limitada, estando normalmente associada a um crescimento excessivo do setor de bens e serviços 

não transacionáveis, quando o que se desejaria era exatamente o contrário (Condesso, 2011, pp. 19-

48; 139-157).  

Ainda assim, os progressos que se têm verificado são positivos, porém insuficientes para superar o 

atraso existente em relação a outros países e para enfrentar os novos desafios e os novos atores da 

concorrência cada vez mais globalizada (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-157). Além do mais, em 

Portugal, a importância que se atribui à educação e à cultura é insuficiente e fraca, salvo uma ou 

outra exceção, o que influencia e marca o comportamento coletivo: o povo é desinteressado pela 

causa pública o que contribui para o desenvolvimento de um governo avassalador e, por 

consequência, caro e ineficiente (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-157).  

A permanente dificuldade em gerir as finanças públicas constitui outro traço forte da nossa 

organização, bem como a deterioração da justiça, que está a contribuir de forma decisiva para o 

aumento do caos da vida coletiva, o que gera enormes preocupações no que diz respeito ao sistema 

democrático (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-157). 

3.2.2.1.1 O modelo de crescimento 

A fase da integração de Portugal nas Comunidades Europeia promoveu uma situação favorável ao 

nível das ofertas e investimentos internacionais, do alargamento dos mercados e dos fundos 

estruturais, originando um período de forte crescimento da atividade económica (Banco de Portugal, 

2009, pp. 1-154; 339-555). Porém, a partir de 2002, assiste-se a um período de estagnação e de 

divergência real da economia portuguesa. O estudo da evolução económica em Portugal, e das 

condições em que ela se efetuou, torna evidente que o modelo em que esse crescimento assentou 

teria fatalmente que se esgotar e, ao mesmo tempo, torna evidente que a adesão ao euro acabou por 

constituir um novo ciclo de estagnação que se prolonga até à atualidade. Deste modo, parece que, 

após as boas notícias da adesão às Comunidades Europeia seguiram-se as más notícias de 

participação na moeda única (Kok, 2003, pp. 25-31; 38-53; 64-70). 

Segundo alguns autores, a extenuação do modelo de crescimento era inevitável, uma vez que nunca 

se estabeleceu uma estratégia que apoiasse a produção e a competitividade das empresas 

nacionais. Curiosamente, esta realidade deveu-se a um conjunto de circunstâncias favoráveis 

provenientes de variáveis externas que afetaram a economia portuguesa, nomeadamente as 

prioridades definidas nas diretivas de Bruxelas, sobretudo em matéria de infraestruturas, concorrência 

e agricultura. Estas conferencias davam a Portugal, as possibilidades de se expandir para grandes 

mercados e de ter acesso a vários meios de financiamento, tendo a economia portuguesa 

beneficiado, inicialmente, de custos do trabalho relativamente baixos (Williamson, 1975, pp. 20-30). 

Ao longo do tempo estas vantagens foram-se dissipando e a economia portuguesa não soube tirar 
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partido destas regalias, mantendo uma fraca capacidade competitiva, que se baseava em estratégias 

e operações empresariais pouco sofisticadas (Lopes, 1998, pp. 14-80).   

 

Gráfico 4 - Taxa de crescimento português (%) 

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional e World Economic Outlook Database (2010). 

 

A economia portuguesa desequilibrou-se com a perda da moeda nacional e da política monetária, 

que tornaram o modelo económico insustentável. As dificuldades em manter ou aumentar as quotas 

de mercado da economia portuguesa, principalmente por ter perdido os instrumentos da política 

cambial, enfraqueceram a produção nacional e o setor de bens transacionáveis. A participação de 

Portugal na moeda única dilatou a pressão importadora que se vinha verificando em resultado do 

aumento da procura, da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, da queda das taxas de juro 

da grande procura por fundos estruturais e de défices orçamentais permanentes. As empresas 

revelaram-se incapazes de compensar o défice de bens e serviços através da elevação da produção 

nacional, o que fez com que aumentasse a necessidade de importá-los, gerando desequilíbrios 

externos consecutivos (Pereira, 2012, pp. 5-26; 53-64; 125-142).  

É frequente, hoje, a tentativa de comparar o modelo político português a um modelo populista37 latino-

americano, onde a moeda é sobrevalorizada e associada a uma fixação de igualdade em relação a 

uma moeda forte, e os défices orçamentais permitem elevar o emprego, os salários reais e o bem-

estar dos trabalhadores acima da produtividade do trabalho, sem que para isso seja necessário haver 

progressos estruturais adequados na economia (Antunes & Cesar, 2007, pp. 5-25). Este não é 

claramente um modelo sustentável, acabando sempre por gerar desequilíbrios que conduzem ao seu 

esgotamento e ao colapso financeiro.  

A razão desta comparação assenta, em muito, no aumento dos salários da função pública, muito 

acima da produtividade da mesma um dos indicativos das políticas deste tipo de modelo 

proporcionando um aumento do consumismo através de políticas sem contrapartida e sem que para 

                                                      
37 Populismo é uma forma de governar em que o governador utiliza vários recursos para obter apoio popular. O populista utiliza uma linguagem 
simples e popular, usa e abusa da publicidade pessoal, afirma não ser igual aos outros políticos, toma medidas autoritárias, não respeita os 
partidos políticos e instituições democráticas, diz que é capaz de resolver todos os problemas e possui um comportamento bem carismático. É 
muito comum encontrarmos governos populistas em países com grandes diferenças sociais com presença de pobreza e miséria, tal como 
acontece na América Latina e na Rússia, por exemplo. 
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isso tenha existido um aumento da capacidade produtiva, o que gera um desequilíbrio económico 

provocado também pela subida dos preços destes bens e serviços. Com salários mais elevados, com 

o aumento do consumo e com a estagnação do setor produtivo, dá-se o aumento das importações e 

uma diminuição da capacidade exportadora que conduzem ao endividamento externo. Situação que, 

à semelhança dos populismos, ocorreu em Portugal. 

Tudo isto foi agravado pela crise económico-financeira que se vive a nível internacional, resultante do 

subprime, e que em Portugal veio agravar dramaticamente os problemas estruturais relacionados 

com a baixa produtividade e competitividade, provocando uma enorme destruição do aparelho 

produtivo através da inutilização de recursos materiais e da dispensa de recursos humanos, fazendo 

com que os mesmos se tenham tornado desnecessários pela massiva destruição de capital (Vilar, 

2012). 

3.2.2.2 Identificação de problemas estruturais com influência sobre a economia   

A crise financeira que se iniciou em 2007/2008 teve impacto, sobretudo, em duas vertentes 

económicas: no aumento do povo necessitado, devido à subida do desemprego e da pobreza no 

país, com naturais reflexos na sociedade, e na depreciação dos ativos financeiros e patrimoniais das 

instituições (Portugal, 2012, pp. 109-123). Ainda que o sistema financeiro português não estivesse 

exposto ao subprime, adquiriu praticamente a totalidade do crédito público que financiou o 

investimento público, feito na sequência da crise económica gerada pelo aperto do crédito aos países 

periféricos da Europa e pela falta de confiança geral dos mercados na dívida soberana europeia 

(Vilar, 2012). 

Portugal não teve o problema da “bolha imobiliária”, mas a estagnação no desenvolvimento 

económico nos últimos anos fez com que os bancos, cujo financiamento provém quase 

exclusivamente do BCE, estivessem indesejavelmente expostos aos riscos da recessão interna 

devido às medidas pró-cíclicas, deflacionárias e aos termos da carta de intenções negociada com a 

Troika (BCE, FMI, CE). Para além disso, o eventual incumprimento grego veio contagiar as 

perspetivas negativas do mercado face a Portugal, decorrentes de um possível contágio. 

 Ainda assim, os desequilíbrios não são recentes, mas foram os novos agravamentos de 

sustentabilidade das finanças públicas, devido ao défice orçamental de 10,3% em 2009 e 8,2% em 

2010, que proporcionaram o “ataque” aos países devedores, membros da UEM, que foram 

prejudicados pela conformidade de opinião germânica no Conselho Europeu e pela demora de 

medidas na intervenção do BCE (Autoridade de Supervisão de Suguros e Fundos de Pensões, 2008, 

pp. 35-49). 

Com os primeiros sinais de crise a surgirem em 2009, foi necessário adotar medidas que ajudassem 

a resolver o problema da recessão, mas as medidas anticrise adotadas tiveram um efeito negativo 

sobre o saldo das contas públicas e a política orçamental definida assumiu um caráter expansionista 

para ajudar a restabelecer a situação nesse ano, sendo que só se começou a corrigir em 2011, 

através do programa de ajustamento financeiro proposto pela Troika.  
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O programa de ajuda financeira visa tomar medidas que reforçam a contenção da despesa pública e 

a adoção de medidas do lado da receita, para além da antecipação de outras que estavam previstas 

no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) IV, rejeitado pelas forças políticas da oposição e 

que levaram à queda do governo socialista. Assim, logo no final de 2011, começou a perceber-se que 

a economia portuguesa iria entrar em recessão devido à receita fiscal que Portugal acordara com a 

Troika. Para além disso, o governo recém-eleito, social democrata, traçou uma estratégia ingénua, ao 

querer surpreender os mercados com medidas ainda mais radicais do que as que haviam sido 

acordas com a Troika, esquecendo-se que a avaliação dos ratings tem em conta, obrigatoriamente, a 

evolução global dos parceiros europeus, dos quais Portugal depende, o que fez com que o Banco de 

Portugal previsse uma queda do PIB da ordem dos 3,1% para 2012 e a estagnação para 2013 

(Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 2012, pp. 7-53). 

Em 2011/2012, o crédito do setor privado serviu, quase exclusivamente, para financiar empresas 

públicas, especialmente da área dos transportes, e outros investimentos em curso, sendo que devido 

à relação próxima entre a banca e o governo, a preferência dos bancos direcionou-se para o 

financiamento público, que subiu ao ponto de tornar eventualmente necessária a renegociação da 

divida externa (Banco Central Europeu, 2012, pp. 14-76) e levando as previsões a refletir que o PIB 

português cresça abaixo da média europeia, enquanto a valorização artificial a que foi submetido 

aquando da passagem do escudo para euro não for absorvida pelo mercado (Camargo, Corsi, & 

Vieira, 2011, pp. 7-73).  

3.2.2.3 Mudanças políticas com a crise  

3.2.2.3.1 Medidas do governo na gestão da crise antes da Troika 

Tal como na Islândia, e noutros países, em 2007/2008 rebentou a crise do subprime, que fez com que 

houvesse uma retração do investimento, do consumo e do comércio a nível internacional, o que veio 

agravar a situação económica de países com pequenas economias abertas como a portuguesa. 

Contudo, não se pode dizer que a crise chega a Portugal apenas vinda do exterior.  

Com a falência do Banco Privado Português (BPP) em 2008 e do Banco Português de Negócios 

(BPN) em 2009, surge o problema da desregulamentação dos mercados financeiros e da fraca ou 

insuficiente supervisão do setor financeiro em Portugal o que criou imensas dificuldades no acesso ao 

crédito. O setor produtivo estava deteriorado, os défices comerciais eram cada vez mais altos, as 

famílias e as empresas estavam fortemente endividadas, as receitas do país estavam em queda 

acentuada, a despesa pública aumentava, nomeadamente através de prestações sociais – 

desemprego – e os elevados compromissos com as Parcerias Público Privadas (PPP) faziam com 

que os mercados financeiros se começassem a aperceber das dificuldades do governo português 

para pagar os empréstimos feitos no exterior, trazendo juros cada vez mais altos para Portugal que 

estava sobre uma elevada especulação financeira, o que veio a revelar-se decisivo para as contas 

públicas e levou a economia à recessão (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-157).    

Assim, surgiu a necessidade do governo criar PEC’s com medidas austeras, de forma a apaziguar os 

mercados financeiros. Mas os PEC’s que se iam sucedendo não tiveram os efeitos desejados por não 
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se terem revelado eficazes no controlo do défice e na estabilização dos juros da dívida, para além do 

impacto negativo que iam tendo na sociedade ao aumentar o desemprego. Assim, com o aumento 

das despesas e a diminuição das receitas, o governo deixou de poder impulsionar a economia 

através do investimento público.  

O comportamento do governo e dos seus dirigentes, bem como os modelos ideológicos adotados 

estão no cerne da linha orientadora que nos conduziu a esta recessão, sendo que temos como mau 

exemplo do comportamento do governo o aumento do IVA e do imposto sobre o trabalho, em 2009, 

para financiar obras públicas megalómanas não reprodutivas, podendo dizer-se que existem 

problemas de informação, de valores e da qualidade de decisão política.  

Assim, em 2010, mesmo ainda antes do pedido de ajuda externa, Portugal adotou as seguintes 

medidas para a redução da despesa pública: redução das despesas de capital, antecipação das 

medidas de estímulo à economia para combater os efeitos da crise económica, redução das 

transferências para o Setor Empresarial do Estado (SEE), reforço da adoção de medidas de 

racionalização e de sustentabilidade financeira, e reforço da redução da despesa (através da redução 

de consumos intermédios e por via da definição de limites de despesa aos Fundos e Serviços 

Autónomos, da cativação a suplementos remuneratórios não obrigatórios e do congelamento de 

admissões de pessoal). Para além das medidas de redução da despesa pública, foram tomadas 

outras visando aumentar as receitas do país através do aumento de todas as taxas de IVA em um 

ponto percentual, da introdução de uma tributação adicional sobre o rendimento das pessoas 

singulares e da aplicação de uma sobretaxa sobre o rendimento das pessoas coletivas. Foram ainda 

antecipadas um conjunto de medidas previstas no âmbito do PEC IV para 2011, tal como a 

generalização da condição de recursos e as alterações ao regime do subsídio de desemprego, entre 

outras. 

