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NOTA DE ABERTURA

A presente edição da revista “Lusíada. Economia & Empresa” integra sete
artigos, os quais se relacionam com áreas diversas e do maior interesse actual,
sendo todos eles de inegável qualidade.
Assim, a Professora Ana Pires de Carvalho, investigadora do Centro de
Análise de Políticas da Universidade Eduardo Mondlane – que tem vindo a
colaborar intensamente com a nossa revista – apresenta um artigo subordinado
ao tema “Population Growth Challenges in Sub-Saharian Africa: are they just
demographic?”, no qual se faz uma análise da evolução previsional da população da África Subsaariana, a qual deverá continuar a ser muito significativa,
chegando a autora a afirmar que “[…] o malthusianismo talvez não seja uma
visão do futuro”, já estando muitos países “[…] a experimentar alguns dos seus
aspectos”.
Para a autora não se apresenta possível a uma economia de periferia subdesenvolvida enveredar por um modelo de desenvolvimento sustentável sem
que, entretanto, se registe uma redução na taxa de natalidade e, portanto, uma
quebra na taxa de fertilidade da mulher, sendo este um dos maiores desafios
com que se defrontam os LLCD’s – Less Less Developed Countries ou mesmo
os LDC’s – Less Developed Countries.
Já o Professor Miguel Coelho – em conjunto com o economista José
Gonçalves – participam na presente edição com um artigo subordinado ao tema
“Do subprime à pandemia: anatomia de duas crises”.
Neste artigo, os autores, tendo como ponto de partida a “crise do subprime” (2007-2009), bem como a “crise pandémica / Covid-19” (2020-2021), pretenderam avaliar os impactos que as mesmas produziram ao nível dos equilíbrios macroeconómicos e, muito em especial, dos mercados financeiros e de
commodities.
Tendo sempre em linha de conta a natureza diferente destas duas crises,
os resultados obtidos apontam para “[…] impactos e velocidades distintas de
recuperação”.
Por outro lado, os autores constatam, ainda, que em ambas as crises a
“performance” dos EUA se apresentou mais positiva do que a da UE, o que foi,
também, objecto de algumas considerações explicativas.
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Seguidamente, Patrick Siegler-Lathrop, Presidente do American Club of
Lisbon e ex-Professor Convidado do INSEAD – Fontainbleau, especialista em
questões relacionadas com a vida política, económica e social americana, contribui com um muito interessante artigo intitulado “The Biden Presidency – A
Transformative Event in U.S.History”.
Nele avalia as alterações que, em princípio, ocorrerão nos EUA depois da
chegada à Presidência de Biden, em termos de uma maior abertura ao multilateralismo, de uma aproximação à Europa e de um afastamento em relação à
Rússia do Sr. Putin, admitindo também como altamente provável a manutenção de alguns “traços comuns” com a Administração Trump no concernente à
política económica, designadamente no que se relaciona com a política comercial a ser prosseguida e no atinente ao posicionamento perante a China.
Trata-se de um artigo bastante original de alguém que conhece bem como
funciona o sistema político americano.
Paulo Enes Silveira, Professor da Universidade Lusíada, apresenta, também, um interessante artigo, de natureza muito diferente, intitulado “Aprender
a melhor programar computadores com métodos e ferramentas que permitem
conceber, executar e testar programas”.
O autor procura ter em linha de conta as dificuldades que os estudantes
de programação experimentam para encontrar uma solução de resolução de
um problema com programação, “[…] apresentando métodos que facilitam a
concepção de uma solução”.
O Professor Pedro Gomes Rodrigues contribui para a nossa edição da
revista com dois artigos, qual deles o mais interessante e actual. O primeiro
intitula-se “O Plano português de Recuperação e Resiliência (PRR): tensões,
inconsistências e uma afinação proposta para descentralizar e capacitar”. O segundo consiste no que o autor designa de “Um relato do webinar: a pandemia e
a recuperação económica”, o qual contou com a participação de C. Sakellarides
e de R. Reis.
No primeiro artigo, o autor pretende identificar algumas inconsistências
no PRR, devendo a prioridade máxima ser a descarbonização da economia
portuguesa. Mais adiante, o autor apresenta sete propostas concretas que têm
como objectivo contribuir para afinar o sobredito Plano, “[…] reforçando a necessidade de descentralizar mais e de capacitar melhor alguns agentes económicos que são elementos-chave numa recuperação económica duradoura”.
Quanto ao segundo artigo, dá-se a conhecer os resultados de uma reflexão profunda realizada por Constantino Sakellarides e Ricardo Reis, reflexão
essa onde a macroeconomia e a saúde pública se complementam. Conclui-se,
nomeadamente, que foi desejável aumentar o endividamento público, “[…] não
só para apoiar quem mais sofreu com a pandemia, mas também para compensar o aumento da poupança privada”. Para os intervenientes nesta reflexão,
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“[…] o futuro depende muito de como o sector privado usará esse excesso de
poupança”.
Finalmente, o autor desta modesta “Nota de abertura” apresentou o artigo
“Do objecto do negócio à estratégia negocial”, artigo esse em que se pretende
analisar como se implementa uma estratégia negocial, quer na área dos negócios económico-financeiros, quer nos domínios da política internacional ou nas
áreas “político-sociais” e no que se convencionou designar de “ordem interna”.
Pressupõe-se que o negociador procura maximizar os benefícios a obter,
admitindo-se que o conjunto de conhecimentos do mesmo seja variável, e que
o seu tropismo para negociar possa ser influenciado por factores de natureza
psicológica.
Trata-se de uma edição do maior interesse que, à semelhança das anteriores, abarca uma grande diversidade de temas.
A concluir, chamamos a atenção para o facto de se estar a tentar estabelecer uma parceria com o Centro de Investigação em Organizações, Mercados e
Gestão Industrial (COMEGI).
Neste nosso afã de ir produzindo sempre mais e melhor, não nos esquecemos de ir estabelecendo parcerias com centros de investigação de qualidade,
procurando o aperfeiçoamento permanente, embora sabendo que a perfeição é
inatingível, sendo, todavia, a vontade de aperfeiçoar o agente mobilizador da
acção concreta da Humanidade tendo em vista um Mundo Melhor.

António Rebelo de Sousa
DOI: https://doi.org/10.34628/aqrz-5582
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Resumo: O presente artigo pretende analisar como se implementa uma
estratégia negocial, quer na área dos negócios económico-financeiros como,
também, nos domínios da política internacional ou, inclusive, nas áreas político-sociais e no que se convencionou designar de “ordem interna”.
Parte-se do pressuposto de que o negociador pretende maximizar os benefícios a obter, admitindo-se, ainda, que o espectro de conhecimentos e de
sabedoria do mesmo seja variável e que o seu “impulso” para negociar possa
ser mais ou menos influenciado por factores de natureza psicológica.
Palavras-chave: Objecto do negócio; Estratégia negocial; Factores psicológicos.
Abstract: The aim of this article is to analyze how it is possible to implement a business strategy in the economic financial business area, in the domains of international policies, in social political areas as well as in what has
come to be called “internal order”.
It is assumed that the businessman intends to maximize the benefits to
be obtained, and it is also admitted that the knowledge and wisdom of the
businessman are variable and that his/her “impetus” to negotiate may be
more or less influenced by factors of psychological nature.
Keywords: Essence of the business; Business strategy; Psychological factors.
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1. Objecto
O presente artigo pretende analisar como se implementa uma estratégia
negocial, quer na área dos negócios económico-financeiros como, também, nos
domínios da política internacional ou, inclusive, nas áreas político-sociais e no
que se convencionou designar de “ordem interna”.
Parte-se do pressuposto de que o negociador pretende maximizar os benefícios a obter, admitindo-se, todavia, que o mesmo possa ter como ponto de partida funções-objectivo de curto prazo ou, em alternativa, de médio e longo prazos.
Admite-se que o espectro de conhecimentos e de sabedoria do negociador
seja variável e que o seu “impulso” para negociar possa ser mais ou menos influenciado por factores de natureza psicológica.

2. Do objecto do negócio à estratégia negocial
Enquadramento geral.
Uma vez definido o objecto do negócio parte-se para a definição e implementação de uma estratégia negocial.
A estratégia negocial assenta, necessariamente, num enquadramento geral,
o qual terá sempre que ver com a sintonização de parceiros e aliados, bem como
com a sintonização de forças competitivas (numa perspectiva “porteriana”) e
com a concretização de uma análise SWOT (“Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats”) – (Vide Quadro I).
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Quadro I

O enquadramento geral, ainda, passa pela definição dos parceiros relevantes e dos aliados.
Os aliados têm, por definição, objectivos comuns da maior relevância, partilhando, também, valores fundamentais, em termos de concepção de vida, de
usos e costumes e de sistema sócio-económico (envolvendo, também, uma perspectiva de segurança e de defesa).
Os parceiros, ainda que relevantes, não estarão ao mesmo nível, em termos
de compromissos assumidos. Existem objectivos e preocupações comuns, não
com a mesma abrangência e a mesma profundidade.

16
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Com os parceiros poderá haver lugar a uma instrumentalização tendo em
vista a obtenção de objectivos nacionais superiores, o mesmo já não fazendo sentido com os aliados, uma vez que o reconhecimento da natureza de uma aliança não
se reconduz a objectivos conjunturalistas, que o mesmo é dizer, de mera ocasião.
Mas, para além de uma definição clara dos parceiros e dos aliados, afigura-se necessário proceder a uma análise das forças competitivas, numa perspectiva
porteriana, bem como a uma análise SWOT.
Esta abordagem não tem que ser efectivada numa perspectiva exclusivamente económica, mas antes numa perspectiva política e social complementar à
perspectiva económica, podendo ser utilizada em domínios tão diversos quanto a política externa ou a própria negociação de eventuais conflitos de natureza
político-militar.
Se nos basearmos na construção teórica de Joan MAGRETTA1, o erro mais
comum consistiria em “confundir-se o sucesso com ser-se o melhor”.
Para a autora, só se afigura possível atingir uma “performance” superior
quando se tem a pretensão de vir a ser o “único” num segmento específico do
mercado, de acordo com uma perspectiva que assenta na especialização intra-sectorial. Haverá, a título de exemplo, outros automóveis, mas o nosso seria,
tendencialmente, o único que teria um dado nível de conforto para as crianças ou
uma determinada “performance” em termos de consumo de combustível.
Deste modo, o importante consistiria em se procurar o melhor na diferença, o que, em termos teóricos, colocaria a questão da impossibilidade de se conceber uma situação de “óptimo na competição” nos mercados tidos como mais
próximos da concorrência perfeita. Em boa verdade, como diria Heyeck, não se
apresenta possível rivalizar num mercado em que o produto é homogéneo, existe
total transparência do mercado e o preço é dado.
A este propósito, fará sentido, mesmo para um neo-keynesiano convicto
como o autor do presente artigo, convergir com Heyeck na defesa da tese de que
um mercado de concorrência monopolística (como, por exemplo, o da moda) se
apresenta mais competitivo do que um mercado de concorrência perfeita.
Se considerarmos, agora, o Quadro II, estaremos em condições de distinguir
a abordagem convencional de competitividade (“ser o melhor”) da nova abordagem (“ser, tendencialmente, o único”), o que, aliás, resulta, também, da distinção
entre especialização inter-sectorial e intra-sectorial, num mercado heterogéneo e
com diferenciação de preços.
Michael Porter considerou, como é sabido, cinco forças competitivas2 que
influenciam, de forma determinante, a estratégia empresarial, a saber: a ameaça
1

2

MAGRETTA, Joan – “Understanding Michael Porter – The essencial guide to competition and
strategy”, Harvard Business Review Press, 2012.
Porter, Michael – “The Five Competitive Forms that shape strategy”, Harvard Business Review,
Jan 2008, pags 78 a 93.
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de novos concorrentes (que já existe nos próprios mercados contestáveis), a capacidade negocial dos fornecedores, a capacidade negocial dos clientes, a ameaça de
substituição por novos produtos ou serviços e a rivalização entre competidores.
Porter viria a chegar a três conclusões principais, a saber:
- toda a actividade empresarial, por muito significativas que sejam as suas
potencialidades, está condicionada pelas sobreditas cinco forças;
- a estrutura empresarial determina a sua rendibilidade, a formação de
“stock” de capital e as vantagens competitivas dinâmicas;
- a estrutura industrial apresenta-se relativamente rígida, muito embora os
produtos possam mudar e as tecnologias também.
Quadro II - Da abordagem de Magretta
Ser o melhor

Ser o único

Ser o nº 1

Obter os lucros mais elevados

Ser o melhor cliente com o melhor produto

Satisfazer as necessidades de clientes -alvo

Foco na quota de mercado

Foco no lucro

Soma zero

Soma positiva / múltiplos vencedores

Para se compreender a relevância dos factores que condicionam a selecção
dos sectores com maiores vantagens competitivas, afigura-se importante ter uma
noção de quais são os passos típicos a considerar na análise industrial.
Em regra, poder-se-á admitir que se deva procurar seleccionar o que se convencionou designar de indústria relevante (i.e., com um forte potencial competitivo e de crescimento), seleccionando-se, posteriormente, o produto e segmentando-se o mercado (incluindo numa perspectiva geográfica).
Numa segunda fase, importará identificar, ainda segundo MAGRETTA, os
agentes associados às cinco forças que condicionam a gestão empresarial.
Numa terceira fase, afigura-se essencial caracterizar os agentes de referência que lideram as supra-mencionadas cinco forças (permitindo desencadear e
desenvolver análises de “benchmarking”).
Numa quarta fase, convirá caracterizar a estrutura industrial, na sua globalidade, a fim de se proceder à definição de um modelo desenvolvimentista
articulando-se, de uma forma consistente, o referido modelo com uma estratégia
de internacionalização eficaz.
Numa quinta fase, apresentar-se-ia essencial analisar as diversas possibilidades de transformações / variações ao nível das cinco forças competitivas (análise de sensibilidade associada à consideração de “cenários alternativos”).
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Finalmente, seria importante definir o posicionamento da empresa face a
cada uma das cinco forças competitivas consideradas.
Escusado será dizer-se que esta análise poderá ser feita para as empresas de
referência dos sectores tidos como estratégicos.
Mas, se é verdade que a estratégia negocial deve assentar na análise das
forças competitivas, bem como na adequada definição de parceiros e de aliados,
também não se apresenta menos indispensável proceder a uma análise SWOT
interdisciplinar.
Também, a análise SWOT não deve ser reconduzida a um estudo puramente economicista, antes devendo abranger o estudo aprofundado das forças, das
fraquezas, das oportunidades e das ameaças a um país, num sentido amplo e, por
isso mesmo, abrangente.
Para tal, apresenta-se indispensável identificar os riscos e, por conseguinte,
os factores internos e externos favoráveis ou desfavoráveis à obtenção de objectivos pré-determinados.
A partir de uma análise SWOT será possível construir cenários alternativos
ou até mesmo adoptar um método de análise por tentativas, na linha da construção teórica levada a cabo por Albert Humphrey3.
Será, em qualquer caso, interessante proceder-se a uma síntese das análises
internas e externas, sintonizando-se não só factores determinantes da gestão empresarial como também das políticas sectoriais e globais a implementar.
Seguidamente, definem-se prioridades de intervenção e formulam-se opções estratégicas, atendendo-se à problemática global de enquadramento e procurando-se pesar os riscos.
Uma abordagem com estas características permite proceder a um diagnóstico da situação de partida (quer em termos micro, quer numa perspectiva macro e
até pluridisciplinar), sintonizando “pontos fortes” e “pontos fracos”, detectando-se, ainda, as oportunidades de crescimento ou de evolução qualitativa e os riscos
diversificados que poderão vir a ocorrer no futuro4.
Se atentarmos no QUADRO III, podemos, desde logo, distinguir o Ambiente Interno (Forças e Fraquezas), o qual tem que ver, essencialmente, com a integração e eventual padronização de processos, bem como com aspectos institucionais, com a necessidade de eliminação de redundâncias e com a concentração
num “core business” ou num “paradigma operacional dominante”.

3

4

Albert Humphrey liderou, nas décadas de 1960 e de 1970, um trabalho de investigação sobre esta
matéria, na Universidade de Standford.
Numa perspectiva de curto, médio e longo prazos.
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Quadro III

Ameaças

Ambiente Interno

sobrevivência

manutenção

Oportunidades

Predominância de

Ambiente Externo

Predominância de
Pontos Fracos
Pontos Fortes

desenvolvimento

crescimento

Por outro lado, o Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças) está ligado
à confiabilidade, bem como à rapidez de informação, ao apoio à Gestão e ao que
se convencionou designar de decisão estratégica.
Com base no Quadro III, afigura-se possível considerar a tipologia das diferentes estratégias a adoptar tendo em conta as combinações possíveis de oportunidades e ameaças, por um lado, e de pontos fracos e pontos fortes, do outro
lado.
A título de exemplo, se um país ou uma economia apresenta, numa dada
conjuntura, predominância de pontos fracos e de ameaças, terá, então, que pensar numa estratégia de sobrevivência. Se apresentar pontos fracos, mas também
boas oportunidades, terá que optar por uma estratégia de desenvolvimento, de
acordo com a qual procure maximizar as vantagens competitivas dinâmicas associadas a essas oportunidades.
Se apresentar pontos fortes e, simultaneamente, estiver confrontada com
ameaças, terá que optar por uma estratégia de manutenção.
Mas, se apresentar pontos fortes e oportunidades, poderá enveredar por
uma estratégia de crescimento e, porventura, também, de desenvolvimento.

3. Da estratégia negocial global
Uma vez seleccionados os aliados e os parceiros e após se ter procedido a
uma análise SWOT criteriosa e a um estudo aprofundado das forças competitivas, num sentido lato, afigura-se possível definir uma estratégia negocial, estando-se em condições de se passar à sua concretização.

20

Lusíada. Economia & Empresa. n.º 30 (2021)

Do objecto do negócio à estratégia negocial, p. 11-22

Em regra, existem duas estratégias de negociação distintas, a saber:
- a estratégia Kissingeriana5, ou nas proximidades do “ponto de acordo
final desejável”;
- a estratégia do “vendedor de tapetes de Rabat”.
A estratégia kissingeriana é a que mais se aproxima da convencional ou
gradualista, em que se propõe algo que está na vizinhança do acordo que se pretende estabelecer.
Apresentam-se, mal ou bem, soluções credíveis, concretizáveis, que levam
o interlocutor a aceitar a tese segundo a qual as mesmas podem constituir uma
boa base de negociação.
Já a estratégia do “vendedor de tapetes de Rabat” é a que mais se aproxima
da especulativa, em que se propõe comprar por 100 o que vale 200 ou, então,
vender por 200 o que vale 100.
Trata-se de uma estratégia descredibilizante, a prazo, para o negociador,
colocando, em muitos casos, o negócio a concretizar em risco.
São duas estratégias profundamente distintas de se procurar concretizar um
negócio.
Os que adoptam a estratégia convencional são, de um modo geral, considerados mais credíveis, ao contrário do que sucede com os que adoptam a estratégia especulativa. Uma vez concretizada a negociação, existem, em regra, dois
tipos de efeitos dela decorrentes:
- o efeito de capitalização positiva;
- o efeito de capitalização negativa;
Quando as partes em presença consideram que o acordo estabelecido se
aproximou de um “óptimo de Pareto” e que as negociações se efectivaram na
base de regras de transparência, então haverá lugar a uma capitalização positiva.
Quando o acordo estabelecido favorece, claramente, uma das partes, em detrimento de outra ou de outras, não havendo a ideia clara de que foram respeitadas
regras de transparência processual, então haverá lugar a uma capitalização negativa, com efeitos indutores negativos ao nível de eventuais negociações ulteriores.
Se há conclusão a retirar do que se disse, será sempre preferível optar-se
pela negociação convencional, com base em regras de transparência processual,
apostando-se na capitalização negocial positiva, ganhando-se crédito para ne5

Trata-se da estratégia adoptada, em regra, pelo ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos (cargo
equivalente a Ministro dos Negócios Estrangeiros, em Portugal) Henry Alfred Kissinger, que foi
muito criticado pelo seu envolvimento em intervenções consideradas polémicas em termos de
defesa dos Direitos Humanos, mas que sabia, quando necessário, adoptar abordagens gradualistas.
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gociações ulteriores junto de parceiros potenciais que venham a despontar no
horizonte da problemática.

Bibliografia:
MAGRETTA, Joan – “Understanding Michael Porter – The essencial guide to
competition and strategy”, Harvard Business Review Press, 2012.
Porter, Michael – “The Five Competitive Forms that shape strategy”, Harvard
Business Review, Jan 2008.
SOUSA, António Rebelo de – “Da Economia”, Diário de Bordo, 2ª Edição, 2021.
SOUSA, António Rebelo de – “O Sistema de Cooperação Português no Quadro
da Economia Internacional”, Diário de Bordo, 2015.

22

Lusíada. Economia & Empresa. n.º 30 (2021)

DO SUBPRIME À PANDEMIA:
anatomia de duas crises

FROM SUBPRIME TO PANDEMIC CRISES:
anatomy of two crises

Miguel Coelho

Professor Auxiliar da Universidade Lusíada
Orcid: 0000-0003-3832-5030
miguel.a.t.coelho@gmail.com

José Gonçalves

Economista

DOI: https://doi.org/10.34628/qfcx-sc76
Data de submissão / Submission date: 29 de abril de 2021
Data de aprovação / Acceptance date: 14 de junho de 2021

Lusíada. Economia & Empresa. n.º 30 (2021)

23

Do subprime à pandemia, p. 23-50

Resumo: Tendo como ponto de partida a denominada “crise do subprime”
(2007-2009), bem como a “crise pandémica” (2020-2021), pretende-se com este
artigo avaliar os impactos que as mesmas tiveram ao nível dos equilíbrios macroeconómicos bem como nos mercados financeiros e de commodities.
Tendo em consideração o contexto e origens distintas que as referidas crises
tiveram, os resultados obtidos apontam para impactos e velocidades distintas de
recuperação, quer em termos macroeconómicos, quer em termos de mercados
financeiros.
De igual forma, quando se analisa este tema numa perspetiva geográfica,
constatando-se que, tal como na “crise do subprime”, também na “crise pandémica”, os EUA aparentam revelar uma melhor performance do que a observada
para a União Europeia (UE).
JEL: G01
Palavras-chave: Crise Suprime; Pandemia; Mercados financeiros.
Abstract: Taking as a starting point the so-called “subprime crisis” (20072009), as well as the “pandemic crisis” (2020-2021), the aim of this article is to
evaluate the impacts they had on the macroeconomic balances as well as in the
financial and commodity markets.
Bearing in mind these two crisis different context and origins, our findings
show different impacts and paces of recovery, both in macroeconomic as in financial terms.
Likewise, when analyzing this issue from a geographical perspective, it is
noted that, as in the “subprime crisis”, also in the “pandemic crisis”, the US appears to show a better performance than that observed for the European Union
(EU).
JEL: G01
Keywords: Suprime crises; Pandemic crises; Financial markets.

