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Escolhe um trabalho de que 

gostes, e não terás que trabalhar 

nem um dia na tua vida 

Confúcio1 

  

                                                 
1 De seu nome Kung-Fu-Tzu, foi um pensador e Filósofo Chinês que viveu entre 551 aC e 479 aC. 
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Resumo 

 

Perceber o que se passou, e apontar caminhos para corrigir trajetórias, deverá ser 

sempre um desígnio de todos, principalmente quando algo não correu bem. Porque o ponto de 

partida, e o caminho percorrido á muito fazia prever que seria necessário corrigir alguma 

coisa, o efeito não terá sido surpresa para todos.   

A crise das dívidas soberanas contribuiu decisivamente para o aumento dos 

problemas, e para um agravamento do clima de incerteza quanto ao futuro, originando um 

mau estar entre os povos. 

Essa realidade tornou-se muito visível na Europa, fazendo regressar “fantasmas” do 

passado, como o racismo e a xenofobia, em resultado de uma crise financeira que 

inevitavelmente se tornou social, com o aumento do desemprego a redução do nível de vida 

da classe média e o consequente aumento do número de pobres. 

Nos países periféricos e em especial em Portugal, na Espanha e na Grécia, essa 

realidade foi ainda mais visível, embora esses efeitos não se tivessem feito sentir de igual 

modo nestes três países, até porque o ponto de partida também não foi igual para os três. 

Portugal, com um tecido empresarial maioritariamente assente em pequenas e médias 

empresas (PME)2, as quais representavam em 2012, 99,9% do nosso tecido empresarial, e que 

empregavam em média 2,63 trabalhadores por empresa3, sendo que dessas, 95,9% eram 

microempresas, muito dependentes do crédito bancário, com um acentuado desequilíbrio 

demográfico, e com uma grande percentagem pertencentes a setores como o comércio e os 

serviços não financeiros, como por exemplo a construção civil, ficaria inevitavelmente 

exposto aos efeitos da crise mundial. 

As decisões políticas e económicas mundiais que se seguiram, e as medidas 

recessivas implementadas em Portugal provocaram um aumento exponencial do número de 

insolvências e o consequente aumento dos números do desemprego, grande parte deles, sem 

grandes perspetivas de regressarem ao mercado de trabalho em virtude da sua fraca 

escolaridade. 

                                                 
2 “1. Consideram-se micro, pequenas e médias empresas (PME) empresas que empregam menos de 250 pessoas 
e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 
milhões de euros. 
2. Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 
pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros. 
3. Na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e 
cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros.” 
3 Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Boletim Empresa em Portugal 2012, pág. 23. 
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Com o desaparecimento de parte significativa das empresas em que assentava o 

nosso tecido empresarial, e da redução expressiva desse número em setores da nossa 

economia, como a construção civil, o comércio tradicional, e até pequenas industrias, vemos 

reduzir e em muitos casos quase desaparecer, um conjunto de profissões que se baseavam em 

mão de obra pouco qualificada, com um grau de escolaridade e conhecimento bastante 

reduzido, agravada em muitos casos por ser desempenhada por uma facha etária entre os 40 e 

os 60 anos, incapaz de se requalificar para as novas necessidades. 

Infelizmente, esta realidade está também presente no desemprego jovem, 

principalmente nos recém-licenciados, que não encontrando alternativa de emprego no nosso 

país, se vêm assim obrigados a emigrar quando, na maioria dos casos constituíam a grande 

oportunidade de desenvolver e criar valor em Portugal, uma vez que se trata da geração mais 

qualificada que o país alguma vez teve. 

Esta realidade, não é diferente para o Solicitador. O efeito da crise da dívida 

soberana teve um reflexo determinante na vida dos portugueses, das empresas, e dos 

profissionais de todas as áreas, criando um novo paradigma, que vai obrigar a um novo olhar 

sobre o exercício da profissão entre as quais a do Solicitador. 

A redução significativa de áreas, empresas e setores onde o Solicitador exercia 

preponderantemente a sua profissão, obrigará a uma reflexão sobre a mesma, abrindo uma 

oportunidade que devemos aproveitar para dar passos no sentido de aperfeiçoar a profissão e 

se necessário redirecioná-la, abrindo-a a áreas e setores até agora menos explorados. 

As causas e as consequências de uma realidade tão presente apelam ao empenho de 

todos, no sentido não só de perceber como as coisas aconteceram, mas também sobre o que 

poderíamos ter feito, para que o caminho pudesse ter sido outro.         

 

 

Palavras-chave: crise, empresas, emprego, profissões, solicitador. 
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Abstract 

 

To understand what happened, and point out ways to correct trajectories, should 

always be the intention of everyone, especially when something has gone wrong. Given that 

the starting point and the path taken have long predicted it would be necessary to correct 

something, the result must not have been a surprise for everyone.   

The crisis of the sovereign debts has contributed decisively to the increase of 

problems, and to the worsening of a climate of uncertainty towards the future, causing a sense 

of discomfort between people.  

That reality has become very visible in Europe, bringing up “ghosts” from the past, 

such as racism and xenophobia, as the result of a financial crisis that has inevitably become 

social, with the increase of unemployment, the decrease of the middle class quality of life and 

the consequent growth of poor people.  

In the periphery countries and especially in Portugal, Spain and Greece, that reality 

was even more visible, although those effects were not equaly lived in those three countries, 

also because the starting point was not the same for them.  

Portugal, with a corporate structure predominantly based on small and medium 

enterprises (SME), which represented, in 2012, 99,9% of our corporate structure, employing 

on average 2,63 workers per company and, from those, 95,9% were micro enterprises, more 

dependent on bank financing, with a strong demographic disequilibrium, and with a large 

percentage of those companies pertaining to sectors such as commerce and non-financial 

services, such as civil engineering, would inevitably be exposed to the effects of the global 

crisis. 

The political and economical decisions that followed, as well as the recessive 

measures implemented in Portugal, caused a prominent increase of insolvencies and the 

consequent growth of unemployed people, with the majority of them with no great 

perspectives of going back to the labour market because of their poor schooling.   

With the disappearence of a significant part of the enterprises in which our corporate 

structure was set, and the expressive reduction of that number in sectors of our economy, such 

as civil engineering, traditional commerce, and even small industries, we are watching to the 

reduction and, in many cases, disappearence of a group of professions based on low-skilled 

labour, with a degree of schooling and knowledge quite reduced, agravated, in many cases, by 

an age group between their 40’s and 60’s, unable to requalify for new necessities.  
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Unfortunately, this reality is also present in a younger unemployment, mainly in 

recent graduates, that after not finding an employment alternative in our country, have no 

choice but to emigrate, when, in most cases, they constitute a great opportunity to develop and 

create value in Portugal, given that they are the most qualified generation the country has ever 

had.   

This reality is not different for the Solicitor. The effect of the sovereign debt’s crisis 

has had a decisive reflex in the lives of the Portuguese, of enterprises, and of professionals 

from all areas, creating a new paradigm that will force a new approach about the exercice of 

professions, including the one of the Solicitor.   

The reduction of significant areas, enterprises and sectors where the Solicitor 

preponderantly performed his profession will force a reflexion over it, creating an opportunity 

that we must take in advantage in order to take steps towards an improvement of the 

profession and, if necessary, redirecting it and opening it to areas less explored until now.  

The causes and consequences of a reality so present appeal to the commitment of 

everyone, in order to not only understand how things happened, but also understand what 

could have been done so that the path had been different.  

 

 

Keywords: crisis, enterprises, professions, education, solicitor. 
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1. A CRISE FINANCEIRA DE 2008 

1.1. Será que as coisas acontecem por acaso? 

Todos sabemos porque nos é dito com frequência, que as crises não avisam quando 

vêm, no entanto, o mais comum é dizer-se que são inevitáveis, cíclicas e inseparáveis da 

atividade económica (Phillips, 2014). 

Embora seja este o entendimento que nos é passado, se aprofundarmos um pouco o 

assunto, veremos que muitas vezes o aviso do aparecimento duma crise existe mesmo. O que 

não existe é vontade de perceber – principalmente por quem tem possibilidade de mudar o 

rumo das coisas - que determinados comportamentos e decisões são o detonador para que algo 

de mau vá acontecer. 

A forma leviana como se foram resolvendo os problemas que iam surgindo pelo 

mundo fora, não dando por exemplo a devida importância às crises que ao longo de décadas 

foram ocorrendo nos países da América Latina, seria claramente em elemento que acabaria 

por perturbar o mundo no seu todo. 

No final dos anos 80, parecia que as crises da América Latina estavam estabilizadas, 

em consequência da implementação de algumas medidas como a privatização de empresas 

públicas, a restrição às importações e o controlo da inflação. Mas afinal o que estava a 

acontecer era o seu adormecimento. Ao não atacar a raiz dos problemas, estes não se 

resolvem, tornando evidente que com paliativos ao fim de algum tempo voltamos ao ponto de 

partida, na maioria das vezes muito mais debilitados. Até que no final do ano de 1994 - depois 

do apelidado “milagre mexicano” (Krugman, 2009, p. 36) - o México cai na sua pior crise 

financeira de sempre4 (Krugman, 2009) e a Argentina5 vê agudizar-se a crise de muitos anos, 

provando que afinal as crises não são tão imprevisíveis como nos fazem querer (Krugman, 

2009). 

O caso argentino é paradigmático com o ressurgimento da inflação descontrolada, da 

pobreza e do desemprego, encontrando-se mais uma vez em crise, a sétima desde 1975, e 

                                                 
4 Aquela que ficou conhecida como a «crise da tequila» e que originou uma das mais graves recessões a atingir 
um único país desde 1930. O crédito barato da década de 70 do século XX foi o detonador. 
5 Desde os anos 80 que todos os programas falharam e as debilidades estão sempre latentes, num país que era 
antes da I Guerra Mundial um país de oportunidades.  
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demonstrando que as medidas impostas não resolveram os problemas, apenas adiaram 

soluções, constituindo apenas disfarces que resolvendo o problema momentaneamente, 

deixam os países mais debilitados para as crises seguintes. 

“Durante longos anos o programa económico argentino foi considerado um 
exemplo para o mundo a ponto de 1998 – precisamente no momento em 
que se tornava claro que a economia argentina tinha começado a resvalar – 
o presidente Carlos Menen era considerado pelo presidente do FMI Michel 
Camdessus um exemplo a seguir” (Phillips, 2014, p. 34). 

Se para o cidadão comum se poderia dizer que não se apercebeu porque não estava 

atento ao que o rodeava, para os políticos, financeiros, economistas, etc. tal não poderia ser 

verdade, uma vez que a prolongada queda de rendimentos ao longo dos anos oitenta, a 

desarticulação das finanças públicas e, em especial, o elevado custo económico da 

hiperinflação que atingiu em 1989 os 3.000% (Krugman, 2009, p. 46), teriam obviamente que 

reforçar a perceção de que a deterioração da economia não tinha uma carácter incidental, mas 

que replicava as falhas de todo um sistema de organização económica e, sobretudo, a 

problemas inerentes à ação do sector público.    

Numa economia globalizada (Stiglitz, 2013, p. 213)6, seria de esperar que mais cedo 

ou mais tarde, este efeito se viesse a repercutir de uma forma generalizada em economias que 

para muitos estariam sempre fora deste efeito, mas afinal, a falta de atenção a esses sinais 

acabou por ultrapassar tudo aquilo que era espetável para os atentos, e impossível para os que 

deveriam ter feito alguma coisa para reverter de uma forma sustentável as medidas que 

claramente não resultavam (Phillips, 2014). 

É claro que a crise da Argentina e do México, afetaram muito mais a América Latina, 

do que qualquer outra parte do mundo, no entanto, o maior problema é que o mundo necessita 

de equilíbrio e esse equilíbrio só é conseguido se pelo menos se aprender com os erros 

cometidos e não se voltar a cair nos mesmos problemas, mas como se vê hoje, a lição não foi 

entendida.  

1.2. Subestimar um problema 

Sem esquecer o que atrás dissemos - e até porque não se podem relativizar as coisas - 

poderemos hoje afirmar que, uma das causas da crise que o mundo vive, resulta do contágio 

                                                 
6 Conforme refere Stiglitz, “A perda de controlo dos países devedores sobre o seu próprio destino – entregando o 
poder aos credores – começou nos primeiros dias da globalização”.  
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dos desequilíbrios da maior economia do planeta, os Estados Unidos da América (EUA) 

(Stiglitz, 2013).7 

Esses desequilíbrios tornam-se mais evidentes após os ataques de 11 de setembro, 

uma vez que após essa ofensiva terrorista, o governo americano envolveu-se nas guerras, do 

Iraque e do Afeganistão, que pela sua dimensão, obrigaram o país a gastos muito superiores 

aos que a sua economia poderia nesse momento suportar. 

Para piorar a situação, ao mesmo tempo que o país investia dinheiro que não tinha 

nessas duas frentes de combate, a economia interna dava cada vez mais sinais de 

desequilíbrios e debilidades, pois os EUA8 já nessa altura importavam mais do que aquilo que 

exportavam, fator importante, senão determinante em qualquer economia. 

Se já na altura era claro que, a decisão dos EUA avançarem para uma guerra com o 

Iraque e o Afeganistão teria consequências para o equilíbrio da economia americana, veio a 

confirmar-se posteriormente que essas consequências teriam um efeito bomba atómica, 

espalhando os seus efeitos pelo mundo, durante anos impossíveis de prever. 

A falta de consciência dos decisores americanos - e dos seus aliados ocidentais - 

associados à falta de estratégia na tomada de decisão, trouxeram ao de cima a certeza, que não 

basta ter forças armadas poderosas, nem tão pouco investir muito dinheiro numa guerra, para 

a ganhar, mesmo que à partida o adversário se apresente numa posição aparentemente mais 

frágil, sem esquecer que a guerra terá sempre consequências para vencedores e vencidos. 

“O Iraque e o Afeganistão revelaram os limites do poder militar; nem 
mesmo um país com a dimensão dos Estados Unidos, que gasta tanto em 
forças armadas quanto o resto do mundo junto, pode verdadeiramente 
pacificar ou conquistar um país com um décimo da sua população e 0,1 % do 
seu PIB”9 (Stiglitz, 2013, p. 218).    

1.3. Imprudência 

A prudência exigia uma contenção dos gastos, mas ao invés, a economia americana 

aumentou a sua dependência externa, recebendo «ajuda» de países até há pouco tempo 

improváveis como era o caso da China. 

                                                 
7 Conforme refere o autor, nos EUA os desequilíbrios são brutais, sendo pormenorizadamente tratados no seu 
livro.   
8 Estados Unidos da América. 
9 Produto Interno Bruto.  
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A relação era simples, os EUA compravam produtos à China que nas duas últimas 

décadas teve a economia que mais cresceu, ultrapassando o Japão e tornando-se em 2010 a 

segunda economia mundial, atrás dos EUA (Moyo, 2013, p. 28), enquanto esta, comprava 

títulos da dívida americana, evitando assim a apreciação da moeda chinesa em relação ao 

dólar, o que, a verificar-se, prejudicaria logicamente a competitividade das exportações 

chinesas não só para os EUA, mas para todo o mundo. 

Este processo, aparentemente bom para ambos, criou uma situação de 

interdependência financeira entre a China e os EUA, pois a China ao financiar o défice 

externo americano via aumentar significativamente o seu superavit comercial10 com os EUA. 

Os excedentes comerciais da China, em grande ascensão, que é hoje a segunda 

economia mundial depois de ter ultrapassado o Japão e a Alemanha em 2008 e 2010 

respetivamente (Mota, Lopes & Antunes, 2014, p. 219), e as elevadas rendas petrolíferas dos 

países produtores de petróleo criaram uma grande liquidez no sistema financeiro 

internacional, uma vez que enquanto por exemplo a China (Moyo, 2013, p. 29)11, o Japão e a 

Alemanha geravam poupança, os países produtores de petróleo geravam excedentes; outros, 

como era o caso dos EUA, que consumiam e não poupavam, geravam assim défices externos. 

Com o dinheiro injetado do exterior na economia americana, os seus bancos 

passaram a dispor de mais dinheiro para emprestar, oferecendo mais crédito, reduzindo o rigor 

da sua conceção, esbatendo a sensibilidade e as preocupações em relação à tomada de risco 

pelos investidores, passando esse crédito a ser concedido a clientes de risco considerável, uma 

vez que eram evidentes as suas fragilidades se alguma das variáveis do seu perfil se pudesse 

alterar. 

Poderemos assim dizer que, como o risco estava subavaliado, e havia crédito barato e 

abundante, permitiu-se a criação de um sistema bancário totalmente desregulado, (Krugman, 

                                                 
10 Termo latino que define a diferença positiva entre exportações e importações, resultando numa receita 
favorável na balança externa de pagamentos, ou seja, que num determinado período as exportações de um país 
foram de maior valor que as importações. 
11 No final de 2008 a China registava mais milionários em dólares do que o Reino Unido, 364.000, contra 
362.000, respetivamente.  
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2012, p. 73) sobre o qual os reguladores não tinham informação, nem controlo, considerado 

pelos mais cautelosos, um perigoso “sistema bancário sombra”12. 

O cidadão comum vê o banco como uma instituição que empresta dinheiro, que 

ajuda a comprar uma casa ou um carro, que paga as contas que domiciliamos nesse banco, ou 

seja, para a maioria das pessoas, o banco é uma instituição que ajuda os povos a viverem 

melhor, porque proporciona a melhoria da nossa vida diária. Sem dúvida um banco é tudo 

isso, mas não só. Existe o lado obscuro dos bancos e daquilo que é conhecido por sistema 

bancário e, por incrível que pareça, este lado é bem maior do que aquilo que é visível. 

Tal abundância de dinheiro no sistema financeiro, grande parte originário das 

economias emergentes – particularmente da China - que aplicavam os seus excedentes nos 

mercados financeiros dos países desenvolvidos em consequência das políticas cambiais 

rígidas seguidas por muitas dessas economias emergentes, proporcionou uma grande procura 

por títulos e ativos americanos, provocando uma pressão altíssima sobre os preços desses 

títulos, proporcionando a oferta de crédito a taxas de juro muito baixas, que associadas a 

políticas comerciais agressivas, permitiam aos consumidores comprar muito para além dos 

limites das suas possibilidades. 

O endividamento em bens de consumo era manifesto (Krugman, 2012, p. 44)13 e 

preocupante, no entanto, a compra excessiva de imóveis com recurso ao crédito hipotecário, 

abriu caminho à valorização dos mesmos, já que a expansão do crédito “financiou” a bolha 

imobiliária, pois a grande procura elevou o preço dos imóveis naquele mercado, para 

montantes muito superiores ao seu valor real. 

Embora ninguém quisesse ver, com o mercado a funcionar a artificialidade desta 

valorização teria um fim, sendo previsível que no momento em que as taxas de juro 

começassem a subir, diminuiria a procura na compra de imóveis, e consequentemente os seus 

                                                 
12 O sistema bancário sombra ou shadow banking é um fenómeno complexo que esconde várias realidades na 
qual podemos encontrar um pouco de tudo, mas na maior parte dos casos temos uma prática bem conhecida, já 
vista no caso dos subprimes americanos. 
O mecanismo é simples: os devedores subscrevem mútuos, os bancos transformam estes créditos em garantias 
para outros produtos (os chamados produtos derivados) trocados fora das bolsas, através de veículos de 
investimento no sistema-sombra ou quais estão fora do controle de supervisão. Isso gera o fenómeno da 
"alavancagem", que alimenta outros empréstimos e multiplica os montantes em jogo. Até que a bolha assim 
criada fica fora de controlo e rebenta, pois este é o destino das bolhas. 
13 Diz Krugman que: “Em 2006, os consumidores americanos compraram 16,5 milhões de carros e veículos 
utilitários; em 2010 apenas 11,6 milhões”.  
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preços cairiam para valores não especulativos. A consequência seria devastadora para a 

desequilibrada economia americana. 

Certo seria que, quando tal acontecesse, os devedores hipotecários, acabariam por 

não ter condições para continuar a pagar as hipotecas, em consequência do aumento da 

prestação. A solução seria vender as casas adquiridas hiperinflacionadas, mas num mercado 

onde a oferta é maior que a procura, o valor baixa e como tal, mesmo que a venda fosse 

possível, o valor era muito menor que o valor da hipoteca. 

1.4. O inevitável aconteceu 

Este clima de ilusão e crescimento exuberante da economia mundial, vivido 

principalmente entre 2003 e 2007, começa a ver o seu fim com a desaceleração da economia 

mundial em 2008, muito em consequência do aumento das commodities 14 e dos preços da 

energia que cresceram de 80 dólares o barril de crude em janeiro, para 125 dólares em julho. 

Os efeitos da desaceleração teriam um impacto imediato na fragilizada economia 

americana, que como vimos desde há muito, vivia numa situação de debilidade para muitos, 

mas que outros, principalmente os decisores americanos, nunca quiseram valorizar.15 

 Em agosto de 2007 o banco BNP Paribas Investment Partner16 parecendo passar a 

ver o que nunca tinha visto, congelou os resgates em fundos, que segundo o banco, afinal 

eram de difícil avaliação em resultado de estarem direta ou indiretamente ligados a hipotecas 

de alto risco.  

Este foi considerado o primeiro grande golpe do setor financeiro em si próprio, 

provocando a abertura oficial da crise económica mundial. A partir desse momento tudo eram 

dúvidas, e as dúvidas de uns transmitiram-se aos outros como uma epidemia. 