Ainda assim, estas medidas não foram suficientes para a consolidação orçamental em 2010, cujo 

défice orçamental rondou os 8,2% do PIB38. O volume das exportações não correspondeu ao 

esperado e o financiamento do país fez-se com taxas de juros cada vez mais elevadas.  

3.2.2.3.2 Medidas propostas pela da Troika ao governo 

Sem outra solução à vista, Portugal pediu a intervenção da Troika, em abril de 2011, com o objetivo 

de conseguir juros mais baixos do que aqueles que se estavam a praticar no mercado, sendo que 

para conseguir o apoio da Troika, Portugal teve de enfrentar o desafio de aumentar as receitas e 

diminuir as despesas com recurso a reformas estruturais. 

Assim, o pedido de ajuda externa nos primeiros meses de 2011 foi beneficiado pelas medidas 

propostas no PEC III que só entraram em vigor no final de 2010 logo o seu impacto apenas 

aconteceu em 2011, quando já decorria o resgate financeiro negociado (em maio de 2011). 

                                                      
38 Em Portugal, o orçamento do Estado prevê medidas a médio prazo para as receitas, enquanto o mesmo não acontece para as despesas, pois 
não se estabelece uma estratégia governamental como um todo de forma a desenvolver uma informação de desempenho viável. O país 
encontra-se a reformular o seu processo de orçamento para que o mesmo possa incluir um quadro de despesas a médio prazo que até agora é 
inexistente. Em Portugal, o Orçamento de Estado é aprovado pelo parlamento e existe alguma flexibilidade na realocação e na mudança de itens 
ou capítulos orçamentais embora a categoria funcional implícita ao orçamento permaneça inalterada (Bispo, Musse, Vaz, & Martins, 2009, pp. 19-

56). 
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Portugal negociou um resgate financeiro de 78 mil milhões de euros que trouxe uma recessão de 

3,1% em 2012 e a previsão de uma estagnação económica para 2013, se entretanto não houver 

alterações externas à economia portuguesa que alterem as previsões e influenciem negativamente a 

economia portuguesa. 

Com a colocação em prática do plano negociado com a Troika, e de forma a conseguir consolidar as 

contas públicas o mais rapidamente possível, o governo optou por uma subida dos impostos em 

detrimento da contenção da despesa e da redefinição das funções do Estado, por estas serem 

medidas de consolidação mais demoradas (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2009, pp. 4-12; 

173-217; 285-466).  

O impedimento total de endividamento do SEE e das Autarquias, bem como a redução dos salários 

no setor público são algumas das reorganizações estruturais e de solidificação orçamental que 

Portugal se comprometeu a desenvolver (Conselho de Ministros, 2011, pp. 7-66). Quanto às reformas 

estruturais, as mesmas têm que ir muito além das definidas na Estratégia de Lisboa, pois as 

mudanças terão de ser profundas, podendo mesmo passar pela adoção do modelo chinês de 

desenvolvimento, investindo nas novas tecnologias (Condesso, 2011, pp. 19-48; 139-157).  

A redução do peso do Estado na economia foi estudada através da redução dos custos de diversos 

fatores que proporcionem maior liberalização dos mercados e uma maior regulação da concorrência, 

nomeadamente, a privatização do setor empresarial público, a redução dos apoios sociais e a 

regulamentação da legislação laboral que ajudará a reduzir o peso do Estado na economia. O 

objetivo de todas estas reformas passa pela reindustrialização do país, através da produção de bens 

transacionáveis em vez da produção de bens e serviços não transacionáveis como até aqui (Direção 

dos Assuntos Económicos, 2012, pp. 6-9; 15-53), de forma a começar a atrair novamente capitais 

estrangeiros.   

Os Orçamentos de Estado sofreram, em 2011 e em 2012, um reforço e uma forte aceleração do 

processo de consolidação, tendo como objetivo o cumprimento das metas traçadas, pois o governo 

sempre acreditou que, com a aceleração deste processo, conseguiria devolver rapidamente a 

confiança aos mercados financeiros, promover a estabilidade económica nacional e contribuir para a 

estabilidade do euro.  

Não podemos, no entanto, esquecer que muitos dos objetivos traçados, para conseguir alcançar o 

défice estipulado para 2011 só foram conseguidos com o recurso a medidas extraordinárias que não 

se poderão repetir e que irão traduzir-se em encargos futuros. Falamos, por exemplo, da 

incorporação dos fundos de pensões da banca no Sistema de Segurança Social público. 

Uma das soluções apontadas para ajudar na resolução da crise passa pela redução dos preços dos 

serviços públicos como a eletricidade, as telecomunicações, as portagens ou a água, que têm um 

valor substancialmente acima da média europeia, não só devido ao custo do endividamento, mas 

principalmente porque são falhas de mercado, que resistem à entrada de concorrência (Direção dos 

Assuntos Económicos, 2012, pp. 6-9; 15-53). Estas falhas de mercado enclausuraram o governo e os 

fundos comunitários, garantindo rentabilidades às empresas através de PPP em que o governo 
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assumia o risco e as empresas, por exemplo da eletricidade, do gás, da água, das telecomunicações, 

das obras públicas, das concessões de estradas, das barragens e os bancos ficavam com os lucros 

garantidos (Direção dos Assuntos Económicos, 2012, pp. 6-9; 15-53). Desta forma, criaram-se três 

realidades: aumento da corrupção (trânsito entre os governos, as grandes empresas e a banca); 

expansão dos mercados de distribuição orientada para o consumo interno, incentivado pelo crédito 

fácil da UEM; e aumento da especulação imobiliária com a liquidação legal do mercado de 

arrendamento. 

Para conseguir alcançar um défice de 4,6% em 2012, sem recurso a receitas extraordinárias, seriam, 

ainda, necessárias medidas adicionais mais rigorosas nas áreas dos recursos humanos, das 

prestações sociais, da saúde, dos investimentos e das transferências para outros subsetores da 

administração, visando a eficiência, a reorganização e a centralização de recursos da Administração 

Pública e do SEE, sendo ainda necessária a promoção de medidas para aumentar a receita.  

No entanto, o modelo concebido pela Troika para Portugal acabou por ter um efeito perverso. As 

medidas propostas pelo programa de ajustamento externo para aumentar as receitas só foram 

compensadas por novos aumentos de impostos e de contribuições, uma vez que o contributo que era 

esperado por parte das exportações tem estado aquém do desejado, pelo que essas medidas estão a 

gerar recessão e um recuo no consumo e no investimento interno o que não só não resolve o 

problema do défice externo como ainda o agrava. As medidas de austeridade tiveram consequências 

negativas e para além do aumento do desemprego, muitos jovens qualificados abandonaram o país. 

3.2.2.4 A evolução da economia portuguesa 

São vários os fatores que fazem com que a economia portuguesa não esteja a recuperar como 

esperado, nomeadamente a falta de confiança dos consumidores e o baixo nível de emprego. O 

emprego é um dos segmentos mais importantes da constituição de procuras internas sólidas, 

representativas e estimulantes para o investimento, mas desde o início da crise económico-financeira, 

em outubro de 2008 e até ao final de 2010, a UE assistiu à destruição massiva de empregos.  

A desaceleração do crescimento económico, não só em Portugal como no resto da UE, está a fazer 

com que as empresas portuguesas procurem outros destinos para a exportação dos seus produtos. 

Mas, no cenário de crise atual, pode haver também um abrandamento dos níveis de crescimento das 

economias emergentes, o que poderá comprometer as exportações portuguesas já fragilizadas pela 

estagnação do sistema bancário nacional e pelas restrições de acesso ao crédito, sendo que com a 

instabilidade política e financeira que se vive atualmente em Portugal, não é possível prever o que vai 

acontecer às políticas fiscal e monetária daqui a quatro/cinco anos, o que faz com que os investidores 

tenham receio de investir num país tão instável, havendo um forte desincentivo ao investimento. 

Nenhuma empresa inova, ou cria um produto novo, ou instala um novo processo de produção se não 

puder prever uma certa estabilidade a médio/longo prazo. Com todas estas preocupações, não só se 

desincentiva o investimento como ainda se faz com que muitas das empresas portuguesas mudem as 

suas sedes para outros países membros da UE, aliciadas por sistemas fiscais mais vantajosos e pela 

estabilidade financeira desses países (Direção dos Assuntos Económicos, 2012, pp. 6-9; 15-53).  
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Portugal também foi um dos países atingidos pelo aumento dos prémios de risco soberano 

influenciado pela crise grega, tendo sido por isso estabelecido um acordo, em maio de 2010, pelos 

Estados-membros da UE com o objetivo de acelerar os processos de consolidação orçamental, 

sendo para esse efeito criada a FEEF. Para além disso, as medidas adotadas pelo BCE em 

2010/2011 têm como objetivo aumentar a liquidez nos mercados e resolver assim este problema, 

procurando promover a estabilidade económica e política nos Estados-membros.  

 A estabilidade política e social dos países e o seu sucesso económico é hoje inegavelmente razão 

direta da confiança e capacidade de endividamento dos Estados e do seu sistema bancário e sem 

isso os países empobrecem, o desemprego aumenta e o diferencial entre ricos e pobres acentua-se.  

O aumento da dívida soberana portuguesa tem duas justificações. Por um lado, as vulnerabilidades 

estruturais apresentadas, salientando-se a sustentabilidade de médio/longo prazo das finanças 

públicas, da competitividade e do crescimento potencial, são um fator importantíssimo. Por outro lado, 

destacam-se os desequilíbrios macroeconómicos externos provocados pelo risco de contágio de 

outros países em crise (Banco de Portugal, 2009, pp. 1-154; 339-555). 

A economia portuguesa tem, desde há mais de dez anos, estimulado o setor de bens não 

transacionáveis, sendo certo que Portugal não fez uma boa transposição do Estado cooperativo, e do 

Estado socialista para uma economia de mercado. As privatizações que ocorreram entre 1978 e 1983 

não surgiram como forma de resposta à crise, mas sim como um ato ideológico só possível depois da 

revisão constitucional. Estas privatizações foram financiadas pelos excessos de liquidez dos fundos 

de pensões dos baby boomers. Já as privatizações que ocorreram nos anos noventa foram feitas 

com recurso ao crédito e conduziram à confusão entre a política, a banca e os novos grupos 

económico-financeiros daí derivados (Banco de Portugal, 2009, pp. 1-154; 339-555).  

Desta forma, as políticas públicas orientadas para o investimento e para o consumismo levaram ao 

endividamento excessivo, pelo que constatamos que o aumento da dívida pública portuguesa não foi 

superior ao somatório dos juros pagos por essa dívida aos bancos, enquanto a dívida privada foi 

bastante influenciada pela redução das taxas de juros após a adesão ao euro. Outro fator que pode 

justificar o endividamento excessivo está relacionado com o desequilíbrio externo provocado pelo 

Mercado Único Europeu, que estabeleceu medidas de desenvolvimento económico e políticas 

agrícolas apenas tendo em conta os países do centro da Europa Comunitária, excluindo os países 

periféricos como Portugal (Alves, 2008, pp. 8-71), país onde apenas 6% do crédito da banca está 

direcionado para a agricultura ou para a indústria de bens transacionáveis, sendo que o restante 

pertence ao governo ou está direcionado para bens não transacionáveis. O alargamento da UE para 

leste veio diminuir ainda mais a competitividade de Portugal devido à sua localização (Kok, 2003, pp. 

25-31; 38-53; 64-70) e foi assim que se deu o abandono da agricultura e da pesca em Portugal, bem 

como a deslocalização da indústria para outros países com condições mais atrativas.  

Em suma, Portugal apenas exporta 30% dos seus produtos, estando habituado a viver apenas de 

rendas e do Orçamento de Estado e foram todos estes motivos que contribuíram para que Portugal 

deixasse de ter condições de se financiar, pelo que será necessário implementar reformas estruturais 

que levem ao aumento do emprego e da competitividade.   
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3.2.3 A Islândia  

3.2.3.1 Contextualização  

A liberalização da economia islandesa começou em 1994, quando o país aderiu ao EEE, 

suspendendo, assim, as restrições sobre os fluxos transfronteiriços de capitais, mercadorias, serviços 

e pessoas. O governo em funções na altura vendeu, de seguida, ativos estatais, desregulamentou as 

leis trabalhistas e em 1998 começaram as privatizações implementadas pelo governo em exercício de 

funções que era formado pelo Partido da Independência (IP) e pelo líder do Partido do Centro (CP), 

seu parceiro de coligação. 

Para além das privatizações, a direção do maior banco islandês, o Landsbanki, foi dada a pessoas 

que pertenciam ao IP, e a direção do segundo maior banco, o Kaupthing, foi dada a pessoas que 

pertenciam ao CP e mais tarde o Glitnir, um banco privado formado a partir da fusão de vários outros 

bancos menores, juntou-se ao grupo dos maiores bancos Islandeses (Boyes, 2009, pp. 1-216). 

Ajudada por um crédito barato e abundante, pela livre mobilidade de capitais e por um forte apoio 

político, a Islândia surge nas finanças internacionais com novos bancos que emergiram da fusão 

entre os bancos de investimento e os bancos comerciais, em que ambos compartilhavam garantias 

do governo. A dívida soberana do país era baixa, o que garantiu aos bancos notas altas das agências 

internacionais de notação financeira. Os principais acionistas do Landsbanki, do Kaupthing e do 

Glitnir inverteram a soberania da política sobre as finanças antes vigente e as políticas do governo 

passaram a estar subordinadas aos interesses das finanças e não o contrário. 

