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Salvar o emprego, 
combater a pobreza

C
reio não estar enganado se 

disser que, em matéria de 

afi rmação pública, todos 

concordamos que é preciso 

salvar o emprego e, também, 

criar novos empregos para 

repor os que já se perderam.

O fl agelo do desemprego, 

ninguém ignora, conduz à 

exclusão social, à instabilidade 

emocional, à marginalidade, à fome e à 

descrença e, pior, será responsável por uma 

geração destroçada e descrente.

Se ninguém o ignora, se todos o 

reconhecem, o que mais será preciso para 

lhe dar guerra sem quartel?

Seguramente, não será o Orçamento do 

Estado — que Cavaco Silva vai promulgar, 

ainda que o julgue obsceno — que ajudará os 

excluídos e os desempregados a alimentar a 

esperança de que há futuro. 

As políticas deste Governo não fazem 

crescer a economia. Pelo contrário, 

conduzem a um cenário catastrófi co onde 

se extinguem empresas e postos de trabalho 

e se empurram os cidadãos para uma crise 

social profunda. Só não vê quem não quer… 

ou sofre de miopia política.

Os dados estatísticos mais recentes 

revelam que, de Janeiro para cá, 

desapareceram mais 5808 empresas – mais 

42,4% do que em 2011 (4078) e mais 59,7% do 

que em 2010 (3636).

Em média, diariamente, 25 empresas 

pedem a insolvência! O tecido económico 

enfraquece dia a dia, o desemprego cresce 

de forma descontrolada e a despesa 

associada à proteção social assume 

contornos insuportáveis.

Em Agosto de 2011, criou-se um programa, 

Plano Revitalizar, regulado pelo Decreto-

Lei n.º 178/2012, para ajudar as empresas 

em difi culdade e estabelecer planos 

de revitalização que evitassem o seu 

desaparecimento. Como é notório, de nada 

valeu a sua aprovação.  

Quanto custa ao país esta calamidade? 

É inimaginável. Para se perceber que é 

urgente combater este estado de coisas, 

vejamos uma pequena amostra das perdas 

da Segurança Social.

Há uns tempos, por cada dia que 

passasse, havia mais 600 novos 

desempregados! Este fl agelo, feitas as 

contas, conduzia a uma perda de receita 

mensal, média, superior a 5 milhões €, só 

em contribuições para a Segurança Social – 

600 novos desempregados x 30 dias x 800 

€ salário médio x 34,75% das contribuições: 

patronais e trabalhadores.

Mas o desastre não se fi ca por aqui! 

A Segurança Social deixa de receber 

contribuições e passa a pagar mais subsídio 

de desemprego, que se traduz, em média, 

numa despesa mensal superior a 7 milhões 

de euros.  Este pequeno exemplo mostra 

como se enfraquece a Segurança Social. 

Neste caso, são 144 milhões de euros por 

ano! Empobrecer o país e os portugueses 

sai muito caro e, por mais que o primeiro-

ministro queira, cair no desemprego nunca 

poderá ser uma oportunidade. 

Ora, se este não é um cenário fantasioso, 

o que espera o Governo para tomar 

medidas? E, se é verdade que esta realidade 

ofende a todos, por que não revolucionar 

procedimentos e assumir a defesa do 

emprego?

Convém não 

esquecer que a 

defesa do emprego 

se obtém salvando 

as empresas da 

insolvência. A 

receita que se perde 

e a despesa que se 

ganha representam 

muitos milhões 

de euros e muitas 

famílias destroçadas.

AICEP e IAPMEI 

servem para quê? 

Para controlar e 

gerir os fundos 

comunitários? Isso 

é muito pouco para 

as necessidades 

do país. É preciso 

colocar estes organismos ao serviço da 

economia e dar-lhes papel decisório no 

processo de insolvências. 

Sempre que uma empresa requeira a 

insolvência, é importante ter uma entidade 

que assuma a liderança do processo e 

procure evitar o seu desaparecimento. 

Esse papel deveria caber ao IAPMEI, que 

teria, obrigatoriamente, de envolver as 

universidades na elaboração de estudos 

de viabilidade e, com a ajuda da AICEP, 

estudar e propor eventuais planos de 

expansão de negócios.