Logo após esta decisão do BNP Paribas, várias entidades do mundo financeiro 

internacional, tomaram a mesma atitude, o que gerou de imediato desconfiança e pânico nos 

                                                 
14 Produtos do setor primário. Mercadorias ou bens económicos; expressão usualmente atribuída a bens 
transacionáveis, como produtos agropecuários e recursos naturais. 
15 Alan Greenspan, que foi presidente da reserva federal americana entre 1987 e 2006, contribuiu decisivamente 
para a desregulação do sistema financeiro americano, entendia que a evolução dos preços dos ativos não era uma 
questão determinante na condução da política monetária. 
16  BNP Paribas é o maior banco francês. 
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investidores, aumentado ainda mais pelo pedido de proteção apresentado no início de Agosto 

de 2007 pela AHM17, uma das maiores empresas de hipotecas dos Estados Unidos. 

No verão de 2008 desencadeia-se a crise financeira iniciada pela crise imobiliária 

americana, resultante da correção da bolha especulativa registada no mercado da habitação. 

Os bancos viram aumentar o crédito mal parado, e consequentemente, reduzido o fluxo de 

pagamentos, não dispondo de dinheiro suficiente para manter os seus compromissos. Ficavam 

assim expostas as suas debilidades, e até em muitos casos, as fragilidades dos seus balanços. 

É assim conhecido que determinados valores constantes dos balanços não tinham qualquer 

valor (Phillips, 2014). 

É hoje claro que os valores constantes dos balanços dos bancos e de grande parte das 

empresas do setor financeiro eram virtuais e resultavam de negócios e papel comercial18 de 

entidades sobrevalorizadas, em resultado da completa desregulação do mercado de capitais 

em que o regulador era uma mera figura decorativa.  

Ciente da gravidade da situação, a alternativa do primeiro momento é os governos 

ajudarem os bancos, tentando evitar o efeito sistémico, sendo que no caso em apreço o foram 

imediatamente pelo governo americano. Claro que este sofreu de imediato fortes críticas a 

essa política de socorro aos banqueiros, mas será que haveria alternativa? 

Confrontado com a embaraçosa pressão política, o governo americano decide não 

interferir mais, abrindo assim caminho à falência dos bancos, caso paradigmático do Lehman 

Brothers19 que cai de imediato. O Bank of America comprou o Marrill Lynch20 em setembro 

de 2008, e a lista de falências dispara desde esse momento, contaminando todo o sistema 

bancário em consequência da interdependência (Krugman, 2012). 

As consequências da falência do banco Lehman Brothers à altura o quarto maior 

banco de crédito dos Estados Unidos, seriam catastróficas. O Lehman Brothers fundado em 

1850 era um dos mais prestigiados e importantes bancos americanos, com negócios no ramo 

de investimentos de capital, negociação e gestão de investimentos. Logicamente, que a sua 

                                                 
17 American Home Mortgage esta à altura entre as 10 maiores empresas de crédito imobiliário hipotecário dos 
EUA. 
18 Designa-se por papel comercial, os títulos de curto prazo emitidos por sociedades comerciais, ou civis sob a 
forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais pessoas coletivas de direito público ou privado, 
destinados a financiar défices de tesouraria mediante a emissão de títulos nominativos livremente negociados 
numa instituição financeira que preste o serviço da respetiva guarda. 
19 Falência declarada em 15 de Setembro de 2008. 
20 Que se encontrava em risco de falência eminente. 
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falência causou o pânico e travou ainda mais o crédito, abrindo portas à tão esperada crise, 

que viria a provocar um desequilíbrio em toda a economia mundial, pois ao «tocar dos sinos», 

a prudência das instituições na conceção de crédito internacional, reduziu esse crédito nas 

diversas economias, fazendo cair as exportações, reduzindo o preço das mercadorias e 

aumentando as taxas de juro. Estava assim aberto caminho a mais uma crise recessiva muito 

superior às que ciclicamente iam aparecendo, cuja intensidade, acabou por ter os efeitos que 

todos conhecemos, até porque no nosso caso os estamos a sentir, e que tem muitas 

semelhanças com a de 1929.  

Com os efeitos a contaminar toda a economia, o governo americano vê-se obrigado a 

aprovar em Outubro de 2008, um pacote de ajuda de 700 mil milhões de dólares, com uma 

abrangência global, destinado a apoiar bancos afetados em cujas carteiras existiam produtos 

derivados21 sustentados nas hipotecas subprime, pacote de ajuda que, contemplou também 

bancos que não tinham sido tão afetados, empresas de crédito, e fabricantes de automóveis, 

entre outros, cientes que a crise financeira acabaria por de uma forma transversal, e afetar toda 

a economia. 

Só a seguradora AIG22 recebeu mais de 150 mil milhões de dólares, mais do que foi 

pago em programas sociais para os pobres entre 1990 e 2006 (Stiglitz, 2013, p. 259)23.  

As empresas fabricantes de automóveis, completamente dependentes do crédito, 

receberam importância brutais. A General Motors e a Chrysler terão recebido cerca de 17 mil 

milhões de dólares, para poderem continuar em atividade, e assim evitar a criação direta ou 

indireta de centenas de milhares de novos desempregados. 

Tudo o que era feito parecia pouco, uma vez que o clima de medo estava instalado e 

por mais que se tentasse minimizar os seus efeitos e mesmo com todas as medidas tomadas, o 

desemprego acabou por aumentar consideravelmente em todo o país atingindo os 7,2% no 

final de 2008. 

                                                 
21 Instrumentos financeiros cujo valor advém de outro ativo financeiro. Enquanto uns são claros e não 
representam grande perigo, outros são complexos e em muitos casos representavam mesmo os chamados 
produtos tóxicos. 
22 É a maior segurado americana. É a empresa líder mundial e seguros e produtos financeiros, e foram esses que 
justificaram a necessidade de capital, dada a exposição aos chamados produtos tóxicos. 
23 Conforme refere Stiglitz mais do que foi gasto entre 1990 e 2006 em programas sociais para os pobres.  
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2. O SUBPRIME NOS EUA  

2.1. Todos temos possibilidade de ter casa própria 

Bill Clinton é eleito presidente dos Estados Unidos da América em 1993, e o seu 

primeiro mandato decorre entre 1993 e 1997. “Viviam-se tempos de desemprego e défices 

altos, embora os níveis de desemprego e de dívida não fossem comparáveis aos de hoje” 

(Stiglitz, 2013, p. 258). Uma das medidas do governo americano passa pela decisão de 

estimular a compra de casa própria pelas famílias onde se incluíam os que estavam no grupo 

inferior da classe média americana, mutuários até aí afastados do acesso ao crédito para 

aquisição de casa própria, uma vez que o seu historial de crédito era obscuro, limitado ou até 

inexistente. Por exemplo, as famílias que se encontravam abaixo de uma determinada taxa de 

referência estavam afastadas do crédito e como tal o seu crédito hipotecário seria classificado 

como “hipoteca subprime” (Phillips, 2014, p. 329). 

O governo do presidente Clinton, apoiado pelos democratas na Câmara e no Senado, 

foi estabelecendo regras e foi usando a sua influência para estimular as agências Fannie Mae e 

Freddie Mac24 a abrandar os antigos critérios para a concessão de empréstimos, de modo a 

ampliar o universo de famílias que poderiam beneficiar desse crédito25. 

Estas agências atuavam através da compra dos créditos concedidos pelos bancos a 

quem comprava casas com recurso a empréstimo bancário hipotecário, vendendo 

posteriormente essas carteiras de créditos a investidores sob a forma de títulos de dívida. 

Mas conforme refere Paul Krugman, não foram as agências o principal problema, 

como alguns quiseram fazer crer, como é exemplo Michel Bloomberg, perfeito de Nova 

Iorque. O maior volume de empréstimos de risco, feito a mutuários de qualidade inferior 

(subprime load), foi feito por financiadores privados, parte deles pouco regulados, como seria 

de esperar, (Krugman, 2012, p. 77).  

                                                 
24 São duas agências americanas de apoio à concessão de crédito para compra de habitação nos Estados Unidos. 
A Fannie Mae existe desde 1938 e foi fundada pelo presidente Franklin Roosevelt, tendo sido privatizado em 
1968 pelo presidente Richard Nixon. A Freddie Mac nasceu em 1970 e foi igualmente privatizado, em 1989. 
25 Não devemos confundir abrandamento com desnorte. Desnorte foi o que foi feito depois pela setor financeiro. 
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Esta operação foi um sucesso e nos bons momentos os americanos chegaram a 

comprar 800 mil casas novas por ano, sendo que em conjunto as agências Fannie Mae e 

Freddie Mac representam cerca de metade do crédito imobiliário dos EUA. 

É claro que abrir oportunidades a mais pessoas é uma ideia sempre louvável, no 

entanto, tem que haver consciência suficiente de que o que se está a proporcionar representa 

mesmo uma vantagem para alguns, ou um problema para todos. 

A democratização do financiamento, vem provocar um clima de completo 

descontrole criado pela abundancia de dinheiro disponível no setor financeiro, pelo que 

passou a ser possível a qualquer família adquirir uma casa, uma vez que não só não 

necessitava ter dinheiro nem para a entrada, uma vez que o banco fazia o empréstimo na sua 

totalidade, como passou a ser irrelevante o valor da avaliação tanto da casa como da qualidade 

do devedor. 

A ideia que ficava para os financiadores, era que a valorização dos imóveis cobria 

todos os riscos inerentes ao financiamento, pelo que em qualquer momento a garantia 

hipotecária e os seguros a que o devedor hipotecário ficava obrigado, eram por si só 

suficientes para cobrir o risco de incumprimento. Pura ilusão. 

Numa lógica irresponsável de que este ciclo não se podia interromper - até porque os 

lucros das empresas financeiras, do bancos e dos investidores que o setor conseguiu 

direcionar para o imobiliário teriam que manter-se - a partir de determinada altura já não 

chegava vender uma casa por família, mas duas ou se calhar até três, aumentando a ilusão nas 

pessoas que, a vida poderia ser o paraíso, pois agora que já tinham uma casa para viver, 

poderiam também ter uma para as férias e os fins-de-semana, e que para isso até poderiam 

obter uma hipoteca de valor superior ao valor do imóvel, dinheiro que poderiam aplicar por 

exemplo para mobilar a casa, ou até para adquirir um novo automóvel26.  

Claro que isto era pura ilusão, até porque nunca seria possível manter a valorização 

infinita dos imóveis, nem tão pouco os seguros garantiam o crédito uma vez que com a 

globalização da economia, na maioria das vezes banco, credor hipotecário e seguradora eram 

                                                 
26 Este tipo de hipoteca passou até a ser conhecido pelas hipotecas 105%, em que era financiado em média mais 
5% do que o valor da compra do imóvel, no mesmo financiamento, ou num qualquer financiamento paralelo que 
era utilizado para a compra dos mais variados bens de consumo. Esta realidade também acontecia em Portugal.  
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a mesma entidade com nomes e empresas diferentes, mas em que quer os capitais quer os 

acionistas eram os mesmos.    

2.2. Redirecionamento do capital para o lucro rápido 

No final de 2000 quando terminou o «delírio» com as ações das empresas 

tecnológicas, em resultado do rebentamento da chamada «bolha tecnológica» no mercado 

bolsista, os preços desabaram, direcionando os investidos para outras áreas mais lucrativas, 

até porque muitos haviam perdido muito dinheiro nos últimos tempos. 

As empresas hipotecárias beneficiando da desregulação existente e sempre em 

crescendo, continuavam a baixar os seus padrões de concessão de crédito, e os bancos de 

investimento de Wall Street foram desenvolvendo formas inovadoras de esconder o risco 

desses créditos criando produtos derivados complexos e altamente duvidosos, atraindo assim, 

investidores ávidos por altos retornos para os seus investimentos. 

A quantidade de dinheiro direcionada para o setor da construção fez os preços dos 

imóveis crescer, alimentando a bolha especulativa. Só para se ter uma ideia da dimensão do 

problema que se estava a criar, entre 2000 e meados de 2005, o valor de mercado das casas 

cresceu nos EUA mais de 50%, tendo atingido “um pico a nível nacional na primavera de 

2006” (Krugman, 2012, p. 123). A consequência foi o crescimento brutal do número de novas 

construções. 

O FED27 “criou, sem intenção, outra bolha, desta vez mais eficiente temporariamente 

do que a última, mais destrutiva a longo prazo” (Stiglitz, 2013, p. 158). Baixou em poucos 

meses, as taxas de juro de 6,5% ao ano, para 3,5% e, depois dos ataques de 11 de setembro de 

2001, reduziu a taxa para 1%. 

Com esta redução, a taxa de juro, descontada a inflação28, ficou negativa situação 

que se manteve durante 31 meses consecutivos. 

Quando tudo isto funciona bem, todos ganham: os construtores vendem as casas que 

constroem; os “agregados familiares que pensavam ser mais ricos do que eram na verdade” 

(Stiglitz, 2013, p. 158) compram, pois obtêm financiamento; os bancos ganham a sua taxa e 

                                                 
27 Banco Central Americano. 
28 Taxe de crescimento do índice geral de preços de um país. A taxa de inflação mede o aumento do nível médio 
de preços na economia. 
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obtêm o seu lucro; as agências cobram o seu juro; e os investidores negoceiam as suas 

carteiras nos mercados realizando mais-valias. 

Só que este encadeamento só funciona se tudo funcionar em pleno e não houver 

quebras em nenhuma fase do processo, o que era claramente impossível sabendo que grande 

parte destas operações eram pouco transparentes e não estavam sujeitas a regulação, pelo que 

a crise do crédito hipotecário de alto risco nos EUA bateria à porta a qualquer momento. 

Segundo George Soros29 “ o dinheiro barato produziu uma bolha imobiliária, uma explosão de 

compras alavancadas e outros excessos “ (Soros, 2008). 

A loucura em que se vivia não era entendida por quem poderia ter feito alguma coisa 

para aclarar as coisas, uma vez que a ideia que ficava era que os sábios do sistema financeiro 

tinham construído um sistema irresistível. 

Em 12 de Outubro de 2005 Alan Greenspan que continuava a ser o “Maestro” 

(Krugman, 2012, p. 66) dizia: 

 “A recente reforma regulatória, aliada a tecnologias inovadoras, estimula o 
desenvolvimento de produtos financeiros, como títulos garantidos por 
ativos, empréstimos garantidos por obrigações, e seguros contra o risco de 
incumprimento, que facilitam a dispersão do risco (…) 

Estes instrumentos financeiros cada vez mais complexos30 têm contribuído 
para o desenvolvimento de um sistema financeiro muito flexível, mas 
eficiente e, por conseguinte, mais resistente do que aquele que aquele que 
existia apenas há um quarto de século” (Krugman, 2012, p. 66). 

Esta visão deu no que deu. 

Só um completo desconhecimento dos mercados financeiros e dos seus produtos, 

consequência da total desregulação dos mercados, poderia levar Greenspan em 2005 a esta 

afirmação. Claro que não era o caso, Greenspan não era o único a sofrer deste “delírios” 

(Krugman, 2012, p. 67). Poderia desconhecer muita coisa, mas teria pelo menos que estar 

suficientemente informado para não fazer afirmações desta dimensão, até porque, as suas 

funções exigiam uma guarda constante.  

                                                 
29 Empresário e homem de negócios americano de origem húngara. Ficou famoso pelas suas atividades enquanto 
especulador, nomeadamente em matéria de taxas de câmbio, tendo fundado o seu Quantum Fund em 1969 
(Krugman, 2009, p. 124). 
30 Estes produtos complexos que segundo Alan Greenspan tanto contribuíam para o desenvolvimento, eram nem 
mais nem menos que os produtos tóxicos de que fomos vítimas.  
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A quantidade de produtos financeiros criada era vasta e mutável ao longo do tempo, 

resultando de uma indústria financeira inovadora tão apreciada pelo setor e pelos vistos tão 

competente como a considerava Alan Greenspan (Stiglitz, 2013). 

Mas havia muita gente a avisar que as coisas não eram claras e por isso exigiam 

cautelas. Inclusivamente, alguns que seriam insuspeitos, em virtude do seu profundo 

conhecimento do mundo financeiro e dos negócios que legitimava as suas tomadas de posição 

públicas, como era o caso de Warren E. Buffett, Presidente do Conselho de Administração da 

Berkshier Hathaway Inc., que em carta dirigida aos seus acionistas no início de 2003, referia 

que “do nosso ponto de vista, contudo, os derivados são armas financeiras de destruição 

maciça, acarretando perigos que, emborra se encontrem para já latentes, se poderão revelar 

letais”. 

Uma das características mais usuais deste tipo de produtos era o fato de oferecerem 

rentabilidades incertas, geralmente dependentes da evolução de preços de outros ativos, como 

ações, índices, taxas de juro, matérias-primas, entre outros, que se designam por ativos 

subjacentes, podendo esse retorno vir a assumir valores negativos, uma vez que o seu valor 

não é determinado de forma direta. Ou seja, não só poderiam não valorizar, como 

inclusivamente poderiam ter perda do próprio capital investido. 

A questão que se levantaria desde logo era: se o risco era tão grande porque é que 

alguém haveria de investir nestes produtos financeiros? 

Se a pergunta era pertinente, a resposta também era óbvia. Porque em muitos casos, 

fruto da manipulação e da especulação, havia produtos que geravam retornos absolutamente 

descomunais, na ordem dos 20%, 30%, 40%, e até mais, em períodos de tempo que poderiam 

ser de apenas de alguns dias.   

De uma forma simples, podemos descrever três dos mais «famosos» e «eficientes» 

produtos que tinham tornado «mais resistente» o sistema financeiro: 

• Swaps31: “Permuta efetuada entre dias partes, duas entidades que beneficiam 

de um determinado serviço financeiro” (Moniz, 2011, p.104). Trocamos por 

exemplo uma taxa de juro fixa por uma variável. Mas os swaps podem ser 

mais especulativos, trocando taxas de juro por cocktails de "obrigações", 
                                                 

31 Conforme refere Moniz, Guia de Bolsa 2011, p. 105, o primeiro contrato se Swap foi celebrado em 1981 entre 
a IBM e o Banco Mundial. 
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flutuações cambiais, índices de matérias-primas. Na prática é um cocktail 

financeiro irreconhecível e incontrolável; 

• CDO (Collaterized Debt Obligations): “Um CDO reúne um conjunto de 

ativos estruturados sob a forma de uma carteira” (Moniz, 2011, p. 111). 

Obrigações com garantia real. O nome é engenhoso, mas na verdade trata-se 

de algo puramente virtual. São classificados como sénior se o risco for baixo 

e como júnior se for alto. 

 

Na verdade, não são mais que instrumentos financeiros, cujo valor derivava do 

valor de outras coisas. Geralmente assumem a forma de contratos que podem ir de 

alguns meses a algumas décadas, e que estabelecem trocas de dinheiro, ou de 

responsabilidades, entre duas partes numa data futura. 

De uma forma simplista, poderemos dizer que um CDO nasce da expetativa de 

pagamento de um conjunto de dívidas (hipotecas sobre casas, empréstimos sobre carros, 

cartões de crédito, etc.). Essas dívidas são todas juntas pelos bancos, ou pelas entidades 

financeiras gestoras, e divididas em pedaços. Aqui entram as agências de rating32, que 

“já teriam desaparecido depois das escandalosas notas de rating que deram a produtos 

financeiros” (Amaral, 2009, p. 157), que dão a cada um dos pedaços uma nota33, de 

AAA34 a lixo35. Depois, os bancos constroem uma pirâmide, em que no seu vértice 

superior estão os ratings mais altos, e na base estão os ratings mais baixos e que são 

considerados vulgarmente por «lixo»36. 

Como o risco é maior para o «lixo», obviamente que este paga um retorno maior, uma 

vez que o risco também é maior. Assim se constrói a especulação. 

                                                 
32 São agências utilizadas por investidores de todo o mundo, que realizam avaliações sobre a capacidade de 
determinado país, instituição ou empresa pagar as suas dívidas, avaliando se essa entidade tem capacidade de 
pagar a sua dívida numa determinada data acordada, sendo as mais conhecidas até pela sua dimensão e pela 
dimensão dos seus clientes, a Standard&Poor´s, a Fitch Ratings e a Moody´s. 
33 A avaliação do risco é feita segundo uma escala quem embora usando uma tabela diferente de agência para a 
agência classifica a dívida em função do risco.   
34 Classificação máxima ou onde segundo a agência não existe nenhum risco.  
35 Quando se fala de lixo normalmente fala-se de classificações inferiores a Ba1 e BB+, dependendo da tabela 
utilizada por cada agência de rating. 
36 Mas aqui está um dos problemas. Porque é que uma coisa é lixo e outra não? A Agência classifica, mas a sua 
classificação é em muitos casos claramente manipulada. Como podemos ver por aquilo que tem acontecido com 
muitos produtos, Estados e empresas que vêm os seus ratings melhorar e piorar sem que nada de significativo se 
tenha alterado para ver essa nova classificação.    
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• CDS (Credit Default Swaps): “Surgiram no final dos anos 90, mas subiram 

fortemente com o colapso da Argentina em 2001”37 (Moniz, 2011, p. 109). 

Trata-se de permutas de risco de crédito. Os CDS podem ser vendidos fora 

das bolsas. A quem não tem, sequer, qualquer investimento na dívida inicial. 

O CDS é como um seguro de um carro de alguém que pode ser vendido a 

outra pessoa que, muito naturalmente pode apenas querer que o carro se 

estampe para receber o prémio. 

 Foi muito com base neste mundo virtual, de lucro fácil para quem tinha dinheiro, 

que os desequilíbrios sociais se foram acentuando e a distribuição da riqueza gerada se foi 

tornando cada vez desigual (Stiglitz, 2013). 

A situação americana era paradigmática e espelhava aquilo que era o resultado da 

inconsciência entre um mundo real e um mundo virtual. 