O governo atenuou as regras estatais sobre as hipotecas, permitindo empréstimos de 90%, o que fez 

com que os bancos recentemente privatizados procurassem oferecer condições ainda mais 

generosas. O imposto de renda e as taxas do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) foram reduzidos 

para transformar a Islândia num centro financeiro internacional com baixos impostos. O objetivo era 

mudar a trajetória de Reykjavik, fazendo com que deixasse de ser uma cidade comum, para passar a 

ser uma cidade do mundo, pelo que os gestores urbanísticos aprovaram vários novos e grandiosos 

edifícios públicos e privados (Bagus & Howden, 2012, pp. 26-126). 

A banca pensava que controlava a economia através da competição e cooperação entre si, usando 

as suas ações como garantia e alguns banqueiros assumiram grandes empréstimos dos seus 

próprios bancos e compraram mais ações dos mesmos bancos, inflacionando os preços das mesmas, 

pelo que os preços das ações dos principais bancos cresciam, sem que qualquer dinheiro novo 

entrasse no esquema. Os bancos cresciam mais e de forma mais interligada, sendo que diferentes 

negócios deste tipo estão agora sob investigação criminal, sendo vistos como casos de manipulação 

do mercado. 

Até 2006, a pequena ilha islandesa conseguiu colocar logo três dos seus bancos entre os 300 

maiores do mundo e a superabundância de crédito levou a que as pessoas consumissem de forma 

abundante e exagerada e a que os proprietários e os gerentes se remunerassem cada vez mais e 

melhor, seguindo a lógica de que quanto mais ricos se tornassem, mais atraíam o apoio político. É 

nesta altura que a desigualdade de renda e riqueza cresce, através de medidas políticas e 
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governamentais que aumentaram a carga tributária sobre a população mais pobre, ao passo que os 

banqueiros, por sua vez, faziam grandes contribuições financeiras para os partidos do governo bem 

como empréstimos excessivos para determinados políticos. Com tanto entusiasmo, os governantes 

esqueceram-se de criar uma estratégia para se defenderem de um crescimento económico baseado 

num grande endividamento externo, sendo que o perigo deste tipo de crescimento foi ignorado (Aliber 

& Zoega, 2011, pp. 26-340).  

É em 2006 que surgem as primeiras preocupações na imprensa financeira sobre a estabilidade dos 

grandes bancos islandeses, que começavam então a ter problemas para cativar recursos nos 

mercados monetários de que eram dependentes. O défice da Islândia havia disparado, de 2003 para 

2006, em mais de 15% do PIB em conta corrente (5% do PIB em 2003 e 20% em 2006) tornando-se, 

assim, um dos mais altos do mundo, sendo que o mercado de ações se propagou nove vezes entre 

2001 e 2007.  

Os três maiores bancos islandeses estavam a operar muito além da capacidade do Banco Central 

Islandês (CBI), que lhes garantia apoio em último recurso, e embora as suas responsabilidades 

fossem reais, muitos de seus ativos eram duvidosos. Em 2006, uma agência de notação financeira 

baixou as perspetivas da Islândia de estável para negativa, o que desencadeou uma “minicrise”. O 

valor da coroa islandesa (moeda corrente da Islândia) caiu drasticamente, ao mesmo tempo os 

mercados de ações caíram, aumentaram as insolvências, o valor dos passivos dos bancos em moeda 

estrangeira subiu e a sustentabilidade de dívidas em moeda estrangeira tornou-se um problema 

público (Boyes, 2009, pp. 1-216).  

O Landsbanki, o Kaupthing e o Glitnir, após 2006, continuavam com dificuldades em conseguir 

dinheiro para suportar as compras de ativos e pagar as dívidas reais, a maioria das quais em moedas 

estrangeiras. É assim que nasce algo novo, o Icesave, criado pelo Landsbanki, um serviço online que 

visava garantir depósitos de poupança a retalho através da oferta de taxas de juros aliciantes mais 

elevadas do que nos bancos tradicionais. O Icesave alastrou-se à Inglaterra ainda em 2006 e logo a 

seguir à Holanda, tendo sido rapidamente inundado com depósitos. As entidades do Icesave estavam 

sob a supervisão das autoridades islandesas em vez de serem supervisionadas pelas autoridades 

dos países onde se instalavam e onde foram legalmente estabelecidas filiais. A Agência Reguladora 

Islandesa era constituída por uma equipa de apenas 45 pessoas que entravam e saiam com grande 

rotatividade, passando a trabalhar para os bancos que lhes ofereciam muito melhores condições. 

Ninguém se importou com isto, uma vez que a população seria responsabilizada, em caso de falha, 

pelas indemnizações dos depositantes, pois fora este o acordo assinado entre o Fundo de Garantia 

de Depósito (FGD) do EEE e a Islândia, isto sem que a população islandesa soubesse fosse o que 

fosse sobre o Icesave. Os lucros eram recebidos pelos acionistas do maior banco criador destas 

entidades, o Landsbanki.  

Outra solução que surgiu para as dificuldades que os bancos estavam a ter em levantar novos fundos 

foi ter-lhes sido dado acesso à liquidez sem que para isso tivessem que oferecer ativos como 

garantia. Assim, a jogada foi a venda de títulos de dívida dos três maiores bancos islandeses a 

bancos regionais menores. Desta forma, os títulos passavam pelo CBI e adquiriam empréstimos 
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contra eles sem que para isso tivessem que oferecer garantias adicionais, pois eram os maiores 

bancos que emprestavam de volta aos bancos mais pequenos. A estes títulos deu-se o nome de 

“cartas de amor”, por não passarem de meras promessas, sendo que o CBI foi cúmplice desta 

estratégia de ressurreição dos maiores bancos ao admitir participar neste jogo, aceitando como 

garantia reivindicações sobre outros bancos islandeses (Aliber & Zoega, 2011, pp. 26-340). 

Os bancos aproveitaram para se expandir a nível internacional, abrindo filiais com sede noutros 

países europeus, como o Luxemburgo, efetuando exatamente a mesma venda de títulos de “cartas 

de amor” a essas filiais. Por sua vez, estas vendiam esses mesmos títulos aos Bancos Centrais dos 

seus países ou ao BCE, recebendo em troca dinheiro vivo que, em seguida, passava para a sua sede 

na Islândia. A OCDE calcula que estes títulos de “cartas de amor” possam ter causado prejuízos na 

ordem dos 13% do PIB ao CBI e ao Tesouro (OCDE j), 2011, pp. 1-5). 

A dívida islandesa levou a que o governo, no desespero, oferecesse garantias ilimitadas a todos 

aqueles que efetuassem depósitos bancários. Se essa garantia tivesse sido limitada eles poderiam 

ter conseguido proteger 95% dos depósitos, mas como isso não aconteceu apenas o restante, 5% 

(depósitos dos mais ricos, que incluíam muitos dos banqueiros e políticos), foi aproveitado, isto 

significa que devia de ter havido maiores restrições nos gastos públicos. 

Se por a Islândia ser um país pequeno se previa que a perceção antecipada de colapso seria mais 

fácil, isso não aconteceu, pois o governo recolheu o máximo de apoiantes possíveis, até aqueles que 

se diziam independentes, como é o caso do Instituto de Economia Nacional, que cedeu às ordens do 

governo a partir de 2002, pois o seu objetivo era conseguir controlar a informação externa, sendo que 

só a Câmara de Comércio, os bancos e as agências de notação financeiras emanavam informações 

sobre a economia islandesa e o futuro da mesma.  

Mesmo após esta pequena crise de 2006, os políticos e os banqueiros não tomaram quaisquer 

medidas e o CBI emprestou dinheiro aos bancos para que estes pudessem dobrar as reservas 

cambiais, o que foi pior ainda. 

Em 2007, houve eleições e o povo previa mudanças significativas neste tipo de negócio entre bancos 

e governo uma vez que o partido vencedor foi a Aliança Social Democrática (SDA) que se coligou 

com o IP, que ainda era o partido que dominava a arena política, o que foi uma grande desilusão para 

os eleitores da SDA, pois viram os seus líderes partidários deixarem cair as suas promessas eleitorais 

e apoiarem a contínua expansão do setor financeiro (Aliber & Zoega, 2011, pp. 26-340).  

Ainda o negócio da “Bolha” estava no início, quando surgem publicações negativas sobre este tipo de 

negócio, incluído um relatório do CBI. Contrariamente ao que se era de esperar, em 2007/2008 

surgem relatórios muito mais condescendentes no que a este assunto diz respeito, até mesmo um 

relatório do FMI, o que mais tarde deu a entender que a situação era tão débil que bastava lançar um 

“rastilho” para que a mesma pegasse fogo, daí que, tanto banqueiros como políticos tivessem decido 

tentar transmitir segurança à população de forma a evitar uma corrida desenfreada aos bancos. 
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Em 2008, os três maiores bancos entram em colapso e são nacionalizados, o que levou a que a 

coroa islandesa perdesse 85% do seu valor face ao euro e no final do ano, a Islândia entrasse em 

falência, sendo que a grave crise económico-financeira levou à queda do governo.  

Em 2010, o parlamento islandês toma medidas contra aqueles que julgam ser os culpados da 

situação de falência do país e decide indiciar o seu ex-primeiro-ministro por violação de 

responsabilidade ministerial, acusando-o de ter usado informações privilegiadas em benefício próprio 

(depois de saber, antecipadamente, da situação do país, vendeu as ações que tinha no maior banco 

islandês, em 2008). O secretário das finanças foi julgado e condenado ao cumprimento de dois anos 

de prisão. 

3.2.3.2 A economia islandesa   

Até ao início do século passado, os setores da pesca e da agricultura eram os que dominavam a 

economia islandesa. Após o plano Marshall, a economia e o sistema de proteção social da Islândia 

desenvolveram-se rapidamente e, desde 1994, implementou-se o livre comércio no EEE e esta livre 

circulação veio minimizar a dependência da pesca, permitindo o crescimento industrial, que diminuiu 

entre 2000 e 2002, voltando a crescer entre 2003 a 2005, quando chegou aos 14,2%. 

 

Gráfico 5 - Taxa de crescimento da produção industrial islandesas (%) 

 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ic&v=78&l=pt, consultado em 13 de janeiro de 2013 

 

Na Islândia, o colapso do setor financeiro aumentou substancialmente a dívida pública e depois de 

défices fiscais acima de 10% em 2008/2009, as finanças públicas melhoraram em 2010. O balanço 

fiscal foi de -7,8% do PIB, sendo que o governo continuou a implementar um programa de 

consolidação de médio prazo de forma a melhorar e a restaurar a credibilidade política e o 

crescimento económico no contexto do acordo com o FMI, ainda assim convém relembrar que em 

2010 a dívida bruta era 120,2% do PIB, estando acima da média da OCDE (IndexMundi a), 2012).  
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Após as eleições de 2009, a SDA e o movimento os verdes, de esquerda, formaram governo, sendo 

fervorosos defensores da adesão do país à UE. Mesmo assim, muitos partidos políticos continuam 

em oposição a essa adesão, o que se deve, principalmente, à preocupação dos islandeses em perder 

o controlo sobre os seus recursos. 

 

3.2.3.3 Mudanças políticas com a crise    

3.2.3.3.1 Medidas do governo na gestão da crise antes do FMI 

Ainda antes da chegada do FMI, e em resposta à turbulência que se vivia no mundo financeiro, as 

autoridades islandesas tomaram medidas para reforçar a confiança pública. O CBI alterou as políticas 

da taxa de juro e fez uma maior provisão de liquidez para reduzir as pressões cambiais e dos 

mercados internos; para além disso melhorou ainda o acesso a liquidez cambial através da 

celebração de acordos de swap (permuta - são operações em que há troca de posições quanto ao 

risco e rentabilidade, entre investidores) de moeda com outros bancos centrais nórdicos. O governo 

mostrou-se disposto a aumentar as reservas internacionais do CBI e comprometeu-se a perseguir 

com prudência as reformas do quadro fiscal e do Fundo de Financiamento de Habitação (HFF). Ao 

mesmo tempo, os bancos procuraram fortalecer os seus balanços e aumentar a sua liquidez, pelo 

que os três maiores bancos diminuíram as necessidades de empréstimo, consolidando melhor os 

seus financiamentos através de mercados marginais, da mobilização de depósitos a retalho no 

exterior e de uma redução de custos. As regras apertadas para a concessão de crédito faziam baixar 

significativamente os preços dos imóveis, assistiu-se a um declínio do poder de compra e a uma 

redução acentuada do consumo privado. Tudo isto apesar da desconfiança dos compradores, que 

tornaram ainda mais difícil o seu regresso aos mercados ou até mesmo o seu financiamento (Bagus 

& Howden, 2012, pp. 26-126). 

Isto fez com que o crescimento da produção desacelerasse desde o início de 2008, o que levou a 

uma redução significativa nos gastos domésticos e do volume de vendas a retalho que também 

diminuiu drasticamente, já para não falar do investimento interno, especialmente no setor da 

construção, que chegou mesmo a estagnar devido à forte desvalorização da coroa islandesa, que 

contribuiu para um salto nos preços domésticos, pelo que a inflação anual subiu de 5,1 % no final de 

2007, para 12,7 % em 2008. Com tantas pressões inflacionárias, o CBI elevou a taxa de juros básicos 

para os 15,5 %, o que fez com que os investimentos também diminuíssem em 2009/2010, ao mesmo 

tempo que os riscos de colapso financeiro aumentavam com as perspetivas negativas dos mercados 

externos. 
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Gráfico 6 - Taxa de Inflação islandesa (preço ao consumidor, %) 

 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ic&v=71&l=pt, consultada em 13 de janeiro de 2013 

 

Com uma taxa de inflação tão elevada, a situação fiscal estava a deteriorar-se e começaram a surgir 

pressões para aumentar a carga fiscal, sendo que o orçamento islandês de 2008 implicava já um 

afrouxamento da política fiscal e o compromisso do governo era o de reduzir os impostos e os gastos, 

o que iria contribuir para uma política expansionista nos anos vindouros. O governo previa, mesmo, 

chegar a um défice de 5 % do PIB, em 2010. 