Lusíada. Economia & Empresa. n.º 30 (2021)

25

Do subprime à pandemia, p. 23-50

1. Enquadramento
As crises e os fenómenos de “exuberância irracional” nos mercados financeiros não são fenómenos raros e ultrapassados. Com efeito, desde a famosa
“Tulipomania”1, no século XVII, passando pela crises bancárias do século XIX até
à Grande Depressão de 1929 que persistiu até ao início da Segunda Guerra Mundial, as crises têm surgido como fases de ajustamento violento a grandes tensões
que se vão acumulando sobre os mecanismos de funcionamento dos mercados,
provocadas por comportamentos mais emotivos por parte de alguns agentes que
acabam por ter um efeito catalítico sobre os restantes, em imprevisíveis comportamentos de massas (Coelho e Sainhas, 2015).
Nos primeiros 20 anos deste novo século, a economia mundial enfrentou
diversas crises destacando-se, de entre elas, a denominada “crise do subprime”
(2007-2009) e a “crise pandémica” (2020-2021).
Neste artigo pretende-se analisar a origem destas duas crises, os seus impactos de curto prazo, bem como a velocidade a que os diferentes blocos económicos as ultrapassaram.
2. Cronologia de Duas Crises
2.1 Crise do Subprime
De entre os elementos premonitórios da “crise do subprime” dever-se-á salientar a denominada “savings and loan crisis” (S&L crisis) que ocorreu nos EUA
durante a década de 80 e 90, quando as Associações de Poupança e Empréstimos
1

Em 1636, tulipas eram vendidas nas bolsas de valores de numerosas cidades holandesas.
O comércio das flores era encorajado por todos os membros da sociedade; muitas pessoas
vendiam ou aplicavam as suas poupanças no intuito de especular no mercado de tulipas. Alguns
especuladores tiveram um elevado lucro, enquanto outros perderam tudo ou quase tudo o que
tinham. Negociantes passaram a vender bolbos das tulipas que tinham acabado de plantar ou
que ainda tencionavam plantar (os chamados contratos futuros de tulipa) - apesar de uma lei de
1610 ter proibido esse tipo de negócio. O fenómeno foi chamado windhandel (“negócio de vento”)
e ganhou espaço sobretudo em tabernas de cidades pequenas, onde se usava uma espécie de
lousa para indicar as ofertas de preço. Em fevereiro de 1637, os comerciantes de tulipas já não
conseguiam inflacionar os preços de seus bolbos e então começaram a vendê-los. Foi o colapso da
“Tulipomania”.
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Hipotecários, que surgiram em todo os Estados Unidos (Federal Home Loan Bank
Act /1932) para responder à necessidade de empréstimos hipotecários a baixo
custo, enfrentaram um processo de falência de grande amplitude (Coelho e Sainhas, 2015).
É neste quadro de perturbação no sistema bancário norte-americano que
surge, em julho de 1988, o Acordo de Basileia – Basileia I -, que, ainda assim, não
permitiu evitar perturbações adicionais no sistema bancário global, de entre as
quais se destacam as seguintes:

• Em 1995, o Barings Bank, o banco de investimento mais antigo de Londres (1762), entrou em colapso em consequência da atuação especulativa
em torno de contratos de futuros, protagonizada por Nick Leeson, a partir do escritório de Singapura do banco.
• No verão de 1997 inicia-se uma crise financeira que atingiu grande parte
da Ásia – crise monetária do sudeste asiático -, e que gerou o temor de
uma crise à escala mundial provocada por contágio financeiro.
• Em 1998, consequência do abrandamento da atividade económica mundial provocada pela referida crise asiática, com efeitos na oferta de crédito
internacional e nos preços das commodities (agrícolas, minerais e energéticas), a situação económica da Rússia deteriorou-se significativamente.
Sem conseguir novos empréstimos para pagar as dívidas com vencimento de curtíssimo prazo, que ultrapassavam os 40.000 milhões de USD,
nem as de curto prazo, que chegavam a 80.000 milhões de USD (até o fim
de 1999), a Rússia decretou uma moratória da sua dívida externa e simultaneamente desvalorizou a sua moeda, o rublo – crise russa.
• Após um período, iniciado em 1995, de forte criação de novas empresas
baseadas na Internet (i.e. Dot Com), as quais registaram fortes valorizações nos mercados acionistas, observou-se a partir de 10 de março de
2000 (índice Nasdaq chegou aos 5.132 pontos) uma queda acentuada na
cotação destes títulos, a qual se alastrou aos restantes segmentos dos mercados acionistas.
Estes eventos financeiros, associados às políticas públicas da Administração
Clinton que procuraram dar resposta às crescentes necessidades de habitação
própria das famílias de menores recursos2, bem como à política monetária ex-

2

Refira-se que esta política de expansão do crédito, iniciada no começo dos anos 90 através da
redução dos valores mínimos de pagamento inicial (“entrada”), permitiu o acesso ao mercado
imobiliário de milhares de famílias de menores recursos. Com efeito, de acordo com o Harvard
University’s Joint Center for Housing Studies, durante o período compreendido entre 1993 a 1998
o número de empréstimos a hispânicos aumentou 87,2%, enquanto o número de empréstimos a
afro-americanos e afro-asiáticos cresceu, respetivamente, 71,9% e 46,3%. No final da década de
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pansionista adotada na sequência dos ataques às “torres gémeas”, potenciaram o
surgimento de uma crise sem precedentes desde 1929.
A crise financeira internacional iniciada em 2007 (i.e., “crise do subprime”),
teve diversas fases as quais podem ser divididas em função dos seus principais
intervenientes e agentes afetados.
A primeira fase da crise financeira teve, designadamente em Portugal e
noutros países da União Europeia, um impacto nos balanços dos bancos, em particular na banca de investimento, a dois níveis.
Ao nível do Ativo, observou-se uma deterioração clara do valor de alguns
dos ativos mais expostos ao risco de crédito, em particular no que respeita ao
denominado “crédito estruturado”. Essa desvalorização obrigou à venda maciça
de alguns dos ativos mais líquidos (i.e., obrigações de taxa variável) e ao write-off
dos menos líquidos, com consequente efeito depressivo sobre os preços. Ao nível
do Passivo, os bancos defrontaram-se com dois cenários. Por um lado, o recurso
a instrumentos de crédito estruturado, que permitiu captar funding a custos reduzidos durante alguns anos, deixou simplesmente de ser possível. Por outro lado,
o financiamento através do mercado tradicional de dívida sénior e das covered
bonds só foi possível com um acréscimo significativo no prémio de risco a pagar
pelos emitentes.
Resumindo, esta primeira fase da crise, que terá afetado em particular os
grandes bancos de investimento internacionais, foi caracterizada pelo seguinte
(Coelho e Sainhas, 2015):

• Venda/write-off de alguns dos ativos mais “tóxicos” existentes em carteira;

• Redução significativa do negócio relacionado com banca de investimen-

to, em particular no que se refere à criação e colocação de produtos financeiros complexos; montagem de operações de financiamento internacional; e operações de fusões e aquisições;
• Minimização do recurso aos instrumentos tradicionais de funding (i.e.,
obrigações de dívida sénior e covered bonds);
• Reforço do recurso a operações de financiamento junto dos bancos centrais e adoção de uma política mais agressiva de captação de recursos
junto dos clientes de retalho (penalizando as políticas de cross-selling de
fundos de investimento de entidades dos grupos);
• Ajustamento dos rácios de capital regulamentarmente exigidos (tier 1 e
90, o CEO da Fannie Mae, Franklin D. Raines, afirmou que a “Fannie Mae has expanded home
ownership for millions of families in the 1990’s by reducing down payment requirements. Yet
there remain too many borrowers whose credit is just a notch below what our underwriting has
required who have been relegated to paying significantly higher mortgage rates in the so-called
subprime market.’’
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tier 2) e consequente necessidade de reforço dos fundos próprios, quer
através da emissão de novas ações, quer através da emissão de dívida
subordinada (feita com prémios de risco elevadíssimos).
A segunda fase da crise teve como elemento catalisador a falência da Lehman Brothers (15 de setembro de 2008) - Figura 1 - e do Sistema Bancário Islandês
e caracterizou-se pelo encerramento quase completo dos mercados interbancários e de capitais para a captação de recursos de médio e longo prazos, o que
obrigou as instituições financeiras a recorrerem a financiamentos de muito curto
prazo, quase exclusivamente junto dos bancos centrais.
Fig. 1 – Evolução da Cotação da Lehman Brothers3
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Fonte: Bloomberg

Daqui resultou um agravamento dos gaps de liquidez, que obrigaram, em
muitos casos, à alienação compulsiva dos ativos mais líquidos, com consequente
efeito sobre os preços desses mesmos ativos. Este movimento de estrangulamento no financiamento de médio e longo prazo dos bancos, conduziu ao colapso
de algumas instituições financeiras, bem como a um alargamento acentuado dos
spreads de crédito e à queda abrupta nos mercados acionistas.
Esta segunda fase da crise, que não afetou apenas os grandes bancos de investimento internacionais, mas também os pequenos e médios bancos de retalho,
foi caracterizada pelo seguinte (Coelho e Sainhas, 2015):

3

Este gráfico mostra a evolução da cotação das ações da Lehman Bothers entre o início de 2005 e o
final do mês de setembro de 2008. Conforme se observa, após ter atingido uma cotação máxima de
85,8 USD em fevereiro de 2007, as ações da Lehman Brothers caíram para valores abaixo de 8 USD
em 9 de setembro de 2008 e para os 21 cêntimos em 15 de setembro de 2008.
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• Venda forçada de ativos não estruturados (i.e., dívida sénior; dívida subordinada e ações) existentes em carteira;
• Paralisação total do negócio relacionado com banca de investimento, em
particular no que se refere à criação e colocação de produtos financeiros
complexos; montagem de operações de financiamento internacional; e
operações de fusões e aquisições;
• Encerramento dos mercados de capitais em qualquer dos segmentos (i.e.,
obrigações de dívida sénior e covered bonds);
• Financiamento das instituições bancárias com recurso exclusivo aos bancos centrais e a operações de mercado monetário interbancário overnight;
• Adoção de uma política extremamente agressiva de captação de recursos
junto dos clientes de retalho (congelamento das políticas de cross-selling
de fundos de investimento de entidades dos grupos);
• Redução dos rácios de capital regulamentar (tier 1 e tier 2) para valores
abaixo dos mínimos exigidos e intervenção direta dos diversos governos
nacionais no reforço dos fundos próprios dessas instituições, levando
mesmo à nacionalização das instituições financeiramente mais fragilizadas;
• Adoção por parte da generalidade dos bancos de retalho de políticas de
restrição à concessão de crédito.
O culminar desta segunda fase ocorre em início de novembro de 2008, altura em que perante o colapso eminente dos mercados as autoridades públicas
intervêm de uma forma significativa e concertada.4
A intervenção concertada das autoridades nos mercados financeiros, não
evitou, no entanto, um conjunto de acontecimentos de impacto relevante a nível
internacional.
No plano nacional, este período é marcado por dois acontecimentos de dimensão significativa. Um primeiro acontecimento culminou com a aprovação pelo
parlamento português, em 11 de novembro de 2008, da nacionalização do Banco
Português de Negócio (BPN) a preço zero. Um segundo acontecimento, culmina
em 1 de dezembro de 2008 com a intervenção do Banco de Portugal no Banco Privado Português (BPP), nomeando uma administração provisória, para acompanhar um plano de salvamento da instituição, que inclui um empréstimo negociado
junto de seis outros bancos portugueses, no valor de 450 milhões de euros.

4

De entre as medidas tomadas destaca-se as seguintes: a) Plano “Paulson” de compra de ativos
tóxicos aos bancos norte-americanos no valor de 700 mil milhões de dólares; b) redução concertada
das taxas de juro por parte dos principais bancos centrais; c) Plano “Gordon Brown” de compra
de ativos tóxicos aos bancos ingleses no valor de 500 mil milhões de libras; d) Plano “Comissão
Europeia” de garantia das emissões de dívida das instituições financeiras por parte dos Estados
Membros.
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2.2 Crise Pandémica
Em 31 de dezembro de 2019, as autoridades chinesas de Wuhan confirmaram a existência de casos de pneumonia com causas desconhecidas. De acordo
com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021a), entre 31 de dezembro de
2019 e 3 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas reportaram à OMS um total
de 44 casos. Em 7 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram e isolaram um novo tipo de coronavírus, cuja sequenciação genética foi revelada em
12 do mesmo mês.
Este anúncio ocorreu imediatamente antes do ano novo chinês (25 de janeiro), período em que habitualmente se verificam grandes movimentações de
pessoas na China, que se deslocam à sua terra natal para as festividades.
Na segunda quinzena de janeiro foram detetados os primeiros casos fora da
China, na Tailândia, Japão e Coreia do Sul, todos “importados” da China.5
No início de março de 2020 a Itália (à altura o país europeu mais afetado) decretou medidas de distanciamento social que foram logo adotadas a nível
nacional (11 de março). Na sequência da adoção destas medidas, outros países
europeus, nomeadamente Espanha e França, adotaram também mecanismos de
proteção da saúde pública. 11 de março foi também o dia em que OMS declarou
oficialmente que o COVID-19 era agora uma pandemia global.6
5

6

O primeiro caso nos EUA foi identificado pela OMS em 23 de janeiro, e os primeiros três casos na
Europa em 25 do mesmo mês (França), em ambas as situações de pessoas provenientes da China.
No final do mês de janeiro a OMS declarou este surto como uma “emergência de saúde pública
de interesse internacional” (OMS, 2021b). Nesta data havia já um total de 9.826 casos confirmados,
dos quais 106 fora da China (num total de 19 países) e 213 óbitos. O risk assessment da OMS era de
“muito elevado” para a China e “elevado” a nível regional e a nível global.
Em fevereiro de 2020 registaram-se os primeiros óbitos fora da China e o primeiro surto significativo fora
da China ocorreu na Lombardia (norte de Itália) onde, em 23 de fevereiro, já estavam confirmados mais
de 150 casos. Foi também em Itália que se registaram as primeiras medidas de limitação à circulação de
pessoas, com o encerramento de escolas e o cancelamento de eventos culturais e desportivos.
A adoção de medidas de confinamento social (na Europa e, em muito menor grau nos EUA), que
se traduziram em fortes abrandamentos da atividade económica, ocorreram numa primeira fase
entre meados de março e meados de junho, variando de país para país. A partir de meados de
maio começaram a desenhar-se mecanismos de desconfinamento (por ex. a Comissão Europeia
apresentou um conjunto de guidelines e recomendações aos Estados membros para o levantamento
de restrições à circulação de passageiros).
Pese embora se ter registado um abrandamento das restrições motivadas pelo COVID-19 implementadas
no final do primeiro trimestre, o aumento do número de casos (a partir de final do terceiro trimestre de
2020) e a pressão sobre os sistemas de saúde nacionais em resultado do numero de pessoas internadas
acabou por ditar medidas de confinamento a partir de meados do quatro trimestre e, em maior grau,
no primeiro trimestre de 2021 (resultado daquilo que se convencionou chamar de segunda e/ou
terceira vaga da pandemia). Por outro lado, veio a confirmar-se a existência de novas variantes, que se
caracterizam por maior grau de transmissibilidade e/ou por maior grau de letalidade. No final de 2020
(de acordo com dados da OMS o número total de infetados ultrapassava os 79 milhões e o número de
óbitos os 1,7 milhões. De acordo com os últimos dados disponíveis (25 de Maio de 2021) o numero total
de infetados ultrapassava já os 166 milhões e o número de óbitos os 3,4 milhões (OMS, 2021).
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A “crise pandémica”, contrariamente a crises anteriores que resultaram de
ajustamentos violentos em resultado de tensões e fraturas nos mecanismos de
funcionamento da economia e dos mercados (Rajan, 2010)7, tem o seu detonador
num evento completamente exógeno ao sistema económico e financeiro: a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavírus
2) que comummente designamos pelo nome da doença provocada (COVID-19).
A “crise pandémica”, contrariamente à “crise do subprime”, tem três características distintivas (Borio, 2020): é exógena (não resulta de desequilíbrios económicos ou financeiros pré-existentes); é incerta (porque o seu desenrolar depende
de uma diversidade de fatores não económicos); e é verdadeiramente global (em
2007-2009, por exemplo, não se registaram diminuições do PIB num conjunto
alargado de países) (Borio, 2020).
Saliente-se que o aparecimento de uma “crise pandémica” era algo que não
figurava nas maiores preocupações dos principais protagonistas ao nível global.
Se virmos o Global Risks Report (WEF, 2021), verificamos que ao longo da última
década os principais riscos identificados nos surveys (quer em termos de probabilidade de ocorrência, quer em termos de impacto) eram de ordem ambiental (nomeadamente as alterações climáticas), tecnológica (fraude informática e ataques
cibernéticos) e geopolítica - Figura 2.
Fig. 2 – Riscos Globais (Por Probabilidade)
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Natural
disasters

Terrorist
attacks

Data fraud or
theft

2016

Involuntary
migration

Extreme
weather

Climate action
failure

Interstate
conflict

Natural
catastrophes

2015

Interstate
conflict

Extreme
weather

Failure of
national
governance

State collapse
or crisis

Unemployment

2014

Income
disparity

Extreme
weather

Unemployment

Climate action
failure

Cyberattacks

2013

Income
disparity

Fiscal
imbalances

Greenhouse
gas emissions

Water crises

Population
ageing

2012

Income
disparity

Fiscal
imbalances

Greenhouse
gas emissions

Cyberattacks

Water crises

2nd

Human
environmental
damage

4th

Extreme
weather

1st

Climate action
failure

3rd

2021

3rd

4th

Biodiversity
loss

6th

7th

Digital power
concentration

Digital
inequality

5th

Fonte: WEF (2021)
Nota:

7

Economic

Environmental

Geopolitical

Societal

Technological

Rajan foi Economista Chefe do FMI entre 2003 e 2006. Apresentou um paper na Conferência de
Jackson Hole de 2005 alertando para os riscos crescentes do sistema financeiro e propondo medidas
para reduzir esses riscos. Na altura a sua opinião foi vista como exagerada.
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Todavia, como se refere no Global Risks Report (WEF, 2021), desde 2006 que
estava identificada a preocupação com os efeitos e impactos dos riscos de pandemias e de outros relacionados com a saúde. Aliás, se considerarmos os últimos
100 anos, podemos identificar sete pandemias, sendo cinco provocadas por vírus
influenza e duas por coronavírus.
Tabela 1 – Pandemias do Século XX e XXI
Data Inicio

Designação

Impacto

1918

Gripe espanhola (H1N1)

20 a 50 milhões de mortos

1957

Gripe asiática (H2N2)

1 a 4 milhões de mortos

1968

Gripe de Hong Kong (H3N2)

1 milhão de mortos

1997

Gripe das aves (H5N1)

1.1 milhões de mortos

2002

SARS (SARS-CoV-1)

770 mortos

2009

Gripe suína (H1N1)

200 mil mortos

2012

MERS (MERS-CoV)

850 mortos

Fonte: Autores.

Assim, o tema do risco pandémico não era uma novidade. Até porque já
tinha acontecido por três vezes no presente século, sendo certo que a pandemia
com maior impacto ao nível da mortalidade tinha acontecido há mais de 100
anos.
Em 2020, o risco de uma pandemia global tornou-se realidade e não poderá
ser assumido como se de um “cisne negro” se tratasse8. Segundo Taleb (2020),
“uma pandemia global como esta é explicitamente definida como um cisne branco: algo que ocorreria eventualmente com grande probabilidade”.
Comparativamente com crises anteriores, a “crise pandémica” apresenta
também um segundo aspeto que a distingue, uma vez que se traduziu num choque, simultâneo, do lado da oferta e do lado da procura.
Na realidade, o alastrar da pandemia conduziu ao encerramento de um
conjunto de atividades económicas (ou ao significativo abrandamento de outras
tantas), quer por via do confinamento e das limitações à circulação (impactos
sobre o sector do turismo, hotelaria restauração e serviços conexos, tráfego de
passageiros, nomeadamente tráfego aéreo, comércio e serviços), quer por via da
quebra dos circuitos de circulação de bens, matérias primas e produtos intermédios, com o consequente impacto sobre a produção industrial.
8

Na definição de Nassim Nicholas Taleb, um “cisne negro” caracteriza-se por ser um evento
extremamente raro, com um impacto extremo e que consideramos, retrospetivamente, previsível
(ainda que não o tenhamos considerado previsível prospetivamente).
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Este choque da oferta ditou, de forma quase imediata, um choque na procura, seja em reflexo do aumento do desemprego e da diminuição do rendimento
disponível das famílias, seja pelas alterações dos padrões de consumo e dos hábitos de compra.
Logo em abril de 2020, as estimativas do FMI (2020) apontavam para uma
contração da economia mundial de 3% em 2020, com uma recuperação projetada de 5,8% em 2021, partindo do pressuposto que a pandemia diminuiria no
segundo semestre de 2020 e as que as medidas de confinamento poderiam ser
desativadas gradualmente. Os efeitos no emprego foram também imediatamente
evidentes: nos EUA os initial jobless claims na quarta semana de março de 2020
excederam os 6,6 milhões (valor que compara com 280.000 na semana anterior).
As projeções do FMI apontavam então para um aumento da taxa de desemprego
na zona euro em 2020 de quase 3 pontos percentuais (para 10,4%) e de quase 7
pontos percentuais nos EUA (também para 10,4%).
Por outro lado, a descida de preços das commodities9 traduziu-se num impacto imediato nos países exportadores de commodities, cujas economias se encontram maioritariamente no grupo das economias emergentes e em desenvolvimento.
De igual forma, o início da pandemia na China no final de 2019 (a que acresce o efeito do ano novo chinês), traduziu-se num primeiro momento num forte
abrandamento da atividade industrial na China, com impacto disruptivo na cadeia de abastecimento.10
De acordo com o FMI (2021a), o impacto da “crise pandémica” ao nível
do produto ocorreu a uma escala global, com uma diminuição estimada do PIB
mundial de 3,3% em 2020 – Tabela 2.
Tabela 2 – Perspetivas de Crescimento do PIB (variação homóloga)
2019

2020

2021E

2022E

-3,3

6,0

4,4

Mundo

2,8

EUA

2,2

-3,5

6,4

3,5

Zona Euro

1,3

-6,6

4,4

3,8

Japão

0,3

-4,8

3,3

2,5

9 Entre meados de janeiro e meados de março de 2020 os preços dos metais de base diminuíram 15%,
os do gás natural 38% e os do petróleo 65%.
10 Registou-se uma acumulação de contentores nos portos chineses, e as limitações de circulação
levaram a que muitos contentores não fossem recolhidos por transportadores rodoviários para
seguirem para o seu destino. Também a diminuição muito significativa do tráfego aéreo de
passageiros teve como consequência a redução da oferta de capacidade de transporte de carga. Ao
nível do tráfego marítimo registou-se também um número elevado de cancelamento de viagens. A
diminuição da produção industrial chinesa, combinada com a diminuição abrupta do transporte
internacional de mercadorias, ditou quebras nas cadeias de fornecimento e níveis irregulares de
produção industrial, nomeadamente nas economias mais desenvolvidas.
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2019

2020

2021E

2022E

Reino Unido

1,4

-9,9

5,3

5,1

China

5,8

2,3

8,4

5,6

India

4,0

-8,0

12,5

6,9

Fonte: IMF (2021)

Saliente-se que se registaram impactos assimétricos entre os diversos blocos
económicos, seja pelas diferenças entre eles (por exemplo os países cujo produto depende fortemente das receitas do turismo foram significativamente mais
afetados), seja pelo alastrar da pandemia em termos geográficos (que ditou que
os efeitos não tenham ocorrido exatamente em simultâneo). As características e
fragilidades da economia de cada país ditaram também diferenças na magnitude
dos impactos e ditarão, para o futuro, diferentes ritmos de recuperação, inclusive
ao nível interno dentro de cada país.

3. Contexto Económico-Financeiro: Análise Comparada
O contexto económico-financeiro em que se desenvolveu a “crise pandémica” é claramente distinto daquele em que se desenvolveu a “crise do subprime”.
No que respeita ao contexto económico, a primeira grande diferença prende-se com a robustez e nível de crescimento económico das principais economias
nos anos precedentes ao início da crise, bem como a solidez ao nível das finanças
públicas – Tabela 3.
Tabela 3 – Dados Macroeconómicos (Crise do Subprime e Crise Pandémica)
2005

EUA

UE

Crise do Subprime

Crise Pandémica

2006

2019

2018

Taxa Crescimento PIB (Var.
Homóloga) (1)

3.5%

2.9%

Taxa de Desemprego (1)

5.1%

4.6%

Divida Pública em % do
PIB (2)

42.7%

41.9%

Taxa Crescimento PIB (Var.
Homóloga) (1)

1.9%

3.5%

Taxa de Desemprego (1)

9.6%

8.6%

Divida Pública em % do
PIB (2) (3)

54.7%

53.1%

2.9%

2.2%

3.9%

3.7%

81.7%

83.0%

2.1%

1.6%

7.3%

6.7%

70.4%

69.2%

Fonte: (1) World Bank (www.data.worldbank.org); (2) IMF (net Debt to GDP); (3) Valores para Zona Euro.
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Em termos de crescimento económico, o ritmo de crescimento do PIB antes
da “crise do subprime” era ligeiramente superior ao que se verificava antes da
crise pandémica. No entanto as diferenças mais notórias são ao nível da taxa de
desemprego e dos níveis de endividamento público (em % do PIB).
O desemprego imediatamente antes da crise pandémica apresentava taxas
mais baixas que em 2005/2006, sendo de salientar os valores da taxa nos Estados
Unidos, abaixo dos 4% (ou seja, em mínimos históricos – série do World Bank, a
partir de 1991). Mesmo na União Europeia (que tradicionalmente tem taxas de
desemprego mais elevadas do que os Estados Unidos), os níveis da taxa de desemprego eram cerca de 2 pontos percentuais inferiores aos pré-crise do subprime.
Por outro lado, quer nos Estados Unidos, quer na Zona Euro, o peso da
divida no PIB era substancialmente superior em 2019, comparativamente com
2006, em consequência da intervenção via política orçamental, que se revelou
necessária para colmatar os impactos da “crise do subprime”.
Apesar de a “crise pandémica” ter ocorrido numa altura em que o endividamento era superior ao da “crise do subprime”, a experiência anterior de que seria
necessária uma intervenção rápida e enérgica em termos de política orçamental,
preferencialmente em simultâneo nos grandes blocos económicos, conduziu a
um aumento dos níveis de endividamento, mais acentuado nos Estados Unidos.
De igual forma, o contexto financeiro subjacente às duas crises apresenta
diferenças significativas – Tabela 4.
Tabela 4 – Análise Comparada do Contexto Financeiro
2007-2009

2020-2021

Política
Monetária

Adoção de políticas monetárias
acomodatícias por parte dos
principais bancos centrais, com
efeitos significativos ao nível das
taxas de juro (i.e. redução das taxas de juro).

Manutenção de políticas monetárias acomodatícias por parte
dos principais bancos centrais,
incluindo as medidas de quantititative easing.

Transferência
de Risco

Excessiva transferência do risco
de crédito das instituições financeiras originadoras de crédito
para outras instituições gestoras
das poupanças dos pequenos
aforradores (i.e. seguradoras,
fundos de pensões e fundos de
investimento) através de mecanismos de titularização.

Utilização moderada de mecanismos de transferência de risco
de crédito (i.e. mecanismos de
titularização menos).
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2007-2009

2020-2021

Conflitos
de Interesse

Existência de conflitos de interesse das agências de rating cujas
receitas passaram a depender excessivamente de atividades menos tradicionais, nomeadamente
as resultantes da atribuição de
notação a produtos financeiros
emitidos pelas instituições financeiras.

Redução de conflitos de interesse
das agências de rating, em resultado da maior concorrência (i.e.,
DBRS) e da imposição de novas
regras regulamentares.

Complexidade
dos Produtos
Financeiros

Desenvolvimento de produtos
complexos, assentes, nomeadamente, no risco de crédito (i.e.,
SIV’s, CD0’s, MBS’s, etc.) aos
quais foram atribuídas notações
de rating, por parte das agências
internacionais, claramente acima
dos fundamentais.

Redução da complexidade dos
produtos financeiros colocados
junto dos investidores, em particular no segmento particular,
resultado de maior aversão ao
risco dos investidores.

Alavancagem
da Atividade
Bancária

Alavancagem da atividade dos
bancos para níveis históricos
máximos, aproveitando, por um
lado, um quadro regulamentar
favorável que permitiu reduzir
as necessidades de capital (i.e.
Basileia II) e, por outro, o excesso
de liquidez existente no mercado
financeiro internacional;

Redução da alavancagem por
imposição regulamentar (i.e.,
rácio e transformação, rácio de
liquidez, etc.).

Quadro
Regulamentar

Excessiva
desregulamentação
das atividades nos mercados financeiros, com consequente efeito na adoção de práticas menos
robustas por parte dos agentes,
impulsionada pelos principais
governos que beneficiaram politicamente com a expansão do
crédito e consequente melhoria
no nível de vida das populações
(ainda que pouco sustentada).

Banca Comercial
e de Investimento

A solidez do sistema bancário
fragilizada, resultado da aplicação das regras cíclicas de Basileia
II que permitiram aos bancos
alavancarem excessivamente a
atividade.
Diluição das diferenças entre
a atividade da banca de investimento e da banca comercial,
reforçando os canais de transmissão entre estas duas áreas de
atividade.
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Funcionamento dos mercados
financeiros tendo por base um
quadro regulamentar mais robusto do que observado em 20072009. Destaca-se a este propósito
as regras impostas pela DMIF II,
Basileia III e União Bancária.

A solidez do sistema bancário
apresenta-se robusta, resultado
da aplicação das regras de Basileia III.
Manutenção das ligações entre banca comercial e banca de
investimento, ainda que em dimensão menor do que o observado em 2007-2009.
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Corrupção e
Fraude

2007-2009

2020-2021

Aumento das situações de corrupção e fraude nos mercados
financeiros, impulsionadas pela
forte concorrência entre os principais agentes do mercado e a
necessidade destes assegurarem,
sistematicamente, retornos positivos (anormais) aos investidores.

Nível visível de corrupção e de
fraude menos visível do que o
observado em 2007-2009.

Fonte: Coelho e Sainhas (2015) e Cálculo Próprio

Saliente-se que a “crise pandémica” ocorre depois de se terem corrigido algumas das principais fragilidades que existiam na crise anterior. De entre estas
destacam-se as melhorias observadas ao nível do enquadramento regulatório
(robustecido após a “crise do subprime”) que veio permitir que o sector financeiro
tivesse níveis de capital mais robustos (e por essa via menor alavancagem), bem
como uma menor complexidade dos ativos e instrumentos financeiros colocados
pelos bancos junto dos seus clientes de retalho.