“Os 1% do topo viram os seus rendimentos aumentar, ao passo que os 
salários líquidos dos 20% mais pobres estagnaram, pelo que em 2007 o 
rendimento líquido médio dos 1% do topo chegou aos 1,3 milhões de 
dólares, mas o dos 20% mais pobres não ultrapassou os 17.800 dólares. Os 
1% do topo ganham numa semana 40% mais do que os 20% de baixo 
recebem num ano; os 0,1% do topo recebem em dia e meio o que os 90% da 
base recebem num ano; e os 20% mais ricos ganharam um total líquido 
superior aos rendimentos dos 80% de baixo juntos.”(Stiglitz, 2013, p. 62) 38    

2.3. Do tudo para o nada 

“Em 2006, ano do pico da bolha, os construtores americanos iniciaram a construção 

de 1,8 milhões de unidades de habitação, enquanto em 2010 iniciaram apenas 585.000 

unidades” (Krugman, 2012, p. 44). Quem teria dúvidas que afinal tudo estava assente em 

premissas erradas e que o preço a pagar seria alto? 

Claro está que quando dizemos que a situação era previsível, e como tal quem podia 

e deveria ter feito alguma coisa para parar esta loucura, não o fez, estamos a partir de um 

pressuposto que a evolução das coisas foi negligenciada. Não, não foi. A ideia com que hoje 

ficamos é que a proteção que foi dada ao mundo financeiro, permitindo-lhe que o seu poder 

aumentasse ao ponto de capturar o poder político, impedindo-o de exercer a sua obrigação em 

defesa dos povos. 

                                                 
37 Como se vê trata-se de um produto cujo desenvolvimento cresce com os problemas financeiros.  
38 Conforme refere o autor, este foi um dos grandes problemas que provocaram os desequilíbrios.  
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“Poder-se-ia pensar que a história da economia americana desde 1980 foi 
uma história de ilusão e prosperidade, do que pareciam ser bons tempos, até 
que a bolha do endividamento rebentou em 2008. Houve uma certa dose de 
ilusão, sim. Mas é uma história que precisa de ser certificada, porque a 
verdade é que mesmo esses bons tempos não foram assim tão bons, em 
muitos aspetos. 

Em primeiro lugar, apesar de os Estados Unidos terem evitado uma crise 
financeira debilitadora até 2008, os perigos de um sistema bancário 
desregulado começaram a tornar-se evidentes muitos anos antes para aqueles 
que estavam dispostos a ver.” (Krugman, 2012, p. 79) 
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3. OS EFEITOS NA ECONOMIA MUNDIA 

3.1. Um problema global 

É certo que a crise americana teve um efeito decisivo na crise mundial. Não 

podemos, no entanto, afirmar que é apenas uma consequência dela. 

Os desequilíbrios existentes na economia americana, também eram evidentes na 

restante economia mundial, embora diferentes de estado para estado, e de continente para 

continente. Num mundo globalizado em que tudo é interdependente, a crise na maior 

economia teria obrigatoriamente que ter efeitos no seu todo. 

É nossa convicção, que da forma como o sistema financeiro se encontrava 

«montado», completamente desregulado, globalizado, e para além do mais interdependente 

com o sistema não financeiro, qualquer pequeno distúrbio na economia mundial levaria às 

consequências que se verificaram. 

É, contudo, o caso europeu que mais nos interessa neste trabalho, uma vez que os 

seus reflexos produziram um efeito gigantesco na vida de pelo menos uma parte significativa 

dos europeus, entre os quais os portugueses. 

O excesso de construção e de oferta de habitação não era um problema exclusivo dos 

EUA. Na Europa, ele também existia, segundo dados do Euroconstruct39, a produção da 

construção em 2010 caiu cerca de 3,4%40 conforme consta do relatório anual 2010 do INCI41, 

principalmente em países como Portugal42, Espanha43 e Irlanda44, mantendo-se a queda 

acentuada nos anos seguintes. 

Tal como aconteceu nos EUA, os efeitos nos países europeus não se fizeram esperar.  

                                                 
39 O Euroconstruct é a principal rede de construção, finanças e previsão de negócios na Europa que incluí a 
Áustria, Bélgica, Republica Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Países 
Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Inglaterra. 
40 Dados do INCI - Instituto Nacional da Construção e do Imobiliário  
41 O Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., INCI, I.P., é um instituto público dotado de personalidade 
jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, que prossegue atribuições do Ministério da 
Economia e do Emprego nas áreas da construção, do imobiliário e da contratação pública, sob superintendência e 
tutela do respetivo ministro. 
42 Em Portugal a queda foi em 2010 de 4,1% segundo o mesmo relatório. 
43 Em Espanha a queda foi em 2010 de 16,1% segundo o mesmo relatório. 
44 Na Irlanda a queda foi em 2010 de 28,3% segundo o mesmo relatório. 
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O pânico instalado nos mercados financeiros alertou a Europa para o que estava a 

acontecer nos EUA. 

As questões que se colocavam eram as seguintes: 

• Mas afinal existirá uma diferença significativa nas bases em que assenta o 

sistema económico e financeiro entre os EUA e a Europa? 

• Será que o sistema de supervisão Europeu é mais eficaz do que o dos EUA, a 

ponto de se poder garantir que as instituições financeiras europeias tinham 

garantido que uma mesma situação não poderia acontecer na Europa? 

• Num mundo globalizado, como o nosso, é possível que uma crise financeira 

localizada não se alastre a outras zonas e a outros continentes? 

Claro que estas eram questões para as quais não haveria resposta imediata por parte 

dos cidadãos, mesmo daqueles mais esclarecidos, e se a houvesse certamente que iria no 

sentido de que tudo era possível, e o mais provável era que em qualquer parte do mundo se 

sofreriam as consequências do impacto duma crise nos EUA, até porque as diferenças a 

existirem seriam mínimas. 

3.2. União Europeia desatenta ou provocadora 

Quando nos referimos à Europa, estamos a referir-nos mais concretamente aos países 

da União Europeia, por serem aqueles em que concentramos o nosso trabalho, sabendo que da 

mesma forma que os reflexos se fizeram sentir em todo o mundo, os efeitos foram visíveis 

nos restantes países europeus. Mas como afirma Amaral “a EU foi lenta a reagir à crise e a 

Comissão Europeia não teve qualquer visão estratégica. A Europa ficou à espera pelo que os 

EUA e a China fariam” (Amaral, 2009, p.144).  

Depois da inércia, as respostas não se fizeram esperar, com a necessidade de lançar 

dinheiro dos contribuintes para resgatar bancos que de um momento para o outro ficaram 

moribundos em resultado dos seus próprios erros. 

Quando se fala de crise europeia, aquilo que nos querem hoje fazer querer é que a 

mesma resulta dos desvaneios dos países periféricos como Portugal, Espanha, Irlanda ou 

Grécia, sem esquecer a Itália, tentando manipular a realidade, e isso não é verdade. O resgate 

da banca não é um fenómeno que resulta individualmente da irresponsabilidade dos tais 
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inconscientes que gastaram mais do que deviam, nem é um fenómeno exclusivo dos países da 

zona euro. 

“Já ocorreram resgates bancários na Alemanha, em França, no Reino 
Unido, e em muitos outros centros financeiros europeus espelhando os 
espetaculares colapsos em Wall Street. Todos nos recordamos do Lehman 
Brothers, mas existem poucas recordações dos colapsos dos bancos do 
Reino Unido, como o HBOS o Loyds TSB ou o Royal Bank of Scotland; 
do grupo espanhol Santander ou do gigante Fortis Bank, do Benelux e dos 
frequentemente resgatados Dexia; do islandês Kaupthing Bank45; do 
alemão HRE Comerzbank e de muitos dos bancos regionais alemães 
(Landesbanks); já para não falar do terrorismo financeiro desencadeado 
pelo Anglo Irish Bank ou do conglomerado espanhol nado-morto com o 
curioso nome de Bankia” (Phillips, 2014, p. 21). 

Como vemos, os efeitos foram devastadores e não são exclusivos de crises em países 

ou comunidades isoladas, mas sim da conjugação de muitos fatores e acontecimentos. É pois 

evidente que a crise não pode ser reduzida aos «desvaneios», ignorando o papel da crise 

financeira global. 

A instabilidade dos mercados financeiros e o medo do que poderia acontecer às 

economias, conjugado com a crise generalizada das instituições financeiras e dos mercados, 

alertou de imediato para a «qualidade» quer do dinheiro, quer do crédito existente nos bancos. 

Provocou desde logo uma redução significativamente no crédito disponível, quer para 

empresas quer para particulares, em ambos os casos dependentes dele para a sobrevivência 

das famílias e das empresas, e para poderem cumprir com os seus compromissos. A 

interrupção abruptamente de um ciclo em que tudo era alavancado com recurso a esse crédito 

provocou medos e desequilíbrios em todos, e o aumento das taxas de juro foi instantâneo e 

inevitável. 

O que se seguiu todos nós infelizmente conhecemos, uma vez que é uma realidade 

que atravessou de uma forma transversal toda a sociedade, da qual apenas escaparam aqueles 

que por sinal tinham sido os principais obreiros da situação, ou seja os mais ricos e os 

especuladores46. 

                                                 
45 Kaupthing Bank foi privatizado em 1998, e a partir daí toda a banca Islandesa girava à volta de três entidades: 
Landsbanki, Kaupthing e Glintnir, cujos novos donos criaram empresas e com investimentos desastrosos 
contribuíram para a entrada de dinheiro estrangeiro aumentando a dívida externa do país. Marc-Pierre Dylan, in 
“O País que não Resgatou os seus Bancos”, Mercador Editora, Abril 2013, p. 38. 
46 Segundo uma reportagem do "The Wall Street Journal" de outubro de 2013, cinco anos após o íncio da crise 
financeira mundial, o investidor americano Warren Buffett já lucrou por volta de 10 mil milhões de dolares com 
empréstimos no mercado de ações a empresas blue chips, de grandes empresas internacionais. 
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3.3. O Euro não era para todos 

Quando hoje verificamos o que aconteceu aos países europeus mais periféricos – que 

por sinal são aqueles que se vêm acusados de despesistas e incompetentes - pensamos 

seriamente se o Euro não foi uma armadilha criada convista a salvar alguns, concebendo uma 

«arma» para que outros se suicidassem. 

“A União Europeia mudou. E mudou para pior, muito pior. 
Adquirindo poder depois da reunificação, a Alemanha aproveitou todas as 
oportunidades que a moeda única lhe trouxe - e que ela própria tinha criado 
ao impor um euro à imagem e semelhança da sua moeda, o marco – para se 
tornar hegemónica na Europa.” (Amaral, 2013, p. 13) 
 

A história da Europa na primeira década do século XXI, principalmente da zona 

Euro, parece decalcada dos processos de endividamento e insustentabilidade da dívida de 

muitos países em vias de desenvolvimento nas décadas de setenta e oitenta do século XX, 

nomeadamente dos casos do Brasil e da Argentina. 

Entre 2000 e 2010 aconteceu uma gigantesca transformação dos países que integram 

a UEM47, de que resultou um profundo desequilíbrio entre os estados, uma vez que enquanto 

uns acumulavam excedentes significativos na sua balança corrente48, outros viam o défice da 

sua balança acumular défices. Podendo dividir esses países em três grupos: 

• Países como a Bélgica, França e Finlândia, que durante a década de noventa 

do século XX, produziam excedentes; 

• Países como a Alemanha, Holanda e Áustria, que mantiveram o equilíbrio 

que traziam dessa década; 

• Países como Portugal, Irlanda, Grécia e Itália e Espanha que trazendo 

balanças equilibradas viram a sua situação degradar-se. 

Na realidade, como que num passe de mágica, a Alemanha que em 1995 tinha um 

défice corrente de 1,7 % do PIB49, obtém em 2007 um saldo positivo de 7,5 %, enquanto o 

inverso acontecia em Portugal que em 1995 tinha um défice de 2,7 % e passa em 2007 para 

                                                 
47 União Económica e Monetária. 
48 Balança corrente é o registo contabilístico do valor das exportações e importações de mercadorias, serviços, 
rendimentos de ativos que os residentes possuem no estrangeiro e os estrangeiros possuem no território nacional, 
como dividendos de ações, juros de obrigações remessas de emigrantes. 
49 Para o qual contribuiu a reunificação alemã, e as debilidades da Alemanha de Leste.   
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um défice de 10,1 %, mas ainda com mais significado na Grécia, onde o valor de -2,8 % em 

1995 atinge -14,6 % em 2007 (Auditoria Cidadã, 2011, p. 7)50. 

Mas as coisas não ocorrem sem que algo tenha contribuído para que tal aconteça, e 

afinal, esta performance alemã não é mais que o fruto da conjugação de vários fatores que a 

favoreceram em detrimento de economias que, entretanto, se foram tornando mais periféricas, 

e uma delas foi a possibilidade que a França deu à Alemanha de conduzir o processo de 

criação do Euro dando início à “tragédia da moeda única” (Amaral, 2013, p. 79). 

A mudança, quer da estratégia nacional alemã, quer das estratégias de inserção da 

EU na economia global, quer ainda do alargamento da EU a novos estados, beneficiou muito 

a Alemanha, senão vejamos. 

A liberalização dos mercados mundiais proporcionou à Alemanha o acesso aos 

mercados globais, quer abrindo as portas às suas exportações, quer permitindo importações de 

mercados emergentes a preços muito mais baratos. 

O alargamento da EU aos países de Leste - grande parte deles, seus vizinhos – abriu 

caminho a tudo aquilo que a Alemanha poderia ambicionar. Mão-de-obra qualificada em 

muitos casos ao nível da interna, a preços irrisórios, em economias sedentas de investimento, 

necessitadas de contratos indispensáveis ao seu desenvolvimento, que assim contribuíam 

decisivamente para que a produção alemã visse os seus custos de produção substancialmente 

reduzidos, aumentando a sua competitividade. 

Claro, que a pressão exercida por mão-de-obra qualificada e barata «à porta de casa» 

tinha um contributo muito importante para a implementação de um programa de políticas 

internas, permitindo as reformas necessárias na legislação laboral alemã, abrindo portas à 

flexibilização das relações laborais convista à contenção salarial interna, e a redução dos 

salários reais dos trabalhadores alemães51. 

Não podemos criticar um estado por criar políticas que contribuam para o seu 

desenvolvimento e sustentabilidade, mas aqui não estamos perante um estado isolado, sim 

diante de um estado integrado num conjunto perfeitamente conhecedor daquilo que foram os 

princípios da fundação europeia, cujo objetivo central era a criação de um verdadeiro espírito 

                                                 
50 Auditoria Cidadã à Dívida Pública, Conhecer a Dívida para sair da Armadilha, Relatório Preliminar, 2011. 
51 Programa iniciado em 2003 produziu efeitos imediatos invertendo a tendência de crescimento das despesas 
com o salário bruto. 
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europeu, e a Alemanha sabia que não deveria avançar sozinha não podendo ignorar que o 

caminho percorrido a uma velocidade diferente de outros estados membros, traria 

consequências nefastas para a união no seu todo. 

É certo que também poderíamos e deveríamos ter aprendido com aquilo que os 

alemães conseguiram. As alterações estruturais que lhe permitiram alcançar metas difíceis, 

comportaram certamente negociações difíceis com entendimentos importantes ao nível do 

estado, dos sindicatos e das confederações patronais, sem os quais tais entendimentos não 

teriam sido possíveis, e por aí, em nosso entender é uma lição que todos deveríamos ter 

assimilado e não o fizemos. 

Claro que a contensão salarial decerto contribuiu para a consolidação das contas 

públicas, e até para a criação dos excedentes necessários à manutenção de um conjunto de 

benefícios sociais, de que os trabalhadores alemães estão habituados e certamente não 

quererão perder. 

Em Portugal, seguramente que negociações desta dimensão e abrangência teriam 

sido muito mais difíceis, ou até impossíveis. Até porque a margem de cada um dos 

interlocutores seria muito mais estreita. No que toca à redução de benefícios sociais seria 

muito difícil e em relação a restrições ou até redução de salários seria claramente 

impossível52, porque não haveria por onde reduzir. 

3.4. Uma balança desequilibrada 

A criação do euro, a liberalização dos fluxos de bens e serviços entre os países da EU 

e o resto do mundo, bem como o alargamento a Leste, afetaram de sobremaneira as 

denominadas economias periféricas do sul, em especial Portugal, Grécia, Itália e Espanha, 

tornando as suas indústrias tradicionais menos competitivas, sujeitando-as a uma concorrência 

muito maior quer em relação à economia global, quer mesmo em relação à economia dos seus 

parceiros europeus. 

                                                 
52 Não podemos esquecer que enquanto hoje o salário mínimo nacional (SMN) em Portugal são 485,00 €, a 
Câmara baixa do Parlamento alemão (Bundestag) aprovou em 3 de Julho de 2014, a introdução de um salário 
mínimo na Alemanha, onde a partir de 2015 legalmente não se poderá trabalhar abaixo dos 8,5 € por hora. 
Assim, a partir de 2015 um trabalhador na Alemanha a ganhar o salário mínimo nacional terá que trabalhar 
menos de 60 horas mensais para ter um salário bruto igual a um trabalhador a trabalhar em Portugal o mês 
completo, ou seja o trabalhador alemão ganhará em pouco mais de uma semana de trabalho o mesmo valor que 
um trabalhador português em quatro. 
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Antes do Euro, havia “séculos que nenhum destes países competia economicamente 

com a França, a Alemanha ou a Holanda. Agora tinham a mesma moeda. Embora tal tenha 

trazido enormes vantagens, também aumentou os desafios de competitividade com que se 

deparavam as indústrias da periferia” (Phillips. 2014, p. 21). 

Mas então como poderíamos aumentar os níveis de vida ao ponto de poder ombrear 

com as economias da zona euro em expansão? 

Importando cada vez mais desses países, tanto bens como serviços não financeiros, 

os quais pagávamos depois através de empréstimos concedidos por esses mesmos países, 

resultantes dos excedentes de capitais acumulados por eles. Esse foi o caminho, mas é hoje 

claro que não deveria ter sido seguido, pelo menos sem que de vez em quando não se parasse 

para ver o efeito produzido por tal trajeto, até porque como se sabe quem pede emprestado 

terá um dia que pagar.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2000 e 2008 a 

produção industrial português, mantinha a tendência de queda acentuada, provando que o 

caminho que se seguia não era o correto e que seria complicado no futuro (Apêndice 1, 

Gráfico 1), situação que se agrava principalmente entre 2005 e 2008 futuro (Apêndice 1, 

Gráfico 2).  

Mas se até 2008 a estratégia demonstrava ser claramente errada, o que aconteceu 

entre 2008 e 2013 demostra que nada foi feito para reverter a situação. Em vez de corrigir a 

trajetória, persiste-se no erro e os resultados eram evidentes. Cada vez mais dependíamos das 

importações e as consequências negativas na nossa economia eram cada vez mais visíveis. 

(Apêndice 1, Gráfico 3). 

Temos então aqui a resposta para a tão propalada Europa a duas velocidades, em que 

uns produziam e exportavam, enquanto outros importavam e acumulavam défice e dívida. 

Tudo isto resultava da entrada no Euro – moeda forte para uns e fraca para outros - 

de economias que ao verem inviabilizada a sua desvalorização cambial ficavam impedidas de 

corrigir os seus desequilíbrios externos, constituindo assim um travão aos ajustamentos 

fundamentais para poderem continuar a ombrear com os seus pares. 

“Não há provavelmente fenómeno mais difícil de explicar na nossa política 
económica das últimas quatro ou cinco décadas do que a decisão de aderir 
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à moeda única, e logo no chamado “pelotão da frente” – no grupo dos 
países que fundaram a zona euro” (Amaral, 2013, p. 93). 

Mas afinal esta situação não era visível para ambos os lados? Claro que era, mas não 

interessava corrigir uma vez que afinal era do interesse de todos. Enquanto permitia a uns 

exportar, através dos seus bancos, em forma de crédito os seus excedente de fundos 

acumulados, e exportações para as suas empresas, permitia aos outros manter níveis de 

conforto, importando bens, sem haver o cuidado de perceber que o que estava a acontecer era 

substituir a sua produção interna por bens importados à custa da criação de dívida. 

Os países do sul da Europa, incluindo Portugal, endividaram-se 
demasiado no passado. Mas como tantas vezes disse nesta coluna, (do 
Expresso) estes países só puderam endividar-se assim porque os bancos do 
Norte da Europa, e especialmente os alemães, estavam desejosos de lhes 
emprestar massivas doses de dinheiro. Assim, por cada devedor louco do 
Sul, havia um credor louco do Norte” (Cravinho, 2014, p. 24 citando Paul 
de Grauwe53). 

É assim que, a primeira década do século XXI, ou década do euro, se transforma no 

período do aparecimento de uma união monetária geradora de desigualdades do ponto de vista 

da estrutura regional nos diversos estados (Amaral, 2013), com resultados que não poderiam 

ser diferentes, até porque com a chegada da crise financeira à Europa, os bancos dos países 

excedentários interromperam abruptamente o fluxo de crédito para os países clientes do seu 

capital, e o castelo de cartas abateu de imediato. 

Conforme refere Amaral, Portugal terá perdido cerca de 70% da sua competitividade 

entre 1991 e 2006 (Phillips, 2013, citando Amaral, p. 205) acentuando desequilíbrios que se 

iam tornando cada vez mais visíveis. Enquanto as nossas exportações tinham crescimentos 

anémicos, as nossas importações continuavam a crescer, afastando-nos cada vez mais do 

ponto de equilíbrio, aumentando a nossa necessidade de contrair dívida (Apêndice 2, Gráfico 

4,5,6,7). 

                                                 
53 Paul de Grauwe é um economista belga professor da London School o Economics, que afirmou em entrevista, 
“O governo português fez o grande erro de tentar ser o melhor da turma no concurso de beleza da austeridade. 
Não havia razão para Portugal fazer isso, podia não ser o melhor da turma, podia ser mesmo o pior, e isso seria 
melhor para a economia”. In. Jornal Público de 10/11/2013.   
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4. OS EFEITOS DA CRISE DAS DÍVIDAS SOBERANAS NA 

ECONOMIA EUROPEIA  

4.1. A Grécia54 

A Grécia tem origem na civilização grega antiga. 