De referir que na Islândia, a maior parcela de gastos vai para os setores da saúde, da educação e 

dos assuntos económicos relacionados com a cultura, o recreio e a religião, sendo que estes gastos 

são depois recompensados por um nível baixo de recursos usados na proteção social, na defesa e 

em serviços públicos gerais. Os governos locais são os principais responsáveis pela educação, pela 

habitação, pelo equipamentos e pelas atividades de cultura, recreio e religião. 50% dos gastos de 

saúde e proteção social são financiados pelo governo central, ao que acresce 30% de gastos em 

serviços públicos gerais, sendo que com a chegada da crise financeira, em 2008, os gastos do 

governo foram orientados para o setor da banca (Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento, 2013, pp. 149-157).  

3.2.3.3.2 Medidas propostas pelo FMI ao governo  

Em 2008, a Islândia já se encontrava sem soluções para a crise financeira que se vivia no país e que 

chegou com a queda do banco americano Lehman Brothers, pelo que teve a necessidade de formular 

um programa abrangente para enfrentar as consequências da crise, para a qual solicitou o apoio do 

FMI. Em outubro de 2008, o FMI chegou, pela primeira vez, à Islândia com o objetivo de traçar um 

esboço do empréstimo que esta instituição ia fazer ao país, de forma a restaurar a confiança no 

sistema bancário e a estabilizar a moeda. O pacote proposto pelo FMI tinha um total de 2 100 biliões 

de dólares e foi concedido através de um mecanismo do Fundo de Financiamento de Emergência 

(FFE). 
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O Conselho Executivo do FMI aprovou o financiamento a dois anos através de um “Acordo Stand-By”, 

disponibilizando de imediato 827 000 000 dólares, sendo o restante pago em oito parcelas iguais, 

sujeitas a revisões trimestrais. Esta instituição previa, com esta medida, preencher 42% das lacunas 

de financiamento para o período de 2008/2010, sendo que os restantes 58% deveriam ser recebido 

de credores bilaterais oficiais (Thomsen, 2008). 

Assim, as medidas propostas pelo FMI centraram-se em responder aos principais desafios:  

Desde logo, procuraram evitar a depreciação mais acentuada da coroa islandesa através da 

manutenção de uma política monetária apertada adequada ao contexto e de uma política de taxa de 

câmbio flexível, bem como da criação de restrições à saída de capitais a curto prazo (Thomsen, 

2008). 

Gráfico 7 - Taxa de câmbio islandesa  

 

1. Taxa de câmbio de (pass-through) é estimada como o efeito cumulativo de um choque de 15% de taxa de câmbio após 8 trimestres em um 

modelo VAR utilizando a abordagem geral de resposta de impulso. O período de estimação é 1985-2005, exceto: Áustria (1998), República 

Checa (1993), Estónia (1996), Hungria (1987), Islândia (1988), Israel (1987), Letónia (1995), Malta (1994) , México (1989), Polônia (1992), 

Portugal (1997), Eslováquia (1994) e Turquia (1995). 

Fonte: http://www.oecd.org/eco/48208267.pdf, consultado em 13 janeiro 2013 

 

As medidas do FMI procuraram, por outro lado, desenvolver uma estratégia global e colaborativa para 

uma reestruturação bancária criando uma estrutura organizacional eficiente para facilitar o processo 

de reestruturação, procedendo de imediato à valorização dos ativos dos bancos, maximizando a 

recuperação de ativos, garantindo um tratamento justo e equitativo dos depositantes e credores dos 

bancos e fortalecendo as práticas de supervisão e do quadro de insolvência (Thomsen, 2008). 

Finalmente, o FMI procurava que a Islândia assegurasse a sustentabilidade fiscal a médio prazo, 

sendo que os estabilizadores orçamentais automáticos foram autorizados a funcionarem em pleno no 

ano de 2009, incluindo o desenvolvimento de um forte plano de consolidação fiscal de médio prazo 

para ser lançado em 2010. Este esforço era necessário para lidar com o aumento, muito substancial, 

da dívida do setor público que era, provavelmente, resultado do custo orçamental de recapitalização 

do sistema bancário para cumprir as obrigações de seguro de depósito para os depositantes de 

sucursais estrangeiras de bancos islandeses (Thomsen, 2008). 
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Gráfico 8 - Dívida pública islandesa (%) 

 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ic&v=143&l=pt, consultada em 13 de janeiro de 2013 

 

Um ponto de inflexão no caso islandês surgiu em 2010, quando o presidente do país se recusou a 

assinar a lei que obrigava o povo islandês a pagar a dívida pública, o que fez com que o FMI 

congelasse, imediatamente, os seus empréstimos. Com esta tomada de posição, foram grandes as 

pressões sobre os islandeses, que sofreram várias ameaças desde o bloqueio das exportações, 

nomeadamente, produtos de pesca; a travagem da ajuda financeira do FMI e o bloqueio das 

negociações de adesão à UE. Para além destas ameaças, o Reino Unido e os Países Baixos, 

prometiam levar a Islândia a tribunal e ganhariam a causa, o que ia obrigar a que a Islândia 

transformasse uma dívida privada numa dívida pública.     

A hipótese de isso acontecer provocou o descontentamento da população em 2010, o que fez com 

que o presidente propusesse uma revisão do acordo com o FMI. Após essa revisão, o novo acordo 

proposto aos islandeses por esta instituição tornou-se bastante mais favorável que o anterior: o 

reembolso poderia estender-se ao longo de trinta anos, de 2016 a 2046 e a taxa de juro, inicialmente 

fixada em 5,5%, não seria mais do que 3% para o crédito holandês e de 3,3% para o britânico, sob a 

reserva, contudo, de que a taxa proposta fosse uma taxa fixa.  

A Islândia terminou o programa do FMI em agosto de 2011, sendo que, as previsões apontavam para 

um crescimento da economia de 2,4% para 2012, devido ao acréscimo do consumo privado e ao forte 

aumento do investimento.  

 

 

 

 

 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 91 

 

 

Gráfico 9 - Contas da administração pública islandesa 

 

Fonte: http://www.oecd.org/eco/48208267.pdf, consultado em 13 janeiro 2013 

 

Os compromissos das autoridades islandesas na implementação e cumprimento do programa de 

ajustamento financeiro proposto pelo FMI foram cumpridos, embora à sua maneira, isto é, tendo 

como principais objetivos proteger o estado social do país e recusando proteger os políticos e os 

banqueiros que contribuíram para o colapso de 2008. O chefe de missão do FMI na Islândia, Poul 

Thomsen, diz que o plano de ajustamento financeiro acordado com a Islândia era constituído por três 

elementos muito importantes:  

“1.Reunir um grupo de advogados, que tinham como objetivo estudar a melhor maneira de evitar que 

os prejuízos dos bancos fossem suportados pelo sector público.  

2.Estabilizar a taxa de câmbio, pelo que foram tomadas medidas não convencionais, como o controlo 

de capitais. 

3.Os estabilizadores automáticos poderem operar por completo no primeiro ano do programa, 

adiando, assim, o ajustamento orçamental.” (Marques, 2012).  

Contudo, contrariamente ao que se poderia esperar, o país não cedeu às pressões externas e aquilo 

que começou por ser uma crise converteu-se numa oportunidade. A crise deu lugar à recuperação 

dos direitos soberanos dos islandeses, através de um processo de democracia direta participativa, 

que conduziu à redação de uma nova Constituição. 

3.2.3.4 O papel da sociedade civil      

Em 2008, o Primeiro-Ministro, Geir Haarde, negociou 2 100 biliões de dólares de empréstimo com o 

FMI. Para além deste empréstimo havia ainda a necessidade de pagar uma dívida de 2 500 biliões de 

dólares aos países nórdicos. A comunidade financeira queria que a Islândia impusesse medidas 

Projeções 
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 Saldo orçamental  

 Receita primária  

 Despesa primária  

 Despesa primária excluindo do défice  

Défice  
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drásticas e a UE e o FMI tencionavam assumir o controlo da dívida islandesa, defendendo que era a 

única solução para que o país pagasse os seus débitos para com outros países.  

Pacificamente, os islandeses começaram a concentrar-se, diariamente, em frente ao Althingi 

(parlamento) exigindo a renúncia do governo em bloco. Os protestos e as confusões continuaram até 

que obrigaram mesmo a que o governo renunciasse e as eleições fossem antecipadas para abril de 

2009, saindo vencedora uma coligação de esquerda. Os esquerdistas, que sempre condenaram o 

sistema económico neoliberal, rapidamente cederam às pressões de que a Islândia deveria pagar 

mais de 3 500 bilhões de dólares. Isto fazia com que cada cidadão islandês tivesse que pagar 130 

dólares por mês (perto de 100 euros) durante um período de 15 anos, com 5,5% de juros, de uma 

dívida contraída pelo setor privado.  

A presunção de que o cidadão é que tinha que pagar pelos erros cometidos pelos bancos privados 

desmantelou-se e a relação entre os cidadãos e o governo transformou-se e trouxe os líderes 

islandeses para o lado do povo. Olafur Ragnar Grimsson, o chefe de Estado eleito em 2009, não 

aceitou ratificar a lei que fazia com que os cidadãos islandeses fossem responsabilizados pela dívida 

bancária, propondo, assim, a medida a um referendo. As respostas ao referendo, que se realizou em 

março de 2010, demostraram que 93% da população estava contra a devolução da dívida e contra 

que o governo assumisse essa despesa, para além disso, os cidadãos instigaram o governo a iniciar 

investigações cíveis e criminais em relação aos responsáveis pela crise financeira (Bagus & Howden, 

2012, pp. 26-126).  

Mas o povo não ficou por aqui. Os islandeses continuaram a revolução e decidiram redigir uma nova 

constituição que libertasse o país do poder exagerado das finanças internacionais e do dinheiro 

virtual. De referir que a constituição islandesa estava em vigor desde 1918 e era uma cópia da 

constituição dinamarquesa substituindo-se apenas a palavra “rei” pela palavra “presidente”. Para isso, 

foram eleitos 25 cidadãos de entre os 522 candidatos (que só tinham que ser maiores de idade e não 

podiam pertencer a nenhum partido político) para escrever a nova constituição. As reuniões eram 

transmitidas online para que o cidadão comum pudesse assistir e enviar os seus comentários e 

sugestões, podendo assim ir acompanhando o desenvolvimento do documento que estava a ser 

redigido (obtiveram 3600 comentários e 370 sugestões) (Aliber & Zoega, 2011, pp. 26-340).  

O resultado de tudo isto foi uma nova Constituição que estatiza todos os recursos naturais, impede o 

governo de ter documentos secretos sobre os seus cidadãos e cria as bases de uma democracia 

direta, onde basta o pedido de 10% da população para que uma lei aprovada pelo Parlamento seja 

objeto de plebiscito. O preâmbulo da nova constituição islandesa não poderia ser mais claro a 

respeito do espírito de todo o documento: "Nós, o povo da Islândia, queremos criar uma sociedade 

justa que ofereça as mesmas oportunidades a todos. As nossas diferentes origens são uma riqueza 

comum e, juntos, somos responsáveis pela herança de gerações, a terra, a história, a natureza, a 

língua e a cultura" (Constitutional Bill, 2011). 
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3.2.3.5 A evolução da economia islandesa   

Após as medidas impostas pelo FMI, e por outras adotadas pelo governo, o objetivo foi o de 

aumentar o saldo mínimo até 2011. Esse saldo reflete medidas de consolidação do governo que são 

muito mais focados na redução da despesa do que no aumento das receitas. As metas do programa 

de consolidação para 2009/2010 foram cumpridas e o défice orçamental reduziu de 6,9% do PIB, em 

2009, para 2,8% do PIB (excluindo o custo único de garantias de empréstimos), em 2010. O 

orçamento de 2011 foi projetado para alcançar um superávit de cerca de 1% do PIB e as medidas de 

consolidação foram, novamente, mais focadas no lado da despesa do que no lado da receita.  

 

Gráfico 10 - Produto interno bruto islandês, per capita 

 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=ic&l=pt, consultado em 13 de janeiro 2013 

 

Os cortes nas despesas envolviam, como antes, o congelamento dos salários e benefícios fiscais, 

cortes seletivos em grandes itens de despesa, como por exemplo, a construção de estradas e os 

benefícios para quem tem crianças; criaram-se metas graduais na contratação de custos 

operacionais e atribuição de subsídios e metas mais rigorosas para a administração geral e começou 

a fazer-se a supervisão dos serviços, tais como, os serviços de assistência e seguro médico.  

No que concerne à receita, realça-se o aumento do imposto de renda de capital e o aumento dos 

impostos temporários sobre o património, bem como o aumento dos impostos nas emissões de 

carbono, na utilização de energia elétrica e no uso de água quente, tudo medidas introduzidas em 

2010.  

Mostramos, a título exemplificativo, algumas das medidas aprovadas na Islândia para atenuar os 

efeitos da crise na sociedade. Podemos constatar que o essencial do sistema de proteção social 

escapou aos cortes do governo, havendo casos em que até foi melhorado (Pena, 2011). 

“- Reforma fiscal: acabou o imposto único, igual para todos (flat-tax) e foram criados três escalões: o 

primeiro, de 37,31%, aplica-se aos rendimentos individuais mensais superiores a 1 300 euros; o 
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segundo, de 40,21%, é aplicado a quem ganha acima de 2 800 euros; e o mais alto, de 46,21%, 

atinge rendimentos mensais acima de 4 150 euros. 