4. Impactos nos Mercados Financeiros: Análise Comparada
Tendo em consideração a origem e natureza distinta das duas crises, importa analisar os impactos que as mesmas tiveram nos mercados financeiros, nomeadamente ao nível dos mercados acionista, obrigacionista, cambial, petrolífero e
volatilidade.
Saliente-se que para efeitos de comparação intertemporal, considerou-se
como “momento zero” da crise de 2007-2009 o dia da declaração de falência da
Lehman Bothers (15 de setembro de 2008), enquanto o “momento zero” da crise de
2020-2021 corresponde ao dia em que os principais índices acionistas mundiais
iniciaram o processo de desvalorização (24 de fevereiro de 2020).
4.1. Mercados acionistas
Quer a “crise do subprime”, quer a “crise pandémica”, traduziram-se em
correções significativas dos mercados acionistas, mais acentuada, mas registada
ao longo de um maior período de tempo em 2008, mais intensa e durante um
espaço de tempo extraordinariamente curto em 2020. Também em termos de recuperação, na crise de 2020 verificou-se uma recuperação mais rápida do que o
observado em 2008 - Figura 3.
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Fig. 3 - Mercados Acionistas (S&P500 e Eurostoxx50)

Número de dias desde t=0
Eurostoxx 2008

Eurostoxx 2020

Fonte: Bloomberg

Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” (t=0) da
crise de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o “momento zero”
(t=0) da crise de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.
O mercado norte americano (tomando como medida o S&P 500) registou na
“crise pandémica” uma desvalorização máxima de 30,6% num horizonte temporal de 28 dias, enquanto na “crise do subprime” a correção tendo sido mais acentuada, ocorreu num período claramente superior (175 dias).11
O comportamento do mercado europeu (aferido pelo EuroStoxx 50) foi semelhante. Na “crise pandémica” o mercado registou uma correção muito forte
(34,6%) em apenas 23 dias e pese embora tenha recuperado, apenas regressou
aos níveis pré-crise ao fim de 347 dias. Na “crise do subprime” a correção foi
mais acentuada (42,6%) mas ocorreu a um ritmo menos intenso (este valor foi
registado ao fim de 175 dias). A recuperação apresentou um padrão análogo ao
do mercado norte americano, isto é, ao final de 1 ano, o mercado ainda não tinha
regressado aos níveis pré-crise (encontrava-se ainda 10,6% abaixo do valor do
dia 0).12

11

12

Na “crise pandémica”, após 105 dias (cerca de três meses e meio) o mercado acionista norte
americano tinha já regressado aos níveis de antes da crise e, um ano após o que considerámos o dia
0, registava uma valorização de 21,3% (ou seja 74,9% acima do mínimo do último ano, ou seja ao
valor do dia 28). Já na “crise do subprime”, o mercado registou também uma recuperação (a partir
do dia 175), mas muito menos intensa, chegando ao final de um ano após a crise registando ainda
uma desvalorização de 12,5%.
Já o mercado acionista português apresenta algumas especificidades. Tendo a correção de 2020 sido
mais intensa (a exemplo dos principais mercados acionistas mundiais) que a de 2008, foi também mais
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Numa perspetiva setorial, e no que respeita ao mercado acionista europeu,
salienta-se o impacto mais severo da “crise do subprime” na banca, ainda que a
desvalorização observada ao fim de 1 ano seja semelhante (- 17,4% na “crise do
subprime” face a – 14,8% na “crise pandémica”).
Já no sector das viagens, a desvalorização observada durante a “crise pandémica” (- 52,3% ao fim de 23 dias), tendo sido mais severa do que a observada
na “crise do subprime”, foi revertida de forma mais rápida - Figura 4.
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Fig. 4 - Mercados Acionistas Setorial (Banca e Viagens)

Número de dias desde t=0
Viagens - 2008

Viagens - 2020

Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” (t=0) da
crise de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o “momento zero”
(t=0) da crise de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.

4.2. Mercados Obrigacionista
Antes de mais, importa referir que o contexto do mercado obrigacionista, do
ponto de vista dos valores absolutos dos yields, em que se iniciaram as duas crises, apresenta-se claramente distinto, facto que pode explicar o comportamento
que os yields da divida pública tiveram nos dois períodos.
Com efeito, os yields da divida alemã situavam-se em valores claramente
distintos aquando do inicio das duas crises. Se em 2008 os yields a 2 e 10 anos
eram de aproximadamente 3,72% e 4,05%, respetivamente, em 2020 esses valores
eram negativos (-0,68% e -0,48%, respetivamente) - Figura 5.
acentuada, isto é, em 2020 a correção foi de 30,8% (ao fim de 24 dias), enquanto em 2008 a correção
foi de 30,1% (ao fim de 169 dias). Por outro lado, também em termos de recuperação registaram-se
algumas diferenças. Em 2020, o mercado acionista português regressou aos níveis pré-crise ao fim
de 318 dias, mas um ano após a crise o desempenho do mercado era negativo em 9,5%; em 2008 o
mercado recuperou após atingir mínimos, mas fechou um ano a desvalorizar-se 10,6%.
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Fig. 5 - Mercados Obrigacionistas (Alemanha 2 anos e 10 anos)
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Fonte: Bloomberg

Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” (t=0) da
crise de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o “momento zero”
(t=0) da crise de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.
Resultado eventual deste quadro distinto de partida, constata-se que se durante a “crise do subprime” se observou uma redução progressiva dos yields ao
longo de um ano, na “crise pandémica”, e depois de uma redução acentuada
dos yields para valores ainda mais negativos observada nos primeiros 15 dias, os
yields voltaram a recuperar para valores próximos dos observados antes da crise.
Ao invés do observado na Alemanha, o contexto de partida observado no mercado obrigacionista norte americano era apenas parcialmente distinto - Figura 6.
Fig. 6 - Mercados Obrigacionistas (EUA 2 anos e 10 anos)
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Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” (t=0) da
crise de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o “momento zero”
(t=0) da crise de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.
Na realidade, apenas os yields da divida americana a 10 anos se situavam
em valores claramente distintos aquando do inicio das duas crises. Com efeito, se
os yields a 2 anos se situavam nos 1,71% e 1,25%, respetivamente, no “inicio” da
“crise do subprime” e “crise pandémica”, os yields a 10 anos situavam-se, respetivamente, nos 3,39% e 1,37%.
Neste contexto, a divida a 2 anos norte-americana registou comportamento
idêntico nas duas crises, ainda que do ponto de vista relativo à queda observada
durante a “crise pandémica” foi de maior amplitude.
No que respeita à divida a 10 anos, a queda em 2020 foi rápida mas, em
ambas as crises, os yields retomaram os valores próximos dos anteriores à crise
ao fim de 1 ano
Ao nível do declive da curva de rendimentos alemã, constata-se que durante a “crise do subprime” o declive (i.e., diferencial entre os yields da divida a 10
anos e os yields da divida a 2 anos) aumentou de 32 p.b. para cerca de 200 p.b. Ao
invés, durante a “crise pandémica”, o declive, depois de ter subido, ao fim de 23
dias, de 20 p.b. para os 53 p.b., caiu para os valores anteriores à crise situando-se,
ao fim de um ano, em valores próximos dos 33 p.b.
No que respeita ao declive da curva de rendimentos norte-americana, durante as duas crises observou-se uma subida do mesmo ao fim de 1 ano, ainda
que durante a “crise do subprime” este tenha apresentado um comportamento
mais volátil - Figura 7.
Fig. 7 - Mercados Obrigacionistas (Declive da Curva de Rendimentos Alemã e
EUA)
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Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” (t=0) da
crise de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o “momento zero”
(t=0) da crise de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.
4.3. Outros Mercados
No que respeita ao mercado cambial, importa salientar que o comportamento do euro face à libra foi distinto. Com efeito, constata-se que a “crise pandémica” provocou uma depreciação imediata muito acentuada da libra face ao euro,
ao invés do observado na “crise pandémica” onde se registou inicialmente uma
apreciação da libra.
Ainda assim, em ambos as crises, ao fim de um ano a libra depreciou face ao
euro, ainda que de forma mais acentuada na “crise pandémica” (10% face aos 3%
observados na “crise do subprime”) - Figura 8.
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Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” da crise
de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o momento zero da crise
de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.
No que respeita à taxa de câmbio do euro face ao dólar norte-americano,
constata-se que a “crise pandémica” levou a uma depreciação sustentada do dólar, a qual atingiu cerca de 11% ao fim de 1 ano. Na “crise do subprime”, e depois
de uma apreciação do dólar de mais de 12% ao fim de 42 dias, constata-se que ao
fim de 1 ano o dólar depreciou cerca de 2,4%.
No que respeita ao mercado da volatilidade, representado pelo índice VIX,
as diferenças registadas no comportamento deste índice nas duas crises não são
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significativamente distintas. Com efeito, se na “crise do subprime” o índice atinge
um máximo de 80,6 ao fim de 42 dias, enquanto na “crise pandémica” o índice
atinge um máximo de 82,7 ao fim de 21 dias, o certo é que nas duas crises o VIX
regressa para valores próximos dos observados no “inicio” da crise ao fim de um
ano - Figura 9.
Fig. 9 - VIX e Petróleo (Spot Brent)
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Nota: Para efeitos de comparação intertemporal, o “momento zero” da crise
de 2007-2009 é o dia 15 de setembro de 2008, enquanto o momento zero da crise
de 2020-2021 corresponde ao dia 24 de fevereiro de 2020.
Por fim, e no que respeita ao mercado do petróleo, e ainda que em ambas
as crises se tenha registada uma queda inicial no preço do petróleo (i.e., preço
spot do Brent), o certo é que na “crise pandémica” o mercado começou a recuperar mais rapidamente e de forma mais intensa do que o observado na “crise do
subprime”.
Com efeito, se o preço do brent atingiu um mínimo na “crise pandémica” ao
fim do 63.º dia, tendo registado uma valorização de 10,8% ao fim de um ano, no
caso da “crise do subprime” o preço mínimo foi atingido ao 156.º dia, permanecendo 26,6% abaixo do registado no “início” da crise ao fim de um ano.

5. Recuperação Económica: Análise Comparada
Após a “crise do subprime”, a Europa recuperou de uma forma mais lenta
do que os EUA, tendo inclusive sofrido uma dupla recessão, na medida em que à
crise anterior se juntou em 2010-2011 uma crise da dívida soberana.
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Duas eventuais razões para o sucesso norte-americano residiram na rápida
resposta do governo e na flexibilidade da economia, em particular no que respeita ao mercado de trabalho, em contraponto com a paradoxal lentidão das respostas públicas europeias e a tradicional rigidez do mercado laboral.
Desta vez (i.e., “crise pandémica”, tendo em consideração a natureza distinta da crise, e que se traduziu no “encerramento” da atividade económica (quer do
lado da oferta, quer do lado da procura) em resposta à pandemia, gerou-se uma
expectativa junto de muitos europeus de que tudo seria diferente.
Infelizmente a realidade ficou muito aquém das expectativas.
Resultado da rigidez estrutural da sua economia e da tímida resposta pública, a que desta vez acresceu uma desastrosa gestão do programa de vacinação, a
UE registou em 2020 um abrandamento económico mais severo do que o observado nos EUA, perspetivando-se que no final de 2022 o PIB esteja apenas 1,2%
acima do observado em 2019, valor que compara com um crescimento esperado,
em igual período, de 6,3% para os EUA - Figura 10.
Fig. 10 - Perspetivas de Crescimento do PIB entre 2019-2022 (Área Euro e EUA)
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Fonte: IMF (2021a)

Saliente-se que no próprio seio da União Europeia a recuperação também
deverá assumir geometria variável. Na realidade, enquanto Portugal deverá ter
um PIB em 2022 cerca de 0,6% acima do observado em 2019, o crescimento nos
países mais dinâmicos de leste dever-se-á situar, em igual período, acima dos
4% - Figura 11 13

13

O crescimento estimado do PIB português fica também aquém da UE como um todo e abaixo da
Alemanha (“lose lose situation”).
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Fig. 11 - Perspetivas de Crescimento do PIB entre 2019-2022 (Países da UE)
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Como referido, as diferenças na flexibilidade do mercado de trabalho e na
prontidão e adequação da resposta pública parecem explicar as diferenças observadas na recuperação das economias europeia e norte–americana nas duas
últimas crises (2007/2009 e 2020/2021).
Com efeito, e tendo em consideração a análise da evolução do mercado de
trabalho, constata-se que nos EUA a taxa de desemprego demorou 119 meses a
recuperar para valores anteriores à crise de 2007/2008 (4,4%), enquanto na zona
euro para regressar a uma taxa de 7,3% foram precisos 148 meses. De igual forma, durante a atual crise a taxa de desemprego nos EUA, depois de ter subido de
4,4% em março de 2020 para 14,8% em abril de 2020, caiu para menos de metade
em 7 meses - Figura 12.
Fig. 12 – Evolução da Taxa de Desemprego (Área Euro e EUA)
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No que respeita às divergências na dimensão e características dos apoios
públicos à economia, as diferenças parecem igualmente evidentes.
Com efeito, se nos EUA a dimensão do esforço público, utilizando como
proxy o défice público em percentagem do PIB, dever-se-á situar em 2020/2021
em valores médios de 15,4% do PIB (10,4 p.p. acima da média observada no quadriénio 2016-2019), no caso da zona euro esse esforço atingiu apenas os 7,2% do
PIB (6,3 p.p. acima da média observada no quadriénio 2016-2019).
Por outro lado, se nos EUA o suporte fiscal foi, fundamentalmente, pela via
direta de despesa adicional/perda de receita (25,5% do PIB) e em menor escala
pela via indireta dos mecanismos de empréstimos/garantias (2,4% do PIB), na
Zona Euro a estratégia foi claramente distinta (por exemplo, em Itália a despesa
adicional/perda de receita representou apenas 8,5% do PIB enquanto os mecanismos de empréstimos/garantias representaram 35,3% do PIB) - Figura 13.
Fig. 13 – Natureza dos Apoios Públicos (Área Euro e EUA)
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7. Conclusões
A “crise pandémica” resultou de fatores exógenos, tendo como detonador a
pandemia global (Covid-19), enquanto a “crise do subprime” correspondeu a um
ajustamento violento a tensões e fraturas nos mecanismos de funcionamento da
economia e dos mercados.
A “crise pandémica” constituiu de certa forma uma surpresa, na medida
em que não estava entre os principais riscos identificados pela generalidade dos
agentes económicos até 2019 (ainda que a história dos últimos cem anos permita
confirmar a existência de diversas pandemias) enquanto a “crise do subprime”
estava “visível” no comportamento de alguns agentes económicos e nos preços
de alguns instrumentos financeiros.
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O impacto da “crise pandémica” no produto foi ligeiramente superior ao verificado na “crise do subprime”, sendo o seu impacto verdadeiramente global (em 2008 o
PIB mundial cresceu 2,9% e em 2009 diminuiu apenas 0,5%, enquanto em 2020 o PIB
mundial diminuiu 3,3%). No entanto o impacto na Europa e nos EUA foi semelhante
em ambas as crises.
Quer na “crise do subprime”, quer na “crise pandémica” a recuperação foi mais
rápida e acentuada nos EUA, o que permite concluir da maior flexibilidade da economia americana e da maior capacidade de transmissão das políticas implementadas (designadamente da política monetária).
Apesar da generalidade dos países terem implementado medidas de política orçamental, em resposta aos efeitos da “crise pandémica”, esta resposta não foi
homogénea. Países com maiores níveis de rendimento, com finanças públicas mais
“saudáveis” e com melhor rating creditício implementaram políticas de valor mais
significativo. Por outro lado, verificou-se uma diferença relevante entre a intervenção dos EUA (essencialmente assente em ações que impactam na despesa) e na Europa (com peso significativo de emissão de garantias estatais).
O impacto das duas crises nos mercados financeiros e de commodities, apesar de
semelhança em alguns aspetos, apresentou diferenças que importa destacar, quer ao
nível do segmento de mercado, quer ao nível do bloco económico (EUA versus UE)
Assim, o impacto nos mercados acionistas da “crise pandémica” foi menos
acentuado do que na “crise do subprime”, mas, em contraponto, a correção registada
ocorreu num período de tempo muito curto (a recuperação foi também mais rápida
na “crise pandémica” e, ao fim de um ano, o mercado americano registava inclusive
uma apreciação de 21,3%). A recuperação do mercado acionista europeu foi mais
lenta, com o desempenho um ano após a crise a ser praticamente nulo.
Por outro lado, o ponto de partida, em termos dos mercados de obrigações, é
distinto nas duas crises. A “crise pandémica” ocorre num enquadramento de taxas
de juro baixas (EUA) ou mesmo negativas (Alemanha), enquanto a “crise do subprime” ocorre num contexto de taxas de juro que poderá ser apelidado de “normal”.
Ainda assim, em ambos os mercados se verificaram descidas dos juros, quer
nos 2 quer nos 10 anos, mais acentuadas na “crise do subprime” (estando ainda bastante abaixo dos níveis pré-crise ao fim de 1 ano) enquanto na “crise pandémica”,
depois de um período curto de queda de taxas, os valores regressaram aos níveis
pré-crise, mantendo-se relativamente estáveis ao fim de 1 ano.
No que respeita ao mercado cambial, importa salientar que o comportamento
do euro face à libra foi distinto.
Com efeito, constata-se que a “crise pandémica” provocou uma depreciação
imediata muito acentuada da libra face ao euro, ao invés do observado na “crise
pandémica” onde se registou inicialmente uma apreciação da libra.
A taxa de câmbio do euro face ao dólar norte-americano, constata-se que a “crise pandémica” levou a uma depreciação sustentada do dólar, a qual atingiu cerca de
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11% ao fim de 1 ano. Na “crise do subprime”, e depois de uma apreciação do dólar
de mais de 12% ao fim de 42 dias, constata-se que ao fim de 1 ano o dólar depreciou
cerca de 2,4%.
No que respeita ao mercado da volatilidade (i.e., índice VIX), as diferenças registadas no comportamento deste índice nas duas crises não são significativamente
distintas.
Por fim, e no que respeita ao mercado petrolífero, e ainda que em ambas as
crises se tenha registada uma queda inicial no preço do petróleo (i.e., preço spot do
Brent), o certo é que na “crise pandémica” o mercado começou a recuperar mais rapidamente e de forma mais intensa do que o observado na “crise do subprime”.
Em resumo, poder-se-á concluir que a “imprevisibilidade” e rapidez com que
a “crise pandémica” afetou a economia real, teve como contraponto um impacto nos
mercados financeiros e de commodities mais acelerado, podendo a rápida intervenção
pública à escala global, enquadrada pelas lições da “crise do subprime”, explicar a
velocidade a que os mesmos recuperaram.
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Abstract: The central thesis of this paper is that the Biden Presidency is
likely to be truly transformative, with President Joseph Biden presenting an aggressive agenda to take advantage of an exceptional moment in history when
myriad causes have come together to make it possible to fundamentally change
the economic and political narrative of the United States, and by association, of
much of the world,. This new direction will mark the end the 40 years of economic philosophy initiated by the Reagan presidency and introduce a period of more
active government involvement in the economy, echoes of the Roosevelt New
Deal. We show the reasons this new approach is possible, its likely economic and
political successes or failures and their likely consequences.
Keywords: Transformative economy; new agenda; New CoViD approach.
Resumo: A tese central deste artigo consiste em admitir-se que a administração Biden será essencialmente transformadora, contribuindo para mudar a
narrativa política e económica nos EUA e em grande parte do mundo. Esta nova
tese poderá narrar o fim de 40 anos de uma filosofia económica iniciada pela presidência de Reagan, avançando-se para um período de maior intervencionalismo
do governo.
Palavras-chave: Economia transformativa; Nova agenda; Nova abordagem
do CoViD.
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A. Introduction: The central thesis of this paper is that the Biden Presidency
may be truly transformative, taking advantage of an exceptional moment in history when myriad causes have come together to make it possible to fundamentally change the economic and political narrative of the United States, and by
association, of much of the world.
In normal times the President of the United States has less impact on the
economy of his own country, without talking about the entire world, than is frequently assumed. A serious argument could be made that the Chair of the US
Federal Reserve, currently Jerome Powell, has more direct influence on the direction of the US economy than any president. And both of them together may
well be less important than the swings of economic cycles over which they have
little say, which may well have started before they came onto the scene, and will
continue after their departure.
But these are not normal times, the US and the world are in the midst of
the worst health crisis in at least a century, and governments have created what
economist Paul Krugman refers to as “induced comas”, unprecedented restrictions in economic activity to combat the pandemic, with devastating consequences on substantial sectors of the economy. In the midst of these difficulties, the
United States had a presidential election, with a changing of the guard at the top
of the US government, moving from a president who underplayed the negative
consequences of COVID to one who readily admitted the difficulties the country
was facing, and proposed a plan to overcome them.
Biden has identified two first priority, dominant domestic challenges: a)
Ending the pandemic, and b) Repairing the economic damage stemming from
government actions against COVID. He has also said his next immediate priority
will be launching a program of major investment to update America’s decrepit
infrastructure.
Not far behind in priority are a slew of other challenges, including the deep
schism in American society revealed by the “Black Lives Matter” movement, the
profound risk to the US and to the world of Climate Change, the pernicious effects of the spectacular rise in inequality, the deep split in American society with
its corollary risk of domestic terrorism, the apparent fragility of Democracy, be
it in the US or elsewhere with increasing voices attracted by an alternative autocratic system like the successful Chinese model, the hollowing out of the American middle class with virtually static income in this group over the last thirty
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years and the consequent questioning of the benefits of globalization, partisan
gridlock that has characterized the US political system for the last decades, the
difficult issue of immigration and illegal immigration in the US, what many believe is the excessive power of a few dominant technology companies, and we
can add others, the list of profound domestic challenges appears endless.
As of this writing, we are less than 10 weeks into the Biden Administration, it is obviously much too early to judge its impact. Let us accept that whatever is predicted in this paper must be considered very tentative, tempered by a
strong disclaimer that there are many moving parts in the political and economic
horizon that have not yet begun to settle, that unexpected events are certain to
happen, and that we do not really know what the four years of the first Biden
Administration will bring, much less are we able at this stage to accurately judge
the long-term impact of the Presidency of Joseph R. Biden. Nevertheless, we will
try to present an argument defending the central thesis of this paper.
After this Introduction, the first section of this paper presents the reasons
for which Biden transformative agenda has become possible in the US of 2021.
The second explains in summary how the US political system works, what is required to enact significant new legislation, and how likely it is for the Biden Administration to get their agenda passed into law. The third is a brief description,
based on what we know today, of the Biden Administration economic package.
The two following sections presents the economic and political risks as “bets”
that Biden hopes to win, and the final section is s short comment on the possible
impact of the Biden programs on the world. A brief Conclusion closes the text.
B. What makes the New Biden Agenda possible: In the face of the overwhelming list of daunting problems facing the US, the Biden/Harris Administration has made its intentions quite clear: an incredibly ambitious agenda, a multifaceted set of plans and programs addressing challenges on virtually all fronts,
starting with a two-pronged frontal assault to first provide RELIEF against the
pandemic and then a package to stimulate RECOVERY, with the parallel aim to
profoundly transform the US economy, making it more sustainable and more equitable. The first chapter is an enormous $1.9 trillion COVID Relief Bill, surprising by
its massive size, about 9% of GDP, enough to directly boost economic activity by
4% in 2021 and 2% in 2022, according to estimates by the Brookings Institute. The
bill has already been successfully passed by Congress and became law on March
11 of this year, just over 7 weeks after the inauguration. Biden has also announced
he will shortly propose another major economic initiative, one or more “Build Back
Better” bills totaling up to $3-$4 trillion for investment in infrastructure and social
transformation, and his Administration in concert with Democratic Congressional
leaders have already pushed forward on several political/social subjects: immigration, voting rights, gun control, with many other subjects to come.
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In addition to the enormous scale of the proposed economic measures,
what is striking about Biden’s program is that it embraces economic nationalism,
very similar to what Trump was proclaiming the country should adopt. Without openly rejecting globalization, the Biden agenda clearly speaks of “buying
American”, an industrial policy promoting American sourcing of investments to
renew infrastructure and to control the supply chain, to be built in the US.
This remarkable agenda represents a radical deviation from the approach
we are used to hearing from US presidents, probably the most significant change
in US economic policy since Ronald Reagan, signaling a fundamental modification of the economic philosophy of the Democratic Party and, possibly, of the
country. Since the early 1990s, both American political parties have subscribed to
an orthodoxy i) promoting free markets, including international markets fostering globalization, ii) with minimal interference from a government that should
be small and iii) must maintain fiscal austerity. The Democratic Party joined Republicans in believing that the laws of economics warrant that market competition should be allowed free reign, even those who considered themselves social
democrats bowed to the mantra of free markets and it was Bill Clinton who freed
the finance industry from the limitations in place since 1933 when he signed the
repeal of the Glass Steagall Act in 1999. Encouraged by the breakup of the Soviet
Union after the fall of the Berlin wall in late 1989, both political Parties believed
that the benefits of the free market capitalist system and globalization would
bring not only economic benefits to the US but also foster the rapid expansion of
democracy as well as free market economies throughout the world. And none of
this would require any major government intervention. It was Democratic President Bill Clinton who stated in 1996 “the era of big government is over”, an echo
of Reagan’s famous January 1981 statement that “government is not the solution
to our problems; government is the problem”. Perhaps it was not surprising that
the only time over the last 50 years that the US Federal budget was in surplus
was during a Democratic Administration, President Bill Clinton’s second term.
Suddenly, in 2021, we have a Democratic President proposing that the Federal Government guide an industrial policy and spend and borrow on a scale
unseen since World War II.
And the unlikely person to symbolize this major change of direction is the
previously moderate, 78-year old Joe Biden, whose initial attraction to voters was
his return-to-normalcy campaign after the unsettling whirlwind of his Republican predecessor. How can it be that a mild-mannered, clearly middle-of-theroad politician is the architect of a radical change in US Government, that some
have compared to that launched by Franklin D. Roosevelt? What has happened
to make such a departure from thirty years of conservative economic orthodoxy
even conceivable? We can identify numerous major factors, each an important
contributor to the potential change of direction of the US:
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1.
2.
3.
4.

The election in 2016 of Trump and the four years of his Administration;
The 2008-2009 financial crisis and the ensuing “Great Recession”;
The effects of the COVID pandemic;
The rise of China as a serious rival of the US.