Com uma população sensivelmente igual à portuguesa, mas com uma área superior, 

situa-se no extremo sul dos Balcãs, no sudeste da Europa, encontra-se estrategicamente 

localizada entre a Europa a Ásia, o Médio Oriente e a África, ocupando uma área que abrange 

a península montanhosa de Peloponeso e milhares de ilhas nos mares Egeu e Jônico. 

Berço da civilização ocidental, da filosofia, da literatura, da dramaturgia e da ideia 

moderna de democracia, o país possui mais monumentos da Antiguidade que qualquer outra 

nação europeia. São inúmeros os casos de locais classificados como património da 

humanidade, como o Sítio Arqueológico de Olímpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos, o 

Oráculo de Delfos, local de culto do deus Apolo, e a Acrópole, em Atenas. A riqueza histórica 

grega, aliada às praias de águas claras e paradisíacas, atrai anualmente milhões de visitantes, o 

que faz do turismo, uma das suas principais fontes de receita. 

Para além sua posição estratégia e das belezas naturais, o país é essencialmente 

montanhoso55, de solo pobre e rochoso, sendo que a oliveira e a vinha desempenham papel 

dominante em termos agrícolas. 

Mas a Grécia tem um preço muito alto a pagar, uma vez que a grande quantidade de 

ilhas que compõe o país obriga a custos severos para manter níveis mínimos de equilíbrio 

social entre o seu povo.56 

O facto de ter cerca de 150 ilhas com menos de 100.000 habitantes, obriga a custos 

avultados, para manter o mínimo de qualidade indispensável para assegurar cuidados de 

saúde, educação e transporte às populações que aí habitam. 

                                                 
54 Informação oficial do site da União Europeia. 
55 As montanhas ocupam cerca de 80 % do país, e somente cerca de 28% do solo apresenta algumas condições 
para a agricultura. 
56 A Grécia tem cerca de 6.000 ilhas, embora apenas 227 sejam habitadas e menos de 80 tenham uma população 
acima dos 100.000 habitantes.  
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Todos sabemos quanto custa a insularidade, e como países com territórios 

predominante ou pelo menos com um número significativo de ilhas, têm dificuldade em 

manter a coesão nacional e proporcionar os mesmos níveis de qualidade de vida às 

populações insulares. A insularidade é pois um custo que a Grécia tem que suportar e que não 

tem precedentes ao nível dos restantes países da União Europeia.57  

4.1.1. Monarquia em crise 

Com alguma similitude com Portugal, em termos de períodos em que ocorreram 

alguns fatos históricos importantes, a Grécia tem o primeiro acontecimento relevante em 1910 

quando na sequência de um golpe de estado, o general Eleuterius Venizelos se torna primeiro-

ministro promovendo uma revisão constitucional que instituiu no país uma monarquia 

parlamentar de que viria a resultar a entrada em 1917 da Grécia na I Guerra Mundial, ao lado 

das tropas Aliadas. Após uma derrota na ofensiva realizada na Ásia Menor, o rei é obrigado a 

fugir e o general Venizelos renuncia ao cargo de primeiro-ministro, abrindo-se um período 

republicano entre os anos de 1924 e 1936. 

4.1.2. Guerra Civil 

Em 1941, em plena II Guerra Mundial, o país é ocupado pelo exército alemão, 

obrigando o rei a fugir do país. Movimentos guerrilheiros conseguem manter firme o combate 

contra os alemães até à chegada em 1944 das forças da União Soviética que acabaram por 

expulsar definitivamente os alemães dos Balcãs. 

Já em 1946, após o termo da II Guerra Mundial, um plebiscito permite o regresso o 

rei George II,58 e a instauração de um governo de extrema-direita, severamente contestado 

pelos comunistas gregos que tinham lutado ao lado dos monárquicos na resistência aos 

alemães. 

A instabilidade e contestação então reinantes principiariam o país numa Guerra Civil 

que contou com o apoio dos EUA, e a indulgência do governo soviético de Josef Stalin, que 

culmina em 1949 com a derrota dos comunistas e a consequente vitória dos monárquicos. 

Seguiram-se anos de violenta repressão anticomunistas. 

                                                 
57 Portugal com apenas dois arquipélagos com pouco mais de uma dezena de ilhas no seu conjunto, tem bem 
presente os custos que a insularidade representa no nosso orçamento, para que seja mantido um mínimo de 
coesão nacional.   
58 Que no entanto acabaria por morrer a 1 de Abril de 1947. 
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4.1.3. Ditadura Militar 

A partir de 1955, os governos gregos são marcados pela oposição entre os 

conservadores, liderados por Konstatinos Karamalis, líder do partido Nova Democracia (ND), 

e os socialistas, dirigidos por Andreas Panpandreau, do Movimento Socialista Pan-Helênico 

(PASOK). 

Seguem-se anos de disputas constantes com a Turquia pelo controle da ilha de 

Chipre59 e pelos direitos territoriais no Mar Egeu. Em 1967, um grupo de coronéis, sob a 

liderança de Georgios Papadoulos estabelece uma feroz ditadura militar, abolindo 

formalmente a monarquia em 1973, já durante a fase mais débil da ditadura. 

Em 1974, na sequência de uma onda de protestos regista-se a queda dos militares e a 

devolução do poder aos civis, rejeitando-se em definitivo a monarquia e implantando-se no 

país uma república parlamentar. 

4.1.4. Redemocratização 

Konstatinos Karamanlis chefia então um governo de transição e convoca eleições 

parlamentares, nas quais o seu partido Nova Democracia (ND) obtém uma expressiva 

maioria. 

Na sequência das eleições, e da posse de um governo democrático, os líderes da 

ditadura militar são julgados, e condenados por crimes praticados durante o regime, sendo o 

regresso da monarquia rejeitada em plebiscito realizado no final do ano de 1974. 

Em 1981, a Grécia adere à Comunidade Económica Europeia (CEE). 

                                                 
59 Situada no entre a Grécia e a Turquia embora mais perto deste último país, o Chipre acabou por ser evadido 
em 1974 por tropas turcas que ocupou a parte norte da ilha instituindo a República Turca do Chipre do Norte, 
que nunca foi reconhecida internacionalmente. O Chipre é atualmente membro da União Europeia e também foi 
um dos países fortemente afetados pela crise mundial de 2008.  



 

44 
 

4.2. AS DEBILIDADES GREGAS 

4.2.1 O erro da adesão ao Euro 

A Grécia é aceite na zona euro em 1 de Janeiro de 200160, integrando tal como 

Portugal o chamado pelotão da frente. Hoje é bem claro que não o devia ter feito porque não 

estava preparada para aderir, pelo menos nas condições em que o fez. 

Nos dias que antecederam a adesão, o sentimento dominante entre as elites política, 

financeira e de negócios era de grande júbilo e euforia. O ministro das Finanças grego da 

altura, Yannos Papandoniou, descreveu este dia como "um dia histórico que vai colocar a 

Grécia firmemente no centro da Europa”, enquanto o primeiro-ministro Costas Simitis 

afirmava que "todos sabemos que a nossa inclusão na UME (União Monetária Europeia) nos 

garante maior estabilidade e nos abre novos horizontes" (BBC News).61 Hoje e depois de tudo 

o que se viveu, poderemos considerar que ambos acabaram por ser considerados como tendo 

reinado durante o mais longo período seguido de corrupção política da história da Grécia 

moderna. 

As elites políticas e financeiras gregas concordavam com economistas, políticos e 

outros estrategas europeus de que uma divisa única levaria a importantes benefícios comuns. 

Um relatório da Comissão da Comunidade Europeia intitulado, “Um Mercado, uma Moeda”, 

publicado mais ou menos 10 anos antes da entrada em vigor do euro, realçava o que 

considerava serem os principais benefícios duma divisa única, mas também acentuava alguns 

dos custos a ela associados.62 

Efetivamente, todos os que dominavam a Grécia quer na política quer na economia, 

optaram por ignorar a parte do custos, uma vez que isso significaria terem que enfrentar a 

dura realidade de que a economia grega não reunia condições para entrar numa excessiva 

competição num mercado unificado com uma divisa única, que se previa forte, e concentrou-

se na sua campanha de relações públicas convista a convencer os cidadãos da grande 

oportunidade histórica proporcionada pela adesão à zona euro. 

                                                 
60 A União Económica e Monetária e o Euro. http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/portuguese/C23/ 
(acedido e 15/07/2014). 
61Citações de BBC News em 1 de Janeiro, 2001. Ver http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1095783.stm 
62 Commissão da Comunidade Europeia, "One Money, One Market: An Evaluation of the Potential Benefits and 
Costs of Forming an Economic and Monetary Union," European Economy, Vol. 44 (Outubro 1990). 
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Ninguém quis ver que os riscos eram grandes e se algo corresse mal iam empurrar a 

Grécia para o abismo. 

Contrariamente ao que hoje é reconhecido por todos, considerava-se na Grécia que a 

moeda única ia acelerar a integração económica e o crescimento económico através duma 

competição crescente e duma produtividade mais alta. Ia, mas a questão que se deveria ter 

colocado de seguida, era se a economia grega estava preparada quer para essa integração 

económica, quer para essa competição, e caso não estivesse, qual seria o preço a pagar pela 

decisão, ou até se ela teria retorno e em que condições. 

O turismo grego era, e ainda hoje é, apesar da situação em que a economia ocidental 

se encontra, provavelmente o setor mais importante da economia, assumindo o papel de motor 

do país. A sua localização geográfica e aquilo que oferece a quem a visita, nomeadamente sol, 

praia, e a beleza natural das suas ilhas, os seus principais competidores são os países do 

Sudoeste Europeu destacando-se a Turquia, a Croácia e os países do Magrebe, principalmente 

Marrocos e Tunísia, uma vez que para além de serem seus vizinhos concorriam e concorrem, 

num segmento de mercado semelhante. 

Com a adesão ao Euro, a Grécia perdeu a sua moeda, o dracma63, dando aos seus 

concorrentes uma vantagem competitiva que até aí não tinham. A partir da adesão, a Grécia 

não só não podia desvalorizar a sua moeda, para manter a sua competitividade em relação aos 

seus visitantes provenientes de países com moedas fortes, como o Euro mantinha uma 

valorização constante em relação ao dólar, dando um duplo golpe no seu turismo. 

“Antes do Euro a Grécia devia dinheiro em dracmas, agora deve dinheiro 
em euros. A Grécia não só deve dinheiro em euros, como o controlo do 
banco central encontra-se na Europa. Os Estados Unidos sabem que a 
Reserva Federal comprará obrigações. A Grécia nem pode ter a certeza de 
que o Banco Central Europeu (BCE) comprará obrigações gregas detidas 
pelos seus próprios bancos. Na verdade o BCE ameaça continuar a não 
comprar obrigações soberanas dos países da zona euro, a não ser que façam 
o que diz” (Stiglitz, 2013, p. 304). 

Esta situação acompanhada da subida em flexa dos preços do imobiliários, que 

aumentava substancialmente o preço de construção e manutenção dos hotéis avançava a um 

ritmo que obrigava os operadores turísticos gregos a aumentar constantemente os preços 

perdendo competitividade. 

                                                 
63 Moeda grega antes da adesão ao Euro. 
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De tudo isto resultou uma inevitável perda de competitividade de um setor 

fundamental para a economia grega, demonstrando inequivocamente que a economia do país 

não estava em condições de aderir a uma moeda que se sabia forte, e de que tal adesão 

resultaria na perda da autonomia na política cambial (Phillips, 2014, p. 24). 

4.2.2. A Fuga para a Frente 

Em finais do século XX, eram evidentes as graves fraquezas estruturais que a 

economia grega apresentava. Marcada por uma baixa competitividade, défice de infra-

estruturas e ineficácia das existentes, um mercado de trabalho rígido, capacidade produtiva 

limitada64, várias empresas do sector público financeiramente insustentáveis e uma 

administração pública ineficaz e comprovadamente ineficiente. 

Com uma economia de mercado muito orientada pelo Estado, era controlada por uma 

estrutura oligárquica em que os grandes grupos e homens de negócios, fruto de uma histórica 

e forte aliança com a elite política do país, possuíam a grande maioria da riqueza nacional, 

controlando os meios de comunicação e orientando o programa político e económico. 

 Estávamos pois, perante uma classe capitalista parasitária dependente dum sistema 

de controlo permanente e a viver à conta do orçamento do estado, em que o saque da riqueza 

pública assumia a forma de contratos de obras públicas sempre com uma avultada comissão 

para os políticos envolvidos, acompanhada por uma gigantesca evasão fiscal. 

Os escândalos financeiros e a corrupção65 constituem importantes fontes de criação 

de riqueza na Grécia. Enquanto praticavam políticas populistas que satisfaziam e 

manipulavam os eleitorados, eram prosseguidas estratégias dirigidas a tranquilizar os 

interesses económicos perpetuados do país. 

A história demonstra que todos os governos gregos, desde o restabelecimento da 

democracia, estiveram envolvidos nos mais diversos escândalos de natureza financeira e 

política, delapidando recursos do Estado, transferindo riqueza pública para os privados, 

redistribuindo a riqueza de baixo para cima, sempre no mesmo sentido. Mas se até à crise foi 
                                                 

64 Situação bem patente no gráfico da Revista XXI, n.º 3, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014, pág. 
112  
65 Segundo a Transparency International representada em Portugal pela associação cívica Transparência e 
Integridade, que acompanha a corrupção, dos 27 países que constituem atualmente a UE, a Grécia disputa o 
lugar mais baixo com a Bulgária e a Roménia, enquanto a nível mundial fica entre a Colômbia e o Lesoto. Com 
efeito, a corrupção na Grécia pode ter aumentado ainda mais depois da adoção do euro, uma vez que a nova 
divisa proporcionou à classe política e burocrata inúmeras oportunidades através da entrada de fundos e de 
negócios posteriores a 2000 como foi o caso dos Jogos Olímpicos de 2004 para práticas corruptas. 
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assim, o futuro parece não ser diferente. Agora não serão as elites gregas a conduzir o 

processo, mas os credores e os seus representantes.   

Os subornos e as comissões representavam uma componente integral do modo como 

o país conduzia os seus negócios e a única forma possível, de que os cidadãos dispunham para 

conseguirem acelerar serviços no sector público era a «Fakelaki»66. Conhecida forma de 

entrega de dinheiro dentro de um envelope, usada até à exaustão em praticamente todas as 

transações, abrangendo inclusivamente o acesso a hospitais e médicos, mantendo à distância 

as autoridades fiscais, instalando a corrupção e impedindo a cobrança de impostos. 

Conforme refere Phillips, é hoje público que a Grécia conseguiu a entrada no euro 

falsificando e ocultando o verdadeiro estado da condição financeira do país. Essa fraude foi 

como hoje é conhecido, feita com a ajuda do Goldman Sachs. Poucos anos depois da sua 

entrada, o Eurostat67 anunciou que o défice orçamental grego tinha sido de 4,1 % em 2000; 

3,7 % em 2001 e 2002; 1,7 % em 2003 quando os números fornecidos pelas autoridades 

gregas e que permitiram a sua entrada foram, 2,0 % em 2000; 1,4 % em 2001 e 2002, e de 1,7 

% 2003 e que a dívida grega se situava já em 2000 em 114 % do PIB (Phillips, 2014). 

Mas será que os gregos agiram sozinhos? Será mesmo que as autoridades europeias 

não conheciam a realidade das contas da Grécia, ou se não conheciam pelo menos não 

desconfiavam? Claro que sabiam. 

A estranheza das autoridades europeias é na nossa opinião surpreendente, mais 

parecendo que afinal havia que passar a ideia que algo tinha mudado. Os swaps da Goldman 

Sachs tinham origem num negócio derivado, não cotado em bolsa e como tal desregulado, 

usados exclusivamente para contornar a legislação do tratado de Maastricht68. 

Será mesmo que ninguém tinha dado por isso, ou o que aconteceu foi que como não 

havia forma de manter esta situação escondida e o melhor seria mesmo desmascarar os gregos 

e imputar-lhes todas as culpas?  
                                                 

66 Trata-se de um envelope onde é colocado dinheiro que depois é assim entregue ao subornado.  
67 O Eurostat - Gabinete de Estatísticas da União Europeia é a organização estatística da Comissão Europeia que 
produz dados estatísticos para a União Europeia e promove a harmonização dos métodos estatísticos entre os 
estados membros. 
68 O Tratado sobre a União Europeia conhecido como tratado de Maastricht, foi assinado nesta cidade holandesa 
em 7 de Fevereiro de 1992, tendo entrado em vigor em 1 de Novembro de 1993 e resultou de fatores externos e 
internos. No plano externo, o colapso do comunismo na Europa de Leste e a perspetiva da reunificação alemã 
conduziram a um compromisso no sentido de reforçar a posição internacional da Comunidade. No plano interno, 
os Estados-Membros desejavam aprofundar, através de outras reformas, os progressos alcançados com o Ato 
Único Europeu. 
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Conforme refere Phillips, não restam hoje dúvidas que estes contratos se destinaram 

a ocultar a verdadeira dimensão do estado da economia grega. O pior é que nem se tratava de 

uma inovação própria, até porque já tinham sido utilizados noutros países, como por exemplo 

em Itália sem que tal fosse objeto de qualquer reparo. É hoje evidente, que o objetivo era dar 

uma melhor aparência às contas dos Estados por forma a facilitar o seu acesso à Zona Euro, 

sendo a sua utilização do conhecimento, quer do Eurostat, quer de outras instituições da 

União Europeia (Phillips, 2014, p. 68). 

4.2.3. Jogos Olímpicos o início do fim 

Como é que um país na situação que se encontrava a Grécia poderia organizar, e 

suportar os custos da organização, de um evento mundial ao nível dos Jogos Olímpicos de 

Verão de 2004, sabendo-se que sem dinheiro, teria que construir de «raiz» um conjunto de 

infraestruturas que nunca conseguiria rentabilizar. 

Era claro que se a economia não gerava riqueza para as despesas do evento, seria 

necessário que alguém emprestasse, mais uma, vez dinheiro para uma despesa que todos 

sabiam não ter retorno69.  

Estávamos pois perante mais um escândalo, envolvendo enormes transferências, que 

ocorreu com a realização dos Jogos Olímpicos. Sob muitos aspetos, a organização desse 

evento, foi apenas o preâmbulo para a crise de insolvência que rebentou uns anos depois e que 

já forçou a Grécia a dois resgates70 de grandeza (Phillips, 2014, p. 77) sem precedentes, a fim 

de impedir o efeito de contágio no resto da zona euro. 

A forma obscura como as entidades estatais gregas geram os negócios públicos, o 

custo real dos Jogos Olímpicos ainda hoje se encontra por apurar, e certamente nunca serão 

totalmente revelados. Mas segundo alguns especialistas gregos, os custos finais estarão 

certamente entre os 10 e os 15 mil milhões de euros. 

Além disso, os benefícios de retorno como era previsível, foram insignificantes ou 

quase nulos, restringindo-se apenas ao tempo de duração dos jogos. A maioria esmagadora 

dos locais desportivos estão hoje completamente inativos e as instalações em volta da Aldeia 

Olímpica nunca foram verdadeiramente aproveitadas, encontrando-se a sua maioria 

                                                 
69 Em 2004 já era conhecida o encobrimento da real situação da economia grega.  
70 O primeiro em Maio de 2010 no valor de 110 mil milhões de Euros, dos quais apenas foram entregues 73 mil 
milhões, e o segundo em Março de 2012 no montante de 130 mil milhões acrescidos do valor não entregue do 
primeiro pacote no montante de 34,5 mil milhões.  
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abandonadas e em profundo estado de degradação, em consequência do abandono e do 

vandalismo que logo após o termo dos jogos se verificou71. 

Imagens recentes do fotógrafo Milos Bicanski, publicadas no jornal americano The 

Baltimore Sun72, permitem-nos aferir o estado de degradação em que se encontram as 

infraestruturas e o completo abandono a que foram votadas, dando-nos a ideia do que 

significa desperdiçar dinheiro para uma glória tão efémera.   

Só para termos uma ideia da dimensão da situação e das inevitáveis consequências 

financeiras que daí teriam que resultar, o Estádio Olímpico construído para o evento, cuja 

previsão inicial de custo era 3,1 milhões de euros acabou por ter um custo final de 399 

milhões, ou seja, o custo final superou o previsto em cerca de 130 vezes. 

Os males e as anomalias da cultura política grega são realmente espantosos quando 

pensamos que a Grécia é um estado membro da União Europeia. 

A economia subterrânea da Grécia gera fundos a rondar os 30 %73 do produto interno 

bruto oficial; a evasão fiscal está tão generalizada que cobre praticamente todos os aspetos da 

sociedade, só superada pelos países do leste europeu, e a percentagem de pessoas com 

pensões de invalidez ou de reforma antecipada por velhice excede em muito a de qualquer 

outro país da UE. 

Os escândalos políticos e os crimes financeiros – muitos deles de proporções 

gigantescas e com implicações legais e políticas tão graves que, em qualquer outro país, 

levariam à queda de governos inteiros e a pesadas condenações a cadeia para os culpados – 

passaram, e infelizmente ainda hoje passam, rotineiramente sem qualquer punição. 