- Subsídio de desemprego: aumentou de dois para três anos e o valor máximo, mensal, é de 1 346 

euros (o salário médio é de 1 800 euros, enquanto o mínimo é de 881 euros). 

- Os cidadãos que não podem pagar a prestação do crédito à habitação têm um ano de moratória, 

durante o qual não são despejados. 

- Os cidadãos que declarem falência são desobrigados das suas dívidas ao fim de dois anos, se a 

sua situação financeira não melhorar. 

- Os salários dos administradores dos bancos são tornados públicos. 

- Foram impostos limites para ao bónus dos gestores. 

- Familiares e amigos de administradores da banca têm limites ao crédito. 

- Grandes empréstimos bancários têm de ser comunicados ao Banco Central. 

- Foram criadas regras para a contratação de funcionários políticos” (Pena, 2011).  

A Islândia pode ser uma pequena ilha com apenas 300 000 habitantes, com uma estrutura social, 

política, económica e administrativa muito menos complexa que a de um grande país europeu, pelo 

que poderá passar a ideia de que é mais fácil organizar-se e levar a cabo este tipo de mudanças. 

Mas a Islândia é também um país que tem outras mais-valias, sendo altamente alfabetizado, estando 

sempre na vanguarda da tecnologia e conseguindo ainda ter uma estrutura governativa que escuta o 

cidadão. Outra mais-valia islandesa prende-se com a grande independência energética, graças às 

suas centrais geotérmicas, embora não possua mais nenhum recurso natural.  

Com a análise deste estudo de caso pode-se ainda observar que os islandeses viveram acima de 

suas possibilidades, endividando-se e especulando no casino financeiro, mas isso é igual ao que 

fizeram o resto dos países guiados por um sistema financeiro liberal e por governos irresponsáveis e 

suicidas que agora “jogam as mãos à cabeça”. O povo islandês é um povo culto, solidário, otimista e 

valente que soube retificar os erros dos políticos e dos banqueiros mostrando-lhes a valentia de um 

povo, indo contra o sistema e dando uma lição de democracia ao resto do mundo. 
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4. ESTUDO CRUZADO DOS ESTUDOS CASO: ISLÂNDIA, BÉLGICA E 

PORTUGAL  

Tendo em conta todo o estudo já realizado, pretende-se compilar, neste capitulo, toda a informação 

de forma a dar relevo ao objetivo e objeto de estudo tendo por base a pergunta de partida traçada e 

as premissas de trabalho testadas. Iremos ainda, aprofundar a analise das variáveis (dependente, 

interveniente e independente) que usamos nesta investigação.  

Assim, na Islândia, à semelhança de outros países nórdicos, a economia é de tipo capitalista39, com 

presença de um estado do bem-estar social, o que faz com que haja baixas taxas de desemprego e 

uma distribuição de rendimentos bastante elevada. Até ao século XX, a população islandesa era 

quase totalmente dependente da pesca e da agricultura, mas partir daí a economia e o sistema de 

proteção social desenvolveram-se rapidamente e, nas últimas décadas, implementou-se o livre 

comércio no Espaço Económico Europeu (EEE), o que veio minimizar a dependência do sector da 

pesca e da agricultura e permitiu, assim, partir-se para novos domínios económicos no setor dos 

serviços, das finanças, do turismo, da tecnologia e de vários tipos de indústrias.  

A Islândia é uma economia de livre mercado com impostos baixos comparados a outros países da 

OCDE (OCDE e), 2011, pp. 1-35) e o sistema de previdência social nórdico é mantido no país, com 

prestação de saúde universal e com o ensino pós-secundário subsidiado para os seus cidadãos 

(Iceland. IS, 2013). Apesar de ser um país altamente desenvolvido continua a ser um dos mais 

pobres do EEE sendo que o forte crescimento económico apenas é visível na modernização de 

algumas infraestruturas.  

O governo islandês utiliza políticas neoliberais para reduzir o défice orçamental e equilibrar a balança 

corrente pretendendo alcançar as suas metas através de contenções a nível da inflação, revendo 

políticas públicas nas áreas da agricultura e da pesca, diversificando a economia e privatização 

propriedades estatais (OCDE tax database, 2013). Ainda assim, a maioria das exportações verifica-se 

no setor da pesca e seus derivados, alumínios, produtos animais, ferrossilício e diatomito, sendo as 

importações mais significativas em produtos petrolíferos e seus derivados, na maquinaria e 

equipamentos, nos alimentos e nos têxteis.  

Já em 2007, a então ministra dos Negócios Estrangeiros islandesa analisou a hipótese da Islândia 

poder, ou não, aderir ao euro, sem ser um membro da UE, por acreditar ser difícil manter uma moeda 

independente (coroa islandesa, moeda nacional) numa pequena economia aberta no mercado 

europeu, pelo que foi lançada (ainda em 2007) uma sondagem para demostrar qual era a vontade 

dos cidadãos islandeses face à adoção do euro, sendo que 53% dos entrevistados eram a favor da 

adoção, 37% opunham-se e 10% estavam indecisos.  

No que diz respeito à Bélgica, a sua economia é uma das infraestruturas de suporte da Europa 

encontrando-se fortemente globalizada (KOF Index of Globalization, 2010), sendo esta a 15.ª maior 

comunidade comercial do mundo (em 2007) (Central Intelligence Agency , 2011) por ser um país 

                                                      
39 Ver texto sobre capital versus trabalho, página 35. 
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altamente industrializado. A força de trabalho altamente produtiva, um Produto Nacional Bruto (PNB) 

alto e as exportações per capita das mais elevadas da Europa são caraterísticas fortes da economia 

belga e as principais exportações verificam-se nos setores automóvel, dos produtos alimentícios, do 

ferro e do aço, dos diamantes lapidados, dos têxteis, dos plásticos e de metais não-ferrosos. Já a 

maioria das importações verificam-se nos alimentos, maquinaria, diamantes, petróleo e derivados, 

químicos, vestuário e têxteis (Economic diplomacy, 2012). 

A economia belga é fortemente orientada para os serviços verificando-se que a região flamenga é 

mais ativa que a região da valónia, com uma economia menos crescida (Expatica.com, 2012). Este 

país, membro da UE, apoia uma economia aberta, bem como o aumento das competências das 

instituições da UE para uma emancipação das economias dos membros em bloco, formando com o 

Luxemburgo um mercado único de comércio através da união aduaneira e monetária criada pela 

União Económica Belgo-Luxemburguesa. 

Sendo a Bélgica um país pioneiro a entrar na Revolução Industrial, duas das suas províncias (Liège e 

Charleroi) rapidamente desenvolveram a indústria mineira e a siderurgia, que vieram a revelar-se 

fundamentais para tornar este país um dos três mais industrializados do mundo até 1910 (Rioux, 

1989). Depois da II Guerra Mundial outras duas províncias (Ghent e Antuérpia) expandiram 

rapidamente a indústria química e petrolífera, embora, mais tarde, a crise do petróleo (1973-1979) 

tenha levado à recessão económica, principalmente na região da valónia, que tinha deixado a 

indústria do aço por esta se ter tornado menos competitiva (U.S. Department of State, 2012). As 

políticas macroeconómicas da Bélgica resultaram numa dívida aglomerada de cerca de 120% do 

Produto Interno Bruto (PIB) em 1980, mas em 2006, o orçamento foi equilibrado e a dívida pública era 

equivalente a 90,30% do PIB (Central Intelligence Agency , 2011).  

Já Portugal integrou a CEE em 1986 e desde então o país entrou num processo de modernização 

num ambiente bastante estável e os sucessivos governos fizeram várias reformas, privatizaram 

muitas empresas controladas pelo Estado e liberalizaram áreas-chave da economia, incluindo os 

setores das telecomunicações e financeiro. O crescimento económico português esteve acima da 

média da União Europeia na maior parte da década de 1990, mas ainda assim, Portugal continuava a 

ser o país com o menor PIB per capita entre as nações da Europa Ocidental e o que apresentava um 

dos mais altos índices de desigualdade económica entre os membros da União Europeia (Aguiar-

Confraria, Alexandre, & Pinho, 2012). 

Portugal desenvolveu uma economia crescentemente baseada em serviços e foi um dos onze 

membros fundadores da União Económica e Monetária (UEM) em 1990, adotando a moeda única 

europeia - o Euro, sendo que a nova moeda começou a circular em 1 de janeiro de 2002 nas onze 

economias fundadoras da UEM (Aguiar-Confraria, Alexandre, & Pinho, 2012). 

A economia portuguesa, tal como a islandesa, tem um passado, maioritariamente, dependente do 

setor agrícola e do setor pesqueiro (que embora se tenham vindo a modernizar ainda têm 

dificuldades em competir com outras frotas europeias). Atualmente, e devido a todo o 

desenvolvimento que se tem registado no país a estrutura da economia portuguesa passou a basear-

se, essencialmente, no setor dos serviços, dos bens não-transacionáveis e da indústria (Rodrigues, 
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2006, pp. 3-34). A balança comercial portuguesa é, há muito, deficitária, com o valor 

das exportações a cobrir apenas 65 % do valor das importações em 2006.  As maiores exportações 

correspondem aos têxteis, vestuário, máquinas, material elétrico, veículos, equipamentos de 

transporte, calçado, couro, madeira, cortiça, papel, entre outras e o país importa principalmente 

produtos vindos da União Europeia: Espanha, Alemanha, França, Itália e Reino Unido (Rodrigues, 

2006, pp. 3-34).  

 

Quadro 3 - Análise económica dos países 

 
Islândia Reino da Bélgica República Portuguesa 

Moeda Coroa Islandesa Euro Euro 

Principais 
atividades 

económicas 

Antigas Pesca e agricultura Mineração; siderurgia; química e 
petrolífera 

Pesca e agricultura 

Atuais Serviços; finanças; turismo; 
tecnologia e indústria 

Serviços Serviços e indústria 

Principais exportações 
Peixe e derivados; alumínio; 
produtos animais; ferrossilício 
e diatomito 

Sector automóvel; produtos 
alimentícios; ferro; aço; têxtil; 
plástico e metais não-ferrosos 

Têxtil; vestuário; máquinas; 
materiais elétricos; veículos; 
calçado; couro; madeira; cortiça e 
papel 

Principais importações 
Máquinas e equipamentos; 
petróleo e derivados; alimentos 
e têxtil 

Maquinaria; diamantes; petróleo e 
derivados, químicos e vestuário 

Combustíveis e lubrificantes; 
materiais de transporte e 
acessórios; produtos alimentares e 
bebidas 

 

Fonte: Produção própria 

 

Posto isto, partimos para a análise das variáveis intervenientes: indicadores económicos, políticos e 

sociais, procurando, de alguma forma, abarcar as áreas mais importantes utilizadas pelos governos 

para gerirem o país.  

 

4.1. Indicadores económicos  

A escolha dos sub indicadores económicos foi realizada tendo por base aquilo que a literatura sugere 

e tendo em conta os nossos objetivos e as respostas que pretendemos para as premissas traçadas. 

  

4.1.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

No que diz respeito à evolução do PIB, quer na Bélgica, quer em Portugal, este teve sempre um 

ligeiro aumento, enquanto na Islândia, o valor baixou de 2008 para 2009 e de 2009 para 2010, 

voltando a subir em 2011. Tal como já tínhamos referido, a Islândia entra em crise em 2008 e começa 

a recuperar da mesma em 2011.   
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Quadro 4- Produto Interno Bruto (biliões $) 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=be&l=pt, consultado em 15 agosto 2013 

4.1.2 Dívida pública 

A dívida pública (tendo em conta a percentagem do PIB), mostrou-se mais estável na Bélgica, tendo 

atingido o valor mais elevado em 2009 e oscilando um pouco entre 2010 e 2011. No caso de 

Portugal, quase duplicou entre 2008 e 2011, revelando ser o país onde a dívida pública mais cresceu, 

ao passo que a Islândia tem o valor mais elevado de dívida pública entre os três países mas, já em 

2008, o seu valor era alto, comparando com os outros. A dívida pública portuguesa e islandesa foi um 

dos fator determinante para que os países entrassem em crise económico-financeira, evidenciando o 

risco de incumprimento das suas obrigações a curto prazo.  

       

Quadro 5 - Dívida pública (% PIB) 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=143&c=be&l=pt, consultado em 15 de agosto de 2013 

4.1.3 Taxa de inflação  

A taxa de inflação fornece a variação percentual anual dos preços ao consumidor em relação aos 

preços ao consumidor do ano anterior. A Islândia é o país que revela taxas de inflação mais elevadas, 

sendo que em 2008 atingiu o valor de 12,7%, muito acima das taxas verificadas em Portugal e na 

Bélgica. Portugal chegou a ter uma taxa de inflação negativa (-0,8%) em 2009 tendo atingido em 

2011 um valor muito próximo do valor belga para o mesmo ano, que foi de 3,5% na Bélgica e de 3,7% 

em Portugal.   

Quadro 6 - Taxa de inflação (preços ao consumidor %) 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=be&l=pt, consultado em 15 de agosto de 2013 

4.1.4 Défice  

Verificamos ainda que o défice islandês é bastante elevado no triénio 2008-2010, sendo que em 2011 

baixou para metade, relativamente ao ano anterior, ficando apenas cerca de 1% acima do défice 

português. A Bélgica foi o país que registou sempre o défice mais baixo, ainda que, em 2009, tenha 
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atingido o valor de 5,6%. Portugal, de 2008 para 2009, triplicou o valor do défice, para um valor 

recorde de 10,2%. O défice, a par com a dívida pública, são dois fatores denunciadores da situação 

em que os países se encontram. Revelando que os gastos e as despeças se encontra acima dos 

ganhos e das receitas o que faz com que o país, mais tarde ou mais cedo, entre em crise económico-

financeira.  