1. One could be tempted to describe the events we are witnessing as the
“Trump/Biden Transformation”; it is undeniable that the election of Donald J.
Trump in November 2016, which surprised everyone (including himself), marked
a fundamental and as yet unrecognized turning point in the US and possibly the
world, a clear sign that America was ready for a major change. Trump’s brilliant
political instincts had him hear and respond to the loud and clear message from
the people who elected him, the American middle class, who had basically been
abandoned by both Republican and Democratic Parties for decades. What was
this message? Let us paraphrase it: “We want our President to represent the interests of Americans that have been ignored for years, the middle class who have
not felt the full benefits of globalization, yes we have been able to buy more Chinese made goods at lower prices, but we have seen our income level stagnate for
the past thirty years and our American dream of personal progress gradually disappear in the face of increasing economic difficulty.” It is remarkable how much
Trump’s message was prescient, how his style and personality were perfect to
seize the political initiative and mobilize people to follow him blindly. It is true
that his abrasive, divisive and shocking manner turned off many people - rarely
has a president been so despised - but we should not ignore that his populist
message corresponded exactly to many people’s needs.
Part of Trump’s message also led to a change in attitude of economists, the
government and the public towards international trade agreements, objects of
his incessant, simplistic but effective criticism, focusing on the harm they did and
putting into question the conventional view that globalization benefitted nearly
everyone. He also engendered a major shift in the equally broadly shared view
that active cooperation with China was to the benefit of the US (although this
latter conclusion was already being questioned in the later years of the Obama
Administration).
Trump said he would answer the cry for help of the American middle class
by making a priority of promoting domestic manufacturing, by returning factories abroad to American soil, by improving the lot of the average American, in
fact he did nothing of the sort. Because other than being incredibly talented at understanding the needs of ordinary Americans and mobilizing their faith in him,
it turned out that this curious individual named Trump was perhaps the most incompetent president the US has ever witnessed, incapable of managing the enormous US government, and in spite of his remarkable ability to mobilize the white
middle class, he accomplished very little: his only significant piece of legislation
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was the Tax Cuts and Jobs Act of 2017, that did little to help the middle class. It
did, however, get Republican voters to accept the idea of large budget deficits, a
change that will no doubt not go unnoticed by the Biden Administration.
Part of the reason for Trump’s failure as president to accomplish much was
his divisiveness and the clearly racist, virtually white supremacist tone of his
message. Was it necessary for Trump to stoke the worse divisive hatred of the
other we have witnessed in the US perhaps since the Civil War? We will never
know, we can only observe that this abrasive style fit perfectly with his personality, that the terrain was already fertile for Trump to mobilize people by stoking
hatred, and that he accelerated and deepened the schism in American society,
turning Americans against each other, leaving the country vulnerable to domestic terrorism and the uncertainty of a partisan and societal divide greater than
Americans have seen in generations.
Trump’s very aggressiveness has also brought to the fore several areas of
political concern in the US, not always to his benefit, for example on the subject
of Climate Change. Trump’s withdrawal from the Paris Climate Change Agreement was opposed by a majority of Americans, focused attention on the general
subject of Climate Change and reinforced the opinion of most Americans, including a majority of Republicans, that the government should take on a more active
role in combating Climate Change.
We can observe several other evolving trends in the US during the four years
of the Trump Administration including increasing concern in the corporate sphere
with the concept of sustainability and the gradual erosion of the dominant view
championed by Milton Friedman and religiously followed for the last four decades that the sole responsibility of companies is to maximize shareholder return.
In 2019, the Business Roundtable, grouping 200 of the largest companies in the US,
issued a statement that the purpose of a corporation was no longer solely maximizing shareholder value but rather taking into account the interests of various
stakeholders: employees, clients, suppliers, the communities they serve and the
protection of the environment. And in the primaries to select the Democratic candidate to run against then President Trump, the relative success of the campaigns
of Bernie Sanders and Elizabeth Warren, defending ideas aspiring to greater social
justice, proved that “socialist” concepts previously considered taboo had entered
into the mainstream. Similarly, the huge accumulation of power and wealth of a
small number of dominant companies, and individuals, has become increasingly
subject to criticism and debate, both in Congress and in the public domain.
It is ironic that in seeking to revitalize American industry, Biden is aiming
to deliver the unfulfilled promises awakened by Trump. Just as the election of
Trump could not have been possible had Obama not preceded him, so Biden
could not envisage the virtually revolutionary program he is proposing had
Trump not preceded him.
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Of course, even if there are important similarities in the assessments made
by Trump and Biden of America’s needs, the differences in their approach are
stark: Biden is inclusive rather than exclusive, in a vision to benefit all Americans
irrespective of race or class and with specific rejection of the overtly racial dimension of Trump’s agenda. Another difference is that Biden is putting into place an
Administration that is incredibly competent, relying on experienced hands at
every level. And of course there is a radical change in tone and style, a respect for
science, a search for truth, a willingness to listen, all of which have been absent
during the four years of Trump. Will these characteristics, this new approach
be sufficient to overcome the hurdles the Biden Administration faces in dealing
with such a divided country, such a divided body politic left by the Trump Administration? It is too early to tell.
We may also note that Biden’s inclusiveness will be just as present in his
approach to international relations, he is a profound believer in multilateralism,
he will repair relations with allies including rebuilding the Atlantic Alliance, embrace working with international institutions and work to create multiple alliances to deal with the problems of the world, for example in confronting Climate
Change, with past Secretary of State John Kerry as his international emissary on
this latter subject. Biden will also enlist cooperation with allies in dealing with the
challenge of China’s rise. But can President Biden’s approach rebuild the trust in
the US that had prevailed in relations with allies since the Second World War, a
trust that was profoundly shaken during the hurricane of the Trump Administration? The question is rendered even more salient if, as appears likely, Trump
remains present on the US political scene, including the possibility of running
and conceivable winning the race for president in 20241.
There is no doubt that the impact of Trump’s presidency raised Biden’s
populist sympathies, and at a minimum augured a change in attitudes in the US
towards government deficit, toward globalization and free trade, that Biden will
exploit to his advantage.
2. The second major factor to explain Biden’s remarkable agenda is the
2008-2009 financial crisis, which led to the deepest economic downturn since
the 1930’s, the Great Recession which already had pushed the Republican Administration of George W. Bush at the time to undertake steps going against the
grain of Republican orthodoxy, pumping money into the economy and virtually
nationalizing a significant portion of the financial industry. The Obama Administration began in the midst of the economic crisis and responded to it by accelerating the intervention of government, bailing out the suffering auto industry
and passing a Keynesian inspired $831 billion stimulus bill, which might well
1

In my opinion, ex-president Trump will gradually fade as an individual presidential candidate
from the forefront of the political scene in the US over the coming months and years, and an issue
that seems relevant today will no longer be important by 2024.
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have been larger had President Obama not sought to get bi-partisan support for
his agenda. To no avail, as virtually all Republicans in Congress voted against
the bill, which they viewed as excessive. That legislation is now universally considered to have lowered unemployment, with its benefits having far outweighed
its costs, but it is also generally recognized to have been too small, rather than
too large. Then Vice-President Joe Biden was a major actor in these efforts, he
witnessed first hand that the more than $2 trillion spent by the Bush and Obama
Administrations led to one of the most anemic recoveries ever, it clearly had not
been enough to promote growth, and he also witnessed the political damage suffered by the Democrats in Obama’s first mid-term election, certainly in part due
to his Administration treatment of the Great Recession. Surely Biden’s experience of this period is influencing his approach to the current crisis.
The Great Recession also laid bare that even though globalization over the
previous thirty years had produced lower costs for all and considerable economic gain for a few, it increased in the US the vulnerabilities of a large segment of
the population and also substantially contributed to the growth in inequality,
the gap between rich and poor. As longtime Biden friend Senator Chris Coons
of Delaware has said “a lot of the harm [of globalization] has been unexpectedly
broader, sharper, deeper... [Biden] believes we need to change direction...”
It is also clear that the aftermath of the Great Recession changed the fears
aroused by government deficits among economists, politicians and the general
public, these are much less prevalent in 2021 than they were in 2009-2010, in
part because of the absence of inflation during the intervening years and also as
a result of the Trump Administration’s nonchalance towards the deficits their
spending and lowering of taxes produced, in strong contrast to conventional Republican Party orthodoxy.
This change is also exemplified by the gradual evolution in policies of the
US Federal Reserve, a reflection of observed economic trends during the Trump
Administration. As the Fed saw the economy finally come out of the Great Recession in 2018, it initiated a classical small increase in interest rates in anticipation of expected price increases. But the rise in inflation never came, so the Fed
changed directions and lowered rates in 2019, watching carefully, expecting that
the rate of inflation would rise as the rate of unemployment fell down to an exceptional 3.5%, which many economists believed was below “full employment”,
a level in principle triggering inflation. But contrary to prediction, inflation never
appeared, even at a minimum desirable level, contributing to growing evidence
that the link between the unemployment rate and inflation is less direct and precise than previously thought. Partially as a result of these developments, the Fed
has indicated a more flexible approach to the management of interest rates and
the monetary supply. The Chair of the Federal Reserve, Jerome Powell, recently
went so far as to say that more fiscal stimulus would probably cause “some up-
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ward pressure on prices” but forecasted it “will be neither large nor sustained,”
basically giving a green light to Biden’s $1.9 trillion COVID Relief Bill.
3. The third and obvious factor we need to include in our list of major influences on the Biden Administration is the impact of COVID health crisis which
has required, and justified, massive government involvement, in virtually every
country in the world, leaving far in the distance the echoes of Reagan’s call for
the least government intervention possible. On the contrary, the exceptional crisis created by the pandemic forced governments to intervene, with huge government efforts contributing to a fundamental change in attitude towards the appropriate role of government, by both the political realm and the general public,
justifying generous fiscal policies, and giving credibility to the radical proposals
from the Biden Administration, which could not have been imagined even a few
years ago. Biden also knows, of course, that his Administration will be judged
by its success in overcoming the pandemic, another reason to launch a massive
package.
We may also note, although we have no concrete figures, that many Americans criticized Trump for his handling of the health crisis, no doubt contributing
to the 7 million more votes received by Biden rather than Trump.2
4. Last on the list of major influences is the perceived threat to the US of the
rise of China, certainly not the least important factor in the change of thinking in
Washington and the willingness to pursue aggressive, nationalistic management
of the economy. One of the few areas where the Biden Presidency will in large
part follow the strategy of the Trump Administration is in considering China
as a serious rival. America has become mesmerized by China, in part believing
that China unfairly took advantage of the free market conditions offered to it in
the last decades of the Twentieth Century, without playing by the rules, and it
seems clear that pressure from the US and others to get the Chinese government
to “play fair” have not been nor are likely to become successful, resulting in the
perception that America has to modify its earlier behavior towards China.
In addition, China’s success in its industrial policy, building up major Chinese companies by providing enormous government support to leading compa-

2

There is some disagreement as to whether Biden won the election decisively, as reflected in
his 7 million advantage in the popular vote, or by the thinnest of margins, as reflected in the
Electoral College result, which is how America chooses its presidents. Because of this curious and
undemocratic system, had only 21,500 votes in Arizona, Georgia and Wisconsin gone to Trump
rather than Biden in the November 2021 election, the outcome would have been different. This
election was incredibly close, even closer than the 2016 election of Trump over Hillary Clinton, with
0.000135%, or 1.35 votes per 10,000, having decided the Biden Electoral College victory. Had the
Coronavirus not rendered impotent the argument that Trump would have made to the American
electorate that he had created the “greatest economy ever”, with the highest stock market and the
lowest level of unemployment in more than 50 years, we cannot guess what the outcome might
have been.
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nies in specific industry sectors, prompts the US to follow suit: China’s success
is effectively forcing other countries to adopt some of its own industrial policies.
The rise of China, not only as an economic power but also as a military and geopolitical power, is viewed by America as the greatest threat for the next decades,
heavily contributing to America’s willingness to abandon decades of adherence
to total free-market orthodoxy to meet this threat.
Although there are strong similarities in the Trump and Biden Administrations’ view of China as a major threat to the US, the latter appears less inclined
to attack China but rather to strengthen the US, the “Build Back Better” projects
aim to confront the threat of China with successful US policies. And of course this
requires active government intervention to promote US progress.
Surely we are not going to be tempted to say “Thank Goodness for COVID!”, what a terrible thought, but it is nevertheless clear that the COVID pandemic and the other factors detailed above have provided an exceptional opportunity
for a huge experiment, a major shift, which the Trump presidency may have
forecast but which he was incapable of initiating or managing. Rarely has there
been a more propitious moment to link the word “crisis”, with “opportunity”,
and President Biden appears fully committed to taking advantage of this exceptional moment in history represented by the series of crises facing the US in 2021,
to fundamentally change the direction of the US economy with the intention to
permanently set the domestic economy on a trajectory of higher growth, with the
government taking a predominant role to address inequality and racial injustice,
and the challenges of climate change and sustainability.
C. Can Biden Make it Happen? How the System Works: In spite of the
many reasons identified above that makes Biden’s transformative agenda conceivable, we know from the past decades of gridlock in Congress that the party
out of power, in the current case the Republican Party, has typically blocked virtually all new legislative initiatives from the Party in power. Is there any reason
to believe Biden can be more successful than his recent predecessors in implementing a major new economic and political/social agenda? To assess this possibility, we need to understand how the US Government works, how legislation
is passed in the Senate and House of Representatives.
The Founders provided for a cumbersome procedure to make new laws: a
proposal for a new law must originate in the House of Representatives or in the
Senate, although the process of preparing a new law has generally involved the
Executive Branch in coordination with Congress. Once a legislative proposal is
introduced to one chamber of Congress, it has to be agreed to by both the House
of Representatives and the Senate and then it has to be signed by the President
to become law. In the rare cases where both chambers pass an article of law that
is opposed by the President, cases referred to as a “Presidential Veto”, the text
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can become law only if the veto is overridden by a two-thirds majority of both
the House of Representatives and the Senate (only 7% of Presidential vetoes have
ever been overridden).
Much of how the House and the Senate function is not in the US Constitution, procedures have been developed over centuries, and may be subject to
interpretation, or modification, by whomever is in the majority at any one time.
For example, the critical manner to reach a voting decision has evolved differently in the two chambers. Initially, a simple majority assured passage, which is
still the case in the House of Representatives, but beginning in 1837, the Senate
applied a change in rules to permit one or more Senators to speak for as long as
they wanted during the debate over a bill, giving them the power to prevent voting on the bill. This procedure, referred to as a filibuster, under current Senate
rules can be overcome only by a vote of 60 Senators. This essentially means that
if the minority party has at least 41 Senators, it can block legislative initiatives in
the Senate, and since the Senate has to approve every new law, it is one of the
principal reasons Congress has witnessed gridlock over the last decades.
In the 2020 election, the Democrats won the White House and Congress,
but with only a slim 10-seat majority in the House of Representatives and an
even thinner control of the Senate, which is split 50-50 between Republicans and
Democrats. If on any issue all 50 Democratic Senators vote in favor, and all 50
Republican Senators vote against, the Vice-President of the country Kamala Harris, who statutorily occupies the presidency of the Senate, can cast a deciding
vote in favor of the Democrats. Consequently, the Democrats are considered the
majority Party in the Senate, giving them substantial power through the control of every Senate Committee and through the authority of the majority leader,
Democratic Senator Chuck Schumer, who controls the order of work of the Senate, deciding on the daily legislative program and having first right to introduce
any amendment or motion put before the Senate.
However, with such a thin majority, the Biden Administration is at the mercy of the Republican’s use of the filibuster to block any major legislation in the
Senate (just as the Trump Administration saw the Democrats actively use the
filibuster tool).
Can the Democrats in Congress eliminate the filibuster? In theory, yes,
using a procedure called the “nuclear option”, a simple majority in the Senate
can change procedural rules, meaning that if 50 Democratic Senators decide to
eliminate the filibuster, they can do so. Many progressive Democrats, including
ex-President Obama, are urging Biden to do just that, arguing that the filibuster
makes the Senate fundamentally undemocratic3 but there are currently insuper3

As an example of how the filibuster rule makes the Senate undemocratic, we estimate the 41
Republican Senators who can together block any legislation represent barely one-fifth of the US
population, whereas the other 59 Senators unable to move forward against the filibuster represent
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able obstacles: two Democratic Senators, Joe Manchin III of West Virginia and
Kyrsten Sinema of Arizona have repeatedly said they would not vote to eliminate the filibuster, and without their vote, the Biden Administration and the
Democratic leadership in the Senate can do nothing.
There is some indication that there might be willingness to make some modification in the application of the filibuster, for example returning to a “talking
filibuster” the older procedure where Senators actually had to speak and occupy
the Senate floor for hours to kill a bill, in contrast to the current practice where
the mere threat of filibuster blocks a bill and introduces the need to call for a vote
of 60 Senators to continue working on it. There has also been some discussion
among Senate Democrats to consider exempting certain categories of laws from
the application of the filibuster, for example those applying to voting rights, but
there is no clear agreement yet on these alternatives.
Another reason certain Democratic Senators are reluctant to eliminate the
filibuster is their experience when, during the Obama Presidency the Republicans filibustered numerous Obama Cabinet and judicial nominations pushing
Democratic Senate Majority Leader Harry Reid in 2013 to abolish the filibuster
for those nominations (except for the Supreme Court). They came to rue the decision when the Republicans gained control of the Senate and Mitch McConnell
decided not to confirm Obama’s Supreme Court nominee Merrick Garland and
turned the procedure against the Democrats by changing the filibuster rule in
2017 to confirm three Trump Supreme Court nominations by simple Republican
majority.
We cannot at this stage predict how various pressures in the Senate around
the filibuster will evolve, it is possible that the rules of its application may change,
but as of this writing President Biden has appeared reluctant and is probably unable to eliminate the filibuster4; it appears highly likely that the 60-vote filibuster
will continue to operate in the US Senate during the Biden Presidency, probably
during his entire Presidency but at a minimum during the first two years.
Fortunately for the Biden Administration, there is an alternative path that
avoids a filibuster in the US Senate, termed Reconciliation; it was introduced
in 1974 and permits passage of certain bills with a simple majority. It has been
used only 20 times over the last 40 years, but it has been critical to pass most major pieces of legislation in the past decade, such as the Obama Administration’s

4

79.7% of the total US population (we arrive at this estimate by ascribing 100% of a state’s population
that has two Republican Senators and 50% of its population for states with one Republican and one
Democratic Senator, the 23 lowest population states which together have 41 Republican Senators
represent a total population of 66,677,452 persons, only 20.3% of the population of 328,771,307 of
the 50 states).
I am not certain eliminating the filibuster is in the long-term interest of the Democratic Party, a
view I suspect Biden might share, even though it is not shared by most Democrats.
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Affordable Care Act (“Obamacare”) and the Trump Administration tax cuts in
2017. Reconciliation imposes strict constraints: it is limited to revenue, spending
and debt limit items and it can be used only once per fiscal year per category5.
The decision as to whether or not an element in a bill respects the rules of Reconciliation is made by one individual, the Senate Parliamentarian6, who is expected
to decide on such matters in a non-partisan manner.
For the Biden Administration to use Reconciliation also requires that every
one of the 50 Democratic Senators vote for a bill, giving enormous leverage to
any single Democratic Senator who might exact a high price for a positive vote.
In his presidential campaign, President Biden said he would consistently
“reach across the aisle” to seek to develop bipartisan consensus on major legislative initiatives. After he had proposed the $1.9 trillion COVID Relief bill, 10 Republican Senators offered to replace it with an alternative $618 billion relief plan.
They expected to begin a negotiation which might have led to a compromise bill
somewhere between the two figures, but Biden rejected any compromise7, insisting to stick to the $1.9 trillion price tag, making it evident that he would not get
Republican support for the bill in the Senate and obliging him to use Reconciliation to pass the legislation.
One of the consequences of this decision was that an important item on the
Democratic Party agenda in the original bill presented to the Senate had to be
dropped, an increase in the national minimum wage by 2025 to $15 per hour,
from the current level of $7.25/hour, a level unchanged since 20098. The Senate
Parliamentarian judged that this provision did not meet the requirements of Reconciliation, and it was deleted from the final bill.
However, most of the provisions of the $1.9 trillion COVID Relief bill passed
Reconciliation rules, and the bill was passed by a vote strictly along party lines
in the Senate (not a single Republican Senator voted for the bill), subsequently
passed in the House (that had passed an earlier version before it went to the Senate) and signed into law by President Biden on March 11, 2021.
The passage of the COVID Relief bill was already a great accomplishment
for President Biden, but what is he likely to get done after this first success? We
can conclude from the above summary presentation of the way Congress works
that the Biden Administration either has to get 10 Republican Senators to vote to
5

6

7

8

The Democratic Senate leadership has indicated they may have found a way to use Reconciliation
more than once a fiscal year, which would give the Biden Administration additional flexibility to
pass major new legislation, assuming they can get the support of all 50 Democratic Senators.
The current Senate Parliamentarian, Elizabeth MacDonough, has occupied the post since 2012
and is highly respected as a non-partisan judge of Senate procedures, including consistency with
Reconciliation rules.
He no doubt remembered Obama’s compromising on legislation to get Republican support, to no
avail.
Republican Senators would not have accepted this provision in any compromise bill.
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overcome a filibuster on any bill, which as we will see below is highly unlikely
for any major political initiative, or it will only be able to pass important legislation using Reconciliation, meaning it is limited to economic subjects fitting into
the tight constraints of the Reconciliation procedure.
But that may be enough to get the second chapter of Biden’s economic agenda passed, a “Build Back Better” major Infrastructure bill. There is talk of a $3-$4
trillion Infrastructure Package, what is likely to happen to it? One would guess
that President Biden may follow the same pattern as with the COVID Relief bill,
announcing an overall framework, seeking support from Republicans in Congress who have in the past expressed real interest in supporting infrastructure investment, perhaps Biden will seek more actively to bring on Republicans than he
did with the COVID Package, but if there is no support from them, it is likely the
Biden Administration will repeat the same process, use Reconciliation to push a
major bill forward with no Republican support. Are any Republicans, particularly in the Senate, likely to vote for a Biden Infrastructure initiative? President
Biden has not yet announced the outlines of his proposal, and we know that
infrastructure investment is very popular with the American public and has had
support from Republicans (Trump announced a major infrastructure project, but
never got it started), but if as appears likely, the Biden Administration includes
an increase in taxes to pay for the investment, recouping a portion of Trump’s
tax cuts for the wealthy and for corporations, then it is likely that the Republicans
in Congress will boycott the initiative, and the Biden Administration will have
to rely on pushing through using Reconciliation, once again with no bipartisan
support.
Although getting a huge infrastructure bill passed through Reconciliation
will be more complicated than the COVID Relief bill, with individual Democratic Senators requiring certain provisions and negotiating favorable treatment for
their constituencies in exchange for their vote, it is reasonable to anticipate that
Democratic Congressional leaders and senior officials in the Biden Administration who have experience in the bargaining required to get legislation through
Congress, will be able to get a massive infrastructure bill passed by Congress in
the course of 2021. And passing a total of perhaps close to $4-$6 trillion in government commitment of expenditures on these two initiatives will already be a
spectacular accomplishment, transformative on the US economy.
What about the other chapters in Biden’s political/social agenda to confront
the multitude of problems the US is facing: gun control, voting laws, overhaul of
the immigration system including a path for citizenship for most of the 11 million undocumented immigrants in the US, climate change, minimum wage ($15/
hour), reducing inequality and poverty, health care, making community colleges
free, others? No legislation directly dealing with these subjects can pass the 117th
Congress without a minimum of 10 Senators willing to join Democrats to over-
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ride a filibuster. We should not forget that during the last six years of the Obama
Administration, the Republican Party led by then Senate Majority Leader Mitch
McConnell used every possible means to block any Democratic legislative initiative, leading to total gridlock in Washington. This proved to be a winning political game for the Republicans, they succeeded in painting Obama’s Democratic
Administration as “socialist”, extreme left, as a result of which the Republicans
won control of Congress. Although the political environment has changed, Senate Minority Leader Mitch McConnell has already made it obvious that he will
not cooperate in legislating the Biden agenda.
That does not mean that certain smaller initiatives cannot be tried. There
are areas of bipartisan agreement: strengthening the US against the Chinese rivalry, promoting new technologies, entertaining some measure to protect DACA
recipients, the 700,000 immigrants who arrived in the country as children (86%
of American voters support giving these “Dreamers” a path to citizenship), perhaps agreeing to an increase in the minimum wage below $15/hour, there are
various bipartisan groups in the Senate seeking to find agreement on some of
these issues, and it is likely that Biden will encourage these initiatives, even if he
will be pressured by a portion of the Democratic Party to not accept any partial
solutions, but as of the date of this writing we can affirm that the Republicans
in the current Senate are virtually certain to block passage of any transformative
political or social agenda bill.
D. Biden’s Transformative Economic Package: But as has already been
shown in the successfully passed through Reconciliation of the COVID Relief
bill, Biden may be able to accomplish many elements of his political/social agenda by integrating them in the two major economic initiatives he has proposed.
Economics and politics are always intimately interrelated, the Biden Administration and its Democratic allies in Congress have already initiated a major change
in the political/social arena through the COVID Relief bill, and they fully expect
to continue the process with the Infrastructure Package.
They may, as was the case with the $15/hour minimum wage proposal, be
blocked by certain Reconciliation rules, but there are already many examples in
the $1.9 trillion COVID Relief bill of provisions integrating a strong social dimension, including a one-year expansion in the value and scope of the child tax
credit, which the Columbia University’s Center on Poverty and Social Policy estimates will cut the child poverty rate nearly in half, taking 5 million children out
of poverty. The bill also includes greater access to healthcare and of course the
direct $1,400 payment to individuals with incomes no higher than $75,000. Paired
with other expanded tax provisions, the various payments will increase after-tax
income for the poorest fifth of Americans by 20%, according to an analysis by the
nonpartisan Tax Policy Center. Many view the measures as a generational expan-
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sion in the social safety net, perhaps the most generous government benefit bill
for low-income families ever. Senate Majority Leader Chuck Schumer said, “All
told, the American Rescue Plan will be one of the largest anti-poverty bills in recent history.” House Speaker Nancy Pelosi called it “one of the most transformative and historic bills any of us will ever have the opportunity to support.” “We
haven’t seen a shift like this seen since FDR,” said Andre Perry, senior fellow at
the Brookings Institution.
Many of the provisions in the bill, including the child tax credit, are temporary, lasting for one year, but Democrats hope to make them permanent. For
example, they are betting that Congressional Republicans will find it difficult
to see child poverty virtual doubling if they do not join Democrats to renew the
child tax credit provision at the end of 2021.
Although we have not yet seen the outline of the second chapter in the
Biden economic plan, the $3-$4 trillion to be invested in infrastructure over a
period of 8-10 years, we know Biden will integrate into every aspect of the bill
two objectives: i) creating jobs, good-paying, unionized jobs that will contribute
to significantly reducing inequality and racial injustice, and ii) fighting climate
change. The Administration will seek in this legislation to rebuild the country,
lift the fortune of workers and contribute to the common good by effectively
combating climate change. Biden has already rejoined the Paris 2015 Agreement,
the infrastructure agenda will probably include setting ambitious targets for the
US to drastically reduce its carbon footprint, aiming at a net-zero emissions for
the country by 2050. Biden has named a White House National Climate Advisor, Gina McCarthy, and ex-Secretary of State John Kerry as Special Presidential
Envoy for Climate and has announced that combating Climate Change will be
integrated in virtually everything the US Government does.
The project will no doubt be presented as the best way to counter the economic threat from China, with a strong dose of economic nationalism by “Building Back Better” the US, modernizing the nation’s infrastructure, reinforcing key
industries and promoting investment in basic scientific research and innovative
technologies. The specifics will include upgrading the country’s crumbling roads,
bridges and energy infrastructure, a major impetus promoting electric vehicles,
developing manufacturing capability for wind turbines and other new products
for the sustainable economy, promoting certain sectors like green energy production, spurring investment in national broadband, with an overall objective of
lifting the US economy to a sustained higher rate of growth, and a higher level
of productivity growth, than the lackluster results of recent years with a parallel
underlying objective to postpone the relative decline of the US position relative
to that of China.
If, as we have assumed, Biden succeeds in realizing these two extraordinary
initiatives, representing total government investment on the order of $4-$6 tril-
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lion, it will be an enormous political accomplishment, with profound economic,
social and political consequences, fully justifying the idea that his Administration will be transformative for the US.
E. Will it work? Biden’s Economic Bets: In this section, we will try to examine what might be the economic and political consequences of these incredible
measure.
The first question that comes to mind has already been posed by several
leading economists, Democratic and Republican: will so much money put into
the US economy rekindle an excessive level of inflation? The stakes could not be
higher, for America and for the world. If Biden’s bold experiment succeeds, we
can look forward to an economically more dynamic and more politically stable,
healthier and more egalitarian US.
But what if the grand experiment fails? As US economist Ken Rogoff, past
chief economist of the IMF says, the US experiment has enormous global consequences: “If it goes wrong for the US, it goes wrong for everybody.” Are we
at risk of returning to a period of higher interest rates9, at a time when debt has
skyrocketed around the world, including of course in the US to pay for the Biden
programs, with disastrous impact on the economic health of the US and all the
world economies?
Of course, we do not have a clear answer: everyone will be watching the results with fear and trepidation! The Biden team believes the risk of igniting high
inflation is low, pointing out that there is substantial room to expand the labor
force by making it easier for women to return to work and through immigration.
We may also take some comfort in the statement made by the head of the US
Federal Reserve Jerome Powell quoted earlier in this paper, indicating reasonable confidence that major fiscal stimulation is not likely to raise inflation to an
unacceptable level, and in the statement by Biden’s highly respected Treasury
Secretary Janet Yellen, previous Chair of the Federal Reserve: “The President is
absolutely right: The benefits of acting now — and acting big — will far outweigh
the costs in the long run.”
Addressing a second economic question: is Biden’s bold gamble the precursor of a period of plenty for the US, with a return to higher growth, but this time
sustainable and concurrently contributing to reduction of climate risk? In part
due to the COVID Relief bill, Goldman Sachs has forecast that the US economy
will expand in 2021 at an annual rate of 7 percent, the fastest pace since 1984.
But can the rebound last, changing the equation of low growth that has been
9