O estado calamitoso do país exige que 

nos unamos na procura de soluções e que 

sejamos capazes de dar ao povo o emprego 

de que necessita e às famílias a estabilidade 

indispensável à renovação da esperança 

num futuro melhor. 

O estado 
calamitoso do 
país exige que 
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na procura de 
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A “privataria” 
em curso

O 
termo “privataria” foi 

cunhado por um grande 

jornalista brasileiro, Elio 

Gaspari, e popularizado 

por um dos mais brilhantes 

jornalistas investigativos do 

Brasil, Amaury Ribeiro Jr. O 

livro deste último A Privataria 

Tucana (São Paulo, Geração 

Editorial 2011), um best-seller, 

relata com grande solidez documental o 

processo ruinoso das privatizações levado 

a cabo no Brasil durante a década de 1990. 

A investigação, que durou dez anos, não 

só denuncia a “selvajaria neoliberal dos 

anos 90” que dizimou o património público 

brasileiro, deixando o pais mais pobre e os 

ricos mais ricos, como também estabelece 

de forma convincente a conexão entre a 

onda privatizante e a abertura de contas 

sigilosas e de empresas de fachada nos 

paraísos fi scais das Caraíbas, onde se lava o 

dinheiro sujo da corrupção, das comissões 

e “propinas” ilegais arrecadadas pelos 

intermediários e facilitadores dos negócios. 

Aconselho a leitura do livro aos portugueses 

que não se conformam com o discurso 

do “interesse nacional” para legitimar a 

dilapidação da riqueza nacional em curso, a 

todos os dirigentes políticos que se sentem 

perplexos perante a rapidez e a opacidade 

com que as privatizações ocorrem e aos 

magistrados do Ministério Publico e 

investigadores da PJ por suspeitar que vão 

ter muito trabalho pela frente se tiverem 

meios e coragem.

As privatizações não são 

necessariamente “privataria”. São-

no quando os interesses nacionais são 

dolosamente prejudicados para permitir 

o enriquecimento ilícito daqueles que, em 

posições de mando ou de favorecimento 

político, comandam ou infl uenciam as 

negociações e as decisões em favor de 

interesses privados. As privatizações 

não têm nada a ver com racionalidade 

económica. São o resultado de opções 

ideológicas servidas por discursos que 

escondem as suas verdadeiras motivações. 

No Brasil, o discurso foi o de transformar as 

privatizações numa “condição para o país 

entrar na modernidade”. Em Portugal, o 

discurso é o do interesse nacional, tutelado 

pela troika, em reduzir a dívida e ganhar 

competitividade. Em ambos os países, 

a motivação real é criar novas áreas de 

acumulação e lucro para o capital. No caso 

português isso passa pela destruição tanto 

do sector empresarial do Estado como do 

Estado social. No último caso, sobretudo, 

trata-se de uma opção ideológica de quem 

usa a crise para impor medidas que nunca 

poderia legitimar por via eleitoral. Para 

termos uma ideia da carga ideológica por 

detrás das privatizações, supostamente 

necessárias para reduzir a dívida pública, 

basta ler o orçamento de 2013: a receita 

total das privatizações, de 2011 a 2013, será 

de 3700 milhões de euros, ou seja, menos 

de 2% da dívida pública… A “privataria” 

tende a ocorrer quando se trata de 

processos maciços de privatização. Joseph 

Stiglitz cunhou um neologismo ácido para 

defi nir a onda privatista que avassalou as 

economias do Terceiro Mundo nos anos 

80 e 90, “briberization”, um termo cujo 

signifi cado se aproxima do de “privataria”. 

No caso português, a tutela externa e a 

dívida que o Governo tem interesse em não 

renegociar favorecem vendas em saldo e, 

com isso, oportunidades de compensação 

especial em ganhos 

ilícitos para os que 

as tornam possíveis. 

Como a corrupção 

não tem uma 

capacidade infi nita 

de inovação, é de 

prever que muito 

do que se passou 

no Brasil se esteja a 

passar em Portugal. 

É preocupante 

que alguns dos 

baluartes da 

segunda geração de 

corrupção do Brasil, 

aliás já condenados, 

surjam nas notícias 

das privatizações 

em Portugal. É o 

caso de José Dirceu 

(PÚBLICO, 17 de 

Janeiro).

