
Quem beneficia com a redução do Défice (orçamental) e da Dívida (pública)? 

 

A redução drástica do Défice orçamental e da Dívida pública tem sido apresentada, pelo governo de 
António Costa, como um motivo de grande satisfação. 

Para os trabalhadores e para as populações, a obtenção destes objectivos enaltecidos por António 
Costa poderá constituir motivo de regozijo? 

Se as metas estabelecidas por Bruxelas (de redução do Défice orçamental) têm sido atingidas e até 
ultrapassadas por António Costa, isso tem sido conseguido, sacrificando o investimento público e à custa das 
cativações1 com que o Governo tem asfixiado financeiramente os serviços públicos. 

Em entrevista à “Antena 1” (27.ABR.2017), Marcelo R. Sousa afirmava: 

“Para se chegar ao Défice a que se chegou [2% do PIB], o Governo optou, um pouco como o Governo 
anterior [governo PSD-CDS], por sacrificar investimentos públicos, para garantir um determinado 
objectivo (…) em termos de Défice.” 

A União Europeia e o FMI felicitaram o Governo pela sua “performance” orçamental.  

Os rasgados elogios tecidos pelo FMI e pela União Europeia mais não são do que a congratulação dos 
“mercados” pelo empenho do Governo no pagamento dos juros e da dívida. 

Motivo de regozijo ou satisfação haverá certamente para o capital financeiro, ou seja, para os ditos 
“mercados”, mas não para a população trabalhadora. 

A redução do Défice Orçamental e da Dívida Pública determina a penúria do investimento público, o 
desmantelamento crescente dos serviços públicos e a degradação das condições de vida da população 
trabalhadora. 

Com a redução do Défice orçamental e da Dívida pública, o que de facto o Governo está a fazer pagar, 
à população trabalhadora, é a dívida privada e a dívida dos Bancos diluída na Dívida pública.  

Os impostos que pagamos ao Estado destinam-se a assegurar o funcionamento e a qualidade dos 
serviços públicos que servem os cidadãos. 

Os impostos que pagamos não se destinam a financiar os prejuízos colossais dos bancos, nem os 
desfalques perpetrados pelos banqueiros. 

O que têm feito os sucessivos governos? 

Injectam milhares de milhões de euros nos Bancos e colocam os serviços públicos na penúria. 

O Governo não hesita em tirar, prontamente, dos cofres do Estado milhares de milhões de euros para 
a Banca (como aconteceu com o BANIF), mas diz aos trabalhadores da Função Pública que não há dinheiro 
para os aumentar! Que há um Orçamento a respeitar! 

O Governo acaba de instituir uma medida de restrição orçamental (DL 55/2017), através da qual quer 
obrigar os Hospitais e Centros de saúde a cortar pelo menos 35% com as despesas de contratação externa 
de médicos e enfermeiros. 

Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, em entrevista à SIC Notícias (14.JUN.2017), a 
propósito desse corte de 35%, declarou: 

“(…) Existem serviços que, neste momento, são assegurados e que vão deixar de [o] ser. (…) Eu não 
cumpriria esta medida de execução orçamental. Porque… em primeiro lugar estão os doentes.” 

E, em termos gerais, por que razão haveriam os trabalhadores de permitir que seja adiada a 
resolução dos seus problemas ou abdicar de lutar pela defesa dos seus interesses? 
                                                             
1 Cativações - novo eufemismo usado pelo governo de António Costa, para designar os cortes que ele tem efectuado nas rúbricas 

orçamentais, adulterando o Orçamento votado na Assembleia da República. 