Many commentators would agree a “reasonable” level of inflation is necessary and good.
Recognizing it is difficult to say how high “reasonable” can be, it is clear that inflation has positive
effects, including in the long run contributing to solving the problem of high debt, so long as it does
not engender “stagflation” cycles of inflation and recession.
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prevalent since the turn of the century, to a higher growth rate with controlled
inflation? Can the Biden Administration mobilize the incredible creative talent of
US industry and high tech to put into execution an economic policy that benefits
a large majority of Americans, gradually repairing the deep racial divide that
America has had throughout its history? Will they also revitalize labor unions
and augur a shift in favor of labor relative to capital as Biden has clearly indicated he desires?10 The emphasis on investments linked to job creation to combat
Climate Change and promote new technologies in the Infrastructure Package is
intended to provide a major contribution to these objectives, assuming the US
government is able to develop mutually constructive partnerships with private
industry, taking advantage of the relative strengths of both parties.
Such an optimistic scenario seems too good to be true. My own view is
that although these enormous resources will no doubt benefit workers in the
real economy, reduce inequality and possibly racial injustice (a less certain outcome), already highly noteworthy accomplishments, it is much less certain that
these efforts will result in a major shift in the structure of the US economy in the
short term; powerful financial interests as well as the enormous concentration of
monopoly power in many sectors, including the weight of the GAFAM11, are so
deeply entrenched in the manner of thinking and doing business in the US that
it will take a profound change in mentality, and in economic, social and political
behavior, to witness such a transformation, which at best will take many years
to put into place.
We can reasonably hope, and perhaps even expect, that Biden will win
both the bet that inflation will remain modest and that the real economy, and
the workers who occupy it, will truly and permanently benefit from these major
economic programs.
F. Will it work? Biden’s Political Bets: It is obvious that these major economic and social initiatives will have political consequences; let us examine these
through the lens of short-term and medium-term political goals.
The US has congressional elections every two years, alternating between
Presidential and midterm elections, with in each case 100% of the House of Representatives up for election and one-third of the Senate. In November 2022, less
than 20 months from now, we have the midterm elections. For Biden, the shortterm objective is obviously to retain control of both houses of Congress, preferably increasing the Democrats’ thin majorities. Unfortunately for the Biden Administration, there are few historical patterns in the US as certain as the loss of
House seats by the Presidential party in midterm elections. In 18 out of the last 20
10

11

Biden’s unusual direct intervention in support of the union organizers in the Amazon facility in
Alabama is a case in point.
Google, Amazon, Facebook, Apple and Microsoft
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midterms, covering 80 years, Presidential parties have lost seats in the House of
Representatives, frequently massive losses12 and one of the two exceptions was
in 2002, an outlier in the aftermath of the traumatic 9/11 events. The Democrats
currently hold a thin 10-seat majority in the House of Representatives and most
political commentators predict that the House will become Republican in the November 2022 election, blocking all further initiatives for the last two years of the
presidential term.
This prospect is of course one reason why Biden is pushing forward as
quickly as possible with his transformative agenda and also why he may be less
likely to compromise on the terms of his projects in order to obtain support from
the Republicans in Congress. What are the chances that he can break the pattern of history and retain control of Congress? The equation is complex: on the
one hand there are many signs that are favorable to the Republican’s chances of
gaining House seats in the next midterm. Every 10 years, including in 2020, the
US has a national census, which is used to both reapportion the 435 seats in the
House of Representatives and to redraw House electoral districts for elections
within states for the following ten years. When one Party controls the legislature
in a state, they can redraw districts to give their Party an unfair advantage, a process termed Gerrymandering, which the currently conservative Supreme Court
approved in 2019. One estimate is that Republicans are likely to gain, and Democrats to lose, three House seats from reapportionment and another five seats from
gerrymandering13, enough alone to change the majority in the House.
In addition, although the GOP is currently in disarray between supporters and opponents of ex-President Trump, Republicans have unified behind a
strategy to introduce state laws to make more difficult absentee and early voting,
which typically are used more by Democratic voters; they have introduced 250
legislative proposals in 43 states, claiming that these will prevent the “massive
voter fraud” which ex-President Trump and a large part of the Republican Party
claim, without any evidence, occurred in the 2020 election14. Seeking to combat
these efforts, Democrats in the House have passed a sweeping voting rights bill,
which would counteract most Republican state maneuvers, but Republicans are
sure to kill the bill in the Senate through the filibuster.15 With the courts in the US

12
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And in 16 out of 20 midterms, the Presidential Party also sustained losses in the Senate
From Samuel S Wang, director of the Princeton Gerrymandering Project, quoted in the NY Times
article “The Gerrymander Battles Loom, as GOP Looks to Press Its Advantage, Reid J Epstein and
Nick Corasaniti, January 31, 2021.
It is difficult to believe that a Republican strategy which does not seek to attract the votes of those
who voted against the Party but rather prevent them from access to voting, is a viable long-term
strategy in a country that proclaims itself a democracy, but it can provide some short-term success.
Fear of the consequences of Republican voter suppression efforts at the state level is one of the
reasons many Democrats are pressuring Biden to seek to eliminate the filibuster, at a minimum in
its application to voter rights.
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having become increasingly conservative during the Trump Administration, the
Democratic Party does not have effective ways of countering Republican state
voting legislation, which most observers see as a reaction by the Republican Party to their loss in the 2020 election and as a clear effort to bias the next elections
in their favor. Some commentators have suggested that the Republican Party
strategy might backfire, with a strong backlash motivating Democratic voters to
overcome the obstacles that have been put in place, but history shows voters are
much less motivated in midterms than in presidential elections, typically the percentage participation is at least 10 points lower for midterms, and it is not evident
that Democratic voters can be enticed to overcome the barriers to voting created
by Republican-inspired measures.
Biden will clearly push to complete in 2021 the two major economic initiatives and, relying on their popularity with the US public, hope that the US electorate will penalize the Republican Party in the midterm elections of 2022 for not
supporting them. A recent Pew Research poll16 found that 70% of American adults
overall support the COVID Relief bill, including 41% of Republicans and GOPleaning independents, but within this group 61% of moderate and liberal Republicans approve of it. Other surveys have consistently shown a large majority of
American support infrastructure spending as well as raising taxes on the rich.
What will be the Biden’s political strategy in the face of likely Republican
obstructionism? Beyond the two enormous economic initiatives, we can further
predict the following likely approach by the Biden Administration:
a. Test Republican willingness to cooperate without compromising the Administration’s objectives,
b. If Republicans are open to cooperation, perhaps on part of an infrastructure plan, or on finding a way to legalize Dreamers’ path to citizenship,
work with them,
c. If, as is likely on most or perhaps all items, Republicans will not cooperate, pass legislation without them, exploiting to the maximum the possibilities through Reconciliation,
d. In parallel, pass numerous political/social bills in the House that are
highly popular with the US public and loudly blame the Republicans for
blocking them in the Senate, showing that the Republican Party is out of
touch with the needs of the people and that more Democrats should be
elected to Congress,
e. Perhaps in the final analysis, if Biden feels this strategy is working, he
may push to eliminate the filibuster in the Senate and if he is successful,
pass a broader range of bills in his agenda.
16

From the Pew Research Center website, March 9, 2021.
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If we look at history, Democratic Administrations have consistently been
better for the US economy, and for markets, than Republican ones, by almost
any measure17, but they have been very poor at selling their economic competence. Most Americans are convinced that Republican Administrations are better for the economy. And most American have very little faith in government.
The Biden Administration will face these headwinds in seeking to carry out their
agenda and reap the political rewards if they are successful in doing so.
There is no doubt another dimension in the medium-term political dimension of Biden’s bold agenda. Even if as seems probable the Democrats lose control
of Congress during the 2022 midterm election, we see the Biden Administration
seeking to form a new Democratic majority, starting with its current dominant
share of voters among African Americans, Latinos and liberal whites, but also
seeking to embrace moderate Republicans and at least a share of the white lower
and middle class that is currently Republican. Biden’s talk of reviving unions is
very significant in this regard; can economic success, if it comes, lead to a major
political realignment, attracting to the Democratic Party at least a portion of the
more than 74 million Americans who voted for Trump? Would it be sufficient to
overcome Trump’s messages of racial animosity and hatred that have so mobilized his supporters? We are about to witness a real political fight for the heart
and soul of America, pursued by Biden and his team over the medium term,
including probably a run for the presidency with the hope of regaining a significant majority in Congress in 2024.
Finally, let us not forget that the current Supreme Court, which may be
called upon to judge the constitutionality of various legislative initiatives, has
a strong conservative bias, with six justices named by Republican presidents,
including three by Trump, and only three by Democratic presidents, perhaps an
additional impediment for the Biden Administration to promulgate its agenda.
G. Impact on the World
What about the effect of the Biden Administration on the global economy?
The OECD has forecast that Biden’s COVID Relief bill alone will increase global
growth by 1%, with Mexico, Canada and export-oriented economies in East Asia
and Europe benefitting the most. In addition, if Biden’s measures effectively contribute to a rapid rise in the US economy, possibly on a more long-term, sustainable basis without inflation, this will serve as an example to the rest of the
world on how to best recover from the pandemic, weakening the arguments for
tight budgetary policies in the EU and justifying fiscal stimulus as a motor of the
economy. This, then, would be the response to right-wing, populist politics, as
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well as the best answer to prove that democracy can rival autocratic regimes in
providing growth and prosperity, in the US, and elsewhere.
If on the other hand Biden’s policies trigger inflation and an excessive rise
in interest rates globally, it will no doubt be very difficult for many countries carrying heavy debt loads to prosper, and it will serve to comfort those who have
insisted that austerity is necessary to achieve long-term stability, even at the price
of necessary suffering.
Conclusion: Americans are unhappy with their government and unhappy
with the current form of the US finance-driven capitalist system. We believe that
just as 1980 marked the beginning of a remarkable rise in inequality in the US
during the period 1980-2020, amply documented in Thomas Piketty’s Capital
and Ideology,18 so the election of Joe Biden in 2020 will be viewed as a tipping
point, marking the beginning of a phase in the economic and political history of
the US characterized by a growing role for fiscal policy and a more egalitarian
and sustainable pattern of growth, with a gradual decline in inequality, to be
recorded in a sequel to Piketty’s book, to be prepared by him or his intellectual
followers, perhaps in 2040 or 2060. This will not be a straight line process, there
will be reverses, but we believe Biden, or those who will succeed him, will win
the fundamental economic bet they have addressed, and that the US will, in the
coming decades, profoundly change and move somewhat closer to the European
Social Democratic model, at least in terms of social consciousness, without losing
America’s entrepreneurial dynamism, envied by all the world.
We also suggest in this paper that Biden’s election not only foreshadows a
profound change in the economic philosophy of the US, but also in the political
framework. The latter is less certain, and will certainly take longer, evolving over
more than one Administration, it will include America’s dealing more openly
and frankly with its racist history, arriving at a fair answer to the calls of the
“Black Lives Matter” movement, and dealing with xenophobia, sexism, bigotry,
white supremacy, strengthening its fragile democracy by improving its democratic institutions and overcoming excessive partisanship and beginning to deal
with the myriad crises currently facing the country. In this positive vision, the
election of Joe Biden would mark the beginning of the end of the resistant old
order and the starting point in the gradual appearance of a healthier, fairer and
sounder US for the years to come.
We hope such a conclusion will not prove to be erroneously, absurdly optimistic.

18

Thomas Piketty, Capital et Idéologie, Seuil septembre 2019, Introduction, Chapters 11 and 13
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Resumo: Como conceber e codificar um bom Programa para Programação de Computadores? Esta é uma questão sempre presente na mente de quem
aprende e ensina Programação. Perante um Problema a resolver, o presente artigo apresenta métodos para conceber soluções de Programação, apresentando
estudos de casos com a aplicação de métodos de Programação Iterativa e Recursiva, tanto na concepção, como na codificação, execução e testes de Programas, num ambiente de aprendizagem interactiva. A Linguagem de Programação
Python foi justificadamente escolhida, na sua componente de paradigma imperativo, e aplicou-se a ferramenta Online Python Tutor, para codificação, execução e
teste, a qual permite, de forma interactiva, compreender a execução do programa
e observar o estado das estruturas de dados envolvidas, passo a passo.
Palavras-chave: Métodos de programação; Programação iterativa; Programação recursiva; Aprendizagem interactiva; Python.
Abstract: How to design and code a good Program for Computer Programming? This is a question that is always present in the mind of those who learn
and teach Programming. Facing a Problem to be solved, this article presents
methods to design Programming solutions, presenting case studies with the application of Iterative and Recursive Programming methods, both in the design,
as in the coding, execution and testing of Programs, in a learning environment
interactive. The Python Programming Language was justifiably chosen, in its imperative paradigm component, and the Online Python Tutor tool was applied
for coding, execution and testing, which allows, in an interactive way, to understand the execution of the program and observe the state of the data structures
involved, step by step.
Keywords: Programming methods; Iterative programming; Recursive programming; Interactive learning; Python.
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1. Introdução
Há cerca de setenta anos que se programam computadores. É um curto espaço de tempo no conhecimento humano, mas entre a Programação com sequências de 1 e 0 da linguagem binária, as linguagens de baixo nível e as de elevado
nível, desde o paradigma de programação Imperativo ao Paralelo, passando pelo
Funcional, pelo Lógico, pelo Orientado por Objectos, entre outros, a Programação teve um desenvolvimento extraordinário, estando hoje presente na generalidade da acção humana assistida pela técnica.
O autor do presente artigo teve o privilégio de aprender e ensinar a Programação de Computadores, durante os últimos quarenta anos e sempre se colocou
a mesma questão: Como conceber um bom programa que resolva o desejado?
É uma questão a que os grandes gurus da Programação sempre procuraram
responder. E procuraram respostas através de várias abordagens, nomeadamente em livros fundamentais, desde de Donald Knuth considerar a Programação
uma Arte (Knuth, D. 1968), Edsger Dijkstra como uma Disciplina (Dijkstra, E.
1976) e David Greis como uma Ciência (Greis, D. 1981). Jacques Arsac foi dos
que mais se destacaram, preocupando-se com os mais jovens e os que davam os
primeiros passos na Programação, dedicando livros às primeiras lições de Programação (Arsac, J. 1980) e às bases da Programação (Arsac, J. 1983).
Esta questão – Como conceber um bom programa que resolva o desejado? – foi abordada com detalhe pelo autor em (Silveira, P. E. 2016)
e (Silveira P. E. & Neves, R. 2019). Convém ter presentes abordagens então feitas: Como resolver um problema em programação em três passos - Interpretar,
Formalizar e Resolver; Utilizar a noção de Caixa Preta (contendo a solução), com
os resultados pretendidos como saídas e os necessários dados como entradas;
as instruções fundamentais do Paradigma Imperativo (atribuição, selecção e ciclo); as possíveis soluções com técnicas típicas de programação - Programação
Directa, Iterativa e Recursiva - sendo as duas últimas desenvolvidas no presente
artigo.
No ponto 2 volta-se à questão do parágrafo anterior: como conceber um
bom programa? Nos pontos 3 e 4, abordam-se soluções de programação iterativas e recursivas, salientando-se a importância do exercício da execução do
Programa e testes feitos de forma interactiva, o que potencia a aprendizagem,
com recurso à Linguagem de Programação Python, justificando-se esta escolha.
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Utiliza-se o Python Tutor, uma ferramenta disponível via Internet que permite
escrever código em Python e executá-lo passo a passo, visualizando as variáveis
utilizadas e a evolução dos seus valores. Por fim, no ponto 5, apresentam-se as
conclusões.

2. Resolver Problemas em Programação
Quando se deseja resolver um Problema com Programação, a primeira
dificuldade com que nos deparamos é a de observarmos se somos capazes de
Interpretar bem o Problema. Interpretar correctamente um Problema exige o
conhecimento do seu domínio de aplicação, identificando os resultados que se
pretendem atingir e os dados necessários que devem ser considerados para a
resolução do mesmo.
Como consequência da interpretação, podemos então Formalizar o Problema, recorrendo à noção de “Caixa Preta” que contém a solução para o Problema
– o Algoritmo – colocando à saída da Caixa Preta os resultados e, à sua entrada,
os dados de entrada.
Concluídas estas duas fases – Interpretar e Formalizar – o Problema está
identificado e podemos agora avançar para o Resolver com Programação.
Resolver um Problema com Programação implica, em primeiro lugar, decidir que paradigma (ou paradigmas) de programação utilizar, pois a solução
do Algoritmo de resolução pode ser diversa conforme o paradigma em causa.
Esta decisão requer um conhecimento mais avançado da Programação, o qual
não iremos considerar no presente artigo. Vamos seguir o caminho indicado
por Alan Turing (Turing, A. 1936) com a sua “Universal Computing Machine”, a
“máquina de Turing”, que executa qualquer sequência computável, princípio do
paradigma Imperativo.
Utilizaremos o paradigma Imperativo com a noção de Variável e as suas
três instruções fundamentais: a Atribuição, a Selecção e o Ciclo, junto com as instruções de entrada e saída de dados, e com os módulos procedimento ou função.
O presente ponto 2. encontra-se desenvolvido pelo autor, com detalhe, em
(Silveira, P. E. 2016, pp. 27-34), já referido no ponto 1, com acesso digital em nota
de rodapé (leitura aconselhável).

3. Programação Iterativa: Concepção, codificação, execução e testes
3.1 Concepção de Programas Iterativos
A concepção do Algoritmo que resolva o Problema, em particular, no para-
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digma Imperativo, deve apoiar-se nas fases de Interpretar e Formalizar este Problema, nas quais devemos poder vislumbrar as ferramentas e técnicas a utilizar
(Variáveis; Programação Directa; Iterativa ou Recursiva, entre outras).
Se as sequências de acções do Algoritmo se orientarem para uma sequência
de perguntas (selecções) e consequente atribuição de variáveis que constroem os
resultados, utilizamos uma técnica de Programação Directa, baseada em selecções e atribuições, como foi exemplificado com a resolução do Problema - Pretende saber-se se uma data é “válida” ou “inválida”, em (Silveira, P. E. 2016, pp.
34-39).
Se as acções do Algoritmo necessitarem de recorrer variadas vezes a um
mesmo conjunto de instruções para se construírem os resultados, podemos utilizar ciclos da técnica Programação Iterativa ou funções recursivas da técnica
Programação Recursiva.
Em (Silveira, P. E. 2016, pp. 39-45), abordámos a resolução do seguinte Problema - Um certo número de facturas devem ser pagas. Dispõe-se de um montante em euros para pagar essas facturas ou parte delas. Quantas facturas podem
ser pagas com este montante? A solução então encontrada utilizou um ciclo com
algumas selecções que permitiu obter a resposta.
Vamos, de seguida, considerar um Problema um pouco mais exigente na
solução a ser encontrada.
PROBLEMA: Deseja-se testar o sabor de um novo iogurte em vários pontos
do país. Em cada ponto fazem-se provas com apreciação de 1 voto (mau) a 5 votos (muito bom). Qual o ponto do país que obteve a maior votação?
FASES DE RESOLUÇÃO:
INTERPRETAR: Consideremos n pontos no país. Em cada ponto do país
fazem-se n provas. As classificações de apreciação estão contidas na matriz miog,
com n provas associadas às linhas e n pontos associados às colunas. O Algoritmo
“Teste de Iogurtes” deve calcular o ponto maxponto que tem a maior votação
maxvotos, dos votos contidos em miog.
FORMALIZAR:

Fig. 1 – Formalizar “Caixa Preta” do tiog() - Teste de Iogurtes
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RESOLVER: Vamos considerar dados os valores de entrada.
n pontos = 5; n provas = 3;
matriz com 3 linhas de provas e 5 colunas de pontos
		
miog = [[2,5,4,3,5],
			 [5,4,2,4,3],
			 [3,1,3,2,4]].
Observemos que será necessário percorrer todos os elementos da matriz
miog, a fim de serem consideradas todas as provas realizadas nos diferentes pontos. O tratamento sequencial dos elementos na matriz pode ser feito considerando
um atravessamento por linhas (associadas a cada prova feita nos diferentes pontos), ou por colunas (associadas a cada ponto com as provas realizadas). Esta é uma
decisão que, tipicamente, suscita dúvidas aos que iniciam o estudo da Programação. Por vezes, esta ordem de atravessamento é indiferente, como seria no caso de o
objectivo ser o de se calcular o somatório de todas as classificações obtidas. Mas, no
caso particular deste problema – o de se saber qual o ponto que reunirá uma maior
classificação de provas – a ordem de atravessamento já não é indiferente.
Para cada ponto, será necessário calcular o somatório dos votos de cada prova feita nesse ponto, para o poder comparar com o somatório dos outros pontos
aferidos, e assim determinar se é ou não um maxponto (ponto com maior votação
maxvotos). Uma vez que as colunas da matriz estão associadas aos pontos, logo,
o atravessamento desta deve ser feito por colunas.
Em Programação, o atravessamento sequencial dos elementos de uma matriz é um percurso iterativo através das suas linhas ou colunas indexadas por
um índice numérico (um inteiro), sendo o ciclo a instrução de Programação que
melhor serve este propósito.
Avancemos então na descoberta do necessário algoritmo, seguindo o método de construção de ciclos, em quatro passos, exposto com detalhe em (Silveira,
P. E. 2016, pp. 39-45), referido no ponto 1.
No primeiro passo, vamos caracterizar uma “situação geral” do cálculo necessário aos resultados: maxponto e maxvotos. Consideramos, o número j-1 de
colunas (correspondentes aos pontos) já tratados, conhecendo até então o maxponto (ponto com maior votação) e maxvotos (número de votos deste ponto) (1).
No segundo passo, verificamos se já se chegou ao fim do tratamento das
colunas (se não há mais pontos de provas a considerar). No caso verdadeiro,
termina-se o ciclo, chegando-se assim à “Situação Final” do ciclo (2). Este ponto
de paragem da execução do ciclo é fundamental, para que o ciclo seja finito.
No terceiro passo, avança-se para a “Situação Final” e refaz-se a “Situação
Geral”, tratando a coluna j (correspondente ao ponto j), com o cálculo do somatório dos votos das provas feitas – o total – pelo que será necessário percorrer toda
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a coluna j, acumulando em total todas as votações das i provas feitas nesse ponto
j. Estamos perante a necessidade de um novo ciclo para tratar todas as provas de
ordem i, o qual consideramos uma nova Caixa Preta a resolver, após termos concluído a escrita do ciclo exterior j. Desta Caixa Preta resulta o total dos votos do
ponto j que deve ser comparado com o anterior maxvotos, para sabermos se foi
ou não foi encontrado um novo maxponto (SE total>maxpontos ENTÃO maxvotos ← total; maxponto ← j ES). Refaz-se a “Situação Geral” com o incremento
de 1 do parâmetro iterativo j (j ← j + 1), preparando assim a próxima iteração (3).
Por fim, no quarto passo, inicializam-se as necessárias variáveis (antes da
Situação Geral). Considera-se o parâmetro iterativo j iniciado com o valor zero (j
← 0), tendo em conta que na Linguagem de Programação que se utilizar, o primeiro índice de elemento de linha ou coluna da tabela-matriz é zero; o futuro resultado de maxvotos também deve ser inicializado com zero (maxvotos ← 0) (4).
Resumimos de seguida os quatro pontos da construção do ciclo j, com um
PSEUDOCÓDIGO, em que usamos o caracter # para assinalar comentários.
# PASSO QUATRO
j←0
maxvotos ← 0
(4)

