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Debate A crise do euro e o futuro

Qual é o caminho que Portugal quer seguir?

A 
ideia de que mais de uma dúzia de países pode-
ria viver permanentemente numa união mone-
tária sem uma apertada harmonização fi scal e 
política revelou-se irrealista devido à divergên-
cia económica, social, política e, talvez mais 

importante, cultural. Compreensivelmente, o momento 
de adesão foi de orgulho para os portugueses, uma vez 
que puderam juntar-se à Europa moderna e desenvolvida. 
Neste contexto, o futuro de Portugal desenhava-se pro-
missoramente dourado. Porém, embora os portugueses 
defendam convictamente que a união monetária europeia 
pode ter sucesso, a permanência de Portugal nesta união 
levanta-nos sérias preocupações. 

Alegam estes que se uma única moeda funciona nos 
EUA por que não há-de funcionar na UE? Nos EUA exis-
te uma apertada união fi scal, política e legislativa, ao 
contrário da UE. Por um lado, quando alguns estados 
pobres como o Mississípi ou a Luisiana necessitam de 
apoio fi nanceiro dos estados mais ricos como Nova Iorque 
ou Califórnia, estas transferências de apoio são obriga-
toriamente efectuadas. Acresce que, por força do fi gu-
rino legislativo, ninguém, nem o governador de Nova 
Iorque, nem o da Califórnia, nem o próprio Presidente 
dos EUA, pode opor-se a estas transferências. Por outro 
lado, estes apoios fi nanceiros não só não são emprésti-
mos (pelo que não são reembolsáveis), como também 
ninguém pode colocar condições, designadamente, de 
redução de défi ce, medidas de austeridade, cortes nos 
salários, etc. Ora, é exactamente isto que falta à UE, em 
concreto, uma provisão para a transferência de fundos 
das nações mais ricas para as nações mais pobres, com a 
qual os líderes dos países mais ricos não só não possam  
mostrar-se indisponíveis ou relutantes para efectuare 
essas transferências, mas também os impeçam de impor 
a essas nações inaceitáveis condições de empréstimo 
( juros agiotas, austeridade, etc.) da conveniência dos 
países emprestadores, tal como se tem verifi cado na ac-
tuação da chanceler alemã. Por último, a cultura de mo-
bilidade geográfi ca nos EUA permite que as populações 
se desloquem facilmente dos estados em difi culdade para 
os estados mais prósperos, onde haja mais e melhores 
oportunidades de vida. Dado que a língua e a cultura é a 
mesma em todos os estados, não se colocam problemas 
de integração. Assim, nos EUA esta mobilidade não só é 
bem aceite como é mesmo encorajada, ao contrário da 
UE, onde, embora seja legal a emigração entre os países 
da UE, não é, contudo, tão fácil a integração. 

Desta forma, o que poderá Portugal fazer? Assumindo 
que Portugal elege como objectivo a sua permanência no 
euro, há várias questões que deverá enfrentar. Dessas 

questões, a mais importante é a falta de compe-
titividade das empresas portuguesas em virtude 
dos seus elevados preços. A razão está obvia-
mente na “armadilha do euro”, dado este não 
poder fl utuar relativamente a outras moedas, 
permitindo desse modo o ajustamento natural 
dos preços aos mercados. Apesar do euro caro 
ser muito conveniente às economias do Norte 
da Europa, que apresenta produtos não-com-
paráveis de elevada qualidade (Mercedes, BMW, 
Gucci, Prada, etc.), não é, todavia, adequado 

para os países com economias menos competitivas co-
mo a portuguesa. Não é despicienda ainda a questão da 
fraca procura doméstica portuguesa resultante quer das 
sucessivas vagas punitivas de medidas de austeridade, 
quer da pequena dimensão do mercado interno. Neste 
sentido, o facto de cerca de 65% da procura nacional re-
sultar de compras do Governo torna fácil compreeender 
o impacto da forte contenção orçamental na economia 
nacional. Se a tudo isto somarmos o fortíssimo aumento 
da carga fi scal, bem como os pesados cortes nos salários 
do sector público, o resultado é inevitavelmente uma 
espiral negativa recessiva. 

