
Aníbal Cavaco Silva sabe fazer-nos acreditar em Portugal maior no espaço e no tempo.  

Associei “Portugal maior no espaço e no tempo” à candidatura presidencial de Aníbal 

Cavaco Silva em depoimento anterior, escrito frente ao Atlântico. Pouco mais de cinco 

anos depois, no mesmo lugar, posso enaltecer não só a sua experiência profissional e 

governativa mas também o desempenho presidencial. Achei e acho que o reputado 

especialista de finanças públicas, atento ao pensamento económico internacional, sensível 

às expectativas dos eleitores e dos investidores, ajuda Portugal a “redescobrir-se”.  

Julguei então que a cooperação estratégica entre um presidente e um governo maioritário 

restauraria a convergência competitiva com os melhores padrões mundiais observada 

durante a primeira década de integração europeia. Infelizmente o nosso ciclo eleitoral 

interagiu perversamente com a crise global, ameaçando a reputação financeira adquirida 

pelo “bom aluno da Europa” de que falara Jacques Delors. Uma constituição fiscal que 

trava as reformas estruturais e uma produtividade total dos factores na indústria inferior à 

da Turquia manteve a divergência com os outros países da zona euro.  

Não crescer torna qualquer economia inviável. Essa a vulnerabilidade portuguesa que 

eleitores e investidores mais temem. Durante a campanha poderá assim ser necessário 

lidar com perturbações políticas, financeiras ou ambas, apelando para o conjunto dos 

eleitores e para a defesa do bem comum dos portugueses.  

O decréscimo da poupança pública e privada e o correlativo aumento do endividamento e 

do desemprego ameaçam a classe média mas Aníbal Cavaco Silva tem a consciência 

social genuína de quem se fez à sua própria custa. A despeito da atmosfera de crise 

financeira da zona euro que em qualquer momento pode contagiar Portugal, uma vitória 

expressiva em 23 de Janeiro tranquilizará eleitores e contribuintes. Aníbal Cavaco Silva 

sabe fazer-nos acreditar em Portugal maior no espaço e no tempo. 
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