# PASSO UM
FAZER # o ciclo j
# SITUAÇÃO GERAL: Consideramos o número j-1 de colunas (correspondentes aos
# pontos) já tratados, conhecendo até então o maxponto (ponto com
maior votação) e
# maxvotos (número de votos deste ponto)
(1)
# PASSO DOIS
# Verificar se já chegou ao fim
SE j > npontos-1 ENTÃO SAIR ES # sair terminando o ciclo j
ES
(2)
# PASSO TRÊS
# Avançar para a Situação Final e refazer a Situação Geral
# CAIXA PRETA para cálculo do total de votos no ponto j
SE total > maxvotos ENTÃO
maxvotos ← total
maxponto ← j
ES
j←j+1
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REFAZER # FAZER o próximo passo do ciclo j
(3)
Falta dar solução à CAIXA PRETA para cálculo do total de votos no ponto
j, desenvolvendo o ciclo i que percorre todas as nprovas com os seus votos. O
método de construção do ciclo é o mesmo que aplicámos ao ciclo j (5)(6)(7)(8).
# PASSO QUATRO
i←0
total ← 0
(8)
# PASSO UM
FAZER # o ciclo i
# SITUAÇÃO GERAL: Consideramos o número i-1 de linhas (correspondentes às
# provas) já tratadas, conhecendo até então o total de votos do ponto j
(5)
# PASSO DOIS
# Verificar se já chegou ao fim
SE i > nprovas-1 ENTÃO SAIR ES # sair terminando o ciclo i
ES
(6)
# PASSO TRÊS
# Avançar para a Situação Final e refazer a Situação Geral
total ← total + miogi,j
i←i+1
(7)
REFAZER # FAZER o próximo passo do ciclo i
Construídos os dois ciclos, obtemos o algoritmo que resolve este problema,
obtendo os resultados maxponto e maxvotos:
j←0
maxvotos ← 0
FAZER # o ciclo j
SE j > npontos-1 ENTÃO SAIR ES # sair terminando o ciclo j
ES
i←0
total ← 0
FAZER # o ciclo i
SE i > nprovas-1 ENTÃO SAIR ES # sair terminando o ciclo i
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ES
total ← total + miogi,j
i←i+1
REFAZER # FAZER o próximo passo do ciclo i
SE total > maxvotos ENTÃO
maxvotos ← total
maxponto ← j
ES
j←j+1
REFAZER # FAZER o próximo passo do ciclo j
(9)
Concluída a fase de Resolver o Problema, temos o Algoritmo de resolução.
Segue-se a escolha de uma Linguagem de Programação para a sua codificação,
execução e teste.
3.2 Codificação, execução e testes de Programas Iterativos
A Linguagem de Programação Python foi a escolhida com base na tendência dos últimos seis anos, seja a nível do ensino na introdução à Programação,
seja na sua utilização a nível mundial.
Em 2014, Philip Guo publicou no Blog do ACM-Association Computing Machinery o estudo “Python Is Now the Most Popular Introductory Teaching Language at Top U.S. Universities” (Philip, G. 2014)
, onde verificou que em 8 dos 10 Departamentos de Computer Science (80%) e
em 27 de 39 (69%) das Universidades de topo dos Estados Unidos da América,
Python era a eleita para o ensino introdutório da Programação. Em 2015, Esther
Shein salienta na secção de notícias da Communications of ACM, citando este
mesmo estudo, que a linguagem Python está a ser usada nas disciplinas de Introdução à Programação, nas Universidades que ensinam Ciência dos Computadores (Shein, E. 2015).
Desde 2017 que a revista Spectrum IEEE, vem anunciando que a linguagem
Pyhton alcançou o primeiro lugar, destronando outras linguagens como Java, C
e C++. Stephen Cass anunciou na Spectrum IEEE, em Julho de 2020, que Python
continua a dominar na “Top Programming Languages 2020” desta revista, aparecendo em primeiro lugar, de novo à frente de Java, C e C++, numa lista das 55
linguagens mais populares, baseada em 11 métricas verificadas através de ferramentas digitais (Cass, S. 2020).
Vamos, então, codificar o Algoritmo do Teste de Iogurtes, concebido em 3.1,
com a linguagem Python.
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Tradicionalmente, seria exigido ao estudante de programação que tivesse ao
seu dispor um ambiente de programação de Python, tal como o que se pode obter
em www.python.org, ou ambientes de desenvolvimento (IDE-Integrated Development environment), como o Spyder-The Scientific Python Development Environment
da Anaconda ou o PyCharm da JetBrains; que o configurasse adequadamente no
seu sistema operativo; que tivesse uma aprendizagem introdutória a estes mesmos ambientes. Enfim, procedimentos que são desejáveis e necessários para uma
fase mais avançada da aprendizagem da Programação (permitindo total acesso
às potencialidades da linguagem e dos seus ambientes de desenvolvimento), mas
que consomem tempo e esforço.
Propomos um caminho bem mais facilitado e que permite a codificação, a execução e testes do Programa, com o Online Python Tutor
(Guo, P. 2013) (Guo, P. & Markel, J. & Zhang, X. 2020), concebido por Philip Guo,
em ambiente online gratuito, educacional, que permite as seguintes funcionalidades:
a) Utilização através de um browser da Web, sem plugins, ou outras configurações (mesmo em dispositivos móveis);
b) Codificação interactiva em Python, em janela de edição;
c) Execução do código com possibilidade de passo a passo para a frente e
para trás;
d) Janela de saída de resultados;
e) Visualização do estado das estruturas de dados do programa, nomeadamente na execução passo a passo;
f) Permite o teste do programa com alteração interactiva do código;
g) Permite a geração de um link permanente ao programa escrito, partilhável;
h) Dispõe cerca de 5 dezenas de exemplos de código em Python;
i) Este Online Tutor inclui outras linguagens: Java, C, C++, JavaScript e
Ruby;
j) Dispõe acesso a Help (Ajuda) através da larga comunidade PYTHON
DISCORD.
Para além do acesso imediato à codificação, execução e teste, o Python Tutor tem uma mais valia fundamental, a de se seguir a evolução do estado das
estruturas de dados, observando-se os valores intermédios das mesmas até aos
resultados finais, de forma automática, facilitando a compreensão das acções do
programa. Esta tarefa é muitas vezes feita com recurso a outros suportes (papel
ou quadro), simulando a execução do programa, pois esta é uma das dificuldades a serem ultrapassadas pelos estudantes de Programação – a verificação do
que faz um Programa, passo a passo.
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Na codificação do Algoritmo “Teste de Iogurtes” em Python, apresentado
em (9), transformamos os dois ciclos FAZER…REFAZER(10) com inicialização
prévia dos parâmetros iterativos j e i, a sua incrementação e a condição de saída
dos mesmos ciclos, em dois ciclos equivalentes for do Python (11):
j←0
FAZER # o ciclo j
SE j > npontos-1 ENTÃO SAIR ES # sair terminando o ciclo j
ES
i←0
FAZER # o ciclo i
SE i > nprovas-1 ENTÃO SAIR ES # sair terminando o ciclo i
ES
#…
REFAZER # FAZER o próximo passo do ciclo i
j←j+1
REFAZER # FAZER o próximo passo do ciclo j
(10)
for j in range(0, npontos):
for i in range(0, nprovas):
(11)
O restante Algoritmo é codificado directamente em Python, na janela-editor
do Online Python Tutor. Na Fig. 2, efectuou-se uma execução passo a passo, estando representado o passo 17 dos 61 totais que o programa efectua, e o estado
das estruturas de dados (variáveis e lista de listas representando a matriz miog)
com os respectivos valores.
Observa-se que no passo 17, o ciclo for j foi executado uma vez (j=0); o
ciclo interior i foi executado de i = 0 até i = nprovas-1 (i=2); o total acumulou os
valores de votos 2, 5 e 3 (total=10); Na linha 11 verifica-se que total > maxvotos,
tendo-se encontrado que o ponto j=0 é agora o novo maxponto=0 com maxvotos=10 (linhas 12 e 13).
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Fig. 2 – Execução do passo 17 do programa “Teste de Iogurtes”, no Python Tutor
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Fig. 3 – Execução final do programa “Teste de Iogurtes”, no Python Tutor
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A Fig. 3, mostra a situação final do programa, após 61 passos, com os resultados afixados de maxponto=4 (o ponto mais votado correspondente à quinta
coluna da matriz miog) e de maxvotos=12 (os votos do ponto mais votado). Também se podem constatar os valores finais das várias variáveis usadas.
Para que possam fazer a experiência de utilização do Python Tutor, basta
aceder a www.pythontutor.com e usar o código em causa (12).
npontos=5 # número de Pontos de Provas
nprovas=3 # número de Provas em cada Ponto
miog=[[2,5,4,3,5],[5,4,2,4,3],[3,1,3,2,4]] # inicia a matriz
maxvotos=0
for j in range(0,npontos): # ciclo j para as colunas da matriz miog
total=0
for i in range(0,nprovas): # ciclo i para as linhas da matriz miog
total = total + miog[i][j]
if (total > maxvotos):
maxvotos=total
maxponto=j
print(‘O Ponto que teve mais votos é : ‘,maxponto)
print(‘com o número de votos = ‘,maxvotos)
(12)
No Python Tutor a alteração do código pode ser feita interactivamente.
Uma vez feita a alteração, basta realizar uma nova execução. Sugerimos que o
Algoritmo “Teste de Iogurtes” deva também calcular o ponto minponto que tem
a menor votação minvotos, dos votos contidos em miog. Basta acrescentar mais
dois dados de saída à Caixa Preta da Fig. 1: o ponto minponto com a sua menor votação minvotos, alterar o algoritmo e codificá-lo. Dado que o processo de
construção dos resultados maxvotos e maxponto foi já estudado, esta alteração é
simples de realizar directamente no código (12) já escrito no Python Tutor, acrescentando o cálculo de minvotos e minponto.

4. Programação Recursiva: Concepção, codificação, execução e testes
4.1 Concepção de Programas Recursivos
A Programação Recursiva tem uma beleza especial. Recorre a um mesmo
módulo de instruções para obter o resultado desejado, através de um processo
de chamada a esse próprio módulo, seja uma função que se invoca a si própria.
Parece o processo mágico da reflexão da nossa imagem em dois espelhos parale-
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los, em que um espelho reflete a nossa imagem no outro, dando a ilusão de uma
reflexão infinita.
A Programação Iterativa abordada no ponto 3. também faz repetir um conjunto de instruções até uma situação de paragem identificada, indicando que o
ciclo da repetição já concluiu o seu trabalho. Este conjunto de instruções está
totalmente à vista do programador.
A recursividade em Programação tem de ser finita, através da sua situação
de paragem que termina a chamada recursiva. Mas o conjunto de instruções que
chama recursivamente, é habitualmente pequeno e nem sempre está claramente
à vista do Programador. Este facto dificulta a aprendizagem de um estudante de
Programação.
Numa comparação metafórica, a Programação Iterativa está para a Programação Recursiva, como – uma escada com o seu patamar inicial, os seus degraus
bem à vista e o seu patamar superior (ou inferior) – está para – uma cebola, com a
sua camada exterior e as sucessivas camadas interiores até à última no seu núcleo
central. A diferença entre as duas evidencia-se do ponto de vista do observador
(programador). Na Iterativa, está tudo visível, do patamar inicial ao final da escada, cada degrau é uma iteração. Na Recursiva, a cebola inteira vista de fora
nada revela do seu interior, mas se a cortarmos ao meio, logo vislumbramos as
várias camadas concêntricas, do exterior para o interior, correspondendo cada
salto de camada a uma chamada recursiva. Numa outra aproximação, a Iteraviva
está para a Recursiva como uma prosa está uma poesia. A prosa é habitualmente
descritiva e longa, a poesia é algo enigmática e curta, mas quando bem feita é
sempre bela.
Vamos procurar desmontar esta dificuldade e apontar caminhos da construção da Recursividade em Programação, na senda do que já foi abordado por
Jacques Arsac nos seus livros Préceptes pour Programmer (Arsac, J. 1991) e Programação Criativa, Preceitos e Instrumentos (Arsac, J., 1993).
Consideremos um Problema simples, para nos concentrarmos no método
de o resolver recursivamente.
PROBLEMA: Calcular a potência de um número inteiro elevado a outro
número inteiro positivo, utilizando uma função recursiva.
FASES DE RESOLUÇÃO:
INTERPRETAR: Seja a função pot(a,p). Devemos conhecer os dois parâmetros da função: Os valores da base a (número inteiro) e da potência p (número
inteiro positivo). A função pot(a,p) deve calcular ap . O resultado será um número inteiro.
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FORMALIZAR:

Fig. 4 – Formalizar “Caixa Preta” de pot(a,p) recursiva
RESOLVER: Como criar a função recursiva pot(a,p)?
Se não temos ideia ou orientação alguma, vamos manipular um exemplo
(13).
pot(2,3) = 2 ∙ 2 ∙ 2
(13)
Agora estamos no momento de sermos criativos. Desta expressão (13) como
fazer surgir uma chamada recursiva à própria função? Que tal um truque de
magia?
Experimentemos a enquadrar uma parte da definição extensiva 2 ∙ 2 ∙ 2,
deixando de fora o primeiro factor 2 (14), de forma a evidenciar uma definição
recursiva.
pot(2,3) = 2 ∙ 2 ∙ 2
(14)
Como 2 ∙ 2 é a definição extensiva de pot(2,2), feita esta substituição, está
descoberta a definição recursiva (15)!
pot(2,3) = 2 x pot(2,2)
(14)
Generalizando, façamos o mesmo para pot(a,p), aprimorando o método.
No primeiro passo, apresentar uma definição extensiva da função (15).
pot(a,p) = a ∙ a ∙ … ∙ a ∙ a
p vezes
(15)
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No segundo passo, enquadrar uma parte da definição, de forma a evidenciar uma definição recursiva (16).
pot(a,p) = a ∙ a ∙ … ∙ a ∙ a
p-1 vezes
(16)
No terceiro passo, substituir a parte enquadrada pela sua equivalente função pot (17).
pot(a,p) = a ∙ pot(a,p-1)
(17)
No quarto passo, identificar a situação de paragem da recursividade (18).
Esta deve resultar de uma situação conhecida na evolução das chamadas recursivas.
SE p =1 ENTÃO RESULTA a ES
(18)

Deduzida a definição recursiva e a sua situação de paragem, já podemos
apresentar o Algoritmo da função recursiva (19).
pot(a,p) ≈ SE p =1 ENTÃO RESULTA a
SENÃO RESULTA a ∙ pot(a,p-1)
ES
(19)
A esta solução chamo um belo poema de programação. Uma pergunta para
sabermos se acaba e no caso contrário, uma chamada recursiva. É simples, elegante e encerra em si alguma magia. A sua compreensão, por parte de estudantes
iniciados na Programação, não é simples. A primeira leitura da função leva-nos
a constatar que se p>1, há lugar a chamadas recursivas sucessivas, que acabam
quando p=1, resultando a. Logo, parece poder concluir-se que o resultado da
função pot é sempre a. É esta a primeira dificuldade a contornar-se.
Sabemos que 2 elevado a 3 resulta 8. Mas da leitura feita, pot(2,3) pareceu
resultar 2 (a=2, na situação de paragem da recursividade). Então, há algo que se
passa para lá da leitura feita – a tal magia.
Na realidade, uma função recursiva em programação pode ter algo escondido, que se passa sem o programador iniciado se aperceber. Esta função pot(a,p)

Lusíada. Economia & Empresa. n.º 30 (2021)

95

Paulo Enes Silveira

tem uma recursividade “não-terminal”, uma vez que o cálculo do seu valor não
termina com o resultado da situação de paragem. A própria linguagem de Programação, gere a execução do programa, arquivando cada expressão de chamada recursiva numa pilha (stack, uma lista LIFO – Last In First Out – último a entrar
é o primeiro a sair) para posterior uso. Quando a situação de paragem é atingida,
o valor resultante é utilizado para ser substituído na última expressão de chamada recursiva carregada na referida pilha, sendo feitas substituições sucessivas
até que não existam mais expressões nessa pilha. Observemos um exemplo de
execução de pot(2,3) (20) e o posterior cálculo, após a situação de paragem (21).
Execução:
Função

RESULTA

Pilha

pot(2,3)

2 ∙ pot(2,2)

pot(2,2)

2 ∙ pot(2,1)

2 ∙ pot(2,1)

pot(2,1)

2

2 ∙ pot(2,2)
(20)

Cálculo após a situação de paragem:
Função

Pilha

Cálculo

1º

pot(2,2) =

2 ∙ pot(2,1)

2∙2=4

2º

pot(2,3) =

2 ∙ pot(2,2)

2 ∙ 4 = 8 Resultado final
(21)

4.2 Codificação, execução e testes de Programas Recursivos
Utilizemos o Online Python Tutor, que apresentámos em 3.2 para codificar
a função recursiva pot(a,p), executar e testar.
Na Fig. 4, apresentamos a execução do passo 15, dos 17 do programa, a=2
e p=3. Na linha 7 observa-se que a situação de paragem foi atingida e o valor de
a=2 é o resultado de pot(2,1). Na parte onde se observam as estruturas de dados,
as duas chamadas recursivas pot(2,2) e pot(2,1) com “Return Value”=2, aparecem na coluna “Frames”.
Na Fig. 5, observa-se o passo 17 que se mantém a execução na linha 7, pois
as substituições das expressões das chamadas recursivas estão a ser feitas como é
dado ver na coluna “Frames”: pot(2,3) com “Return Value”=8.
A Fig. 6 mostra que como já não há mais expressões recursivas na pilha,
então 8 é o valor final de pot(2,3) e o resultado é afixado.
Código para executar no Python Tutor (22).
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def pot(a,p):
“””pot(a,p) é uma função recursiva para calcular
a potencia de a elevado a p;
a-base; p-exponente inteiro positivo;
“””
if p == 1:
return a
else:
return (a*pot(a,p-1))
base = int(input(‘Valor da base a:’))
potencia = int(input(‘Valor da potencia p:’))
print(base,’elevado a’,potencia,’recursivo =’,\
pot(base,potencia))
(22)

Fig. 5 – Execução do passo 15 do programa recursivo pot(a,p), no Python Tutor
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Fig. 6 – Execução do passo 17 do programa recursivo pot(a,p), no Python Tutor

Fig. 7 – Execução final do programa recursivo pot(a,p), no Python Tutor
4.3 O caso da Recursividade Terminal
A maioria das soluções recursivas é “não-terminal”, como o caso da exposta
no ponto 3. Não terminal, pois a condição de paragem da solução recursiva retorna um valor que não é o final. É automaticamente feita uma substituição deste
valor nas expressões guardadas na pilha (stack) interna auxiliar, até esta estar vazia, obtendo-se assim o valor final. Neste tipo de recursividade, as expressões das
chamadas recursivas contêm operadores e operandos cujo resultado não devolve
um valor imediato. Seja o exemplo da função rescursiva pot(a,p), que retorna a
expresão: a ∙ pot(a,p-1). Como desta expressão não resulta um valor, mesmo com
os valores de a=2 e p=3, o resultado é 2 ∙ pot(2,3), logo esta mesma é carregada
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na pilha interna desta recursividade, com as consequentes acções já abordadas
em 3..
Mas quando a expressão de chamada recursiva devolve um valor imediatamente calculável, o resultado retornado pela situação de paragem, é o valor final.
Estamos no caso de uma “recursividade terminal”.
Estudemos o tradicional algoritmo de Euclides para o cálculo do máximo
divisor comum entre dois números Naturais m e n com m>n, mdc(m,n) (23).
Dividir m por n, obter o resto r1. Se r1=0, o mdc é o divisor n
Se r1≠0 dividir n por r1, obter o resto r2. Se r2=0, o mdc é o divisor r1
Se r2≠0 dividir r2 por r1, obter o resto r3. Se r3=0, o mdc é o divisor r3
…
Se rn≠0 dividir rn-1 por rn, obter o resto rn+1. Se rn+1=0, o mdc é o divisor rn
(23)
A solução recursiva deste algoritmo, está já contida no mesmo (24) (considerando o operador % como sendo o resto da divisão inteira entre os operandos
m e n).
mdc(m,n) = mdc(n, m%n)
(24)
A situação de paragem é, neste algoritmo, uma situação que conduz ao resultado final (25).
SE m%n = 0 ENTÃO RESULTA <divisor> ES
(25)
A função recursiva mdcER(m,n) segundo o algoritmo de Euclides, surge
assim com o algoritmo seguinte (26).
mdcER(m,n) ≈ SE n=0 ENTÃO RESULTA m
		
SENÃO RESULTA mdcER(n,m%n)
ES
(26)
A chamada recursiva feita através da invocação da função mdcER(n,m%n)
pode calcular-se e leva-nos para o resultado final, caso o resto calculado seja igual
a zero. Estamos perante uma recursividade terminal.
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A codificação, execução e teste desta recursividade terminal está na Fig.8,
que mostra o passo 15, na linha 3, com o “Return value” terminal, igual a 2,
após duas chamadas recursivas, que se podem constatar na coluna “Frames” do
Python Tutor.

Fig. 8 – Execução do passo 15 do programa que executa mdcER(m,n), no Python
Tutor
A Fig.9 mostra a execução final do programa, com a afixação do resultado
de mdcER(8,6) = 2. A recursividade terminal obtém o valor final directamente
da situação de paragem, sem serem necessários os cálculos com recurso à pilha
interna da recursividade não-terminal.

Fig. 9 – Execução final do programa que executa mdcER(m,n), no Python Tutor
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5. Conclusões
No presente, aprender a programar parece ser uma tarefa facilitada com
o acesso à Internet e às inúmeras lições e tutoriais disponíveis na Web. Mas estes dedicam-se, na sua generalidade, a ensinar linguagens de programação, ou a
mostrar como resolver problemas apontando as suas soluções com propostas de
código para a resolução. Este artigo tem em conta as dificuldades que os estudantes de programação evidenciam para encontrar uma solução de resolução de um
Problema com Programação, apresentando métodos que facilitam a concepção
de uma solução. Uma vez na presença de um algoritmo de resolução, há que o
codificar, executar e testar, com uma linguagem de programação, compreendendo o que esta executa.
Para a concepção da resolução do Problema, apresentámos métodos que
consideram como Interpretar, Formalizar (com a “Caixa Preta”, suas saídas e entradas) e Resolver até à obtenção do Algoritmo de resolução. Estudámos alguns
casos que permitiram aplicar métodos propostos, seja na construção de algoritmos iterativos, em que a solução utiliza a instrução de programação ciclo, sejam
recursivos com a construção de funções recursivas.
Na construção de soluções iterativas ou recursivas, algumas vezes estas soluções surgem-nos com clara evidência, seja por experiência de sucesso anterior
idêntica, seja por inspiração especial. Tanto melhor! Mas quando não vislumbramos o caminho a seguir, os métodos apresentados são uma mais valia para o
programador, especialmente o estudante iniciado de programação.
Seguiu-se a codificação na Linguagem de Programação. Escolhemos o
Python com a sua componente de paradigma imperativo, justificando a escolha.
Mostrámos a importância de se compreender a execução do programa através
de testes feitos com o Online Ptyhon Tutor, que permite numa aprendizagem
interactiva imediata, executando passo a passo (para a frente e para trás) e acompanhando o estado das estruturas de dados manipuladas pelo Programa, o que
melhora significativamente a compreensão do mesmo.
Com estas componentes de concepção e de codificação, execução e teste interactivos, temos melhores ferramentas para aprender e ensinar a melhor Programar Computadores.
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Resumo: O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um pacote financeiro, a fundo perdido, de quase 14MM€ em subvenções que Portugal alocará
até 2026, em percentagens diferentes, à resiliência, à transição digital e ao combate às alterações climáticas. Nesta breve nota, começa-se por identificar algumas tensões e ou inconsistências no plano – devendo a prioridade máxima ser a
descarbonização da economia portuguesa. Depois, apresentam-se sete propostas
concretas concebidas para afinar o plano em discussão, reforçando a necessidade de descentralizar mais e de capacitar melhor alguns agentes económicos que
são elementos-chave numa recuperação económica duradoura. Só com despesa
pública de qualidade será possível retomar mais vigorosamente a nossa convergência real com os melhores da Europa.
Palavras-chave: COVID-19; Recuperação económica; Resiliência; Fundos
estruturais; União Europeia.
Abstract: The Portuguese Recovery and Resilience Plan (PRR) is an outright
granted financial package of almost 14 billion € that Portugal will allocate until
2026, in different percentages, towards improving resilience, promoting digital
transition, and combatting climate change. In this brief note, we start by identifying a few tensions and inconsistencies in the plan – whereby the top priority
needs to be the decarbonization of the Portuguese economy. Next, we present
seven concrete proposals designed to finetune the plan under discussion, underscoring the need to decentralize more and to further empower those economic
agents that are key elements in a durable economic recovery. Only with quality
public spending will it be possible to more vigorously resume our real convergence with the best of Europe.
Keywords: COVID-19; Economic recovery; Resilience; Structural Funds;
European Union.
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1. Introdução1
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal está em discussão e
este artigo pretende dar um contributo no momento da sua consulta pública que
encerra a 1 de março 2021.
Com um período de execução até 2026 e recursos financeiros que ascendem
a quase 14 MM€ a fundo perdido, a somar aos 24 MM€ em fundos estruturais no
ciclo 2021-2027 – o que totaliza, em média, quase 48 euros, por mês, a cada português – esta é uma oportunidade irrepetível para encetar as reformas estruturais
de que o país mais precisa.
Este é um apoio que, em termos anuais, representa um pouco mais de 2%
do PIB – um montante de financiamento semelhante ao que Portugal recebeu
aquando do terceiro Quadro Comunitário de Apoio (QCA III), que vigorou entre
2000 e 2006, e superior – por conta do alargamento a Leste – ao montante de que
Portugal foi beneficiário aquando do QREN, entre 2007 e 2013. Para um apontamento histórico que faz um bom enquadramento do montante do PRR, quando
comparado com pacotes anteriores, veja-se a Figura 1 a seguir, que é apenas uma
réplica do Gráfico 3.27 de Mateus & Associados (2013).
O PRR aloca 61% ao objetivo de reforçar a resiliência, 21% ao combate às
alterações climáticas e os restantes 18% à transição digital. Na verdade, esta taxonomia é apenas indicativa, dado que iniciativas como a inclusão digital e a
resiliência face às alterações climáticas são extravasantes.

1

Uma versão mais condensada deste texto apareceu em Rodrigues (2021), um artigo de opinião no
jornal Público. O autor agradece os comentários de Alfredo M. Pereira que muito enriqueceram a
análise.
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Fig. 1 – Financiamento estrutural médio anual em percentagem do PIB

Fonte: Uma réplica do Gráfico 3.27, Mateus e Associados (2013), com base em Comissão Europeia.

Notas: QCA I – 1989 a 1993, QCA II – 1994 a 1999, QCA III – 2000 a 2006 e
QREN – 2007 a 2013. O painel do QREN apenas considera uma execução até ao
final de 2011 e exclui o FEADER e o FEP.
O restante desta breve nota tem a seguinte organização. Na secção 2 identificam-se algumas tensões e ou inconsistências no plano em discussão, e na secção
3 apresentam-se algumas propostas concretas, com vista à sua afinação.