Ironicamente, a estabilidade fi nanceira tão desejada 
pelo Governo português revelar-se-á uma ilusão à medida 
que o país caminha inexoravelmente para uma espiral 

defl acionária, onde as empresas morrem ou encolhem, 
com as consequentes e constantes quedas na receita fi s-
cal, agravando ainda mais o défi ce (mais ainda do que 
aquele existente antes da implementação das medidas 
de austeridade). Desta maneira, haverá muito poucas 
empresas a quem taxar. Pode-se assim concluir que a 
tentativa do Governo português de controlar o défi ce e 
a dívida com cortes nos salários dos funcionários públi-
cos e na despesa e com o fortíssimo aumento de todos 
os impostos, tudo em simultâneo, no fi m, revelar-se-á 
completamente inefi ciente e resultará no downgrade quer 
dos bancos, quer da dívida pública e, subsequentemente, 
no aumento incomportável dos juros. 

Neste sentido, é pertinente perguntar: como pode 
Portugal sair deste lamaçal? O caminho a prosseguir 
para o crescimento económico, o qual não tem sido 
sufi cientemente afl orado, envolve a comercialização de 
novos produtos portugueses e de outros já existentes 
nos mercados emergentes. Estamos convictos de que 
este será o objectivo mais promissor para o futuro das 
empresas portuguesas, embora exija não só uma nova 
forma de pensar, mas também uma nova predisposição 
e abertura a novos conceitos e culturas. Felizmente, 
observamos esta predisposição entre as gerações mais 
novas. Num recente artigo intitulado How Portugal Can 
Grow, publicado na Forbes Magazine (Novembro 2011), 
Peter Cohan, orador convidado da Silicon Valley Comes 
to Lisbon Conference, realizada recentemente em Lisboa, 
refere o seguinte: “O maior desafi o que os portugue-
ses enfrentam é a sua cultura de inércia. Ao contrário 
da Índia, em que os empreendedores não hesitam em 
apanhar um avião e voar até Silicon Valley para obter o 
capital necessário para as suas start-ups. Ora, os jovens 
empreendedores portugueses ainda não mostraram 
que também o podem fazer. Contudo, baseado nas de-
zenas de jovens empresários que eu conheci nesta con-
ferência, verifi co que há uma quantidade signifi cativa 
de energia, paixão e elevado conhecimento tecnológi-
co de nível mundial que tem saído das universidades 
portuguesas”. 

Por isso, Portugal necessita de uma mudança na sua 
cultura de inércia, baixa auto-estima e baixa autocon-
fi ança e deverá colocar as seguintes questões: o que é 
que nós sabemos fazer bem? E quais são as aspectos cul-
turais que, embora nos tenham servido muito bem ao 
longo de séculos, não servem neste mundo globalizado, 
caracterizado por descontinuidades, imprevisibilidades 
e mudanças? Na nossa opinião, o futuro pertence às ge-
racões mais novas, em virtude da sua predisposição para 
a inovação, conhecimento tecnológico e aos seus espí-
ritos mais abertos. Acreditamos também que a geração 
mais velha — o grupo de orientação internacional que 
constituem as elites dos negócios, das universidades e do 
Governo — podem desempenhar um papel fundamental 
nas mudanças culturais necessárias, dado possuírem a 
vantagem de terem viajado e vivido em diferentes culturas 
e, deste modo, terem observado o que e por que funciona 
bem noutros países e aquilo que não funciona bem. For-
temente apetrechados com estes conhecimentos, quando 
voltam a Portugal, estão em posição de implementar as 
necessárias mudanças na cultura, mantendo, no entanto, 
aqueles aspectos da cultura nacional que representa o 
melhor que o país tem para oferecer. 