4.2.4. A negação de 2008 

Quando rebentou a crise global, a economia grega já tinha entrado numa fase difícil, 

em que a expansão do PIB começou a abrandar em 2008. Com efeito, o sector industrial tinha 

entrado numa fase de recessão já em 2005. Em 2008, o indicador da produção industrial tinha 

caído 4,2 % e atingira um declínio de 10 % em 2009.74 Contudo, quando a crise chegou à 

                                                 
71 Pudemos verificar a situação em vista efetuada a Atenas em Agosto de 2012.  
72 Fotografias que nos mostram o completo estado de abandono e degradação em que se encontram as 
infraestruturas dos Jogos Olímpicos. 
73 Mas não é mesmo um problema periférico, uma vez que na Holanda esse valor é de 29% e na Dinamarca 23%.  
74 Dados da Autoridade Estatística Grega. 
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Grécia, toda a gente se encontrava num aparente e inexplicável estado de negação, incluindo 

como vimos importantes responsáveis da UE. 

Assim, em Outubro de 2008, Kostas Karamanlis, na altura primeiro-ministro da 

Grécia e líder do partido conservador Nova Democracia, declarou num discurso aos seus 

quadros que a economia grega estava suficientemente «escudada», contra os efeitos da crise 

económica graças aos ajustamentos estruturais que o seu governo tinha iniciado. E o seu 

principal opositor político, o líder do PASOK, George Papandreou, garantiu aos seus 

concidadãos que havia muito dinheiro disponível e que, se fosse eleito, o seu governo 

conseguiria arranjar o dinheiro para a população trabalhadora, tal como tinha sido arranjado 

para a salvação dos bancos. 

Claro que nada disto correspondia à realidade, até porque os políticos sabiam que o 

dinheiro gerado pela economia grega não era suficiente para salvar os bancos, quanto mais 

para salvar em simultâneo os bancos e o povo, no entanto insistiam na mentira. E quando 

tivessem que ser feitas escolhas salvavam-se os bancos, mas não se salvava o povo, até 

porque essa salvação teria sempre que vir mais uma vez do exterior, e como tal, nunca seriam 

nem o povo grego nem os seus governantes a decidir a prioridade. 

Mas o exemplo mais problemático da falta de vontade por parte dos responsáveis 

públicos dirigentes em reconhecer o problema que a Grécia iria enfrentar veio dos próprios 

dirigentes da UE: assim, o Comissário da UE, Joaquim Almunia75, anunciava à comunicação 

social em finais de Fevereiro de 2009 que "a economia grega está em melhores condições em 

comparação com as condições médias na zona euro, que se encontra atualmente em recessão".  

Porque é que as elites políticas gregas e da UE foram incapazes e não quiseram 

enfrentar a gravidade da situação grega antes de as coisas ficarem fora de controlo? 

Esta questão torna-se ainda mais premente à medida que a crise grega se aprofunda, 

ameaçando de colapso em colapso toda a zona euro, e as elites da UE se contentam em ir 

dizendo que «estamos no bom caminho» frase que ainda hoje é utilizada com frequência pelas 

autoridades da EU e FMI, quer dos estados intervencionados como é o caso de Portugal, sem 

que existam resultados que realmente confirmem a bondade das medidas tomadas. 

 Mas como já vimos, a crise da dívida soberana da Grécia não surgiu do nada. 

                                                 
75 Foi comissário europeu dos assuntos económicos e monetários entre 2004 e 2010. 
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Embora possa ter sido precipitada pela crise financeira global de 2008 com o défice a 

saltar para 15,4 % do PIB como se viu já há muito estava na forja. 

Era, com efeito, uma bomba relógio prestes a explodir. Tal como veio a indicar a 

análise do contexto histórico da economia política da Grécia que se seguiu. O modelo grego 

de crescimento económico era profundamente defeituoso e continha inúmeras contradições 

graves que estavam prontas a detonar. 

Na Grécia, quer o sistema fiscal quer a eficácia de cobrança de impostos sempre 

estiveram muito abaixo do necessário para as condições exigidas pela economia do país. A 

evasão fiscal sempre foi evidente e nunca houve intenção de a combater. Perante tal 

ineficácia, a solução era um défice contínuo e o lançamento duma enorme provisão de dívida 

nacional a qual se situou sempre muito acima de 100 % do PIB. 

Conforme refere Phillips, o plano de resgate que entrou em vigor no verão de 2010 

tem sido uma catástrofe social e económica para a Grécia enquanto país e para os gregos 

enquanto povo (Phillips, 2014). 

Acelerou a espiral descendente da economia e tem submetido a população grega - em 

especial aqueles que são menos responsáveis pela crise - a medidas económicas extremas que 

reduzem o poder de compra, aumentam a insegurança, o desemprego e a pobreza e até a 

igualdade de género. 

A lógica da economia dos ajustamentos estruturais neoliberais que inclui 

liberalização do mercado de trabalho, fortes cortes orçamentais, grandes reduções nas pensões 

sociais e nos salários, fortes aumentos nas taxas dos impostos, aumento da taxa de IVA tem 

sido uma tragédia para o povo grego, hipotecando o seu futuro. 

A privatização de património estatal a preços muito abaixo do seu valor normal76 e o 

espesso pacote financeiro que comportava inicialmente uma taxa de juro a roçar o usurário 

com variações entre os 4,9 % e os 5,9% - enquanto os países, em especial Alemanha, França e 

a Holanda pagavam taxas de juro muito mais baixas (Phillips, 2014, p. 72) – muito mais alta 

do que a Grécia podia ter obtido em empréstimos no mercado de crédito internacionais se não 

lhe tivesse sido fechada essa porta. 

                                                 
76 É certo que quem está obrigado a vender património para solver dívida e se encontra sobre forte pressão dos 
credores, vê o seu património desvalorizado acaba por vender muito abaixo do preço. 
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Esta mistura explosiva de medidas conduziu a um colapso devastador da base 

produtiva do país, a um desemprego desenfreado, a uma pauperização acrescida, ao mau estar 

social, ao descontentamento político e ao aumento da taxa de criminalidade. 

Conforme refere Phillips, o fracasso desmoralizante dos planos de salvação impostos 

à Grécia, e os acordos que os acompanharam, para reformas neoliberais extremas da 

economia grega, provavelmente reflete-se melhor no facto de que, desde que entraram em 

vigor, a dimensão da dívida tem aumentado brutalmente, e todas as projeções indicam que vai 

continuar a aumentar nos próximos anos (Phillips. 2014) 

O acordo do segundo resgate previa que os rácios da dívida para o PIB chegassem a 

um máximo de 167% do PIB para 2013, no entanto as revisões realizadas logo em outubro de 

2012 pelo parlamento grego já corrigiam para189% do PIB, referindo a possibilidade de um 

máximo de 192% em 2014 (Phillips, 2014, p. 83).  

O desemprego sofreu a mesma sorte, aumentando em todas as faixas da população 

para valores insuportáveis, atingiu no início de 2013 uma taxa de cerca de 27% segundo os 

dados publicados pela organização grega de estatísticas (Phillips, 2014, p. 101)77 

substancialmente superior quando falamos de mulheres ou de jovens. 

De acordo com o Centro Nacional de Investigação Social, no «Retrato Social da 

Grécia 2012» e Instituto do Trabalho GSEE – EDEDY «A economia e o emprego gregos, 

Relatório Anual 2012» o salário mínimo nacional na Grécia caiu para menos de 50% do 

salário equivalente médio da maioria dos países europeus, quando antes da crise se situava 

60% acima. Enquanto o valor do subsídio de desemprego sofreu cortes violentos sendo 

atualmente de apenas 365 euros mensais, para além de deixar de fora a maior parte dos 

desempregados, que por uma razão ou outra deixara de ser elegíveis (Phillips, 2014, p. 100). 

Os funcionários públicos são também uma classe de trabalhadores a abater ao serem 

considerados os grandes responsáveis pelos problemas que o país atravessa. 

Só para se ficar com uma ideia da situação vivida na função pública, o governo 

aceitou reduzir o número de trabalhadores em 150.000 até 2015, passando dos 768.000 

existentes em 2010, número em linha com a média da EU, para pouco mais de 600.000 

(Phillips 2014, p. 100).    
                                                 

77 Phillips, cita dados de fevereiro de 2013 Autoridade Estatística Helénica «Labour Force Survey Press 
Release» da República Helénica. 



 

53 
 

O sector do pequeno comércio também tem sido duramente atingido, porque a 

procura afundou-se num recorde jamais visto. No centro de Atenas, a situação é aterradora, 

com um número brutal de lojas comerciais encerradas, não exageramos se afirmarmos que, 

um em cada três estabelecimentos comerciais já encerrou as suas portas78. 

4.2.5. Os números da calamidade 

Ficam aqui alguns números que nos dão que pensar (Phillips 2014, p. 94, sg.): 

• Em Outubro de 2008 o número de desempregados na Grécia rondava os 

373.500 representando 7,5 % da população ativa, sendo em Outubro de 2012 

de 1.347.700 representando 26,8 %; 

• Entre 2009 e 2012 encerraram 122.000 PME; 

• No final de 2012, 13% da população ativa era incapaz de auferir rendimento 

suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas; 

• Em 2013, o desemprego entre os jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos, 

era superior a 60% o que faz com que dois em cada três se encontravam 

desempregados; 

• O serviço da dívida atingiu números astronómicos. De acordo com o 

orçamento de 2012 os juros pagos absorvem 2,5 vezes mais do que as 

pensões; 3,5 vezes mais do que a despesa com a saúde ou dez vezes mais do 

que a despesa com a educação; 

• A Grécia tem cerca de 31% da população em risco de pobreza ou exclusão 

social, a maior percentagem da Europa só ultrapassada pela Bulgária, 

Roménia, Letónia e Lituânia; 

• A taxa de suicídios aumentou entre 2009 e 2011, 137%; 

• Cerca de 30% das crianças vivem em situação de pobreza ou exclusão social; 

• Perto de 40% das famílias são incapazes de garantir as despesas básicas das 

suas casas; 

• Com o encerramento de mais de 1.000 escolas, as crianças de algumas ilhas e 

das regiões rurais e montanhosas pura e simplesmente foram excluídas do 

sistema educativo por incapacidade de deslocação; 

                                                 
78 Situação que tivemos oportunidade de verificar pessoalmente em visita realizada à Grécia em Agosto de 2011 
e 2012. 
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• Os salários gregos em consequência dos cortes salariais, do aumento dos 

impostos e do enfraquecimento dos contratos coletivos, registaram um 

decréscimo de cerca de 40%; 

• Algumas categorias de pensões baixaram para valores inferiores a 300,00 €, 

quantia muito abaixo do nível mínimo necessário para suportar o custo de 

vida (Phillips, 2014, p. 100 a 102). 

4.2.6. Teremos que tirar ilações 

 As medidas de austeridade, assim chamadas eufemisticamente, não conseguiram 

cumprir nenhuma das suas alegadas metas e objetivos, provando mais uma vez que persistir 

no caminho da austeridade não vai resolver os problemas. 

Segundo as projeções iniciais UE/FMI79, os ajustamentos estruturais ajudariam uma 

recuperação imediata da economia grega, reduziriam os défices e o endividamento, e 

permitiriam que a Grécia regressasse aos mercados internacionais de crédito em meados de 

2011. Nenhuma destas três projeções se concretizou, tendo ficados todas bem longe dos 

objetivos a que se propunham. 

 Em vez da anunciada recuperação, existe uma recessão em aprofundamento. O PIB 

continua a diminuir a uma taxa média anual a rondar os 5%, com os níveis da dívida a 

aumentar para números incomportáveis. 

Independentemente do que se diz ultimamente, e de acessos pontuais, a Grécia está 

agora excluída dos mercados internacionais de crédito indefinidamente, pelo menos com taxas 

que a sua economia possa sustentar. 

Num mundo racional e justo, todos os responsáveis da UE, do FMI e do governo 

grego são culpados por terem imposto um programa económico enganador e inconsequente, 

que levou a Grécia a um beco sem saída, seriam dispensados imediatamente dos seus cargos e 

forçados a assumir as suas responsabilidades, no entanto, nada disso aconteceu, nem vai 

acontecer, até porque se pode dizer uma coisa hoje, e o seu contrário amanhã, sem que se 

tenha que assumir qualquer responsabilidade pelo erro. 

Não podemos esquecer a história grega, porque a história de um país e de um povo, 

não pode nem deve nunca deve ser esquecida. 

                                                 
79 União Europeia / Fundo Monetário Internacional. 
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Em tempos remotos com justiças diferentes, líderes destes, irresponsáveis e cruéis, 

acabavam muitas vezes com a cabeça cortada. Não perfilhamos esta justiça, mas temos que 

ser mais sérios para não escravizarmos uns e ilibarmos outros.  

As medidas impostas estão já a conduzir o país para caminhos que se podem tornar 

de difícil ou até impossível controlo. Julgamos que a manutenção destas medidas terão 

consequências sérias para a Grécia, mas também para a Europa e para o mundo. 

A localização geográfica da Grécia é particularmente delicada e potenciadora de 

conduzir à abertura de uma crise, uma vez que em nosso entender o fato da sua periferia se 

situar tão a oriente poderá abrir caminho a tensões de consequências imprevisíveis. 

Julgamos que os dirigentes europeus ainda não entenderam que a Europa já não está 

no centro da política mundial. Se calhar podendo até afirmar-se que já vivemos 

completamente num mundo sem europeus, ou onde estes no mínimo são dispensáveis. 

Até para os europeístas mais insensíveis, é hoje claro que a Europa está a perder 

influência e poder em todas as frentes, quer em termos políticos, comerciais, demográficos e 

até em termos militares. 

Esquecendo o aparecimento e influência de novas potências, os europeus mantêm a 

fantasia de que continuam a ter uma legitimidade especial no interior da comunidade 

internacional, mas, na verdade desde o início do século XXI que essa legitimidade e 

influência têm perdido fulgor, ao ponto de podermos afirmar que estarão neste momento no 

nível mais baixo de sempre em relação ao resto do mundo. 

Os novos equilíbrios mundiais e a ascensão de novas potências deveriam ser ponto 

de reflexão para que os dirigentes europeus se concentrassem na criação dos meios 

necessários para que a Europa se torne, no seu todo, mais forte, o que só será possível se a 

mentalidade dos povos do norte se alterar no sentido de acolher no seu seio todos os povos em 

igualdade. 

Os dirigentes europeus, deveriam já ter concluído que integrar países na União 

Europeia, com o objetivo de tornar os seus povos “serventes” de uma mão-de-obra barata 

próximo de “casa” e assim evitar o trabalho de ter que deslocar empresas para a Ásia ou para 

a América Latina, conduzirá a uma desintegração com consequências para todos os europeus, 

mas porventura até mais grave para os do norte e centro da Europa. 
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Promover políticas que se destinam quase exclusivamente a proteger e tornar mais 

ricos um número cada vez menor de pessoas em detrimento da perda de salários e direitos 

sociais dos povos não será certamente o caminho. 

A Grécia está hoje obrigada a tomar medidas que nenhum país da europa central 

tomaria sem porventura reagir ou mesmo fomentar uma guerra80, com provocações que 

obrigam hoje o estado a ter que colocar à venda terrenos nas sua próprias praias.81  

Algumas das propriedades provocaram especial polémica por estarem em zonas 

protegidas como a Rede Natura 2000, zonas de proteção da biodiversidade de espécies raras 

ou ameaçadas, como as da ilha de Elafonisos, na costa do Peloponeso 

  As praias e as zonas turísticas são apenas uma das batalhas dos gregos contra as 

privatizações. Estão à venda 38 aeroportos, 12 portos, a companhia de eletricidade, do gás, 

caminho-de-ferro, uma petrolífera, autoestradas, entre outras coisas. Será este o melhor 

caminho? Será que a privatização de quase tudo terá como objetivo libertar o Estado de 

despesas? 

Em nossa opinião existem recursos que têm que depender sempre dos Estados, não 

basta regular, porque só regular conduz aquilo que aconteceu no setor financeiro. Se o 

objetivo é ajudar os Estados a libertarem-se de dificuldades, seria muito mais lógico fazer 

depender essa ajuda da implementação de regras de gestão rigorosa por parte desse Estado, 

pois a exigência de privatização de determinados setores aparenta objetivos que vão muito 

para além da mera ajuda.  

“A empresa lida com a produção de riqueza e visa o lucro. A política, 
mesmo assumindo que deve salvaguardar o bem-estar da sociedade, tem 
funções muito mais abrangentes, algumas de carater não económico, 
mesmo que, como todas as outras, necessitem de recursos financeiros para 
as aplicar. 
A política visa a governabilidade das sociedades, nomeadamente com duas 
funções essenciais de carater não económico e não lucrativo, a segurança e 
a justiça. As empresas conflituam e conflituarão necessariamente com estas 
duas funções se por qualquer razão tiverem que assumir estes encargos. O 
lucro aniquila a função de segurança e de justiça universal que deve ser o 
diapasão da política e do Estado que ela serve. E nem é preciso considerar 
esta proposição de forma teórica. Na Idade Média a privatização da justiça 
nas mãos da nobreza significava muitas das vezes nenhuma justiça. Os 
exércitos de mercenários são o exemplo paradigmático de falta de 

                                                 
80 Estará sempre presente a II guerra mundial, qual a sua origem e quem e em que circunstâncias a provocou. 
81 Conforme consta da bibliografia consultada, no site oficial da República grega encontram-se publicitas as 
propriedades que se encontram à venda. 
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segurança, visto que visam apenas lucrar com a mínima possibilidade de 
risco. Assim, se a economia assumisse a função da política, ou desvirtuaria 
o Estado, ou desvirtuar-se-ia na função de viver apenas para o lucro” 
(Fernandes & Osório, 2004, p. 127). 

 

A troika de credores formada pela UE, FMI e BCE, estabeleceu uma meta de 1,5 mil 

milhões de euros que a Grécia deve conseguir através de privatizações em 2014 baixando 

muito o objetivo inicial que era de 3,5 mil milhões (Phillips, 2014), até porque sempre soube 

que essa meta era impossível para um país com uma economia destroçada.    

A saudação nazi entre os jovens gregos e a ascensão do partido Aurora Dourada na 

Grécia que elegeu um número significativo de deputados para o parlamento grego, são um 

sinal de alerta que a todos deveria dar que pensar. 

“O esclarecimento sério das fraudes orçamentais, não os desvios mas sim 
as desonestidades praticadas certamente com cumplicidades dentro da 
Administração Europeia, terá de ser levada a cabo. O Tribunal de Contas 
Europeu e o OLAF – Organização de Luta Antifraude terão capacidades e 
certamente competências legais para detetar e ajudar à responsabilização 
das fraudes sistemáticas cometidas na Grécia, com a cumplicidade de 
alguns operadores financeiros norte-americanos, já em boa parte 
desmascarados nos próprios E.U.A (Ferreira, 2012, p. 134)”. 

Era este o caminho para a credibilização das instituições europeias, e certamente 

daria um contributo decisivo para a pacificação das relações entre Estados e para a 

estabilização dos chamados «mercados». 

Infelizmente, passado todo este tempo sem que nada tenha sido feito, tal já não é 

possível uma vez que o tempo para que pudesse produzir efeito já se encontra de longe 

ultrapassado. A justiça fora de tempo deixa de ser justiça porque perde o dever fundamental 

de corrigir em tempo útil. 

Então teremos que deixar aqui uma questão que nos parece de todo pertinente. 

Porque não foi feita? 

A resposta ficará certamente reservada para anos longínquos, quando for contada a 

história de alguns povos vivida durante este período. 
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5. PORTUGAL 

5.1. O País 

Portugal é o país que todos conhecemos, com uma história rica de muitos séculos e 

com um passado que a todos nos deve orgulhar, independentemente de termos tido períodos 

em que poderíamos ter feito melhor. No entanto, a história nunca se apaga, e a história de um 

povo ainda menos.  

5.1.1. Não poderíamos escapar 

 A crise internacional, e os ataques especulativos, resultante dos problemas criados 

pelo subprime americano e suas consequências na Europa, repercutiram-se como era de 

esperar prontamente em Portugal, agravando fortemente os problemas estruturais muito 

assentes na baixa produtividade da nossa mão-de-obra, e na fraca competitividade da nossa 

economia (FFMS, 2013, p. 66)82, e dependência do crédito bancário. 

A conjugação destes fatores teria inevitavelmente que provocar uma enorme 

destruição do frágil aparelho produtivo existente, com a consequente inutilização de recursos 

materiais e humanos, criando um enorme aumento do número de desempregados, número 

esse muito maior do que aquele que a economia resultante dos acontecimentos poderia 

realmente suportar. 

É este novo paradigma que nos convoca para uma mais aprofundada reflexão sobre a 

natureza da crise portuguesa, a exigir uma avaliação criteriosa das suas causas e efeitos, mas 

também para indicar caminhos e medidas que devam ser seguidas, e que claramente vão 

exigir uma envolvência comportamental e de ação por parte dos vários setores da economia, e 

do Estado. Ninguém se pode distanciar desta necessidade. 

Não poderemos omitir, porque se o fizéssemos estaríamos a não querer encarar a 

realidade de frente - iniciando esta abordagem logo à partida de forma errada - que os fatores 

que explicam a crise estrutural por que passa a economia portuguesa são variados e não 

                                                 
82 O PIB per capita português era em 2011, 19.666,2 PPS ocupando a 19ª posição entre os países da EU a 27, 
enquanto a média europeia era de 25.143,3 PPS – “Retrato de Portugal na Europa”, Indicadores 2011.   
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resultam exclusivamente da crise mundial, pelo que teremos que iniciar esta abordagem não 

em 2000, ou 2007, mais algum tempo antes. 

5.1.2. Poderia ser diferente? 

"Nós entrámos no euro, só que pertencer ao euro obrigava-nos a ter uma 
determinada forma de vida de formiga e nós, adotamos uma forma de vida 
de cigarra. Achámos que entrar no euro era vida fácil, porque os primeiros 
anos de facto foram anos fáceis, nós convencemo-nos que o euro nos dava 
vida fácil, com pouco trabalho e muito consumo, e bloqueamos a nossa 
capacidade de crescimento. 