  

Quadro 7 - Défice/Excedente público em % PIB 

 

Fonte: http://www.pordata.pt/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela, consultado em 16 de agosto de 2013  

 

Da análise destes indicadores económicos na sua globalidade, verificamos que a Islândia foi o país 

com pior desempenho e, talvez por isso, tenha sido um dos países mais afetados pela crise. Ainda 

assim, revelou ser aquele que teve maior capacidade para gerir essa fase, efetivando o seu 

crescimento logo em 2011, tal como já havíamos estudado no capítulo III. Já a Bélgica, entre 2008 e 

2011, oscilou um pouco nos valores, mas conseguiu manter sempre algum equilíbrio, sendo que, 

embora com uma dívida pública sempre bastante elevada (este é um problema estrutural da Bélgica) 

o défice se manteve quase sempre dentro dos valores definidos no tratado de Maastricht, uma vez 

que a Bélgica têm excedentes de balança externa que lhe permitem manter o equilíbrio. Por outro 

lado, Portugal foi piorando o seu desempenho, com a dívida pública a subir (até 2011) e com um 

défice superior ao definido nos critérios de participação na UEM, muito por causa das políticas 

expansionistas adotadas pelos sucessivos governos até 2010 que se vieram a revelar inadequadas à 

situação do país, tais como aumentos salariais na função pública sem que houvesse um aumento de 

produtividade.   

4.2. Indicadores políticos 

Entre 2005/2008, o sistema de gestão e regulação analisou os indicadores sobre a extensão das 

práticas de governação destinadas a melhorar a qualidade da regulação nos países da OCDE. Entre 

as práticas mais importantes temos o uso da análise do impacto regulador (AIR) para analisar os 

custos e benefícios da nova regulamentação; a supervisão institucional da qualidade da legislação e 

a criação de programas para reduzir os custos das atividades administrativas para as empresas e 

para os cidadãos. 

Se olharmos para o caso da Bélgica percebemos que, apesar das crises políticas que se arrastam 

desde a sua independência, o país tem conseguido manter-se longe dos problemas económico-

financeiros. As razões mais evidentes para isso prendem-se com diversos fatores: um excedente da 
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balança externa; o facto de ser um dos países mais industrializados da Europa; por ter um Produto 

Nacional Bruto (PNB) bastante elevado e ainda por ter as exportações per capita das mais altas da 

Europa, tudo condições excecionais, raramente conseguidas pelos países e que muito ajudam a gerir 

a crise em situações de recessão mundial.  

Após as legislativas de junho de 2007, Yves Leterme tomou posse, como primeiro-ministro, em março 

de 2008 devido ao impasse para a formação de um governo entre os partidos flamengos e 

francófonos. A tradição política belga diz que a formação dos governos deve integrar elementos das 

duas comunidades do país (Valónia e Flandres) e são as ideologias políticas de cada uma destas 

regiões que fazem com que as formações dos governos sejam sempre demoradas. Ainda assim, 

após a tomada de posse de Yves Leterme, analistas políticos temeram que surgissem algumas 

tensões devido ao debate, necessário, sobre a reforma destinada a dar mais poderes às regiões, 

ideia defendida pelos flamengos, mas que os francófonos encaram com desconfiança (Lenoir, 2008).  

Dois anos depois, Yves Leterme demitiu-se (abril de 2010) no seguimento de um conflito linguístico 

entre francófonos e flamengos, o que fez com que houvesse eleições antecipadas de junho de 2010, 

de onde saiu vencedora a Nova Aliança Flamenga, liderada por Elio Di Rupo. A formação do governo 

não foi imediata, muito pelo contrário (tal como vem sendo tradição) pelo que o rei incumbiu Yves 

Leterme, primeiro-ministro demissionário, de chefiar um governo interino e de propor um orçamento 

para 2011, até a situação da formação do novo governo se encontrar resolvida.  

Só em dezembro de 2011, após 541 dias sem governo, é que Elio Di Rupo conseguiu tomar posse, 

depois de resolvidas algumas questões. Primeiro surgiu um impasse sobre a organização institucional 

do país, que precisou de mais de um ano para ser ultrapassado; depois surgiram divergências no que 

dizia respeito à forma de economizar quase 12 mil milhões de euros num ano, de modo a reduzir 

rapidamente o défice orçamental e a impedir que o país fosse apanhado pela crise da dívida europeia 

(Lusa, 2010). 

Já em Portugal, o Partido Socialista (PS) governou o país entre 2005 e 2011 (2 mandatos), acabando 

José Sócrates, o primeiro-ministro da época, por se demitir por achar que o governo não tinha 

condições para continuar a governar, mas os problemas económico-financeiros começam a 

evidenciar-se logo após as eleições de 2009. Em 2010, e no espaço de um ano surgem, quatro 

PEC’s com medidas recessivas. Ainda assim a sucessão destes pacotes não surtiu os efeitos 

desejados nas contas públicas, muito pelo contrário, levando, cada vez mais, o país para uma 

situação de estagnação. O primeiro PEC surgiu em março de 2010 e foram quatro as principais 

medidas propostas (Barcellos, Afonso, & Moutinho, 2011): 

- Salários da função pública congelados (não aumentariam acima da inflação) e cortes em apoios 

sociais (corte nas despesas do Estado nas prestações sociais); 

- Cortar nos benefícios fiscais para empresas e famílias e evitar ao máximo a subida de impostos; 

- Limitar o endividamento das empresas públicas e alargar a lista de privatizações; 

- Não aumentar a idade de reforma.  
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Ainda assim estas medidas revelaram-se insuficientes e fizeram com que, em maio de 2010, surgisse 

um segundo PEC com medidas adicionais (Assembleia da República, 2010, pp. 2434 (2-13)): 

- Cortes de 5% nas renumerações de titulares de cargos políticos, gestores públicos e equiparados; 

- Aumento de 1% em todas as taxas do IVA, aumento do IRS em 1p.p. nas taxas até ao 3.º escalão e 

em 1,5% a partir do 4.º escalão; 

- Introdução de portagens nas SCUT; 

- Alteração ao regime do subsídio de desemprego, impondo um limite de 75% da renumeração líquida 

para atribuição do subsídio. 

Em setembro, quando apresentado o Orçamento de Estado para 2011 é proposto um novo PEC, em 

que as principais medidas se prendiam com (Ministério das Finanças e da Administração Pública, 

2010, pp. 5940-5943): 

- Redução progressiva dos salários da função pública e congelamento das progressões; 

- Redução das despesas do Estado com a Segurança Social e a Direção-Geral de Proteção Social 

aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) através do congelamento das pensões 

em 2011, redução do Rendimento Social de Inserção (RSI) e eliminação do aumento extraordinário 

no abono de família; 

- Revisão dos benefícios fiscais para pessoas coletivas e aumento de 2 p.p. da taxa nominal do IVA.  

Ainda sem ter a certeza dos resultados que iria conseguir com a implementação destes três pacotes, 

em março de 2011, José Sócrates apresenta o IV PEC que é chumbado na Assembleia da República 

e que faz com que o governo peça ajuda financeira externa e que se demita. 

A chegada da Troika a Portugal ocorre em abril de 2011 e o memorando de entendimento (entre 

Portugal e a Troika) é apresentado em maio do mesmo ano, assinado por três partidos: Partido 

Socialista (PS), Partido Social Democrata (PSD) e Centro Democrático e Social – Partido Popular 

(CDS- PP). 

“Em 8 de Abril de 2011, os ministros do Eurogrupo e do ECOFIN emitiram um comunicado 

esclarecendo que o apoio financeiro da União Europeia (Mecanismo de Estabilização Financeira 

Europeia) e da zona do euro seria prestado no âmbito de um programa de políticas apoiadas em 

rigorosas condições e negociado com as Autoridades portuguesas, com o devido envolvimento dos 

principais partidos políticos, da Comissão em colaboração com o BCE e do FMI.” (Mecanismo 

Europeu de Estabilização Financeira, 2011, pp. 1-35) 

Este memorando define ainda que as transferências financeiras são realizadas trimestralmente e 

estão sujeitas a uma avaliação baseada (Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, 2011, pp. 

1-35): 

- Na observância dos critérios quantitativos de desempenho;  

- No respeito das decisões e recomendações do Conselho da UE no âmbito do procedimento de 

défice excessivo; 
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- Numa avaliação positiva dos progressos realizados no que diz respeito aos critérios de política no 

Memorando de Políticas Económicas e Financeiras (MEFP) e sobre condições específicas de política 

económica. 

Na Islândia, Geir Hilmar Haarde sucedeu no poder a Halldór Ásgrímsson (primeiro-ministro entre 

2004 e 2006), que se havia demitido. Geir Hilmar Haarde, líder do partido da independência, era, em 

2006, ministro dos Negócios Estrageiros e assumiu as funções de primeiro-ministro, mas após a 

minicrise de 2007 e a queda dos três maiores bancos Islandeses, em 2008, o povo revoltou-se contra 

o governo, fazendo com que o mesmo se demitisse, em janeiro de 2009, sucedendo-lhe Jóhanna 

Sigurdardóttir, do partido social democrata, que governou a Islândia entre 2009 e 2013. 

Ainda em 2008 a Islândia entra em bancarrota e vê-se obrigada a pedir ajuda financeira externa ao 

FMI que lhe concede um empréstimo de 2100 biliões de dólares. Este empréstimo é-lhe concedido 

através de um acordo Stand-By, utilizado diversas vezes pelos países membros do FMI a fim de 

superarem os problemas do balanço de pagamentos. Este acordo é um instrumento de crédito criado 

pelo FMI em 1952 e revisto em 2009, tornando-se mais flexível e mais adaptado às necessidades dos 

países, tendo como objetivo agilizar as necessidades de financiamento externo e apoiar as políticas 

criadas para ajudar os países a superar a crise e assim poderem retomar um crescimento 

sustentável. A duração desde acordo é flexível e pode ir até 24 meses (sem nunca exceder os 36 

meses), tendo como objetivo resolver problemas a curto prazo (International Monetary Fund, 2012). 

Na Islândia, a assinatura deste acordo teve três objetivos fundamentais (International Monetary Fund, 

2012): 

- Estabilizar as taxas de câmbio (conter o impacto negativo da crise sobre a economia para restaurar 

a confiança e estabilizar as taxas de câmbio de curto prazo); 

- Promover um setor bancário doméstico viável e salvaguardar as relações financeiras internacionais 

(implementação de uma estratégia que tornasse o sistema bancário sólido); 

- Garantir a viabilidade fiscal de médio prazo. 

Ainda assim este acordo apenas veio cobrir 42% do défice do país, esperando-se que o resto fosse 

recebido de credores bilaterais.    

Juntando os fatores apresentados no capítulo anterior e os apresentados neste capítulo, podemos 

resumir a situação dos países, tendo em conta: os problemas estruturais identificados; as medidas 

políticas que foram implementadas antes da chegada de ajuda financeira externa; as medidas 

propostas aos governos pelos organismos externos (FMI e Troika) e as medidas tomadas pelos 

governos após as propostas apresentadas.  

Assim, os problemas estruturais que conseguimos identificar na Bélgica prendem-se com (OCDE m), 

2011, pp. 1-14):  

- O desemprego, principalmente dos trabalhadores mais idosos e imigrantes e com relações laborais 

débeis; 

- Os desajustes geográficos no que diz respeito ao mercado de trabalho; 
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- A falta de regulamentação no setor das vendas a retalho, que estimule a criação de emprego e de 

concorrência; 

- O desafio de reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, bem como dos níveis de poluição da 

água; 

- A necessidade de alterar as políticas sobre a organização das bacias hidrográficas, com vista a 

torná-las mais eficazes e eficientes, se organizadas por regiões. 

Apesar de a Bélgica não ter entrado em recessão, teve que proceder à adoção de medidas que a 

ajudassem a manter-se afastada dos problemas económico-financeiros que a Europa estava a 

ultrapassar e para isso a Bélgica (OCDE c), 2010, pp. 96-97): 

- Reduziu as taxas e os impostos marginais efetivos, bem como as contribuições para a segurança 

social de trabalhadores com baixos rendimentos e das entidades patronais, com o objetivo de 

aumentar da empregabilidade; 

- Atribuiu um complemento de pensões para aqueles que continuassem a trabalhar após os 62 anos 

(idade da reforma em 2008 e que em 2010 aumentou para 65 anos) e a diminuição do valor do 

subsídio de desemprego à medida que o tempo do mesmo ia aumentando, com vista a tornar o 

sistema de segurança social viável por mais tempo; 

- Criou uma legislação que regula as horas de abertura e fecho das lojas e reduziu os encargos 

administrativos das mesmas, em 2010; 

- Sugeriu a imputação de custos na emissão de CO2 ao setor dos transportes e da habitação e propôs 

a utilização de combustíveis road price, impostos e taxas de congestionamento, promovendo assim, a 

utilização dos transportes coletivos. 