Na nossa perspectiva, Portugal está na mesma encruzi-
lhada que se encontrava a Inglaterra depois da II Guerra 
Mundial. Depois de os nazis e de os japoneses terem sido 
derrotados e a paz restaurada, o Império Britânico foi 
confrontado com a independência das suas colónias. 
Todavia, as elites britânicas recusaram-se a aceitar a nova 
realidade e as dramáticas mudanças para o Império. Desta 
maneira o povo inglês assitiu impotentemente à queda 
da sua infl uência, poder, riqueza e competitividade a to-
dos os níveis, pagando um elevado preço em termos de 
diminuição do seu nível de vida e autoconfi ança na nova 
ordem mundial. Assim, a questão que aqui colocamos é: 
qual o caminho que Portugal quer seguir?
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Tribuna “Doença dos pezinhos”

Em nome da vida, 
uma decisão inadiável

A 
paramiloidose (polineu-
ropatia amiloidótica fami-
liar), designada popular-
mente por “doença dos 
pezinhos”, foi descrita 

pela primeira vez na década de 50.
É uma doença de transmissão here-

ditária. Na altura da sua identifi cação, 
que se deve ao génio clínico e cien-
tífi co do médico português Corino 
de Andrade, os doentes afectados vi-
viam, na sua grande maioria, concen-
trados nas zonas de Vila do Conde, 
Póvoa do Varzim e Barcelos, com um 

segundo núcleo em Unhais da Serra. 
Entretanto, com as alterações decorrentes da mo-

bilidade populacional, a doença foi-se espalhando 
pelo território nacional. A paramiloidose manifesta-
se, habitualmente, durante a juventude dos que são 
portadores do gene alterado, também ele identifi cado 
por uma notável investigadora portuguesa, Maria João 
Saraiva. Em cada família afectada, a probabilidade de 
transmissão da doença é de 50%. Depois das primeiras 
manifestações, a progressão ocorre de forma rápida, 
com perda da capacidade de trabalho e da autonomia. 
Sem tratamento, a maior parte dos doentes morrerá 
no espaço de uma década.

A paramiloidose causa um enorme sofrimento aos 
doentes e às suas famílias. Apesar da enorme evolução 
científi ca e tecnológica da Medicina nas últimas déca-
das, a paramiloidose não teve, até agora, tratamento 
efi caz. A única opção terapêutica é a transplantação do 
fígado. Trata-se de uma área em que o nosso país é líder 
mundial. Mas a transplantação tem limitações signifi ca-
tivas. Por um lado, a sua realização atempada depende 
da disponibilidade de órgãos, sempre variável. Acresce 
que, embora tenham ocorrido importantes avanços nos 
últimos anos, com um notável contributo do Serviço 
Nacional de Saúde, a transplantação do fígado tem uma 
mortalidade ainda elevada. Isto é particularmente dra-
mático porque, neste caso, a intervenção é realizada em 
pessoas jovens e que estão relativamente bem porque 
estão numa fase muito inicial da doença. 

Estes factos permitem perceber a extraordinária on-
da de esperança gerada, entre os doentes e a comuni-
dade profi ssional que os acompanha, pela descoberta 
de um promissor tratamento com um novo fármaco, 
o tafamidis. Nos ensaios clínicos realizados, em que 
participaram também centros portugueses, o efeito 
positivo do fármaco foi confi rmado. Isso levou a que, 
em Julho de 2011, a agência de regulação europeia em 
matéria de medicamentos (EMA, European Medici-
nes Agency) emitisse uma recomendação no sentido 
de ser autorizada a introdução no mercado do novo 
produto. Essa recomendação viria a ser adoptada pela 
Comissão Europeia em Novembro.

A partir deste momento, não subsistem razões que 
impeçam a disponibilização do fármaco aos doentes 
portugueses. Aliás, o Infarmed autorizou já a adminis-
tração do  medicamento a dois doentes, no âmbito do 
procedimento de Autorização de Utilização Especial 
(AUE). Falta, agora, a decisão de generalizar o uso do 
medicamento aos doentes que dele necessitam de 
forma urgente e inadiável. Trata-se, como seria de 
prever, de um fármaco caro. Mas a transplantação e 
a perda de uma vida produtiva são dispendiosas. E a 
vida humana? Que valor terá? Mesmo numa conjuntu-
ra de restrições e de consolidação orçamental, é uma 
decisão que se impõe.  O seu adiamento obriga, cada 
semana que passa, alguns doentes a optar pela trans-
plantação hepática, com risco de vida e com aumento 
da despesa pública. Não podemos permitir que um 
assunto desta importância seja dominado por uma 
visão burocrática e egoísta. Os valores humanistas e 
solidários têm que falar mais alto.
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