A “privataria” 

ocorre por via da 
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articulação entre dois mundos: o mundo 

das privatizações – conseguir condições 

particularmente favoráveis aos investidores 

– e o submundo da corrupção – lavar o 

dinheiro das comissões ilegais recebidas. 

No que respeita ao primeiro mundo, 

alguns dos estratagemas da “privataria” 

incluem: criar na opinião pública imagens 

negativas sobre a gestão ou o valor das 

empresas estatais; fazer investimentos 

ou subir os preços dos serviços antes dos 

leilões; absorver dívidas para tornar as 

empresas mais atrativas ou permitir que as 

dívidas sejam contabilizadas sem criteriosa 

defi nição do seu montante e condições; 

defi nir parâmetros que benefi ciem o 

candidato que se pretende privilegiar e que 

idealmente o transformem em candidato 

único; passar ilegalmente informação 

estratégica com o mesmo objetivo; confi ar 

em serviços de consultoria, fazendo vista 

grossa a possíveis confl itos de interesses; 

permitir que os compradores, em vez 

de trazerem capital próprio, contraiam 

empréstimos no exterior que acabarão por 

fazer crescer a dívida externa; permitir que 

fundos públicos sejam usados para alienar 

património público em favor de interesses 

privados.

O submundo da corrupção reside 

na lavagem do dinheiro. Trata-se da 

transferência do dinheiro das comissões 

para paraísos fi scais mediante a criação de 

empresas off shores (de facto, nada mais do 

que caixas postais), onde os verdadeiros 

titulares das contas desaparecem sob o 

nome dos seus procuradores. Aí o dinheiro 

pousa, repousa e, depois de lavado, é 

repatriado para investimentos pessoais ou 

fi nanciamento de partidos. 

Director do Centro de Estudos Sociais
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Mercado imobiliário residencial 
e recuperação económica

P
ortugal tem uma das maiores 

taxas de famílias proprietárias 

da Europa e a maior no 

segmento de jovens até 40 anos. 

Devido à cultura de proprietário 

que existe em Portugal, e como 

consequência dos excessos 

cometidos pelos operadores 

de mercado, passamos de uma 

taxa de proprietários, nos anos 

de 90, de aproximadamente 60% para os 

quase 80% registados nos dias de hoje. Em 

20 anos, o crédito à habitação cresceu seis 

vezes mais depressa do que o rendimento 

disponível, com destaque para a década 

de 90, em que praticamente triplicou o 

número de transações e duplicou o número 

de fogos concluídos.

Já estamos a registar alterações 

signifi cativas nesta tendência da taxa de 

proprietários, como consequência da 

diminuição do rendimento disponível das 

famílias, o aumento do custo de vida, da 

carga fi scal e das restrições de acesso ao 

crédito à habitação. Estamos a assistir a 

um decréscimo gradual na percentagem de 

famílias e jovens proprietários para níveis 

mais próximos dos anos 90. Tendo em 

consideração que, actualmente, existem 

mais de 4 milhões de proprietários em 

Portugal, seria natural e saudável que cerca 

de 300.000 famílias se tornem inquilinas 

nos próximos anos.

Não nos podemos esquecer que o Direito à 

Habitação é um direito constitucional e uma 

necessidade básica das famílias. E a riqueza 

e trabalho gerado por toda a cadeia de valor 

do sector da construção e do imobiliário tem 

um peso determinante na nossa economia. 

Neste sentido, estabilizar o mercado 

imobiliário é fundamental para uma 

recuperação económica em Portugal e para 

garantir o acesso das famílias à habitação. 

Considero que existem três pontos-chave 

para a estabilização do mercado imobiliário, 

em Portugal: 1. Dinamizar o mercado de 

arrendamento; 2. Soluções de fi nanciamento 

da banca; 3. Entrada de investidores 

profi ssionais no mercado residencial.