Em Portugal, os problemas estruturais identificados surgem (Banco Central Europeu, 2012, pp. 14-

76): 

- Da falência do Banco Privado Português, em 2008, e do Banco Português de Negócios, em 2009; 

- Da desregulamentação dos mercados financeiros e da fraca, ou insuficiente, supervisão do setor; 

- Da deterioração do setor produtivo, que levou a défices comerciais cada vez mais elevados; 

- Do elevado endividamento das famílias e das empresas; 

- Da queda acentuada das receitas do Estado com o aumento da despesa pública, através de 

prestações sociais, do desemprego e dos compromissos assumidos com as Parcerias Público-

Privadas – PPP;  

- De serviços públicos (como a eletricidade, telecomunicações, portagens, água) demasiado caros 

devido ao custo do endividamento e porque são falhas de mercado que resistem à entrada de 

concorrência.   
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Portugal teve dificuldades em pagar os empréstimos feitos ao exterior, o que fez com que os juros 

fossem cada vez mais elevados e ainda antes de pedir ajuda externa, o governo adota as seguintes 

medidas com vista à resolução da recessão: 

- Redução na despesa pública através da redução das despesas de capital, da antecipação de 

medidas de estímulo à economia para combater os efeitos da crise económica, da redução das 

transferências para o setor empresarial do Estado, do reforço da adoção de medidas de 

racionalização e de sustentabilidade financeira. Estas medidas foram ainda reforçadas através da 

redução de consumos intermédios, da definição de limites de despesa dos fundos e serviços 

autónomos, da cativação de suplementos remuneratórios não obrigatórios e do congelamento de 

admissões de pessoal; 

- Aumento das receitas do Estado através do aumento de todas as taxas de IVA em um ponto 

percentual, da introdução de uma tributação adicional sobre o rendimento das pessoas singulares e 

da aplicação de uma sobretaxa sobre o rendimento das pessoas coletivas; 

- Generalização das condições de recrutamento de recursos e alteração do regime do subsídio de 

desemprego. 

Estas medidas não se revelaram suficientes e em 2011 Portugal foi forçado a pedir ajuda financeira 

externa à Comissão Europeia. Assim, a Troika chega ao país para analisar os problemas estruturais e 

propor soluções. As medidas propostas por este grupo foram de encontro àquilo que tinha sido 

apresentado por José Sócrates no PEC IV e que havia sido rejeitado pelos partidos da oposição: 

- Impedimento total de endividamento do Setor Empresarial do Estado e das Autarquias; 

- Redução dos salários no setor público; 

- Privatização do setor empresarial público; 

- Redução dos apoios sociais (como o subsídio de desemprego e o Rendimento Social de Inserção); 

- Regulamentação da legislação laboral para ajudar a reduzir o peso do Estado na economia; 

- “Reindustrialização” do país, tendo como objetivo a produção de bens transacionáveis em vez da 

produção de bens e serviços não transacionáveis; 

- Redução dos preços dos serviços públicos tais como, a eletricidade, as telecomunicações, as 

portagens ou a água (que têm um valor substancialmente acima da média europeia); 

- Medidas adicionais, mais rigorosas, nas áreas dos recursos humanos, das prestações sociais, da 

saúde, dos investimentos e das transferências para outros subsetores da Administração visando a 

eficiência, a reorganização e a centralização de recursos da Administração Pública e do Setor 

Empresarial do Estado; 

- Novos aumentos de impostos e de contribuições, uma vez que o contributo que era esperado das 

exportações estava aquém do desejado.  

As medidas tomadas pelo governo antes do pedido de ajuda financeira e as medidas propostas pela 

Troika tiveram um efeito perverso e em vez de gerarem crescimento geraram ainda mais receção, 
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uma vez que houve uma retração do consumo e do investimento interno, pelo que o problema do 

défice não só não se resolveu como ainda se agravou.  

Para além das medidas adotadas, quer com os PEC’s, quer com o memorando da Troika, Portugal 

ainda tomou outras medidas com o objetivo de atingir o défice esperado em 2011. Algumas dessas 

medidas ajudaram, mas não se vão poder repetir, sendo disto exemplo a incorporação dos fundos de 

pensões da banca no sistema de Segurança Social.    

Já na Islândia, o principal problema está relacionado com o sector da banca: após a privatização dos 

maiores bancos, em 2003, o país entra totalmente nos fluxos financeiros internacionais com o 

objetivo de expandirem as suas atividades dentro e fora do país. Mas em 2008, os três maiores 

bancos tinham uma dívida muito superior ao PIB do país, o que fez com que estes entrassem em 

colapso e deixassem de cumprir o pagamento das dívidas que tinham com o exterior, isto é, com os 

investidores estrangeiros (Lusa, 2011).  

Tudo isto fez com que viessem à tona os problemas estruturais islandeses (Aliber & Zoega, 2011, pp. 

26-340): 

- Forte desvalorização da coroa islandesa, que contribuiu para um aumento dos preços domésticos; 

- Pressões inflacionárias; 

- Diminuição do investimento em 2009/2010. 

Posto isto, o governo viu-se obrigado a tomar diversas medidas, tais como: 

- O CBI alterou as políticas da taxa de juro e fez uma maior provisão de liquidez para reduzir as 

pressões cambiais e de mercados internos, melhorando ainda o acesso a liquidez cambial através da 

celebração de acordos swap de moeda com outros bancos centrais nórdicos; 

- Todos os bancos procuraram fortalecer os seus balanços e aumentar a sua liquidez e os três 

maiores bancos diminuíram as necessidades de empréstimo, consolidando melhor os seus 

financiamentos através de mercados marginais, da mobilização de depósitos de retalho no exterior e 

de uma redução de custos; 

- O CBI elevou a taxa de juros básicos. 

As novas regras apertadas para a concessão de crédito fizeram baixar, significativamente, os preços 

dos imóveis e assistiu-se ao declínio do poder de compra e à redução acentuada do consumo 

privado, bem como, à redução dos gastos domésticos e do volume de vendas a retalho. Houve ainda 

uma redução do investimento interno, especialmente no setor da construção, que chegou a estagnar. 

As medidas tomadas pelo governo não resolveram o problema e em 2008 a Islândia viu-se obrigada 

a procurar a ajuda do FMI que propõe um acordo Stand-by no valor de 2,1 biliões de dólares a dois 

anos. Este acordo tinha como principais objetivos (Thomsen, 2008): 

- Evitar a depreciação, mais acentuada, da coroa islandesa através da manutenção de uma política 

monetária apertada adequada ao contexto e de uma política de taxa de câmbio flexível, bem como da 

criação de restrições à saída de capitais a curto prazo; 
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- Desenvolver uma estratégia global e colaborativa para uma reestruturação bancária, criando uma 

estrutura organizacional eficiente para facilitar o processo de reestruturação, procedendo de imediato 

à valorização dos ativos dos bancos, maximizando a recuperação de ativos, garantindo um 

tratamento justo e equitativo dos depositantes e credores dos bancos e fortalecendo práticas de 

supervisão e do quadro de insolvência; 

- Assegurar a sustentabilidade fiscal a médio prazo, sendo que os estabilizadores orçamentais 

automáticos foram autorizados a funcionarem em pleno no ano de 2009, incluindo o desenvolvimento 

de um forte plano de consolidação fiscal de médio prazo para ser lançado em 2010. Este esforço era 

necessário para lidar com o aumento, muito substancial, da dívida do setor público que era, 

provavelmente, resultado do custo orçamental de recapitalização do sistema bancário para cumprir as 

obrigações de seguro de depósito para os depositantes de sucursais estrangeiras de bancos 

islandeses.  

Tendo por base os problemas estruturais, as medidas já tomadas e a proposta do FMI, a Islândia 

decidiu (Marques, 2012): 

- Fazer cortes seletivos em grandes itens de despesa através: do congelamento dos salários; dos 

benefícios fiscais; dos benefícios para quem tem crianças; e da construção de estradas.  

- Desenhar metas graduais na contratação de custos operacionais e a atribuição de subsídios, bem 

como, metas mais rigorosas para a administração geral, supervisionando serviços como, os de 

assistência e seguro médico, entre outros; 

- Aumentar a receita através do aumento do imposto de renda de capital, dos impostos temporários 

sobre o património, dos impostos nas emissões de carbono, na utilização de energia elétrica e no uso 

de água quente (medidas introduzidas em 2010); 

- Elaborar uma reforma fiscal: acabou o imposto único, igual para todos (flat-tax), sendo criados três 

escalões: o primeiro, de 37,31%, aplica-se aos rendimentos individuais mensais superiores a 1 300 

euros; o segundo, de 40,21%, é aplicado a quem ganha acima de 2 800 euros; e o mais alto, de 

46,21%, atinge rendimentos mensais acima de 4 150 euros; 

- Imposição de limites no bónus dos gestores; 

- Limitação no acesso ao crédito para familiares e amigos de administradores da banca;  

- Obrigação da comunicação ao CBI de grandes empréstimos bancários; 

- Criação de regras para a contratação de funcionários e políticos 

- Os salários dos administradores dos bancos são tornados públicos; 

- Os cidadãos que declarem falência são desobrigados das suas dívidas ao fim de dois anos, se a 

sua situação financeira não melhorar; 

- Os cidadãos que não podem pagar a prestação do crédito à habitação têm um ano de moratória, 

durante o qual não serão despejados; 
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- O subsídio de desemprego: aumentou de dois para três anos e o valor máximo mensal é de 1 346 

euros (o salário médio é de 1 800 euros, enquanto o mínimo é de 881 euros).  

Analisando, comparativamente, os três países, verificamos que a Bélgica tomou as medidas 

necessárias para evitar a crise económico-financeira, sendo que os problemas estruturais se 

verificavam, sobretudo, no sector do emprego e no setor ambiental. As medidas tomadas foram de 

encontro à resolução desses mesmos problemas. Em Portugal, os problemas estruturais são de 

várias ordens, mas sempre relacionados com o excesso de endividamento do Estado, das empresas 

e das famílias, o que fez com que as medidas adotadas tivessem em conta os problemas 

apresentados. Essas medidas revelaram-se inadequadas uma vez que levaram à falta de confiança 

dos consumidores (internos e externos), que deixaram de consumir e de investir. Os baixos níveis de 

empregabilidade fazem com que haja um aumento do povo necessitado (logo, dependente dos 

apoios do Estado). Além disso, a instabilidade política que se vive no país faz com que os mercados 

financeiros ainda desconfiem da recuperação económica em curso. Na Islândia, a bancarrota deu-se 

devido a um cartel por parte dos maiores bancos que arrastaram o país para uma situação frágil e 

débil economicamente. Ainda assim, a Islândia deu uma resposta muito positiva à crise através da 

aplicação de políticas monetárias e fiscais só possíveis por terem uma moeda nacional, o que se 

revelou determinante no rápido crescimento da economia (através da depreciação da moeda e do 

controlo de capitais). O governo tomou medidas, que não fossem muito recessivas para incentivar o 

investimento e o consumo interno e optou por medidas que, na sua maioria, levassem à redução da 

receita ao invés do aumento da carga fiscal, sendo que se registaram até algumas melhorias em 

diversos sectores. A escolha de medidas de redução da despesa, ao invés do aumento da carga 

fiscal, não são, normalmente, adotadas em situações de crise por terem um impacto a longo prazo e 

não no imediato como é de se esperar, daí que Portugal tenha adotado mais medidas no que diz 

respeito ao aumento da carga fiscal para aumentarem as receitas do que medidas de controlo de 

despesas, em que o resultado não seria instantâneo. Portugal adotou mais medidas de aumento da 

carga fiscal por exigência da Troika e por querer obter resultados mais rapidamente (que era aquilo 

que se esperava).  

Na Bélgica o bom desempenho económico fez com que o país não sucumbisse à crise económico-

financeira que se vive em todo o mundo e que se arrasta, a cada vez mais países europeus. Ainda 

assim, a Bélgica não deixou de viver uma grave crise política tornando-se na nação com mais dias 

sem governo formal.  

Na Islândia, os governantes são, muitas vezes, pressionados pelo povo a demitirem-se, pois a 

sociedade civil, quando descontente com a atuação dos mesmos, manifesta-se e consegue a sua 

demissão. As mudanças, radicais, do poder político dão-se, pois, através de eleições antecipadas 

conseguidas pela população. 

Em Portugal, os governantes demitem-se quando deixam de sentir apoio político para continuarem a 

governar e os problemas políticos são causados, essencialmente, por dificuldades económico-

financeiras. 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 110 

 

Assim, a crise política que se tem vivido na Bélgica não a tem arrastado para uma crise económico-

financeira, já o contrário se verificou, tanto na Islândia como em Portugal, em que os problemas 

económico-financeiros deram origem à demissão dos governos e, consequentemente, à crise política.    

4.3. Indicadores sociais 

Par uma avaliação mais completa e exaustiva dos resultados, procuramos ainda resposta para 

indicadores sociais (PIB per capita, taxa de desemprego, taxa de alfabetismo, índice de 

desenvolvimento humano – IDH) julgados reveladores de algumas decisões políticas, em detrimento 

de outros e, portanto, com interferência nas premissas de trabalho desta investigação.  

4.3.1 PIB per capita  

Assim, o rendimento per capita foi avaliado através da distribuição do PIB em paridade com o poder 

de compra da população, tendo-se verificado que a Bélgica e a Islândia têm valores semelhantes e 

mais elevados do que Portugal, mas na Bélgica o valor tem vindo a subir desde 2008, enquanto que 

na Islândia o valor baixou de 2008 a 2010, quando se deu o pico da crise neste país, voltando a subir, 

ainda que ligeiramente, em 2011, quando a Islândia já se encontrava em crescimento económico. Em 

Portugal, e apesar da crise, o rendimento per capita também cresceu entre 2008 e 2011. 

 

Quadro 8 - Produto interno bruto per capita (US$) 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=be&l=pt, consultado em 30 de julho de 2013 

4.3.2 Taxa de desemprego 

Este indicador contém a percentagem da força de trabalho que está desempregada. Em situações de 

crise como a que se vive atualmente o desempego é sempre um dos setores mais afetados. Assim, 

verificamos que na Islândia, país habituado a baixas taxas de desemprego, este valor subiu 

drasticamente entre 2008 e 2009, passando de 1,6% para os 8%. Em Portugal, apesar da subida ter 

sido menor, também se registou um aumento da taxa de desemprego, que se foi agravando até 2011. 