2. Tensões e ou inconsistências no PRR
O pilar da resiliência no Plano de Recuperação e Resiliência tem como objetivo principal reduzir as vulnerabilidades sociais. Não menosprezando a urgência de ajudar financeiramente quem mais perdeu com esta pandemia e de nos
prepararmos para melhor enfrentar os próximos choques, vale a pena reconhecer
que estes apoios têm um custo de oportunidade: cada euro assim alocado a despesa social, quando os nossos pares o alocam a despesa produtiva, agrava o nosso atraso em termos de convergência real. Este tradeoff entre equidade e eficiência
– por exemplo, criar emprego permanente tende a colidir com a competitividade
– não é inevitável, mas só é ultrapassável com melhores instituições.
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Há também que reconhecer que uma parte muito significativa dos investimentos do PRR, por serem compras de bens de capital e serviços importados,
muito provavelmente agravarão as contas externas. Dito de outra forma, com o
PRR torna-se ainda mais importante aumentar e diversificar as exportações de
elevado valor acrescentado. O corolário disto é que se apresenta fundamental
que o investimento que se faça seja o mais produtivo possível.
No que diz respeito à transição digital, vale a pena salientar dois pontos.
Primeiro, há tecnologias complementares e outras substitutivas do fator trabalho, pelo que se torna fundamental, a prazo, a reorientação das competências
para evitar o agravamento do desemprego tecnológico. Segundo – e com um foco
particular na Administração Pública – a digitalização permite obter ganhos de
eficiência técnica, fazendo o mesmo em menos tempo, mas, de um ponto de vista
mais estratégico, o que mais interessa são os outcomes ou efeitos socioeconómicos
pretendidos. Ou seja, nas palavras de Mintzberg, um guru da gestão, doing the
right things é mais importante que doing the things right. É preciso, de antemão,
repensar os processos e o fluxo de informação, para evitar a crítica de se ‘estar a
arrumar as cadeiras no Titanic’. Por si só, a digitalização da Administração Pública não garante melhor qualidade da despesa.
Por fim, para se descarbonizar a economia portuguesa sem sofrer uma desaceleração da sua atividade e um aumento concomitante do desemprego, é necessário um pacote integrado de medidas. Neste campo, afigura-se determinante
um choque fiscal em que a receita de um imposto verde seja reciclada de forma
a aliviar as margens fiscais e assim incentivar todos os fatores que os economistas, de forma consensual, entendem como sendo os fundamentais para acelerar e
manter acelerado um crescimento económico sustentado em Portugal.
A questão da descarbonização da economia é de charneira. Por um lado,
é fundamental que os restantes objetivos sejam sinergéticos com a descarbonização, ou pelo menos que não entrem em conflito com a mesma. Por exemplo,
a transição digital deve considerar estratégias que permitam a implementação
de uma eletrificação da economia com base renovável. Como outro exemplo, os
focos estratégicos de resiliência têm de ser filtrados pelos seus impactos ambientais. Estratégias apenas enfocadas na aceleração do crescimento económico ou no
reforço da justiça social podem vir a ter efeitos ambientais muito adversos.
Dentro da descarbonização, a estratégia tem de ser centrada em dois vetores, ambos tendo como objetivo alinhar os incentivos de mercado com os comportamentos desejáveis, ou seja, garantir que os preços certos estão em vigor.
Primeiro, a eletrificação da economia com base em produção limpa e renovável. Para ser efetivo, este vetor precisa de contemplar preços limpos, ou seja,
que refletem o custo real de geração e distribuição, e não artificialmente uma
miríade de políticas discricionárias.
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Segundo, o uso de combustíveis fósseis tem de ser sujeito a um preço de
mercado que reflita não só as suas externalidades negativas, mas também os objetivos de descarbonização a atingir. E neste contexto, um imposto (verde ou)
sobre o carbono – que seja universal e de magnitude apropriado – é essencial.
Passa também pelo imperativo de uma completa e total eliminação de subsídios
ao uso de combustíveis fósseis.

3. Algumas propostas no sentido de afinar o PRR
A seguir, apresentam-se sete propostas concretas que têm o intuito de transformar o Plano de Recuperação e Resiliência agora em discussão num pacote de
ajudas ainda mais eficaz e ainda mais adequado às circunstâncias atuais.
Proposta #1. Descentralizar
Quem determinará se o PRR final é um sucesso ou não serão maioritariamente as empresas e as famílias, cabendo ao Estado o papel de enquadrador. No
documento deve evitar-se usar expressões como “aumentar o peso da indústria
transformadora”, uma vez que só muito raramente é que os Estados acertam na
escolha dos melhores setores. É preferível, então, de forma totalmente descentralizada, confiar nas escolhas dos demais agentes económicos, incentivando determinados comportamentos mais amigos do ambiente ou que permitem acelerar a
transição digital. Para tal, os benefícios fiscais (por exemplo, em sede de IRS) são
o instrumento por excelência, cabendo ao Estado definir o tipo de equipamentos
que quer. Com vista a atrair investimento direto estrangeiro, os créditos fiscais ao
investimento são igualmente importantes.
Proposta #2. Defender a concorrência
“Promover a consolidação e a concentração das empresas”, como vem no
documento, poderá ser útil para alcançar economias de escala, mas comporta
riscos como i) vir a criar estruturas de mercado que não defendem os interesses
do consumidor, e ii) deixar efetivamente excluídas dos apoios as empresas mais
pequenas, por serem menos ágeis ou por terem menos recursos. Para que nenhuma empresa viável ‘fique para trás’, é importante defender a concorrência,
promovendo o igual acesso, por parte de todas, a apoios mais inclusivos.
Proposta #3. Capacitar a gestão pública e privada
No domínio da capacitação, há que não esquecer as muitas lacunas que há
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a colmatar na formação dos nossos gestores, das PME à Administração Pública.
Quer a dimensão do pacote financeiro do PRR, quer a oportunidade única que
este representa, justificam o reforço de competências no planeamento e na gestão
de recursos, de pessoas e da mudança. E uma vez que o sucesso na implementação de uma política pública depende cada vez mais de aspetos psicológicos,
valeria também a pena incluir uma qualificação específica em economia comportamental (nudge).
Proposta #4. Pôr os dados ao serviço das políticas públicas
Uma das grandes lições a retirar desta pandemia é que a Ciência é fundamental para a nossa (qualidade de) vida. Nesse sentido, no âmbito do PRR,
urge aproveitar a transição digital tendo em vista a melhorar as bases de dados
administrativas no setor público e, através da sua disponibilização (devidamente
anonimizadas) à comunidade académica, colocá-las ao serviço de melhores políticas públicas cada vez mais baseadas em evidências e inspiradas em análises
cientificamente validadas. Existem hoje técnicas, como as da inteligência artificial
aplicadas ao chamado big data, que nos permitem antever, num futuro não muito longínquo, políticas públicas não só mais eficazes, como também mais custo-eficientes, o que, num contexto de finanças públicas que queremos sãs, se torna
imperativo.
Proposta #5. Smart cities inclusivas
Que as cidades se querem inteligentes, já não é novidade para ninguém.
Contudo, sendo de base tecnológica, é importante que ninguém fique à margem
deste processo. Mas não basta a capacitação digital – mesmo sendo mais difícil
entre os mais velhos. É necessário que o redesenho das cidades seja, de propósito,
inclusivo.
Proposta #6. Bibliotecas digitais ao nível municipal
Uma medida complementar à transição digital é a disponibilização pelas
autarquias do acesso a bibliotecas nas plataformas digitais. Tal permitiria melhorar a leitura dos portugueses e reforçar os seus conhecimentos em línguas e matérias STEAM (Science, Technology, Engineering, the (liberal) Arts and Mathematics).
Proposta #7. Melhor prestação de contas
O PRR já foi apelidado de ‘bazuca’, tal é a responsabilidade de quem o gere.
Esta é a oportunidade de a Administração Pública em Portugal ir para além de
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uma mera orçamentação por programas e avançar para uma orçamentação orientada para o desempenho onde os serviços e os funcionários que se destacam pela
positiva devem ser premiados. Mas num quadro de meritocracia que se impõe,
também é necessário agravar o quadro sancionatório em caso de abusos. Que se
aproveite a transição digital para atualizar os sistemas de informação, concebidos a partir dos melhores indicadores de desempenho. Munidos de dados sobre
a execução física e financeira do PRR, a prestação de contas ao país será mais
transparente e mais completa, dando assim mais confiança aos agentes económicos no futuro.
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Resumo: O que se obtém quando se juntam Constantino Sakellarides e Ricardo Reis para discutir a pandemia em curso e a tão almejada recuperação económica? Uma reflexão interessante onde a macroeconomia e a saúde pública se
complementam. Esta nota faz o relato de uma dessas sessões, onde se falou da
evolução recente da pandemia em Portugal e no resto do mundo, na resposta das
autoridades num quadro de incerteza e, ainda, do papel das Agências do Medicamento, enquanto reguladoras. Reforçou-se a necessidade de ter indicadores atualizados para poder controlar a transmissão da doença e o que é necessário fazer
para que as sessões do INFARMED se tornem efetivamente em aconselhamento
científico. Argumentou-se que, apesar dos testes terem um custo, os benefícios
associados a controlar a pandemia são largamente superiores, pois sem saúde
pública não há economia. Quanto ao papel da União Europeia na distribuição
das vacinas, concluiu-se que, para além de ter demorado muito tempo a aprová-las, encomendou-as em número muito insuficiente, especialmente em face de
um desconfinamento global e um retorno à normalidade que exigem um apoio
aos países menos desenvolvidos. No plano da política macroeconómica contracíclica e da resposta orçamental à crise, foi desejável aumentar o endividamento
público (pedindo emprestado ao futuro), não só para apoiar quem mais sofreu
com a pandemia, mas também para compensar o aumento (mecânico?) da poupança privada. O futuro (2021 e 2022) depende muito de como o setor privado
usará este excesso de poupança: com prudência, atrasando assim a recuperação
da atividade económica em termos conjunturais, ou de uma só vez, agravando as
tensões inflacionistas.
Palavras-chave: Pandemia; Crise sanitária; COVID-19; Vacina; Capacidade
do Estado; Estímulo orçamental.
Abstract: What do you get when Constantino Sakellarides and Ricardo Reis
get together to discuss the ongoing pandemic and the so-yearned-for economic
recovery? An interesting reflection where macroeconomics and public health
complement each other. This note reports on one of these sessions, where the
recent evolution of the pandemic in Portugal and the world over was discussed,
along with the authorities’ response in a setting of uncertainty and the role drug
or medicine agencies must play, as regulators. The need for up-to-date indicators
was also stressed to be able to control the transmission of the disease, and what
needs to be done so that INFARMED sessions become effective scientific coun-
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sels. It was further argued that, although tests carry a cost, the associated benefits
in controlling the pandemic far outstrip them, given that without public health
there is no economic activity. With respect to the European Union’s role in the
distribution of vaccines, in addition to having taken too long in approving them,
too few jabs were ordered, especially because a global return to normalcy will entail supporting less-developed countries. On the macroeconomic countercyclical
policy front and the fiscal response to the crisis, raising public debt proved to be
the right thing to do (borrowing from the future), not only to support those who
were hit the most with the pandemic, but also to offset the (mechanical?) increase
in private saving. The future (2021 and 2022) largely depends on how the private
sector will use this excess saving: either prudently, thus delaying the recovery of
economic activity, or using it all up as a result of pent-up demand, thus stoking
inflationary tensions.
Keywords: Pandemic; Sanitary crisis; COVID-19; Vaccine; State’s capacity;
Fiscal stimulus.
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O objetivo desta nota é relatar o que de mais relevante foi dito num webinar
que o Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa (ULisboa),
organizou recentemente, no âmbito do semestre da Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia.1
Em resultado da crise sanitária que se vive atualmente, este evento teve
lugar online no passado dia 28 janeiro 2021 e contou com dois insignes oradores:
o Professor Constantino Sakellarides da Escola Nacional de Saúde Pública, da
Universidade Nova de Lisboa, e o Professor Ricardo Reis, da London School of
Economics, tendo sido moderado pelo autor desta nota.
Com quase uma centena de participantes numa sessão em fim de tarde,
constatou-se o interesse de estudantes das mais variadas áreas das ciências sociais
por um tema que teima em não sair da ordem do dia: a pandemia e a recuperação
económica. Esta nota serve, por isso, como um registo do que de mais relevante
foi dito neste evento para quem não pôde estar presente.
O alinhamento do restante desta nota segue a estrutura do webinar. Depois
de discutir se a evolução da pandemia já está fora do controlo das autoridades e
se a vacina é de facto a luz ao fundo do túnel, debateu-se a inevitabilidade e os
eventuais riscos decorrentes da política macroeconómica atual que pretende dar
resposta aos múltiplos desafios que a crise sanitária nos apresenta.

1. A pandemia está fora de controlo?
Pedro Rodrigues (PR) - Não é um exagero dizer que o mundo está em guerra com a
COVID-19 e que (no momento do webinar) Portugal está pior do que alguma vez esteve,
liderando mundialmente, per capita, o número de infetados, o número de internados em
cuidados intensivos e o número de mortos.
1

Este webinar, designado como a sessão da ‘Europa Resiliente’, foi o primeiro de um ciclo de cinco,
intitulado ‘As 5 Europas: Europa Resiliente, Digital, Verde, Social e Global’, todos organizados
pelas Professoras Carla Costa, Maria João Ferreira e Lara Tavares do ISCSP, ULisboa. São
transmitidos online às 18:00 (consulte o site: https://capp.iscsp.ulisboa.pt/index.php/pt/
comunicacao/noticias/item/2706-webinars-presidencia-portuguesa-as-5-europas) e os restantes
quatro ocorrerão, respetivamente, nos próximos dias 25 de fevereiro, 29 de abril, 27 de maio e 24 de
junho de 2021.
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O que explica este resultado? Tivemos azar, ou falhámos nas medidas que tomámos?
Constantino Sakellarides (CS) – Se por um lado, nenhum país pode garantir
que está imune a isto, porque é inevitável, mesmo fazendo o melhor que pode, a
verdade é que, apesar disso, podemos e devemos fazer melhor. Como? Deixem-me referir dois aspetos.
Em primeiro lugar, quanto aos dados que coletamos e reportamos, se não
forem os mais adequados (em número e tipo), não saberemos onde estamos. A
que dados me refiro? A indicadores atualizados sobre o desempenho da rede de
saúde pública na sua função de controlo da transmissão. Refiro-me, portanto, ao
número de casos, ao número de inquéritos, ao número de testes e ainda ao número de isolamentos feitos e com que intervalo de tempo.
Em segundo lugar, quanto ao aconselhamento científico, este é fundamental
para sabermos não só o que fazer, mas também se o que fizemos deu os melhores
resultados. O sistema político tem dificuldades em aprender com a experiência
por três razões: sobranceria do poder político, no jogo político quem admite e
corrige erros tem castigo e não prémio, e governar é difícil e só se consegue com
determinação – mas, com convicção a mais, não há dúvida e, sem dúvida, não há
aprendizagem. A nossa comunidade académica não pressiona de forma suficiente o poder político para ultrapassar este défice de aprendizagem. E as sessões no
INFARMED não são aconselhamento científico. São audições de técnicos competentes que, cada um à sua maneira, comunicam bem o que se passa nas suas
disciplinas e dão-nos informação em primeira mão, mas não são aconselhamento
científico porque há opiniões individuais e fragmentárias, com as quais os vários
poderes políticos – Presidente da República, Primeiro-Ministro e os vários partidos – fazem a sua própria síntese e interpretação. Para poder ser uma sessão de
aconselhamento científico, teriam de sair recomendações claras e concertadas.
Para que as medidas adoptadas pudessem ser tomadas com uma sólida base
técnico-científica.
Ricardo Reis (RR) – Será que tivemos azar, ou foi o resultado de uma opção política, perguntava-nos o Professor Pedro Rodrigues. Deixem-me fazer três
pontos:
Primeiro, há sempre um fator de sorte e de azar nestes processos. Na primeira vaga, a Polónia passou imune e agora, em dezembro de 2020, foi um dos países
mais afetados. Com os dados agora de três vagas, fica bem patente que há sempre
um fator de sorte e de azar. O facto da nova variante mais transmissível ter aparecido recentemente no Reino Unido fez com que esta descolasse nas estatísticas do
número de infetados. Mas, esse fator também é altamente afetado pelas políticas
de saúde pública e pelas medidas tomadas pelos governos. Aqui a política que me
parece que teria sido a mais eficaz era testar, despistar e acompanhar.
Essas políticas exigem um enorme esforço da máquina do Estado, uma
enorme colaboração dos cidadãos e, ainda, uma enorme eficiência e capacidade
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de administração, em relação às quais Portugal falhou, mas falharam também todos os países da Europa – incluindo a França e a Alemanha – no sistema de teste
e despiste. Temos o bom exemplo dos países do Sudoeste Asiático. Nós, os países
ocidentais, falhámos. Até que ponto é que essa falha não foi antes uma escolha, é
um assunto ainda em aberto.
Voltando à política e às políticas de saúde pública, temos aquela política
medieval do confinamento que já conhecemos há muitos séculos e que pode ser
uma medida grosseira, abruta e que causa muitos danos (económicos e outros),
mas que é muito eficaz no controlo do vírus, como vimos aliás em março e abril
de 2020.
É inegável dizer hoje que, ex post, Portugal falhou. Portugal confinou mais
tarde do que a maioria dos outros países europeus. Portugal é o país que hoje
tem o maior número de casos de infetados e de mortos da Europa. Começámos o
confinamento tarde demais, começámos com exceções e, de certa forma, o confinamento a sério começou apenas na semana passada (21 de janeiro de 2020), com
um mês de atraso em relação ao Reino Unido, e sete semanas de atraso em relação à Alemanha. E neste caso, o atraso de algumas semanas faz toda a diferença.
Os vírus espalham-se de uma forma exponencial. E os processos exponenciais
são sempre algo difíceis de compreender.
Uma questão mais interessante, mas mais difícil era saber se, ex ante, era
claro que iríamos falhar? E aí chegamos à questão levantada pelo Professor Constantino – que é a relação entre os cientistas e os políticos nas reuniões da INFARMED e a forma como estas decisões são tomadas. Aqui gostaria de fazer duas
observações.
Em primeiro lugar, havia aqui incerteza. Não era claro que em quatro semanas, mesmo com um processo exponencial, não com os casos a duplicar, mas com
um R>1, a situação ia ficar fora de controlo. Parece-me que era defensável dizer-se: vamos esperar umas semanas para ver. A decisão adotada pelo Governo não
foi irresponsável no sentido de ter sido negligente. Não contrariou a ciência. Foi
uma decisão que, tendo em conta a incerteza da altura, talvez tenha espelhado
em excesso a boa expetativa, ou mesmo o otimismo. Mas eu colocaria a questão
de outra forma: os cientistas podem informar sobre os riscos, podem alertar para
os cenários mais benevolentes ou pessimistas, mas depois é preciso tomar decisões nesse contexto de incerteza e o que é crucial é: quais são os diferentes pesos
que as sociedades põem nos diferentes cenários. De que forma é que querem
lidar com o risco? De que forma é que querem assumir que estão a especular ou
a apostar que vai tudo correr bem? Até que ponto querem ser avessos ao risco?
Até que ponto querem levar mais a sério algumas consequências? Nesse caso,
é defensável a opção que o Governo fez, mesmo com o conhecimento científico
– sem com isso contrariar o que disse o Professor Constantino – porque esse conhecimento, pela forma como é feito, acaba por não agregar ou sumariar bem o
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que se sabe. Mas foi legítimo fazer essas escolhas porque é o Governo que tem os
pesos que refletem como a sociedade pretende lidar com esse risco.
Mas também é mais que legítimo os tribunais, a Assembleia da República e
os eleitores questionarem se esses pesos correspondem àqueles que a sociedade
queria que fossem usados. E aí pode ter tomado a decisão errada. Temos as eleições para agregar – e vamos ver se os eleitores castigam essa escolha ou não. O
Governo quis apostar que o R era mais baixo do que acabou por ser. Teve muito
receio dos efeitos de uma ou duas semanas de confinamento na atividade económica na altura do Natal. Subestimou os efeitos do processo exponencial. Da
mesma forma que crescemos mais (em termos da curva que agora se pretende
achatar), vamos demorar mais um ou dois meses a chegar a níveis que outros
países chegaram mais cedo porque confinaram mais cedo. O tradeoff é, não só
em risco, mas é também em termos intertemporais. E para termos mais uma ou
duas semanas de liberdade, o Governo sacrificou um mês inteiro no qual vamos
continuar confinados, quando os outros já começaram a abrir. Foi uma escolha
do Governo – é legítimo tê-la feita, podemos defendê-la face à incerteza, mas
podemos já hoje avaliá-lo e julgá-lo por isso. E é assim que as coisas são feitas
nas sociedades democráticas. Parece-me que hoje, a 28 de janeiro de 2021, que o
Governo escolheu mal.
PR – Obrigado Ricardo. Mas eu não resisto em fazer a pergunta na qual, imagino
eu, todos estamos a pensar que é: Mas houve algum critério científico para o Natal ter sido
diferente do fim de ano? Ex ante, pareceu-me haver ali a mesma incerteza. Parece-me que
foi claramente uma opção política. Não acham?
CS – Posso tentar dar uma resposta a essa questão. Para percebermos o que
aconteceu no Natal e depois, temos de perceber como chegámos até aí. Ora bem,
a mais plausível explicação que temos para isto – e digo plausível, porque havia
incerteza – é a seguinte. As decisões que tomámos em novembro, que têm a ver
com o controlo da segunda vaga, foram provavelmente tardias e insuficientes
pelas razões que apontei anteriormente. Tínhamos dados incompletos sobre os
fatores críticos relacionados com o controlo da transmissão, e não temos um processo de aconselhamento científico que consiga transmitir ao poder político uma
boa síntese daquilo que aconteceu e daquilo que é preciso fazer. Portanto, como
essas medidas foram provavelmente insuficientes, a curva desceu ligeiramente
em resultado dessas medidas, mas depois estacionou. Isso é evidente na análise
nacional, mas é ainda mais evidente nas análises regionais. E portanto, essa curva
estagnou em níveis de incidência relativamente altos. E foi assim que chegámos
às primeiras semanas de dezembro. Essa estagnação em valores elevados esteve
associado a uma falência da rede de saúde pública que deixou de ser capaz de
fazer os inquéritos epidemiológicos e a testagem prevista dos casos.
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E quando a rede de saúde pública falha, acontecem três coisas: 1. Deixamos
de ter controlo sobre a transmissão. 2. Subestimamos a incidência. 3. É certo que,
dali por umas semanas, os doentes vão chegar em massa aos hospitais.
E foi assim que chegámos ao Natal. Chegámos mal. Como elevada incidência e com uma rede de controlo da transmissão a funcionar mal. E duas coisas
aconteceram no Natal: i) um aumento das interações – relacionadas com as concentrações de pessoas a fazer compras – e o frio, muito frio. E sabemos que o frio
é um fator que favorece a transmissão também. A esses dois fatores – turbulência
no Natal e frio – num pano de fundo de elevada incidência e de fraco controlo da
transmissão, acrescentou-se no fim de dezembro o aumento da incidência relacionada com a nova variante britânica, de transmissão mais fácil. E este conjunto
explica como chegámos até aqui. Em si próprio, ilustra o que podemos fazer, o
que fizemos bem, e o que fizemos mal. A questão central aqui é se temos mecanismos para aprender com isto.
Precisamos de bons dados, mas precisamos também da pressão da academia para assegurar que esse processo de aprendizagem aconteça.
PR – O Professor Constantino falou dos dados. Mas para obtermos os dados precisamos de fazer testes. E os testes têm custos. São a favor de uma testagem massiva a todos os
portugueses, ou prefeririam uma abordagem mais seletiva, em face do custo de cada teste?
Bem sei que há um custo de não testar.
RR – Há aqui uma questão que é levantada há já alguns meses que é este
suposto tradeoff entre a saúde e a economia. Se devemos privilegiar a economia
mesmo sacrificando alguns mortos. Esta discussão nos últimos 20 minutos neste
webinar mostra, e tantos outros economistas como eu têm-no dito, que esse tradeoff é ilusório neste momento. Não quer dizer que seja sempre ilusório, mas neste
momento não faz sentido. E porquê? Voltando a um ponto que já fiz: quando sacrificamos a saúde para melhorar a economia um pouco durante umas semanas,
acabamos com uma vaga tão grande que depois temos de sacrificar a economia
ainda mais do que fizemos antes. Portanto, os ganhos de curto prazo acabam
por se traduzir em perdas grandes no longo prazo. Aqui o longo prazo não são
décadas, mas sim passados dois ou três meses, o que mostra que não existe esse
tradeoff.
Em segundo lugar, o que temos visto nos últimos meses, incluindo na famosa Suécia, é que quando o número de infetados e mortos sobe, as pessoas
isolam-se em casa antes dos governos declararem um confinamento. As pessoas
fazem-no tarde demais porque, no seguimento da intervenção do Professor Constantino, têm ainda menos informação que tem o governo, até pelas dificuldades
de coordenação de cada pessoa. Cada um vai autoconfinar-se tarde demais, mas
vai fazê-lo. Quando o governo leva demasiado tempo a tomar medidas, estas
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acabam por lhe passar à frente. E aqui o exemplo claro foi março/abril no Reino
Unido que pensou numa política de imunidade de grupo e foi ultrapassado pelos
acontecimentos.
Em terceiro lugar, nesta questão dos custos que o Professor Pedro Rodrigues levantou, os custos do despistamento são duas ordens de magnitude – i.e.,
100 vezes - mais pequenos que os benefícios associados em controlar esta pandemia. Basta notar a taxa de crescimento do Sudoeste Asiático e da China nos últimos seis meses, comparado com a recessão brutal em que estamos para perceber
que, por muito que os testes sejam caros, mais do que valeriam a pena.
No entanto, o custo maior é que não é exequível em termos do que é a máquina do Estado e a rede de saúde pública. Contratar 5000 pessoas para administrar testes em todos os cantos do país e manter um registo disso seria muito caro,
mas mais do que compensava.
Conciliar isso com o nosso sistema de saúde pública, centralizar os dados
e conseguir implementar essas políticas não é fácil. Já há falhas notadas em novembro de 2020 e teriam sido muito maiores se quiséssemos fazer um scale up.
Tem a ver com as questões de capacidade de Estado, como implementar políticas
públicas, e como fazê-lo depressa.