 "É uma ilusão muito grande neste país que investir em obras é o que faz 
crescer o país e todo o investimento que foi feito foi mal feito. 

“Eu não ponho em causa se as obras foram úteis ou não, a única coisa que 
eu ponho em causa é que não geraram capacidade produtiva, não geraram 
potencial para gerar riqueza" 

"O maior favor que a União Europeia poderia fazer a Portugal seria libertar 
as verbas destinadas ao país para que as dívidas fossem liquidadas. Neste 
momento, o maior favor que a UE nos podia fazer era primeiro libertar os 
fundos todos deixando de os afetar seja aquilo que for e deixá-los utilizar 
para pagar a dívida. Era o melhor serviço que nos podiam fazer"83 

Em nosso entender, este discurso tal como foi proferido, faz parte da narrativa que ao 

longo dos últimos anos nos foi sendo «vendida», culpando os portuguese, da mesma forma 

que os gregos, e os espanhóis, por uma crise que não só não era só deles, como não foram eles 

que a provocaram. 

Com exceção do último parágrafo, tudo o resto parece tratar-se do prognóstico do 

resultado de um jogo algum tempo depois de este ter terminado. 

É claro que até para o cidadão comum, é hoje evidente, que muitas coisas não foram 

feitas da melhor maneira, e certamente nem sempre as opções que foram tomadas foram as 

melhores. Até pela forma como a Europa foi derivando após a criação do euro, em que era 

visível, que enquanto um grupo de países ia ficando mais endividado, o outro ia gerando 

riqueza que destinava a financiar a sua economia, ao mesmo tempo que desenvolvia a sua 

indústria, e vendia os seus produtos, através dos empréstimos que os seus bancos iam fazendo 

aos primeiros. 

                                                 
83 Vitor Bento, conselheiro de Estado e professor de Economia, na conferência "Portalegre no século XXI: na 
Rota do Desenvolvimento", promovida pelo município local, Fundação Robinson e Instituto Politécnico de 
Portalegre em maio de 2011. Jornal de Notícias. 
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Mas então estes comentários que infelizmente vão sendo ouvidos diariamente, e que 

em surdina vão criando um sentimento de culpa, e até de dúvidas aos portugueses84, vêm 

principalmente de quem? 

Vêm de uma parte da classe política e económica, muitos dos quais com 

responsabilidade, até porque em muitos casos tiverem responsabilidades – diretas ou indiretas 

- em muitos períodos da governação do país, e que, até 2008 pouco mais diziam do que o que 

estava mal era apenas despesismo resultante do excesso de «gorduras do estado», ou daqueles 

como é o caso, que sempre estiveram ligados ao mundo dos negócios, da banca e da 

economia, e que eram os maiores conhecedores dos estados das coisas, mas nunca disseram 

nada porque os interesses que representavam, estavam para eles muito acima daquilo que era 

o interesse nacional. 

A retórica da responsabilização dos povos em questão, na maioria dos casos pelos 

próprios nacionais desses estados85, tem hoje objetivos bem claros. 

Enquanto se responsabilizam os povos, desresponsabilizam-se os verdadeiros 

culpados. Os mesmos que proferem o discurso retórico são os que todos os dias nos vão 

dizendo que não existem alternativas, e que a alternativa aos nossos desvaneios é concordar 

com tudo o que nos é imposto, sem tão pouco podermos dar a nossa opinião, ou tentarmos 

através do diálogo firme, correto e responsável impor os nossos direitos em instituições como 

a União Europeia. 

Vejamos então alguns números que nos ajudam a perceber aquilo que dizemos.  

Sem desresponsabilizarmos ninguém por erros cometidos, como terá que ser 

reconhecido por todos, em setembro de 2007, Portugal era um país muito diferente do que é 

hoje. 

Conforme refere Cravinho, Portugal tinha uma dívida pública de 68,4 % do PIB 

(Cravinho, 2014, p. 29), muito em linha com a média da zona Euro, e cerca de metade do que 

tem atualmente, passados cinco anos, quatro deles vividos com uma austeridade extrema. 

                                                 
84 Aos Portugueses e não só pois esta retórica dos neoliberais europeus destina-se a oprimir todos os povos do 
sul, tentando criar nos seus povos sentimentos de culpa. 
85 Ao contrário do que acontece por exemplo em Espanha, Portugal é um exemplo flagrante da culpabilização 
exclusiva do seu povo pelos erros do passado, por parte de uma elite política e económica que todos os dias 
através do acesso aos meios de comunicação social aproveita para o fazer.  
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Mas uma comparação importante é por exemplo em relação ao ano de 1995 em que 

esta era na ordem dos 60 % (Cravinho 2014, p. 37), o que mais uma vez vem desmistificar a 

questão de que tudo resultou do período compreendido entre os anos de 2004 e 2008, e que 

como nos queriam fazer crer em 2010 e 2011, tudo resultava apenas de erros recentes da 

economia interna e nada tinha a ver com erros do passado e com os efeitos da crise mundial. E 

este é um dos grandes pecados dos políticos portugueses, que não tem paralelo na maioria dos 

países europeus, por exemplo na nossa vizinha Espanha, onde nunca vimos a oposição 

empurrar o país para o abismo do resgate, os resultados estão hoje à vista.   

Relativamente à dívida em 2010 a situação era a seguinte: 

• 63% das famílias portuguesas não tinha qualquer dívida quer a bancos quer a 

qualquer outra instituição financeira; 

• 24,5 % da divida das famílias resultava do empréstimo contraído para 

aquisição da sua habitação principal; 

• 3,3 % a dívida resultava do empréstimo para compra de um segundo imóvel; 

• 13,3 % tinham contraído empréstimos para outros fins; 

• 7,5 % estavam a pagar empréstimos obtidos através de cartões de crédito ou 

linhas de crédito a descoberto; 

• 57,5 % das famílias com créditos situavam-se nos 10 % das famílias com 

maior rendimento; 

• 18,7 % das famílias com créditos situavam-se no grupo dos 20% com menos 

rendimento; 

• A dívida mediana da classe de rendimentos mais elevada era cerca de duas 

vezes maior que a da classe de rendimentos mais baixa; 

• A dívida mediana da classe de riqueza mais elevada era cerca de seis vezes 

maior que a da classe de riqueza mais baixa (INE, 2012, p. 11 a 15)86 

5.1.3. A entrada na CEE foi mesmo um êxito? 

Mas afinal o que é que acontece entre 1986 e 2007? 

                                                 
86 Inquérito à situação financeira das famílias 2010, Banco de Portugal e INE, publicado em 2012. 
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Entre 1986 e 1991, a economia portuguesa cresceu a uma taxa média anual de 5,4%, 

os salários reais aumentaram mais de 5% ao ano, o consumo privado subiu a um ritmo 

superior a 4% e o desemprego desceu de 10,4% para 4,8%. Estes indicadores pareciam 

sustentar o êxito da entrada na CEE em 1986, particularmente quando articulados com o 

avultado investimento estrangeiro realizado em Portugal nesse período, e com as avultadas 

transferências dos fundos estruturais.  

Na verdade, tais progressos não resultaram exclusivamente da entrada na CEE ou de 

qualquer brilhante estratégia económica dos políticos de então. O que realmente acontecia, era 

que a sua conjugação, permitia ocultar problemas e insuficiências, que associados aos fatores 

externos resultantes da crise da dívida de 2008 haveriam de nos conduzir ao drama que hoje 

vivemos. 

Conforme refere Barreto, citando o Professor Silva Lopes87, pessoa que 

consideramos insuspeita, refere que a chave do avanço que aconteceu entre os anos 1986 e 

1991 residiu sobretudo na melhoria substancial dos termos de troca da economia portuguesa 

onde o valor do petróleo e o do dólar diminuíram para quase metade, vividos num clima 

internacional expansivo (Barreto, 1996, p. 243 a 246)88. 

Diante destes fatores externos, emergiu o aumento gigantesco do défice comercial de 

Portugal com os países da então CEE, que terá passado de um saldo positivo em 1985 para 

um saldo brutalmente negativo em 1991, que quase passou despercebido, uma vez que o que 

nos ia sendo dito era algo bem diferente, ou seja, que o impacto dos fundos comunitários e do 

investimento estrangeiro na economia portuguesa estava a produzir um milagre, ficando a 

ideia de que o núcleo duro europeu, formado pela França e pela Alemanha, estaria empenhado 

na consolidação da democracia portuguesa e fortemente determinado numa Europa coesa e 

solidária, de acordo com os princípios dos seus fundadores. 

Olhando para trás e até depois dos últimos comportamentos das autoridades 

europeias, parece que afinal nos venderam uma ilusão, ficando a ideia que o que se escondia 

por trás da política de coesão e solidariedade era a aplicação do neoliberalismo e do domínio 

das economias mais fracas pelas mais fortes. Era a desindustrialização e a dependência 

económica de Portugal e das periferias europeias ao capital financeiro e industrial, 

                                                 
87 Pessoa de prestígio reconhecido e que foi governador do Banco de Portugal e Ministro das Finanças.  
88 Barreto, António, A situação social em Portugal, 1960-1995, Lisboa, ICS/Universidade de Lisboa, 1996, A 
economia portuguesa desde 1960. 
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concentrado sobretudo na Alemanha, mas com agentes nacionais em todos os países 

sobretudo através da banca. 

Esta serenidade aparente manteve-se entre 1992 e 1998, anos dominados pela 

preparação dos estados para criação do Euro, estas realidades e a perda parcial do controlo 

nacional de certas variáveis macroeconómicas89 continuaram a não levantar polémicas de 

maior. O PIB continuou a crescer a uma taxa média de 2,8% ao ano, a convergência com o 

PIB per-capita europeu prosseguiu o seu caminho normal, os fundos comunitários 

continuavam a não faltar, e o desemprego nunca mais voltou aos dois dígitos como no 

passado recente. 

Contudo, o nosso desequilíbrio continuou a aumentar. O agravamento da taxa de 

autoaprovisionamento de boa parte dos produtos agrícolas, em resultado da motivação para o 

abandono da agricultura, da desmontagem das nossas pescas e da desindustrialização em geral 

prosseguiu o seu caminho90 (Apêndice 3, Gráfico 8,9). 

No que diz respeito ao emprego, a ideia que ficava, era que esse efeito não se fazia 

sentir. No entanto, era apenas aparência, resultante em boa parte do emprego na construção 

civil, e no comércio e serviços com esta relacionados, que ia absorvendo os desempregados da 

indústria, da agricultura e das pescas, pois como podemos ver, entre janeiro e dezembro de 

2008 com o início da crise do financiamento bancário, a queda do emprego foi brutal e o 

drama do desemprego faz-se sentir de imediato (Apêndice 4, Gráfico 10).  

Como consequência, os défices da balança corrente e de capital, principalmente com 

os países da UE, abrem caminho para a realidade que vivemos hoje (Apêndice 4, Gráfico 11). 

Embora fisicamente só tenha começado a circular em 1 de janeiro de 2002, 

concordamos com Amaral (2013) quando refere que o Euro liquidou a política monetária 

independente dos países que a ele aderiram logo a partir de 1999, acabando com a autonomia 

cambial das moedas nacionais, como o Escudo no caso português. 

                                                 
89 Os critérios do Tratado de Maastricht obrigavam a que o défice orçamental não devia exceder 3% do PIB, a 
dívida pública 60% do PIB e a inflação não podia ultrapassar mais de 1, 5% da média dos três países da UE com 
menor inflação. 
90 Não podemos esquecer a quantidade de fundos que o país ia recebendo para abdicar da agricultura e das 
pescas. 
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Desde 1999 que Portugal ficou preso ao câmbio fixo do Euro, sem possibilidade de 

desvalorizar ou apreciar a sua moeda produzindo os equilíbrios necessários para competir no 

mercado mundial e limitar as importações. 

É claro que o nosso problema atual e o agravamento das insuficiências anteriores não 

derivam exclusivamente da nossa adesão ao Euro, que como refere Amaral, assentou em 

bases injustas favoráveis aos interesses alemães (Amaral, 2013, p. 57). Longe disso, pois não 

podemos esquecer o papel determinante da crise financeira mundial de 2008, mas a verdade é 

que a maioria dos dados macroeconómicos com exceção da inflação e da taxa de juro se 

agravaram após a sua entrada em vigor e a nossa consequente adesão. 

Entre 1999 e 2010, o PIB português só cresceu a uma taxa fraca e insuficiente de 

0,6%, e a convergência do PIB por habitante com a União Europeia inverteu-se. Enquanto o 

défice comercial com os países da UE evoluiu para o valor astronómico de 16,4 mil milhões 

de euros em 2009, tendo triplicado ou quadruplicado em média os défices comerciais, durante 

a primeira década do século XXI, face às médias anteriores à entrada em vigor do Euro (INE, 

2010, p. 21).91 

Concordamos com Pais Mamede, quando este refere que o que devíamos tentar 

compreender, não era tanto para os períodos de despesa pública ou até se estes foram 

excessivos, mas qual o motivo pelo qual a nossa economia não foi capaz de “obter bons 

desempenhos” em linha com as restantes economias europeias sem ser dessa forma (Phillips, 

2014, p. 200).  

5.2. Dívida Pública Dívida Privada 

5.2.1. A Dívida das empresas e dos particulares 

Na realidade o consumo quer das famílias quer do estado aumentou muito pouco, o 

que efetivamente mudou muito neste período foram as importações que passaram de 34% do 

PIB em 1995 para 40% em 2007, uma vez que ao logo da primeira década, fomos assistindo 

ao declínio das empresas portuguesas do setor primário, com a consequente quebra da 

produção nacional e sua substituição por produtos importados. Para os pagarmos, a solução 

                                                 
91  Estatísticas do comércio internacional 1993-2009. 
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era contrair dívida e a consequência era o aprofundamento da dependência externa da 

economia portuguesa. 

Mas essa dívida era também muito concentrada, uma vez que a maior parte do 

crédito concedido pelos bancos foi às empresas, sendo que a maior parte desse crédito foi 

mesmo contraído pelas grandes empresas, senão vejamos: 

Em outubro de 2012 a dívida das empresas estava assim distribuída: 

• 30% era das 1.000 maiores empresas; 

• 21% era das 6.000 maiores médias empresas; 

• 19 % era das 39.000 maiores pequenas empresas; 

• 30 % das restantes 321.000 microempresas (BdP, 2012).92 

Até aqui o nosso desequilíbrio era significativo. Um país onde a economia se 

concentrava esmagadoramente em microempresas, a dívida desta representava apenas 30% do 

total. Mas ainda existe um número importante a referir que comprova que a concentração num 

único setor comprovadamente cíclico traria problemas a curto prazo. Uma percentagem 

importante desse crédito era de empresas do setor da construção e do imobiliário, de dimensão 

exclusivamente nacional e sem nenhuma capacidade de se internacionalizarem. Grande parte 

delas com reconhecidos défices de sustentabilidade e organização e totalmente dependentes 

do crédito bancário, conforme se pode verificar no gráfico seguinte (Apêndice 5, Gráfico 11). 

A abundância de crédito, e ainda por cima barato, proporcionou o alastramento de 

atividades especulativas e até de corrupção, de todo o tipo, particularmente no setor 

imobiliário. Se alguém gastou acima das possibilidades neste período, foram precisamente 

empresas e particulares que se dedicaram à especulação imobiliária e bolsista, muitas vezes 

com recurso a fundos emprestados sem garantias, ou com garantias claramente insuficientes. 

Conforme refere Sousa, “A sociedade portuguesa apresenta alguns traços culturais de 

natureza cívica propícios à tolerância da corrupção. Os portugueses escolhem frequentemente 

fazer mais do que a lei permite e menos do que a ética exige” (Sousa 2011, p. 48). 

É reconhecido hoje, até pelo que veio entretanto a ser descoberto, em casos como o 

BPN, que a especulação provocou graves danos na economia portuguesa, e que as garantias 

                                                 
92 Boletim de Estatística do Banco de Portugal, Dezembro de 2012. 
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eram mesmo em muitos casos nulas ou quase nulas como por exemplo em situações como as 

do caso Homeland93, entre muitos outros. 

Estes movimentos especulativos engrossaram as relações obscuras entre a esfera 

privada dos negócios e a esfera da tomada de decisões pública, proporcionadas por aquilo que 

Stiglitz chama processo de “porta giratória” (Stiglitz, 2013, p. 239), envolvendo contratos de 

concessão e parcerias público-privadas, no mínimo descuidadamente realizadas em desfavor 

daquilo que eram os interesses públicos, e sempre a favor dos interesses privados que se 

vieram a revelar ruinosas para o Estado. 

Arrastados por estas facilidades, muitos particulares tornaram-se especuladores 

ocasionais, na maioria das vezes atraídos para um lucro virtual que nunca receberiam. 

Na ilusão de um ganho que na realidade nunca lhes chegaria, os particulares iam em 

ciclos curtos trocando de habitação, uma vez que aquela que tinham se teria valorizado na 

maioria das vezes 10% ou mais. O problema era que a que compravam era sempre mais cara 

do que o valor obtido pela que tinham vendido, e como tal o ganho para eles era puramente 

virtual. Como recorriam novamente ao crédito hipotecário para comprar a nova casa, o que 

daí resultava era uma dívida maior do que a anterior e um ingénuo contributo para o lucro do 

setor financeiro e imobiliário e para a sua subsistência e sustentabilidade. 

5.2.2. A dívida pública 

Neste período, a economia portuguesa cresceu a um ritmos que conjugado com a 

crise internacional, abria a porta ao que aí vinha. Senão vejamos o crescimento da economia 

portuguesa: 

• Entre 1995 e 2000, 13 %; 

• Entre 2000 e 2005, 7%; 

• Entre 2005 e 2010, 0,9 % 

Neste mesmo período, a despesa pública representava em percentagem do PIB: 

• Em 1995, 41,5%; 

• Em 2000, 41,1%; 
                                                 

93 Que envolve o ex-deputado Duarte Lima e o sócio Vitor Raposo, num processo de aquisição de terrenos em 
Oeiras. 
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• Em 2010, 50,7% (Pereira, Afonso & Santos, 2012, p. 179). 

Embora a situação estivesse a manter alguma sustentabilidade, o crescimento da 

despesa pública e o decréscimo da economia demonstravam já que a situação se tornava 

perigosa. 

Mas então e quanto á divida pública? 

A dívida pública é o resultado de um processo que se arrastou ao longo de quase três 

décadas, não da irrupção de despesismo recente, no entanto até 2005 esteve sempre abaixo do 

60%, sendo até 2007 mais baixa do que a alemã em percentagem do PIB (Phillips 2014, p. 

220). 

Na realidade, em 2009 iniciou-se uma nova escalada de crescimento da dívida 

pública com um maior crescimento em valor absoluto até 2010. No entanto, hoje não só não 

parou de crescer, como cresce a um ritmo nunca visto, mesmo com as políticas que nos foram 

impostas, e que nos querem fazer crer, nos levam no bom caminho e vão resolver todos os 

problemas do país. 

Olhando numa perspetiva de longo prazo da evolução da dívida pública, verifica-se 

que existiram claramente dois períodos em que esta subiu muito em percentagem do PIB, 

atingindo novos patamares. Esses períodos coincidem com os momentos em que piorou o 

saldo orçamental (Pereira, Afonso & Santos, 2012, p. 512). 

Um primeiro período entre 1980 e 1986, e um segundo a partir de 2009, tendo-se 

verificado um pequeno decréscimo entre 1987 e 2000, e um aumento entre 2001 e 2008, 

conforme se pode ver no quadro e gráfico (Apêndice 6, Quadro 1, Gráfico 13). 

A dívida pública também não foi a principal causa do ataque especulativo que 

Portugal sofreu em 2011, nem tão pouco o resultado de uma política despesista exclusiva dos 

últimos anos. Quando nos querem fazer crer que a esquerda é ávida de despesa, e de 

endividamento, e a direita campeã do rigor orçamental, estão a dizer-nos o contrário daquilo 

que historicamente está provado, uma vez que ambas se encontram associadas a períodos de 

governação despesista e de algum rigor. Por isso deixemos essa dicotomia e concentremo-nos 

nos números, uma vez que eles são elucidativos (Apêndice 6, Quadro 1, Gráfico 13).  
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  Entre 1980 e 1986 a dívida pública aumentou de 29 % para 57 %, isto é, o seu peso 

em percentagem do PIB quase duplicou. Em seis anos ocorreu um crescimento anormal não 

obstante as elevadas taxas de crescimento nominais do PIB, em consequência de défices 

orçamentais invariavelmente elevados, sempre situados entre os 4 % e os 8 % do PIB, 

acompanhados de operações contabilísticas pouco claras, envolvendo (Pereira, Afonso & 

Santos, 2012, p. 512) “necessidades de financiamento líquidas do estado decorrentes das 

operações com ativos financeiros e regularizações de situações do passado sob a forma de 

assunção de dívida de outras administrações públicas e de entidades fora do perímetro de 

consolidação orçamental” (Santos, 2012, p. 42). 

 Como vemos, a crise que vivemos é uma mescla de vários fatores e opções vindos 

muito de trás, mas que sem dúvida tiveram o seu epílogo com a crise financeira internacional 

de 2008, uma vez que aí sim fugiram ao controlo do Estado.  

Mas então voltemos um pouco atrás, para vermos que afinal muito do que foi feito 

poderia ter sido feito de outra maneira, principalmente depois da estabilização do país, após a 

entrada na CEE em 1986 aproveitando os fundos estruturais e um período de vantagens 

proporcionadas por uma economia mundial de feição. 

5.2.3. As fragilidades portuguesas 

O relançamento da atividade económica mundial a partir de meados da década de 80 

abriu num contexto que se assemelha a um pequeno milagre no desenvolvimento ocidental, 

criando uma desmedida ilusão quanto ao futuro. 