Na Bélgica, registaram-se apenas ligeiras oscilações, pouco significativas, mas este país não teve 

crise económico-financeira.    

Quadro 9 - Taxa de desemprego (%) 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=be&l=pt, consultado em 1 de agosto de 2013 
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4.3.3 Taxa de alfabetização  

A definição de alfabetização (capacidade de ler e escrever em uma determinada idade) cobre a 

população total e é utilizada em percentagens. Baixos níveis de alfabetização e educação, em geral, 

podem impedir o desenvolvimento económico de um país, especialmente num mundo em rápida 

transformação impulsionada pela tecnologia como é o nosso mundo atual. 

Dos dados que dispomos, observamos que os valores de alfabetização são bastante elevados nos 

três países, sendo que a Bélgica e a Islândia revelam um maior desempenho com 99% da população 

alfabetizada. A alfabetização dos cidadãos é muito importante no desenvolvimento de uma nação, 

sendo que os indivíduos mais diplomados estão menos propensos ao desemprego e conseguem 

maiores rendimentos do trabalho do que os seus homólogos menos alfabetizados (OCDE, 2013, pp. 

13-19).  

Quadro 10 - Taxa de alfabetização (%) 

 

Fonte: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=39&c=be&l=pt, consultado em 3 de agosto de 2013 

 

4.3.4 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Podemos definir o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como uma medida comparativa usada 

para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano, sendo que esta medida ajuda a 

classificar os países como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento 

(desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo).  

O IDH avalia a esperança média de vida, a média de anos de escolarização e o Rendimento Nacional 

Bruto - RNB per capita dos países e é usado anualmente (para produção de um relatório) pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1993.    

Ao estudarmos o IDH, verificamos que a Islândia continua a ser o país (entre os que estudamos) mais 

bem classificado encontrando-se na 13.ª posição, com uma taxa anual de crescimento sempre na 

ordem dos 30%. A Bélgica e Portugal encontram-se na 17.º e na 43.º posições, respetivamente, 

sendo que a taxa de crescimento belga ronda os 10% enquanto que a portuguesa chega aos 40%. 

No que diz respeito aos indicadores avaliados pelo IDH (esperança média de vida, média de anos de 

escolaridade e o RNB), os valores encontram-se muito próximos, no que diz respeito à esperança 

média de vida e na média de anos de escolaridade, existindo apenas um distanciamento no que diz 

respeito ao RNB per capita, que é muito inferior em Portugal e maior na Bélgica do que na Islândia.  
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Quadro 11 – Tendências do IDH, 1980 - 2012 

 

Fonte: http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh-2013.pdf, consultado em 3 de agosto de 2013  

 

 

Quadro 12 - IDH e seus componentes 

 

Fonte: http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh-2013.pdf, consultado em 3 de agosto de 2013  

 

 

Ao analisarmos este indicador percebemos que Portugal é o país com pior desempenho social e 

aquele que consegue ter um rendimento per capita mais baixo, uma taxa de alfabetização mais baixa, 

uma posição mais baixa no IDH logo leva-nos a ser o país com a taxa de desemprego mais elevada. 

Todos estes fatores analisados são importantes para que exista crescimento e desenvolvimento 

económico-financeiro. A situação do desenvolvimento humano faz com que existam progressos nos 

países, sendo este o caso da Islândia e da Bélgica. É também o desenvolvimento humano que faz 

com que exista uma maior integração social, através da alfabetização e da distribuição justa e 

equitativa do RNB per capita, ajudando a que exista uma maior segurança humana nas nações 

(Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, 2013, pp. 149-157).  

A modernização da demografia e uma melhor educação fazem com que o crescimento dos países se 

torne mais equilibrado e viável e ajudam a tentar minimizar o impacto negativo da taxa de 
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envelhecimento das populações uma vez que, se não se registarem mais nascimentos a taxa de 

renovação humana dificilmente fica assegurada, o que trará problemas a nível de sustentabilidade 

dos sistemas de segurança social vigente nos países em análise (Programa das Nações Unidas para 

o desenvolvimento, 2013, pp. 149-157).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Mestrado em Gestão e Política Públicas 
““O papel dos governos na crise económico-financeira de 2008 a 2011. Os casos de Portugal, Islândia e Bélgica.” 

 

 

Patrícia Poeiras n.º 210231 Página 117 

 

O papel dos governos islandês, belga e português na gestão da crise económico-financeira no 

período de 2008 a 2011 revelou-se o objetivo fundamental desta investigação, tendo porém em conta 

fatores determinantes que ajudam a explicar e a compreender as diferentes respostas políticas que 

foram dadas por estes governos para gerir a crise. 

Nestes estudos, concluímos que os governos revelaram-se fundamentais na gestão da crise 

económico-financeira, tendo adotado medidas de austeridade ou políticas monetárias para resolver a 

situação. A capacidade de adotar medidas monetárias de forma soberana revelou-se um fator de 

sucesso na gestão da crise, sendo estas apenas possíveis no caso da Islândia, com um governo 

autónomo, uma vez que Portugal e a Bélgica, membros da UE e também da Zona Euro, não têm 

muitos instrumentos de política económica disponíveis, uma vez que estão obrigados a seguir 

políticas comuns. De mencionar que, mesmo nos instrumentos disponíveis para os países da UE, 

nomeadamente os associados às políticas orçamentais, as limitações são elevadas devido à 

existência de objetivos de consolidação orçamental.  

Assim, a Islândia optou por adotar medidas políticas menos austeras do que Portugal, o que se 

revelou ser um fator determinante na superação da crise económico-financeira. Assim, a Islândia, que 

entrou em crise em 2008, conseguiu sair da mesma logo em 2011, chegando mesmo a crescer, já 

Portugal, que entrou em crise em 2011, ainda não recuperou da mesma. O facto de Portugal 

pertencer à UE tem limitado o espaço de manobra dos governos, encontrando-se sob um programa 

de ajuda financeira externa (que impõe medidas de austeridade) e que tem de obedecer a 

instrumentos políticos emanados pela entidade supra estadual em que se encontra inserido. 

O caso belga demostra, por seu lado que, apesar da crise económico-financeira estar a afetar muitos 

países com governos formais instituídos, é possível que existam exceções e países sem governo 

mantenha-se fora dela. É verdade que a Bélgica escapou à crise económico-financeira porque as 

condições financeiras do país serem muito melhores do que a dos outros casos, o que lhe permitiu 

fazer uma melhor gestão da crise adotando, apenas pontualmente, medidas de austeridade que se 

mostraram fundamentais para a manutenção do país sem crise económico-financeira. De referir, no 

entanto, que a exceção do caso belga não desvirtua a conclusão fundamental relativa à importância 

dos governos na gestão desta crise, uma vez que foram as condições financeiras do país que lhe 

permitiram escapar à mesma, embora vivendo apenas com um governo de gestão. 

Esta conclusão vem responder à pergunta de partida em que os governos se revelaram atores 

determinantes na gestão da crise económico-financeira de 2008. 

Os indicadores traçados para fazer a análise dos três países indicadores económicos (PIB, défice, 

dívida pública e taxa de inflação), indicadores políticos (alterações de governos entre 2008 e 2011, 

Plano de Estabilidade e Crescimento – PEC, Memorando da Troika, Acordo Stand-By); e indicadores 

sociais (taxa de desemprego, PIB per capita, taxa de analfabetismo, Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH) serviram para resumir e sistematizar a informação sobre cada um.  
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Desta forma, conclui-se que a Islândia é o país com pior desempenho económico no período entre 

2008 e 2011, embora no último ano analisado, quer a taxa de inflação, quer o défice tenham 

melhorado, e este último, significativamente, de 2010 para 2011. 

Já no que diz respeito aos indicadores políticos, a Islândia e Portugal são aqueles que conseguem 

manter uma maior estabilidade embora as situações de crise económico-financeira vividas nos dois 

países tenham levado à queda dos governos. No caso islandês, por pressões sociais, uma vez que 

os cidadãos descontentes levaram à demissão do governo, e em Portugal, por falta de apoio 

parlamentar sobre os PEC’s, que também conduziu ao pedido de exoneração do governo. Na 

Bélgica, as questões políticas foram as que se mostraram mais sensíveis, uma vez que o país se 

encontra dividido em duas regiões: a região de Flandres, e a região da Valónia, com enormes 

assimetrias económicas, ideológicas e políticas entre o norte e o sul. O que constantemente leva a 

população a manifestar-se e revoltar-se sempre que é necessário formar um novo governo. 

Os indicadores sociais mostram que a Islândia é o país que oferece maior proteção social aos seus 

cidadãos, o que se verifica até nas medidas políticas escolhidas para superar a atual crise 

económico-financeira, já que foram adotadas mais medidas do lado da diminuição da despesa em 

vez de serem adotadas medidas do lado do aumento da receita (mais comuns em situações de crise 

por terem uma maior rapidez de resultados). Por isso é, o país com melhor desempenho neste tipo de 

indicador. A Islândia tem ainda um PIB per capita e uma taxa de alfabetização superior aos outros 

dois estudo casos (a Bélgica e Portugal), uma taxa de desemprego mais baixa, até mesmo que a 

Bélgica, e por isso é, de entre os três, aquele que tem o melhor posicionamento no IDH.     

Quanto à primeira premissa traçadas sobre a capacidade dos governos moldarem a política 

monetária revelou-se um fator determinante para a gestão da crise económico-financeira como nos 

demostra o caso da Islândia e de Portugal, em que, apesar da crise económico-financeira ter trazido 

a crise política e a troca de governos os mesmos revelar-se fundamentais na implementação de 

medidas políticas para resolução desta.  

No que diz respeito a capacidade de cada governo para definir o nível de austeridade das medidas 

adotadas também se revelou ser um fator determinante para a gestão da crise económico-financeira 

uma vez que a Islândia, apesar de ter recorrido ao FMI para superar a crise não se deixou manipular 

pelas medidas que lhe foram impostas. Mostrando capacidade para implementar outras medidas, 

diferentes daquelas que o FMI propunha, para resolver a débil situação. Já Portugal vesse obrigado a 

adotar as medidas que lhe são propostas pela Troika uma vez que se encontra integrada na UE.  

Assim, o facto de Portugal e a Bélgica pertencerem à UE e à Zona Euro mostrou ser um fator 

limitativo da ação dos governos, o que tem atrasado os processos de recuperação económico-

financeira devido à existência de uma política económica comum que obedece a regras 

supraestaduais definidas pela UE40.   

                                                      
40 Recomendação do Conselho 2008/390/CE, de 14 de maio de 2008, sobre as orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-
membros e da comunidade (2008-2010). Jornal oficial L 137 de 27.05.2008. 
Recomendação do Conselho 2008/410/UE, de 13 de julho de 2010, sobre as orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-
membros e da União (2008-2010). Jornal oficial L 191 de 23.07.2010. 
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Deste modo conseguimos alcançar o objetivo fundamental deste trabalho em que analisamos fatores 

determinantes que explicaram as diferentes respostas políticas à crise económico-financeira de 2008, 

no período de 2008 a 2011, sendo que encontramos muitos fatores que influencia e determinam 

essas respostas, tais como a autonomia para adotar medidas de austeridade, ou não, e o facto de 

poder alterar as políticas monetárias, bem como o facto de pertencer a uma entidade supra estadual.    
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Este trabalho tem algumas limitações que se prendem com a amostra, com o período temporal bem 

como com o facto da crise económico-financeira ainda não ter estabilizado. 

A limitação da amostra tem a ver com o facto de termos escolhido apenas três países podendo isso 

ser um fator que influenciou os nossos resultados, ainda assim, escolhemos estes países como 

poderíamos ter escolhido outros que nos poderiam conduzir a outros resultado. Ainda assim, a nossa 

escolha assentou em três pressupostos: 

• Um país não membro da UE com crise económico-financeira; 

• Um país com crise política que não teve crise económico-financeira; 

• Um país ainda em processo de ajuda financeira externa. 

Além disso, a seleção de apenas três países deveu-se ao limite temporal que tínhamos para fazer a 

análise dos mesmos, uma vez que para além desta investigação ainda temos também uma vida 

profissional bastante preenchida.  

O facto do estudo se referir apenas a um período único de análise, entre 2008 e 2011, também se 

revelou uma limitação, pois a crise económico-financeira ainda sofreu um agravamento após esse 

período, tendo influência sobre os países e os fatores por nós estudados, pois o facto de ainda 

estarmos em mutação constante é muito importante. 

Seria, porventura, muito vantajosos poder ter visitado os países em questão e podermos ter realizado 

algumas entrevistas a pessoas da área, ministros, secretários de Estado da Economia e das 

Finanças (se possível dos três países) a académicos e a outros peritos internacionais. 

Outra limitação que podemos apontar foram os recursos de que dispusemos, sendo que não tivemos 

qualquer apoio, foi muito difícil recolher algumas informações necessárias e importantes para um 

aprofundamento dos resultados. 

Para investigações futuras propúnhamos assim que se reaplicasse o nosso estudo a outros países, 

de preferência num número maior de países e num período temporal mais alargado que ajudassem a 

aprofundar e aperfeiçoar o tema em análise. Ainda assim, consideramos ter reunido um conjunto de 

informações que se afiguram úteis para encetar novos estudos nesta linha. 

Apesar de tudo, foram despendidos oito meses para a recolha e seleção de informação relevante, 

bem como, para a realização de leituras de obras sobre os temas da nossa investigação e foram 

precisos mais dois meses para a organização dos conteúdos recolhidos para que a dissertação 

ganhasse relevância e consistência. O início da redação só foi possível após a reunião de todas estas 

informações.   
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