2. A vacina é a luz ao fundo do túnel?
PR – Neste momento parece que estamos um bocado presos entre ciclos de confinamento-desconfinamento. O que precisamos de fazer para parar este stop-go? Será que a
vacina é mesmo a luz ao fundo do túnel? Por que é que não temos essa sensação, apesar
das boas notícias das últimas semanas, inclusive que a vacina será, em princípio, eficaz
contra as novas variantes da COVID-19?
CS – Podemos dizer que neste momento o túnel está em péssimo estado.
Naturalmente, esta situação que vivemos provoca uma reação emocional muito
forte e é transmitida de forma avassaladora pelos meios de comunicação a todo
o momento. Portanto, a luz nessas circunstâncias parece sempre ser uma luz um
pouco longínqua. De qualquer forma, é verdade que a vacina é uma luz ao fundo
do túnel. Nós só conseguiremos respirar um outro ar e parar este ioiô se alcançarmos uma imunidade de grupo.
Mas não é só a vacina; ela é o elemento central e há muito a discutir em torno dela. Há dois elementos complementares que são importantes até lá e depois
de lá chegarmos. Refiro-me à estratégia de testagem e também a possibilidade de
termos um medicamento que permita de forma eficaz impedir a multiplicação do
vírus e evitar a sua propagação no corpo humano.
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Em relação à estratégia de testagem que nos permite saber onde estamos e
o que fazer, há três níveis:
1.ª – tem a ver com a necessidade de identificar pessoas em risco por terem estado em contato com uma pessoa infetada. Isso atrasa-se se não
fizermos a tempo os inquéritos epidemiológicos às pessoas quando estas
estão infetadas;
2.ª – perceber o que está a acontecer naqueles espaços mais suscetíveis como
os lares, as escolas, e locais de atendimento público intenso, como é o
caso dos supermercados. Tentar saturar uma vigilância constante nestes
lugares mais expostos; e ainda
3.ª – a intenção de amostrar populações para estimar com maior precisão
qual a verdadeira incidência da doença.
Estes três níveis têm de funcionar intensamente e simultaneamente, mas
não basta que haja uma estratégia nesse sentido. É preciso reportar os dados
disso. Para o primeiro nível, quais são os tempos de aplicação dos testes, qual é
o atraso, qual é a percentagem de positividade. No segundo nível, onde é que os
testes estão a ser feitos, com que intervalo, qual a percentagem de positividade. E
no terceiro nível, saber quantos são feitos, onde, e qual a percentagem de positividade. Sem este retrato, estamos meio cegos.
Resumindo, a vacina é um importantíssimo elemento para acabar com este
ciclo de abrir e fechar, mas tem de ser complementada antes e depois com uma
testagem muito mais bem gerida, e também não podemos abandonar a esperança
de virmos a ter um medicamento que numa fase precoce da doença impeça que
o vírus se multiplique.
RR – Acrescentando então sobre a questão da vacina, o Professor Pedro Rodrigues perguntava por que razão as pessoas não sentem que é a luz ao fundo do
túnel. Não sentem, porque até agora muito poucas pessoas foram vacinadas. Se
agora fizéssemos um inquérito às 97 pessoas presentes neste webinar, concluiríamos que muito poucas ou nenhumas já foram vacinadas. Garanto-lhe que para
quem tem conhecidos ou familiares em Israel, onde 20 por cento da população
já foi vacinada, há imensa esperança. Também aqui no Reino Unido onde eu
vivo, que é o segundo país que mais vacinou as pessoas, vê-se e fala-se da luz ao
fundo do túnel. Portanto, parece-me que essa sensação de que o Professor Pedro
Rodrigues falava tem muito a ver com o facto da vacina ainda mal ter chegado
a Portugal.
E isto levanta uma questão sobre o facto de a Europa ter ficado para trás.
A União Europeia não tem estado à altura das circunstâncias na distribuição das
vacinas. Fomos das últimas agências de medicamentos a aprovar a vacina.
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Para os estudantes que estão aqui neste fórum, deixo o apontamento sobre o
Teste de Wald e a “decisão sequencial estatística” que é relevante neste domínio.
Vejam no Google.
No que diz respeito à aprovação das vacinas, o que a estatística nos diz é
que não devíamos ter definido ex ante que aqui está uma população normal que
usamos para aprovar o medicamento, devíamos dinamicamente ter escolhido
onde parar e, segundo, como qualquer bom Bayesiano lhe diria, temos de medir
quais são os benefícios de ter uma vacina mais cedo e os custos de a ter mais tarde. Em relação a uma vacina normal, que as Agências do Medicamento avaliam,
neste caso os benefícios de ter aprovado uma vacina mais cedo em termos do
impacto na nossa economia e na mortalidade eram gigantes. E assim, conclui-se que a aprovação da vacina deveria ter vindo bastante mais cedo, talvez até a
tempo de evitar esta nova vaga. Já devíamos ter vacinado muitas mais pessoas.
E nesta falha dos especialistas – porque talvez não tenham usado os pesos
que a sociedade mais queria – no sentido de aceitar uma vacina mais defeituosa,
mas tê-la mais cedo, isso teve consequências para agora. E aqui a Comissão Europeia atrasou-se em relação a outros.
Em segundo lugar, a Comissão Europeia, na sua tentativa de criar um sistema que fosse justo entre os países e a querer poupar algum dinheiro, pediu menos vacinas. O Reino Unido, por exemplo, pediu quase o triplo, com a ideia que
as que sobrarem podem ser enviadas como ajuda externa para os países emergentes, e a UE não fez isso. Neste momento no Reino Unido e nos Estados Unidos
há vacinas suficientes para todos, só não há ainda a capacidade de as distribuir
rapidamente. Na UE, não há vacinas suficientes e ainda por cima tiveram azar
nesta questão da Astra-Zeneca, matéria sobre a qual não vale a pena elaborar
mais.
Portanto, para não estarmos sempre aqui a culpar o Governo português,
houve também falhas das instituições europeias – falhas no uso da ciência e da
estatística. E falhas no peso entre benefícios e custos. Parece-me que deveriam
ter encomendado pelo menos o triplo das vacinas para enfrentar esta nova vaga.
PR – Deixem-me só espicaçá-los ainda mais, explicando por que razão eu acho que
a vacina ainda não é a luz ao fundo do túnel. Por três razões: a) eu ouço falar de médicos,
enfermeiros e outro pessoal de saúde que estão na fase negacionista, b) uma vacina normalmente leva 10 anos para ser desenvolvida e esta foi desenvolvida em menos de um ano
– portanto, que confiança podemos ter que ela está bem feita e que é eficaz? e c) há aqui
um problema logístico: tanto quanto sei precisamos de receber a vacina em duas tomas.
Portanto, coloca-se a questão: qual vai ser a estratégia? Dar uma primeira ronda ao maior
número possível de pessoas para aumentar essa imunidade, ou vamos seletivamente focar
em menos pessoas e dar-lhes as duas tomas? Em face disto, percebem por que é que eu
ainda não vejo a luz ao funo do túnel, pelo menos no caso português?
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CS – É precisamente essa a nossa função neste debate – dar mais luz à luz,
com argumentos. Quando nos perguntam se temos confiança na vacina, a resposta única que podemos dar para sermos úteis é remeter à confiança no regulador.
Felizmente, na Europa e noutros países, temos um regulador que examina os
argumentos e acompanha o desenvolvimento da vacina, procura chegar a um
consenso sobre se a vacina é eficaz e segura e quando os membros decisórios
chegam a um consenso dizem que, to the best available knowledge, a vacina é eficaz e segura e podem tomá-la. Claro que podemos pegar em mil argumentos e
discuti-lo num seminário, mas não é particularmente útil. Temos de distinguir a
questão de como podemos melhorar a decisão do regulador e como esse processo
ocorre, de uma outra que é como deve ocorrer numa pandemia. Para não minar
a confiança, vale a pena explicar por que razão devemos confiar no regulador.
Quanto ao argumento que esta vacina foi desenvolvida muito rapidamente,
toda a gente sabe que tradicionalmente levava 10 anos. A do ébola foi feita em
5. Esta fez-se num ano. Por duas ordens de razões, sem querer entrar na parte técnica. A primeira razão é tecnológica – desta vez, conseguimos mobilizar a
vacinologia – apareceram sobre a mesa mil soluções tecnológicas diferentes. E
portanto, este novo impulso explica porque no curto prazo podemos ter mais do
que uma vacina disponível.
A segunda razão é que consta das normas internacionais há muito aprovadas que, em situação de emergência, o regulador procede de forma diferente de
duas maneiras – acompanha o desenvolvimento da vacina de forma mais contínua e imediata permitindo que aspetos que eram seriados e consecutivos passem
a ser paralelos e simultâneos. E por outro lado, põe grande ónus na avaliação da
vacina depois desta começar a ser usada. Há uma monitorização para encontrar
problemas precocemente. Israel, por exemplo, tem-se oferecido inteligentemente
para pilotar esses sistemas de monitorização para avaliar a sua eficácia e segurança.
Portanto, não temos nenhuma dúvida que a vacinação é um elemento essencial. Não resolve todos os problemas - o vírus vai continuar a circular e vai
evoluir com novas mutações – mas temos de insistir junto das pessoas que, até
chegar a vacina, o nosso comportamento tem de ser muito rigoroso. Mas a vacina
constitui, sem qualquer dúvida, a luz ao fundo do túnel.
RR - Eu acrescentaria três pontos. A confiança decorre dos critérios aplicados
e, também, da transparência do processo. Temos que estar sujeitos ao escrutínio
público, divulgar os dados e permitir que os cientistas os analisem. E dizer que é
isto que sabemos nesta altura tendo em conta o nosso melhor conhecimento.
Voltando às questões do INFARMED, é preciso ver que a confiança se ganha nunca mentindo à população. Nunca cedendo aquela tentação que existe: era
importante convencer as pessoas disto. Vamos mentir um pouco para os levar
a participar, nem que seja exagerando quão mau isto é. Dentro do estudo do
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comportamento das pessoas e das ciências sociais, sabemos que isso é sempre
um erro. Acaba por explodir na nossa cara. Não precisamos de ter uma confiança
cega no regulador; havendo transparência, podemos e devemos avaliá-lo.
Quanto à questão de ter levado apenas 1 ano em vez dos tradicionais 10,
deixem-me puxar a brasa à minha sardinha – a Economia – porque os incentivos
também interessam. Nunca houve um incentivo tão grande para descobrir uma
vacina tão rapidamente. A Astra-Zeneca, por exemplo, recebeu mais de 300 M€
da UE há três meses para construir fábricas, só na esperança que viesse a inventar
uma vacina. Os incentivos financeiros, sociais e para os próprios cientistas – que
procuram a fama de ter descoberto a vacina – nunca foram tão grandes. Portanto
a grande lição aqui é que quando aumentam os incentivos, o engenho humano
aparece.
De notar também que, do ponto de vista da regulação, normalmente há
muitos passos. Há uma discussão pública a ter que é: até que ponto fora destes
tempos de emergência há aqui passos a mais. Há aqui tradeoffs: podemos ter uma
vacina mais segura que demora 10 anos ou chegar lá mais rapidamente.
Em relação à logística, relembro a importância dos incentivos e que chegar
à lua demorou apenas uns anos. Quando a sociedade se mobiliza, fazemos coisas muito mais rápidas. Com certeza que há desafios e que é difícil administrar.
Uma vs. duas doses – aqui é uma questão de otimização que os especialistas
de investigação operacional resolvem. São problemas exequíveis. No que toca à
logística, não me parece haver barreiras intransponíveis. Se tivéssemos a vacina
hoje e disséssemos que esta é a maior prioridade, podíamos chamar o exército e
todos levariam uma vacina no braço. Em termos logísticos, as coisas fazem-se.
O que eu disse é obviamente uma caricatura. Mas o ponto a reter é que não há
problemas logísticos.
PR – Dou agora a palavra a um aluno de doutoramento – Júlio Carvalho – que me
disse que está a desenvolver uma tese no ISCSP sobre as estratégias dos Estados face a
ameaças biológicas e gostaria de colocar uma questão.
Júlio Carvalho – A minha pergunta é se não consideram que devíamos dar um
pendor mais securitário quanto à forma de resolver esta crise e assim conseguir mobilizar
mais setores do Estado.
CS – É uma questão muito interessante. Deixem-me responder em duas partes. A primeira tem a ver com o Regulamento Sanitário Internacional e o segundo
tem a ver com este aspeto do interesse intersetorial da resposta.
De facto, há um regulamento de 2005, aprovado depois da epidemia SARS
(2003). Como sabem, a SARS-COV1 transmitia-se pela Ásia com mortalidade
considerável, mas não veio a ter grandes consequências nos outros países do
hemisfério norte. Esse facto – ter sido reconhecido como algo muito perigoso,
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mas que não deu origem a uma pandemia, nem afetou os países da Europa – deu
origem à formulação do Regulamento na sua forma de 2005: do género, “não
venham com esses argumentos de saúde pública; se se precipitam em anunciar
emergência internacional param a economia e, se isso não se confirmar, o custo
disso é de longe superior aos benefícios”.
E isso teve grande impacto na primeira reação a esta pandemia. Rezam as
crónicas que a 21 de janeiro de 2020 a OMS convocou a Comité de Emergência
em Genebra para perguntar se havia dados suficientes para a OMS declarar um
Estado de Emergência de interesse internacional. E não havia forma de o Comité chegar a uma decisão. Uns diziam que pode ser um assunto grave – é um
Coronavírus novo. Outros diziam que ia ser como a SARS e por isso não vale a
pena criar alarme internacional. Só uma semana depois é que o Diretor-Geral declarou Emergência Internacional. E essa circunstância também afetou a resposta
tardia do European Center for Disease Control (ECDC) ao problema da pandemia.
O mesmo receio de que, tal como na epidemia de 2009 que acabou por ser muito
sui generis, no sentido de ter sido muito suave, também aí o sabor que ficou foi:
“declarou-se uma pandemia com enorme alarme e custos e foi mais uma gripe
sazonal”.
Esses dois episódios tornou-os mais prudentes em reagir a esta pandemia.
Ensina-nos que o Regulamento Internacional, apesar do seu aspeto, tem uma
alma por baixo, tem convulsões e tem dúvidas. Há estudos agora publicados sobre quais foram as dúvidas e o porquê dessas dúvidas. É um assunto altamente
relevante para percebermos os labirintos onde circula a informação e onde as
decisões são tomadas.
Há aqui também uma questão burocrática fascinante. O Estado tem uma
primeira linha de recursos que respondem aos problemas imediatos. É o que estamos a assistir – uma linha, nomeadamente, ativa na saúde, e na educação e no
apoio social. Mas não temos uma segunda linha que pense, analise e planeie de
forma estratégica. E sem uma segunda linha que pense o país no futuro e se prepare de forma intersetorial, chegamos sempre tarde ao futuro. Quando chegamos
ao futuro, não temos estruturas pensadas além da resposta imediata. Sabendo
que estou a simplificar, colocava a inexistência de uma resposta intersetorial na
incapacidade do Estado pensar, analisar e planear de forma estratégica. Infelizmente, não temos e nota-se muito.
RR – Em relação à falta de um pensamento estratégico, isso é transversal
a tudo do Estado português. É uma falha que existe e é muito estudada – não é
um problema exclusivo da saúde. Deixem-me só fazer duas observações muito
curtas, para depois termos tempo para as questões macroeconómicas.
Em primeiro lugar, em relação à questão securitária, fazendo um tracking de
quantas vacinas já foram dadas, na semana passada nos países ricos chegou-se
aos 39 milhões e nos países pobres apenas 25. Não 25 milhões, mas 25 vacinas.
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Foram na Guiné e foi a Sputnik. Esta disparidade é lamentável e em parte tem
a ver com o facto de os países ricos serem mais ágeis. Mas, mais cedo ou mais
tarde, vamos perceber que nesta questão da pandemia, a doença só estará controlada e erradicada quando toda a população tiver a sua imunidade de grupo. Se
vacinarmos todos na Europa, mas não vacinarmos uma única pessoa em África,
simplesmente pela mobilidade das pessoas não vamos poder erradicar o vírus.
Se vacinarmos todos em Portugal e mais ninguém no mundo, a ideia de que
vamos poder voltar a uma vida normal, livre e com as fronteiras fechadas, é um
verdadeiro disparate. Mesmo que consigamos vacinar a maior parte das pessoas
nos próximos 12 meses, para podermos abrir fronteiras de uma forma segura e
voltar a uma normalidade, vamos ter de enfrentar esta questão internacional de
forma muito mais séria do que fizemos até agora.

3. Em termos de política macroeconómica da atualidade, há mesmo um consenso TINA (There Is No Alternative)?
PR – Entremos então na última parte deste webinar que, pelo menos para mim
enquanto economista, é a mais fascinante. É a parte da política económica. É a segunda
vez que em menos de 15 anos vemos a economia mundial a correr sérios riscos de entrar
em depressão. Os livros de texto de economia sugerem, e bem, políticas contracíclicas
que, neste caso, são políticas monetárias e orçamentais expansionistas. Professor Ricardo
Reis, será que se aplica aqui aquele princípio TINA – There Is No Alternative? Será que
temos mesmo que seguir uma política económica do tipo que estamos a seguir? Será que
isso comporta alguns riscos? Por exemplo, um aumento permanente do peso do Estado
na nossa economia?
RR - Eu não colocaria a coisa nesses termos – que não há alternativa. Nos
últimos 9 meses ficou claro que era importante haver défices (orçamentais) públicos. Em primeiro lugar porque um choque tão inesperado, com consequências
tão assimétricas em diferentes setores e em diferentes segmentos da população,
era importantíssimo que o Estado oferecesse a sua safety net ou rede de segurança
para acudir as pessoas que passam por grandes dificuldades. Em segundo lugar,
esta é uma crise muito desafiadora porque, se pensarmos a economia como um
conjunto de vasos comunicantes que ligam regiões e pessoas, o que tivemos foi
um corte na canalização e tivemos que ter cuidado para que a água não saísse
por outros sítios. Isto implicou imensa intervenção do Estado para manter a canalização o que foi custoso, mas era impensável não o ter feito. Em terceiro lugar,
no caso de uma recessão global em que é preciso e é ótimo pedir emprestado do
futuro para mantermos a nossa capacidade de consumir enquanto estamos todos
confinados, sabemos que é o Estado como agente nacional que age, fazendo o
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que nenhum privado pode fazer. Por todas estas razões, era importante – para
além das questões contracíclicas – ter défices orçamentais.
Agora, não quer dizer que não havia escolhas: moratórias ou não, grandes
empréstimos às empresas ou não, garantirmos maior cobertura dos subsídios
de desemprego, usar maior targeting ou ser mais universal. Quem olha para as
políticas económicas, mesmo dentro da Europa, há imensa heterogeneidade no
tamanho e na composição da resposta.
Olhando para a frente – e não apenas para os últimos 9 meses – há aqui
duas questões desafiantes. Em primeiro lugar, uma corrente diz que para 2021
e 2022, mesmo olhando para o pós-vaga e o pós-vacina, temos o argumento que
queremos evitar que uma recessão se torne numa depressão em termos de extensão no tempo. E aqui, o medo é que as pessoas poupem muito e gastem pouco,
retraindo a atividade económica. Quando o fazem, se todos começam a poupar
mais – ver Keynes e os seus “espíritos animais” – quando há uma crise haverá
uma forte contração económica do lado da procura. Nesse contexto, se acharmos
que é isso que vai acontecer nos próximos meses então o Estado deve continuar
a ter um défice para que o excesso de poupança privada seja compensado pela
despoupança pública. Nos EUA, o PIB caiu quase 6% no último ano. O rendimento disponível das pessoas subiu 4,5%. Nunca tinha subido tanto, nem nos
melhores anos de 1960. A taxa de poupança chegou agora a 25% nos últimos 6
meses porque as transferências sociais foram tão generosas que houve um boom
na poupança. Se estas poupanças das pessoas persistirem porque elas têm medo
em relação ao futuro, então o Estado deve compensar com mais estímulos.
Noutra perspetiva, se achamos que todos estes americanos quando desconfinarem vão sair e gastar este excesso de poupança então, vamos acabar com uma
economia sobreaquecida, com tensões inflacionistas e, ainda por cima, com um
Estado ultraendividado.
Essa é a primeira questão em termos de desafios para o futuro. Em termos
de diagnóstico – há aqui a dúvida: este aumento de poupança privada foi mecânico ou pelo medo de uma segunda depressão. Em segundo lugar, numa altura
de emergência, o Estado tem de intervir – não há aqui uma questão de sermos
mais ou menos liberais – nos últimos 6 meses o Estado tinha de intervir. A questão é até que ponto esses apoios e estímulos são permanentes ou não e com que
rapidez vão ser removidos.
Qual a transição para fora desta situação. E aqui há escolhas. Há escrutínio
e há eleições. Há debate e são todos esses que vão decidir se o Estado aumenta de
tamanho ou se fica mais pequeno. Duas pequenas observações finais – assusta-me um pouco, na Europa, mas sobretudo nos EUA, começar a haver um número
crescente de pessoas que parece esquecer que há uma restrição orçamental. A
ideia que podemos adotar 50 medidas sem ter de aumentar impostos (ou reduzir
outro tipo de despesa pública de forma compensadora) é impensável e assusta-
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-me um pouco. Assustam-me também os tiques autoritários – na última semana
tivemos este caso em que o Ministro da Educação impediu o ensino à distância,
quando não há qualquer razão para isso. É inconstitucional, até.
PR – E se a recuperação económica, quando esta finalmente chegar a Portugal, for
mais lenta que a dos nossos pares, corremos o risco de ter de levar com mais uma onda de
austeridade?
RR – Esta crise deixa-nos com imensa dúvida – teve que ser feito nos últimos 6 meses para evitar o colapso da economia – mas isso não quer dizer que
não tenha que ser paga. Hoje em dia, austeridade é um nome feio. Eu prefiro a
expressão “responsabilidade orçamental”. Em segundo lugar, se sairmos mais
tarde, obviamente que vamos sofrer. Estamos há vinte anos a distanciar-nos da
Europa e estamos cada vez mais pobres, em termos relativos. Em relação à dívida
pública, as ondas de austeridade surgem quando os nossos credores não nos querem financiar mais. Ora, algumas boas notícias. A nossa dívida pública tem sido
estendida nas maturidades – pedimos dinheiro com prazos mais longos – o que
quer dizer que as nossas necessidades de financiamento (o que precisamos de
pedir emprestado nos próximos anos) não são assim tão significativas. Por isso,
parece-me difícil e pouco provável voltarmos a ter uma crise como a que tivemos
em 2010/11. Em segundo lugar, num contexto em que todos os países pediram
muito emprestado, Portugal não destoa e por isso não há razão para os credores
perderem confiança em Portugal em relação a outros países. Em terceiro lugar,
o Banco Central Europeu está muito empenhado em defender a integridade do
euro e a evitar uma crise de dívida pública. O tradeoff é com as expetativas de inflação. E aqui há neste momento uma congruência de objetivos porque a inflação
continua baixa e muito abaixo do alvo. Se alguma destas coisas deixarem de se
verificar podem materializar-se riscos.
PR – Estamos quase a terminar o nosso webinar. Tivemos muitas perguntas no
Zoom. Eu vou só escolher uma porque me parece ser respondível pelos dois. E é algo que
é claramente de políticas públicas. João Ferreira pergunta: “Faz sentido trazer o debate
sobre rules vs. discretion para a pandemia? Parece que no equilíbrio que se procurou entre
saúde e economia, houve uma tentação de seguir uma via discricionária. Há exemplos
internacionais onde tenham seguido uma regra automática?”.
Professor Constantino, é bom andarmos à bolina, ou da próxima vez que
passarmos por uma crise pandémica podemos e devemos seguir uma regra?
Podemos aprovar uma regra em como reagir em termos de políticas públicas
aquando de uma crise sanitária como que agora temos?
CS - Não há economia com uma pandemia à solta. Mas é um princípio para
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a fase aguda.
Quando sairmos, temos que encontrar um equilíbrio. A saúde pública tem
dois princípios fundamentais: o da precaução e o da proporcionalidade. Temos
de ter a precaução de não nos acontecer outra vez – impedir que o risco se materialize. Mas, a pobreza e as desigualdades também matam. E na saúde pública
nos textos antigos há uma palavra central: peste. E nós temos três pestes: a peste
financeira com as consequências ainda por tratar especialmente no SNS, temos a
peste pandémica e também a peste climática. E temos de as ver em conjunto. Todas as três pestes atingem sempre os mesmos – os de mais fraca condição económica. Quanto aos previsíveis efeitos das alterações climáticas, podemos ver que
quer em termos demográficos, quer em termos socioeconómicos, estas pessoas
vão ser as primeiras vítimas desta peste. Se não colocarmos estes mecanismos de
produção de desigualdades no centro das políticas públicas, vamos falhar todas
as tentativas de ter uma abordagem equilibrada no futuro.
RR – Quanto à questão regras vs. discrição. Este foi um choque único. Não
era fácil prever. O debate Regras vs. Discrição refere-se a choques frequentes e aí
coloca-se e bem essa dúvida. Aqui era difícil ter toda a sociedade adaptada para
este choque. Mas depois em cada política pública – como a vacinação – podemos
discutir se os procedimentos devem ser mais discricionários ou seguir uma regra? As regras devem ser mais transparentes? Devemos mudar as regras todos
os meses ou não? Aí, nesse tipo de questões, a sua pergunta é relevante e muito
atual.
Um apontamento. Nesta hora e meia até agora eu e o Professor Constantino
não discordámos em nada. E ainda bem que assim foi. A complementaridade
funcionou muito bem. Mas deixem-me discordar só ligeiramente. A crise não
atinge sempre os mesmos. Numa recessão normal, quem sofre mais em termos
de desemprego e perda de rendimento são os homens de meia-idade que trabalham nos setores da indústria e da construção que são muito voláteis. Nesta
recessão, a construção está de vento em popa e quem mais perdeu rendimento
e emprego foram sobretudo mulheres que trabalham em serviços com contacto
cara a cara onde as mulheres são mais prevalecentes. Isto é muito diferente das
recessões anteriores. Em segundo lugar, com as crianças em casa e as escolas
fechadas, foram as mulheres que mais sofreram. Nos últimos 20 ou 30 anos vimos um aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho. Esta
recessão impactou muito mais as mulheres e vai ser interessante ver se será de
forma temporária ou permanente. Como vai mudar a divisão de tarefas na família é uma outra questão a ver.
CS – Quando dizia genericamente que são sempre os mesmos, o que queria
dizer é que nunca é o Professor Ricardo.
PR – Muito obrigado a ambos por este momento de reflexão.
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4. Algumas perguntas que ficaram por responder, apenas por falta de tempo
Por que razão é que o Governo insiste em impor um confinamento a partir
das 13:00 ao fim de semana? É uma medida eficaz ou será que apenas provoca
maior concentração de pessoas durante as manhãs?
Há um número crescente de negacionistas incluindo médicos, enfermeiros,
quadros e outras pessoas supostamente esclarecidas. O que é que eles sabem que
nós não? Por exemplo, por que razão insistem que o uso de máscara é inútil?
Antecipando o fim deste longo túnel a que todos estivemos sujeitos, vamos
ter uma inflação muito maior do que tivemos? Estará a política monetária atual a
criar bolhas especulativas nos mercados de ativos financeiros de que nos vamos
arrepender?
Que efeitos permanentes (ou pelo menos muito duradouros) anteveem
como consequências da COVID-19? Como se projeta o novo normal, face às perturbações, por exemplo na formação de capital humano ou nas cirurgias que tiveram de ser adiadas?
Há algumas lições a tirar desta pandemia? Por exemplo, será que a economia portuguesa está demasiado dependente no turismo?
Esta pandemia veio evidenciar que há riscos que só podemos suportar coletivamente. Em termos da confiança dos europeus, a União Europeia e as suas
instituições saem reforçadas ou enfraquecidas com a pandemia? O que é que
poderia ter corrido melhor?
Há algum aspeto positivo (silver lining) em termos económicos ou de saúde
pública associado à COVID-19?
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