A sensação de um mundo novo, e o choque externo favorável, conjugou como já 

referimos, vários acontecimentos, designadamente a queda do dólar, a descida das taxas de 

juro internacionais, a descida acentuada do preço do petróleo e das matérias-primas, ao 

mesmo tempo que internamente, a adesão de Portugal em 1986 à CEE94 criava um movimento 

de expectativas favoráveis nos empresários portugueses, designadamente em relação às novas 

facilidades de acesso aos mercados, principalmente aos europeus. 

Com todas estas portas a abrirem-se, algumas empresas internacionais amamentaram 

a sua confiança em relação às possíveis operações em território português, beneficiando em 

                                                 
94 Comunidade Económica Europeia. 
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particular de fatores que Portugal podia oferecer, como uma mão-de-obra significativamente 

mais barata para o mesmo nível de formação e qualificação que aquela que se encontrava 

disponível nos países europeus. 

Esta conjugação de fatores contribuíram decisivamente para o desenvolvimento 

português, embora como hoje vemos o preço a pagar está a ser caro, levando-nos a não pondo 

em causa a nossa adesão, a questionar se os passos seguintes, nomeadamente a adesão ao 

Euro valeu ou não a pena. 

Portugal era em 1974, um país pobre, subdesenvolvido e cheio de assimetrias, 

provocadas por um regime autoritário assente numa economia «orgulhosamente só».95 

Só para ficarmos com uma ideia, quando Portugal aderiu à CEE em 1986, a 

percentagem de adultos em idade ativa com educação secundária era aproximadamente 20% 

(Phillips, 2014, p. 201), e o nosso tecido empresarial assentava numa força laboral de baixa 

qualificação, com baixos salários, resultante do processo de desenvolvimento industrial96 

iniciado na década de 60 do século XX, após a nossa adesão à EFTA97, que atraiu 

investimento direto estrangeiro, quando o regime começou a mostrar alguma abertura ao 

exterior (Phillips, 2014, p. 201). 

Mas este desequilíbrio e o défice de meios que nos pudessem pelo menos fazer 

sonhar com um país próximo da média europeia eram brutais. Faltavam escolas, infra-

estruturas rodoviárias e aeroportuárias, hospitais, sistema de saúde, ou seja como todos 

sabemos o país estava muito longe daquilo que eram os padrões que poderiam proporcionar-

nos um nível de vida próxima dos padrões europeus da época. 

                                                 
95 É o próprio Salazar que afirmará, a 18 de Fevereiro de 1965: “Sei que em espíritos fracos o inimigo instila um 
veneno subtil com afirmar que estes problemas não têm solução militar e só política e que todo o prolongamento 
da luta é ruinoso para a Fazenda e inútil para a Nação”. E sublinha, no mesmo discurso: “combatemos sem 
espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós”. 
96 Verificou-se uma aceleração no processo de crescimento económico português com a adesão à EFTA e a 
promoção, nos anos 50 e 60, de políticas de desenvolvimento embora em finais dos anos 60, o nosso modelo de 
desenvolvimento económico estivesse esgotado por uma envolvência política inibidora própria do regime.  
Na sequência da instabilidade política e da condução de políticas macroeconómicas marcadas pela instabilidade 
e a indisciplina orçamental verificou-se uma estagnação e até chegámos mesmo a divergir de 1974 a 1985. Numa 
perspetiva menos economicista e, quiçá, mais ajustada à realidade, este foi o preço que tivemos que pagar para 
estabelecer um sistema democrático em Portugal. 
97 Associação Europeia de Comércio Livre organização europeia fundada em 4 de Janeiro de 1960 e de que 
Portugal fez parte desde a sua fundação até à adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986. 
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Assim, seria necessária reverter todo este estado de coisas, se quiséssemos realmente 

caminhar no sentido certo, aproveitando as portas que se abriam por via da adesão, e 

consequente acesso aos fundos da União Europeia no âmbito dos Quadros Comunitários. 

As infraestruturas são sistemas técnicos de equipamentos e serviços fundamentais ao 

desenvolvimento das funções urbanas, cuja utilidade e desempenho têm implicações sociais, 

económicas e institucionais. Sob o ponto de vista social, as infraestruturas urbanas fomentam 

condições básicas de habitação, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança, sendo que, do 

ponto de vista económico, deve impulsionar o desenvolvimento de atividades produtivas.  

Para um país com um défice excessivo de infraestruturas fundamentais ao seu 

desenvolvimento, indispensável para o crescimento da economia a longo prazo, o 

aproveitamento criterioso e eficaz dos meios ao seu dispor é fundamental. O acesso aos 

fundos europeus proporcionados pela nossa adesão, conjugado com as condições 

institucionais de crédito privado seria capital para o sucesso, uma vez que era uma 

oportunidade única para a construção de bases sólidas de desenvolvimento. Em nosso 

entender poderia ser diferente, uma vez que as tomadas de decisão no que diz respeito a 

critérios e prioridades nem sempre foram as melhores. 

Não nos furtamos no entanto a reconhecer, que muito deste investimento pela sua 

natureza, e até pela limitação dos fundos que exigiam uma componente de comparticipação 

nacional, requeria um esforço financeiro que teria que ser garantido pelo estado português, o 

qual estaria dificultado por um sistema fiscal ainda não reformado o suficiente98 para poder 

garantir por via da arrecadação de impostos o financiamento necessário. 

Por isso, esse teria sido o momento para fazer uma verdadeira reforma do Estado, 

definindo critérios efetivos e eficazes de organização, em todos os setores. Para além de criar 

mecanismos de eficiência na arrecadação de imposto, indispensáveis ao financiamento 

complementar aos fundos comunitários, teria permitido criar um ponto de partida mais 

organizado e eficiente, até porque, embora as políticas de expansão da União Europeia a mais 

                                                 
98 Ao longo dos últimos 40 anos temos assistido aos mais diversos “remendos” nas nossas leis fiscais. No 
entanto, continuamos a ter sempre em cima da mesa a necessidade de fazer uma verdadeira reforma fiscal. Com 
exceção a alguns mecanismos introduzidos entre 2004 e 2010, podemos afirmar que as constantes alterações de 
processos pouco contribuíram para uma maior eficácia e eficiência na arrecadação de impostos.  
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países99, não estivesse ainda definida, haveria um momento em que tal iria acontecer. Sendo 

os países candidatos à uma futura adesão, de um nível de desenvolvimento abaixo ou pelo 

menos em linha com o nosso, haveria um momento em que os fundos diminuiriam em 

resultado da necessidade de uma maior repartição. 

É certo que hoje um dos temas de discussão, e crítica aos fundamentos da crise da 

dívida portuguesa por parte daqueles que a consideram resultante dos erros cometidos na 

última década, é o endividamento excessivo e as PPP100, mas não poderemos esquecer alguns 

apontamentos que são importantes. 

5.2.4. Dimensão do défice em infraestruturas 

Para nos centrarmos num período concreto que para nós foi determinante para as 

consequências do estado atual da economia portuguesa e da sua exposição à crise da 

economia mundial decorrente da crise americana, vamos centrar o nosso raciocínio no período 

entre 1980 e 2009, ou seja no período de 30 anos antes da crise. 

Muito poderia ser dito sobre o investimento em infraestruturas feito neste período, 

nomeadamente no que diz respeito a opções, onde sentimos ter havido alguns erros como são 

os casos da educação ou da saúde, no entanto, vamos focar a nossa reflecção nos setores dos 

transportes rodoviário e ferroviário. 

Entre 1980 e 2009, Portugal investiu em infra-estruturas cerca de 4,0 % do PIB, 

refletindo um crescimento na importância relativa deste investimentos os quais atingiram 

cerca de 3,0 % na década de 80, até aos 4,5 % na última década, crescendo a uma média anual 

de 5,4 %, muito acima dos 2,4% de crescimento médio da economia portuguesa no mesmo 

intervalo de tempo (Pereira, 2013, p. 29), e abrandando logicamente para 0,7 % na última 

década, o que mesmo assim se situa acima do crescimento médio da nossa economia que se 

ficou pelos 0,6 %. E será o investimento da última década que é questionável. 

Logicamente, nem todas as componentes desse investimento tiveram o mesmo 

dinamismo, e aqui é que provavelmente poderão ser questionadas algumas escolhas que 

                                                 
99 Após a entrada de Portugal e da Espanha em 1986, em 1995 registou-se a entrada da Suécia da Áustria e da 
Finlândia; em 2004 entraram o Chipre a República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, 
Eslováquia e Eslovénia; em 2007 Bulgária e a Roménia e em 2013 a Croácia.  
100 Parcerias Publico Privadas. Muito discutíveis quanto à forma em que foram negociadas, mas que na maioria 
dos casos vieram proporcionar meios que de outra forma não estariam ao nosso alcance. 
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vamos tentar abordar de uma forma concreta, no entanto, as infraestruturas construídas 

“afetaram profundamente a paisagem física, económica e social de Portugal (Pereira, 2013, p. 

12) 

5.2.4.1. Infraestruturas rodoviárias 

Conforme refere Pereira (2013) a maior parte desse investimento, com valores a 

rondar os 43,2 %, recaiu em infra-estruturas de transportes, com um privilégio significativo e 

talvez excessivo em nosso entender para as rodoviárias, abrangendo a construção nova, bem 

como a manutenção e modernização, na rede nacional de autoestradas, estradas nacionais e 

municipais; seguidas de cerca de 23,5 % em infra-estruturas básicas, grande parte em 

estruturas de produção e distribuição de eletricidade e gás e de infra-estruturas de 

comunicação com cerca 18,8 % e de saúde e educação com 14,6 %. 

Mas em nosso entender, está aqui uma das grandes pechas do nosso desequilíbrio 

temporal, neste tipo de investimento. 

As assimetrias regionais existentes no nosso país, exigiam para um desenvolvimento 

equilibrado de todo o país, que fosse construída uma rede viária de estradas e autoestradas, 

que permitissem ligações rápidas entre regiões, para que fosse possível desenvolver o país de 

uma forma global, possibilitando que fosse dado ao interior as mesmas possibilidades de 

desenvolvimento que foram dadas ao litoral, e tal só poderia ser feito com o aproveitamento 

devidamente planeado dos fundos comunitários. 

Diz-nos Pereira (2013, p. 31) que na década de 80 esse investimento foi apenas de 

0,07 % do PIB, e na década de 90 de 0,3 %, remetendo para a última década um investimento 

que se estimou em 13,2 % do PIB, neste tipo de infraestrutura rodoviária, o que obrigou a um 

grande esforço num momento em que o acesso a fundos comunitários era apenas residual, ou 

no mínimo de menor significado. Se esse investimento tivesse que ser feito no período em que 

esses fundos abundavam, e estavam disponíveis, teria permitido evitar muitas das PPP 

rodoviárias entretanto realizadas. 

O Plano Rodoviário Nacional de 1985101, traçado com base nas carências que todos 

reconhecemos existiam no país, definia uma rede nacional de estradas, com uma extensão de 

9.900 Km, definindo um eixo viário estratégico que, revisto em 2000 veio aumentar essa 

                                                 
101 Plano Rodoviário Nacional aprovado pelo Decreto-Lei 380/85 de 26 de setembro. Até aí as grandes diretrizes 
de política rodoviária estavam de 1945, do ministro da época Duarte Pacheco. 
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extensão em cerca de 65% para 16.500 Km, prevendo a construção de 3.000 Km de 

autoestradas. Ciente de que só uma moderna rede de transporte rodoviário rápido poderia 

corrigir assimetrias, e contribuir para o objetivo pretendido de crescimento económico e 

coesão nacional, estamos em crer que este acréscimo era no mínimo desproporcionado. 

É certo que poderemos questionar se todas as infraestruturas rodoviárias construídas 

em Portugal – principalmente autoestradas - são estritamente necessárias, ou até se em alguns 

casos não se cometeram alguns excessos, mas certamente, não é possível dizer que a sua 

construção não criou as condições necessárias para corrigir as assimetrias existentes entre o 

litoral e o interior, abrindo caminho ao desenvolvimento, e permitido que em muitas 

regiões102, sempre votadas ao abandono, fosse possível abrir as portas a um desenvolvimento 

simétrico do país. 

Como atrás referimos é nossa convicção que, teria sido na década de 90 que o 

«grosso» desse investimento deveria ter sido feito, antecipando para essa data aquilo que, 

inevitavelmente acabou por ter que ser feito mais tarde, com as consequências atrás referidas. 

Não podemos deixar o tema das infra-estruturas rodoviárias, sem referir um conjunto 

de situações que todos conhecemos, e que são um exemplo acabado daquilo que foi o 

aproveitamento inadequado - ou pelo menos erradamente calendarizado - de algumas estradas 

que obrigaram a utilizar recursos em tempos difíceis, quando tal teria sido possivelmente 

evitável. 

Todos conhecemos estradas iniciadas na década de 90, que demoraram dezenas de 

anos a ser concluídas. Tudo era rapidamente feito quando se podia «estender alcatrão», mas 

terminava sem ser concluído, precisamente nos locais onde surgiam dificuldades de maior 

exigência, como expropriações ou realojamento de populações103. 

Infelizmente, grande parte dessas obras inacabadas, eram inauguradas na véspera de 

um qualquer ato eleitoral, ficando assim concluído um dos motivos para o qual tinham sido 

planificadas e até calendarizadas, esquecendo que o seu interesse só seria efetivo se após 

concluídas concorressem para a resolução das assimetrias existentes, e para a efetiva eficácia 

que se pretendia obter com tais construções. 

                                                 
102 Estamos a lembra-nos de regiões como Minho, Trás-os-Montes, Beira Interior, Alentejo, ou de cidades como 
Chaves, Vila Real, Bragança, Portalegre ou Beja.   
103 Normalmente troços de ligação a zonas populacionais, que na maioria das vezes resultam no 
comprometimento da função fundamental de toda a infraestrutura.  
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São exemplos disso: 

Eixo Norte-Sul em Lisboa, cujas obras tiveram início em 1992, e apenas em 2007 

foram concluídos os principais ramais de ligação. Uma obra estruturante para o trânsito de 

Lisboa é concluída 15 anos após o início da sua construção. 

CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa104 cujas obras tiveram início em 1994 só 

em 2014 ficou concluído o troço Buraca-Pontinha. Após 20 anos, existindo ainda hoje troços 

por concluir entre os quais a ligação da Pontinha a Benfica através do IC17. 

Esta falta de rigor tem sido um dos fatores que em muito tem contribuído para o 

acréscimo de custo das nossas obras. Os custos de uma obra não concluída são incalculáveis, 

pois para além do aumento do seu custo final, causado pela construção tardia, há ainda que ter 

em conta o custo da sua não utilização em tempo útil, e esse custo é em muitos casos 

gigantesco.   

5.2.4.2. Infraestruturas ferroviárias105 

5.2.4.2.1 O comboio na Europa 

Ao abordarmos o tema das infraestruturas ferroviárias temos que analisar qual tem 

sido a evolução deste sector no contexto internacional, em especial na Europa. 

Com efeito, desde o surgimento do transporte ferroviário que o comboio tem sido 

precursor do desenvolvimento dos países, rompendo horizontes e abrindo caminho a locais até 

então inacessíveis ou de difícil acesso. Todos nos lembramos que foi o comboio que permitiu 

aproximar as pessoas dos locais mais remotos, e que no nosso país esse papel é devido ao 

comboio.    

No entanto, este meio de transporte tem sofrido hesitações no seu desenvolvimento, 

fruto do crescimento concorrencial incontestável de outros meios de transportes como são o 

caso do aéreo e do rodoviário. 

O serviço público, como um elemento indissociável nesse sector tem marcado e 

direcionado as políticas públicas dos governos ao longo dos anos, tendo em vista adaptar as 

necessidades de transporte às populações. No entanto, o conceito de serviço público tem 

                                                 
104 Via estruturante da maior importância para a circulação rodoviária.   
105 Elementos constantes do site oficial da REFER, Rede Ferroviária, Nacional. 
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vindo a desenvolver-se considerando-se que existem serviços onde não faz sentido a aplicação 

desta teoria, sendo substituída por serviços de interesse geral, que em muitas situações se 

revelam ineficazes embora bastante menos dispendiosos. 

Em finais dos anos 80, em resultado do continuado declínio do transporte ferroviário 

– perda de quota de mercado, défices financeiros elevados, redução de implantação geográfica 

– a Comissão Europeia deu início a um conjunto de ações legislativas destinadas a revitalizar 

o sistema ferroviário europeu, facilitando a sua adaptação aos formalismos do mercado 

interno. A ação então iniciada propôs-se introduzir a concorrência intermodal no caminho-de-

ferro, e providenciar no sentido da indispensável separação da gestão das infraestruturas e da 

exploração do transporte, para que fosse possível iniciar a progressiva liberalização do setor. 

O primeiro passo para reverter a situação surgiu com a aprovação em 29 de julho de 

1991, da Diretiva do Conselho 91/440/CEE106, relativa ao desenvolvimento do caminho-de-

ferro comunitário, a qual foi transposta para o direito português pelo Decreto-Lei n.º 252/95, 

de 25 de setembro 107 entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 231/2007, de 14 de junho108. 

5.2.4.2.2 O comboio em Portugal depois do 25 de Abril  

Com o 25 de Abril de 1974 encerrou-se um ciclo político, iniciando-se um outro com 

incidências em todos os sectores da vida portuguesa. Todos os sectores foram de uma forma 

ou de outra reformados, em virtude de na sua maioria, estarem muito necessitados das 

reformas estruturais indispensáveis, não só ao seu desenvolvimento, mas também à satisfação 

das novas exigências sociais criadas com o momento político. 

Não esquecendo que em Portugal quase tudo estava por fazer em termos de 

infraestruturas, infelizmente em nosso entender, o sector do transporte ferroviário não 

constituiu uma prioridade no desenvolvimento do país, pois embora tenha sido feito alguma 

coisa, certamente muito mais poderia ter sido feito com vantagem para o país no seu todo. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 205B/75 de 16 de Abril de 1975109, a CP – 

Caminhos de Ferro Portugueses é nacionalizada. Embora esta nacionalização, pouca tenha 

                                                 
106 Diretiva 91/440 CEE. 
107 Decreto-Lei n.º 252/92. 
108Decreto-Lei n.º 231/2007. 
109 Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 205B/75, a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses é declarada 
nacionalizada com eficácia a contar de 15 de Abril de 1975. No momento da nacionalização apenas 25,4% do 
capital se encontrava na posse de particulares, representados por 5080 ações, no valor nominal de 1.000$00 cada 
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alterado, uma vez que o Estado português já na altura detinha a quase totalidade da empresa, o 

mais significativo da nacionalização, foi o fato do Estado passar a deter a totalidade do capital 

social da empresa. 

Ultrapassados os agitados anos 70, a década de 80 traz-nos uma grande vontade por 

parte do Estado em modernizar o setor, canalizando verbas avultadas que depois se veio a 

verificar não terem tido grande aplicabilidade. Nesse sentido, e apesar de ter existido vontade 

por parte do poder político na modernização do sector ferroviário através da construção de 

novas infraestruturas e na modernização de outras, apenas é de relevar a construção da nova 

travessia no Rio Douro, obra significativamente estruturante, que permitiu acabar com a 

grande dificuldade que representava a travessia através da Ponte D. Maria Pia110. 

Na década de 90 é aprovado o Plano de Reconversão e Modernização do caminho-

de-ferro, da primazia à modernização da Linha do Norte, com o objetivo de reduzir o tempo 

de ligação entre Lisboa e Porto para 2 horas e 15 minutos, e criando condições para receber os 

comboios de pendulação ativa (CPA) através dos comboios Alfa Pendular111 entre as duas 

cidades substituindo locomotivas e carruagens corail112. Por outro lado, verifica-se a 

modernização das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e dos seus principais eixos de 

acesso, criando-se a montante destes investimentos, os nós Ferroviário de Lisboa e Porto 

fundamentais à materialização global. 

Conforme refere, Pereira (2013) a adaptação da Ponte 25 de Abril para a circulação 

ferroviária, e a construção da nova estação da Gare do Oriente, com ligação intermodal a 

outros meios de transporte, como o Metropolitano e transportes coletivos rodoviários, foram 

igualmente obras importantes que devem ser consideradas, pois para além de terem dado um 

contributo decisivo para a modernização do modelo dos transportes em Lisboa, trouxeram à 

cidade um novo paradigma de interligação entre os diversos meios de transporte. 

                                                                                                                                                         
uma. No preambulo do Decreto-Lei, é referido que, os subsídios do Estado à exploração entre 1951 e 1973 
tinham sido no montante de cerca de 5.500.000 contos e os subsídios totais, excluindo investimentos, teriam 
somado cerca de 7.400.000 contos. 
110 A ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto tinha como único ponto de travessia do rio Douro entre Vila Nova 
de Gaia e o Porto esta ponte que apresentava na altura altíssimos índices de perigosidade sendo a travessia feita a 
uma velocidade reduzidíssima.  
111 Os comboios Alfa-Pendular, foram na sua maioria composições pendulares adquiridas à Fiat Ferroviária em 
1999, sendo capazes de viajar nas curvas a maiores velocidades que os restantes comboios, por atenuarem o 
efeito da força centrífuga com o sistema de pendulação ativa, e têm uma velocidade máxima em serviço 
comercial de aproximadamente 220kmh. 
112 CP começou a operar o serviço Alfa entre Lisboa e o Porto a partir da segunda metade da década de 80, 
recorrendo a carruagens Corail e a locomotivas da série 2600, aptas a a atingir os 160kmh. 



 

77 
 

Segundo dados de 2007 do INE, a Rede Ferroviária Nacional tinha em 1974 uma 

extensão de 3.591 km, dos quais: 

• Cerca de 12,22%, 439 Km correspondiam a via eletrificada;  

• Cerca de 87,78%, 3.152 Km de via única não eletrificada. 

