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Sobre o livro 

Durante anos e anos, sucessivos governos, nacionais e 

estrangeiros, foram explicando a quem os queria ouvir 

que tínhamos criado um Estado social insustentável,  

nos tínhamos todos endividado para além de limites 

razoáveis, e que agora, para retomarmos o caminho da 

prosperidade, não havia outra solução que não fosse 

reduzir as despesas públicas, desregulamentar os 

mercados financeiros, liberalizar o comércio externo, 

estabilizar as taxas de câmbio, criar condições cada vez 

mais propícias ao investimento estrangeiro e abolir as 

participações do Estado nas empresas públicas, que, já 

se vê, teriam de ser privatizadas. Tudo isso, natural-

mente, tinha de ser acompanhado por um certo número 

de receitas infalíveis: diminuir os direitos dos trabalha-

dores, reduzir a segurança no emprego, eliminar o 

carácter gratuito – ou mesmo tendencialmente gratuito –

do Serviço Nacional de Saúde e da Educação, congelar 

pensões sociais, etc. E tudo isso porque... NÃO HÁ 

ALTERNATIVA. Este livro ajuda-nos a compreender a 

época que estamos a atravessar e as mentiras que 

todos os dias nos contam. 

 
Sobre os autores 

Professor agregado de economia, Bertrand Rothé é 

também autor de Lebrac, trois mois de prisons (2009), 

que recebeu o prémio Jean-Baptiste Botul. Lecciona na 

Universidade de Cergy-Pontoise. É responsável pelo 

blog «Il n’y a pas d’alternative» (http://www.marianne2.fr/ 

BertrandRothe/). 

Gérard Mordillat, romancista e cineasta francês, traba-

lhou com o realizador Roberto Rossellini, e foi respon-

sável pela página de literatura do jornal Libération. É 

autor de uma vasta filmografia, e de uma não menos 

importante obra literária, de que se destaca o recente 

romance Rouge dans la brume (2011). 

 
Destaques 

• Um livro pleno de oportunidade que desmascara a grande 

burla do neo-liberalismo; 

• Uma reflexão acutilante, de leitura muito acessível, sobre o 

passado e o presente – com pistas para o futuro –, do modelo 

sócio-económico que gere a nossa sociedade. 
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