1. Um mercado de arrendamento 

dinâmico e profi ssional é crítico para 

estabilizar o mercado imobiliário 

residencial e para as responder às 

necessidades atuais das famílias e jovens 

portugueses. A nova lei do arrendamento 

foi a resposta do Governo para dinamizar o 

mercado. Como a transição de proprietários 

para inquilinos será progressiva, a nova 

lei do arrendamento poderá cumprir a 

sua principal missão. De facto, as novas 

regras poderiam ter sido mais ambiciosas, 

no que diz respeito às rendas antigas, 

para acelerar o processo de ajuste dos 

valores das rendas e desocupação dos 

imóveis, de modo a aumentar a oferta no 

mercado de arrendamento e permitir uma 

reabilitação dos centros urbanos. Apesar 

da diminuição da duração mínima dos 

contratos e da melhoria signifi cativa nos 

processos de despejo, o enquadramento 

fi scal será crucial para o sucesso desta 

lei na dinamização do mercado. Não nos 

podemos esquecer de que, actualmente, 

existe um mercado de arrendamento, mas 

ilegal e paralelo. Devemos analisar e tirar 

as devidas conclusões para criar condições 

de fi scalização e incentivo, para que todos 

os arrendamentos sejam contratualizados 

e declarados, para termos um mercado 

de arrendamento profi ssional, dinâmico e 

credível para dar 

acesso a habitação 

aos milhares de 

jovens e famílias 

que têm no 

arrendamento a 

melhor opção.

2. A banca 

tem um papel 

determinante 

para estabilizar 

o mercado, 

para melhorar o 

acesso ao crédito 

à habitação a 

compradores 

qualifi cados e 

investidores, que 

são um factor 

fundamental para 

que o mercado 

possa funcionar. A 

cultura de proprietário dos portugueses, 

bem como a entrada de investidores no 

mercado de compra para o arrendamento, 

como consequência das novas dinâmicas 

do mercado, assegura uma procura 

constante de habitação, que pode e 

deve ser prudentemente alavancada, 

com soluções de fi nanciamento e assim 

permitir que o número de transações 

imobiliárias estabilize, bem como o valor 

dos imóveis. Criar condições e políticas 

mais agressivas para que os clientes em 

difi culdade, ou já em incumprimento do 

seu crédito à habitação, possam vender 

rápida e antecipadamente os seus imóveis, 

evitando o processo de dação ou execução 

da hipoteca são medidas a adotar. 

Neste ponto, a banca deve incentivar 

o cliente para esta opção e disponibilizar 

condições especiais de fi nanciamento para 

o diferencial do valor do imóvel versus 

a dívida ao banco, ou assumir total ou 

parcialmente esta diferença. Este processo 

é fundamental para fazer face ao inevitável 

aumento do incumprimento do crédito à 

habitação e, consequentemente, minimizar 

as perdas do banco resultantes desta 

realidade e o sofrimento destas famílias. 

Por último, o foco da banca no seu core 

business e a utilização de canais externos 

especializados do mercado imobiliário 

residencial para a comercialização e gestão 

dos imóveis que tem em carteira. São estes 

operadores especializados que melhor 

compreendem as dinâmicas locais de cada 

mercado e detêm a proximidade necessária 

com a comunidade local, para encontrar as 

melhores soluções para estes imóveis e para 

os clientes.

3. Estimular um “mercado investidor” 

versus o “mercado especulador” que 

vivemos em Portugal nos últimos anos 

traz mais transparência e consistência ao 

mercado. Um mercado com investidores 

profi ssionais tem características que são 

relevantes para a estabilização do mercado 

imobiliário que incluem informação 

transparente e credível, como os valores 

das rendas, a percentagem de inquilinos 

que se alinham com os valores dos imóveis 

e um nível moderado de construção 

residencial. Com base nestes critérios, os 

investidores locais podem tomar decisões 

de longo prazo, que agem como uma força 

de estabilização no mercado. O que signifi ca 

que temos que analisar a avaliação dos 

imóveis com base na “análise comparativa 

de mercado” e também como um 

investimento de longo prazo e respectivo 

potencial de cash-fl ow. Na verdade, muitos 

dos problemas responsáveis pelo colapso 

do mercado imobiliário tiveram origem na 

especulação desenfreada, o fácil acesso ao 

crédito e a falta de supervisão. 

Não nos podemos esquecer de que um 

forte mercado imobiliário residencial é um 

fator-chave para o futuro da Nação e da 

economia. 

Estimular um 
“mercado 
investidor” 
traz mais 
transparência 
e consistência 
ao mercado
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