Segundo dados de 2011, a REFER - Rede Ferroviária Portuguesa113 tinha à altura, 

uma extensão total de 3.618,8 km (Apêndice 7, Gráficos 14 e15), dos quais: 

• Cerca de 45,03%, num total de 1.629.7 Km dizia respeito à via eletrificada; 

• Cerca de 54,07%, num total de 1.989,1 Km dizia respeito a via não 

eletrificada. 

Em 2013 a rede ferroviária nacional, está substancialmente reduzida em extensão. 

Segundo refere Pereira (2013, p. 32) tem neste momento apenas 2.602,5 Km, em resultado da 

desativação de diversas linhas ao longo dos anos, na linha do que tem acontecido em vários 

países europeus, em favor da rede rodoviária, o que em nosso entender é um erro, que 

provavelmente, até por razões ambientais levará a repensar se afinal o comboio não é mesmo 

uma alterativa válida ao transporte rodoviário, principalmente nas distâncias mais longas 

(Pereira, 2013, p. 32). 

5.2.4.1.3. Recuperar tempo perdido 

O grande desafio que atualmente se nos coloca nesta área é o do reforço da 

integração da rede ferroviária nacional no espaço ibérico e europeu, com vista a assegurar a 

indispensável operacionalidade integrada com as redes europeias e transeuropeias de 

transporte.  

Apesar de melhorias significativas na modernização das infraestruturas, concluímos 

que o caminho-de-ferro nacional tem enormes desafios pela frente, uma vez que só uma rede 

de ligação com a Espanha - o único país com o qual temos fronteira terrestre - permitirá tirar 

partido daquilo que tem sido feito nesse país em termos de rede ferroviária, não só de 

passageiros, mas principalmente em termos de transporte de mercadorias114. É uma 

oportunidade que não podemos desperdiçada, sob pena de ficarmos ainda mais atrasados neste 

sector, e mais periféricos comparativamente a Espanha e ao resto da Europa. 

                                                 
113 Constantes do site oficial da REFER. 
114 Estamos lembra-nos por exemplo da ligação de Sines a Badajoz. 
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Com exclusão das redes de metropolitano, os resultados das políticas públicas no 

sector ferroviário após 1974, foram marcados por indefinições de que resultou menos que o 

necessário. O fato de nunca ter existido uma estratégia consistente na rede nacional de 

transporte ferroviário, obrigar-nos-á a ter que fazer num futuro próximo, muito do que poderia 

estar hoje concluído. 

Com efeito, o resultado das políticas públicas desde 1974 no sector do transporte 

ferroviário português não tem sido o melhor. Por um lado, a importância que cada Governo 

desde 1974 atribui ao caminho-de-ferro vai no sentido de o valorizar, no entanto, o que se 

verifica é que essa importância não se traduziu numa concreta e verdadeira política para o 

sector da qual resultasse uma linha de sentido único. 

E não estamos a pensar apenas na política de financiamento e de investimento, 

porque infelizmente os gastos no setor foram de valor considerável. 

Na realidade, não houve uma verdadeira orientação e definição estratégica ao longo 

dos anos, de políticas públicas que impulsionassem o desenvolvimento do transporte 

ferroviário, quer de passageiros quer de mercadorias, articulando de uma forma eficaz a rede 

ferroviária nacional com ligação quer á nossa fronteira terrestre, quer aos nossos portos 

marítimos, e com isso estes têm perdido muita da competitividade que poderiam ter, 

atrapalhando o seu crescimento115. 

Infelizmente, quando parecia que poderia abrir-se o caminho para uma articulação 

Ibérica no que diz respeito às ligações ferroviárias, no caso da linha de alta velocidade, essa 

porta fechou-se pouco depois de se ter aberto e depois de muitos milhões de Euros gastos em 

estudos e projetos, demonstrando mais uma vez, o caminho de avanços e recuos na política 

ferroviária nacional. 

Estamos a falar concretamente da linha de alta velocidade entre Portugal e Espanha. 

Não vamos aqui questionar se os custos inerentes a uma obra dessa envergadura, trariam o 

retorno indispensável à sua sustentabilidade, o que questionamos é o fato de mais uma vez se 

avançar num sentido gastando dinheiro, recuando dizendo que estávamos perante uma obra 

faraónica de despesismo inconsciente, e pouco tempo depois voltarmos a falar da 

                                                 
115 O porto de Sines é um exemplo.  
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possibilidade de avançar com o projeto. Esta tem sido a linha inconsistente dos políticos 

portugueses, que tão maus resultados nos tem trazido116.  

5.2.4.1.4. Erros irreparáveis 

Um exemplo concreto é o do metro Mondego117, cuja construção permitiria corrigir 

assimetrias e impor um desenvolvimento regional numa zona importante do nosso país. 

O Metro Mondego confirma tudo aquilo que é a nossa convicção, uma vez que em 

determinada altura se decide desativar o Ramal da Lousã, também conhecido como Linha de 

Arganil, troço ferroviário que mal ou bem servia um conjunto de populações, com uma 

extensão de 36,9 quilómetros ligando Coimbra a Serpins, passando por Ceira, Miranda do 

Corvo, e Lousã, e depois de se perder uma infraestrutura existente, e se terem gasto 

diretamente na obra dezenas de milhões de euros, decide-se suspender tudo como se nada 

tivesse acontecido118. 

A sociedade Metro Mondego tem sido um verdadeiro «sorvedouro» de dinheiro 

desde que foi constituída, em 1996. Os gastos para a construção da ligação, por decisão do 

Governo de então, vão continuar, desconhecendo-se ainda quais os valores que a 

renegociação do projeto irá implicar. 

Certo é que, mais de 15 anos depois e vários governos, o projeto que iria custar 55 

milhões de euros está agora orçado em pelo menos 450 milhões, transformando-se uma obra 

programada para ser simples, num projeto quase impossível, ao nível do que é exigido para 

grandes cidades europeias, como Valência, para dar o exemplo mais próximo. 

Fica apenas mais um número, relativos aos relatórios do Tribunal de Contas, uma vez 

que é exemplificativo do desnorte e do desperdício, que nos obriga hoje a sacrifícios que 

apenas nos são explicados porque nos dizem que nós, povo português fomos gastadores, e 

como tal teremos que ser severamente punidos pagando por isso. À data de 31 de dezembro 

de 2010, os órgãos sociais da sociedade criada para o projeto, já haviam custado à sociedade 

Metro Mondego, 3,4 milhões de euros. Mais de 95% daquele montante, cerca de 3,3 milhões 
                                                 

116 Claramente a mudança de governo promove abandono de projetos, sem que muitas vezes sejam visíveis 
motivos para além dos partidários.  
117 O Ramal da Lousã foi desativado há quatro anos, estando concluída, no âmbito do projeto, parte das 
empreitadas entre Alto de São João (Coimbra) e Serpins (Lousã), correspondentes à primeira fase do Metro 
Mondego (MM), que foram interrompidas há cerca de dois anos após um investimento de cerca de 140 milhões 
de euros. 
118 Dados constantes do site oficial da sociedade Metro Mondego. 
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de euros, foram absorvidos pelo conselho de administração, em particular pelos membros 

executivos da empresa constituída por apenas três elementos119. 

Esta indecisão, cheia de avanços e recuos, causou um profundo revés no 

desenvolvimento da malha urbana de Coimbra, contribuindo não só para uma aumento dos 

problemas de mobilidade na cidade de Coimbra, mas também para o gorar de muitas 

expetativas de desenvolvimento da Lousã, Ceira e Miranda do Corvo, que depois de terem 

visto abrir-se uma porta para o desenvolvimento e captação de população, vêm essa porta 

fechar-se sem uma explicação que no mínimo seja credível e aceitável120. 

5.2.4.2. Recupera em Tempos mais Difíceis    

Assim, as infraestruturas ferroviárias são um setor que teremos que consideramos 

mal tratado, e onde não foram bem utilizados os fundos disponíveis para a criação em tempo 

útil de uma rede eficaz para a correção das assimetrias e o desenvolvimento. 

Os recursos financeiros do país para investimento em infraestruturas são agora 

diminutos, ao mesmo tempo que os custos necessários para fazer hoje aquilo que poderia ter 

sido feito ontem, serão também certamente maiores, logo agora que os fundos comunitários 

para este tipo de obras são também insignificantes ou mesmo inexistentes. 

Esta dificuldade de obtenção dos fundos necessários deve convocar-nos para uma 

profunda análise daquilo que ainda poderemos fazer com recurso ao quadro comunitário a que 

ainda poderemos recorrer121.  

É claro que em muitos casos não foram tomadas as decisões corretas nas alturas 

corretas, e que muito mais poderia ter sido feito, e de outra forma com muito menos recursos 

financeiros, até porque como vimos atrás no caso do metro Mondego, as indecisões 

consumiram recursos sem qualquer resultado prático, no entanto, partilhamos a opinião de 

Pereira (2013) de que temos hoje um país de longe diferente e muito melhor, do que existia 

em 1974, embora em nossa opinião podia ter sido feito de outra forma. 

                                                 
119 Relatório de Auditoria nº 26/11, de Outubro de 2011 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, do relator 
conselheiro José Manuel Monteiro da Silva, pág. 47. 
120 Baseados na expetativa de uma linha de transporte moderna e eficaz, muitos projetos de desenvolvimento 
habitacional foram criados nestas localidades, estando hoje completamente abandonados, uma vez que a ligação 
entre elas e Coimbra permitia por exemplo viver na Lousã e trabalhar em Coimbra. 
121 O QREN 2014/2020, será certamente uma das nossas últimas oportunidades. Finalizado em Julho de 2014, o 
acordo entre o Governo Português e a Comissão Europeia ficou definido que Portugal irá receber nos próximos 
sete cerca de 25 mil e trezentos milhões de euros.  
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Em nosso entender o que falta fazer e já há muito deveria ter sido feito, era gerar 

medidas de descriminação positiva para aqueles que, melhor utilizassem as infraestruturas 

existente, ou seja, para aqueles – particulares e empresas – que se instalassem no interior 

rentabilizando conjugadamente as infraestruturas criadas em muitas zonas, com as 

infraestruturas rodoviárias e ferroviárias existentes. 

Claro que só uma descriminação fiscal positiva - quer para particulares quer para 

empresas - poderá criar dinâmicas nas regiões interiores, contribuindo para o desanuviamento 

do litoral, e em consequência reduzindo a constante necessidade de criação de condições 

tendentes a acomodar cada vez mais população, num clima de qualidade de vida 

inevitavelmente cada vez pior122. 

É completamente imoral, que nas SCUT hoje portajadas através de pórticos 

entretanto instalados para cobrança de portagens, os custos de manutenção dessa 

infraestrutura custe em alguns casos quase metade do valor cobrado em portagens, em 

resultado da fraca utilização dessa via em consequência da introdução das mesmas. 

Se não tivessem sido construídas determinadas vias de acesso ao interior, muitos dos 

que as criticam estariam hoje a dizer que esse interior estava abandonado porque as vias não 

tinham sido construídas. O que falta é corrigir as assimetrias existentes, rentabilizando o 

investimento feito, levando as populações e as empresas para o interior.   

“É óbvio que não podemos abandonar o investimento em infraestruturas, 
mas, isso sim, que se ponham em funcionamento metodologias rigorosas 
de seleção de projetos quer de um ponto de vista estratégico, quer de um 
ponto de vista da análise custo benefício de cada projeto em concreto, quer 
do ponto de vista da supervisão dos mecanismos de financiamento.” 
(Pereira, 2013, p. 104).   

 

  

                                                 
122 Todos sabemos que as dificuldades de mobilidade em consequência do excesso de população, constituem um 
custo acrescido em energia, nomeadamente petróleo que importamos, desequilibrando ainda mais a nossa 
balança de pagamentos. 
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6. O efeito nas empresas 

6.1. Características do tecido empresarial português 

A atividade empresarial constitui o motor económico de um país, sendo as empresas, 

as entidades responsáveis pela transformação dos fatores de produção em bens e serviços. As 

formas de organização empresarial têm evoluído ao longo do tempo, acompanhando o 

desenvolvimento do processo tecnológico e a evolução da economia123. 

À medida que se foi desenvolvendo o conhecimento tecnológico, e se tornou mais 

rápida a difusão de informação, foram aparecendo novas formas de organização que procuram 

satisfazer novas necessidades de uma clientela cada vez mais exigente. A massificação da 

produção deu lugar ao fabrico de produtos diferentes, vocacionados para um segmento de 

mercado específico, obrigando as organizações a estar atentas ao desenvolvimento 

tecnológico124, à qualificação dos seus recursos humanos e à forma como se encontram 

organizadas. Podem-se identificar três características fundamentais que estão associadas à 

noção de organização: 

 

• Recursos materiais; 

• Recursos humanos; 

• Forma organizativa. 

 

Os recursos materiais podem salientar-se o capital e os equipamentos necessários à 

transformação dos produtos, ou à prestação de um serviço. Os recursos humanos são 

formados por todos aqueles que trabalham dentro de uma empresa independentemente da 

função que executam. A forma de organização constitui o elo de ligação que permite dar vida 

à organização. É a forma como a empresa se encontra organizada que a distingue das restantes 

e que lhe permite desenvolver vantagens competitivas indispensáveis ao seu sucesso. 

Como todos sabemos, existem diversos tipos de organizações, com objetivos e 

interesses diferentes, desde as organizações com características culturais, políticas e 

humanitárias até às de natureza empresarial. 

                                                 
123 Desde o início da revolução industrial ouve uma série de acontecimentos e descobertas que marcaram o 
desenvolvimento empresarial de que poderemos destacar: a fotografia, o telefone e mais recentemente o 
telemóvel, o rádio, o radar, a televisão, o transístor, o circuito integrado, entre outros.  
124 É hoje impossível imaginar uma empresa sem computadores com acesso à internet.  



 

83 
 

As de natureza empresarial – que são aquelas que nos interessa neste caso e que 

costumamos designar por empresas - distinguem-se das restantes pelos seguintes aspetos: 

São organizações que – embora constituídas, tal como as outras, com meios 

humanos, materiais e monetários – atuam numa lógica das leis do mercado, ou do plano e são 

condicionadas por vários ambientes que interagem com o seu desenvolvimento. 

Para além destes aspetos, as empresas procuram não só satisfazer as necessidades dos 

seus clientes, mas também as daqueles que com ela interagem, nomeadamente, entre outros, 

trabalhadores, gestores, bancos, sócios ou acionistas e governos, necessitando de criar 

excedentes, não só para distribuir pelos detentores do seu capital, mas também para a própria 

empresa gerando capitais próprios, de modo a permitir a sua autossustentação através do 

resultado da produção e comercialização de bens ou serviços. Todos os dias, são objeto de um 

controlo apertado por parte dos governos, nomeadamente no que diz respeito aos seus 

processos de fabrico e produção, convista entre outros à prestação de contas para efeitos de 

tributação e ao controlo do cumprimento de regras de qualidade de produção. 

A sua gestão obedece a um determinado processo que passa pela planificação125, 

organização, liderança e controlo de todas as atividades realizadas por todos os intervenientes 

da empresa. 

A planificação inicia-se com a definição dos grandes objetivos da organização, a qual 

é decomposta pelos objetivos individuais de cada unidade ou departamento que a compõe. 

A planificação requer que os responsáveis pela organização definam os objetivos, e a 

melhor forma destes serem atingidos. O plano é um «guião» onde se estabelecem as regras e 

os recursos fundamentais para alcançar os objetivos pretendidos, bem como as atividades, os 

responsáveis e os métodos de acompanhamento e de recolha de indicadores que permitam 

efetuar medidas corretivas - se tal for necessário - para que de uma forma eficaz e coerente os 

objetivos propostos sejam atingidos. 

Em Portugal, nunca ouve uma verdadeira política empresarial que motivasse os 

empresários para a organização, demonstrando-lhes que só criando estruturas organizadas de 

base, seria possível formar empresas sólidas e de crescimento sustentado. 

“Porque é que uma organização existe?” “Qual a razão de ser da nossa 
organização?” “Não tem uma resposta única e certa, à espera de ser 
encontrada. Há respostas que têm que ser criadas, idealizadas, trabalhadas, 
desenvolvidas pela gestão de topo das organizações”.(Cruz, 2005, p. 37) 
       

                                                 
125 Em termos de organização conceptual, a maioria das empresas divide o seu processo de gestão em duas 
grandes categorias: O planeamento, processo que conduz à escolha de orientações e atividades a desenvolver; e o 
controlo, processo que verifica se os resultados desejados estão a ser alcançados. 
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O tecido empresarial português, sempre se caraterizou por descorar a sua 

organização, fator que impediu a criação de empresas geradoras de um significativo valor 

acrescentado, que permitisse com o seu contributo gerar uma economia robusta. 

Um tecido empresarial esmagadoramente constituído por micro e pequenas empresas 

criará sempre uma economia frágil, incapaz de atingir escala facilitadora da 

internacionalização, impossibilitada de criar marcas própria, tendencialmente virada para a 

produção interna. 

O empresário tem que ter preparação para o exercício da sua função de organizar e 

decidir. Tem que estar preparado para a liderança, não só de situações, mas também e 

principalmente de pessoas, e isso exige conhecimento. 

“Um bom membro de uma equipa poderá corrigir uma decisão errada, e um mau 

membro da equipa pode arruinar uma decisão brilhante” (Tichy & Bennis, 2010, p. 127). 

Essas fragilidades ficaram demonstradas a partir do momento em que as nossas 

empresas foram colocadas à prova face à dificuldade de acesso ao crédito bancário. 

Infelizmente, as microempresas permitem a criação de postos de trabalho, mas ao 

mesmo tempo geram um tecido empresarial muito débil, de fraca produtividade, e incapaz de 

criar verdadeiras empresas, duradoras, com capacidade de resistência quer às vicissitudes do 

mercado, quer a conjunturas menos favoráveis126. 

Uma outra característica própria destas empresas, é o quase completo 

desconhecimento de regras de organização, nos mais diversos campos, por parte dos seus 

decisores, e sem qualquer preocupação por exemplo com o fator humano. 

Regra geral, os decisores são pessoas que um dia, decidiram criar o seu próprio 

emprego, e de mais um ou dois elementos do seu agregado familiar, sem precisar se este é o 

recurso humano aconselhável (Lisboa, Coelho, Coelho & Almeida, 2011, p. 263)127, sem que 

lhe tenha sido exigida a obtenção de um mínimo de conhecimentos, indispensáveis à sua 

condição de decisor, para que pudesse prever, e até antecipar, «perturbações» antes destas 

provocarem danos irreparáveis (POTDATA, 2013, p. 50)128. 

                                                 
126 A falta de princípios de base sólida, faz com que a maior parte das empresas portugueses terminem no fim do 
ciclo de vida dos sócios que as criaram. Raramente a sua passagem para a geração seguinte tem sucesso. 
127 A organização e a gestão dos recursos humanos é completamente inexistente nestas empresas. Conforme 
referem os autores um dos recursos mais presentes em todas as organizações e que nenhuma empresa pode 
dispensar é o chamado fator humano, as pessoas, uma vez que elas desempenham um papel fundamental. 
128 Portugal era em 2011 o país da EU a 27 com o maior número de trabalhadores por conta própria sem o ensino 
secundário completo. Esse número era 77,2% em Portugal, enquanto a média europeia era de 25,8%. Grande 
parte destes trabalhadores eram gestores de microempresas. 
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Esse foi quanto a nós, uma das grandes pechas da nossa organização empresarial. A 

não introdução de regras de formação para empresários criou, e ainda cria, muitos problemas 

à organização do próprio Estado.   

Uma percentagem muito significativa destes empresários não tem - nem é obrigado a 

ter - conhecimentos das mais elementares regras de uma organização, como por exemplo: 

 

• Formação empresarial; 

• Gestão empresarial; 

• Regras de mercado; 

• Legislação laboral; 

• Legislação e obrigações fiscais; 

 

Claro que não existindo formação, não há também sensibilidade para colmatar essa 

falha, obtendo aconselhamento especializado através de consultores externos. 

Para além de na esmagadora maioria dos casos, não passarem de empresas de 

sobrevivência, para as tais três ou quatro pessoas que nela trabalham, quando alguma coisa 

falha os resultados são inevitavelmente catastróficos: 

 

• Processos por incumprimento fiscal e com a segurança social, verdadeiros sorvedouros 

de recursos humanos por parte da Autoridade Tributária; 

• Incumprimento perante fornecedores, muitos deles que por serem da mesma 

dimensão, correm o risco de também incumprirem com as suas obrigações; 

• Processos judiciais, geradores de uma litigância sem limites e impeditiva do melhor 

funcionamento dos tribunais; 

• Insolvências, das quais resultam a impossibilidade de cobrança das dívidas, quer por 

parte do estado, quer por parte das empresas. 

• Arrastamento para o incumprimento, de outras empresas que com elas se relacionam.  

  

O período de crédito fácil criou uma cortina de fumo, que durante muito tempo 

impediu que estas debilidades produzissem efeitos. Colmatava parte destas falhas, permitindo 

que de uma forma artificial, estas fragilidades fossem sendo ultrapassadas, e os seus efeitos 

adiados. 
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As debilidades dos decisores e o laxismo do estado, permitiu que numa micro e 

pequena empresa, o único sistema de organização objetivo fosse o sistema de contabilidade, 

que por não ter outro fim que não o controlo da cobrança dos impostos, e o fornecimento de 

elementos aos bancos, nunca desempenhou uma das suas funções principiais e de grande 

importância, que é o apoio à gestão e o apoio à gestão do risco financeiro (Pinho, Valente, 

Madaleno & Vieira, 2011, p. 16). 

Os instrumentos de controlo financeiro possibilitam uma apreciação crítica dos 

objetivos da função financeira, permitindo ao analista financeiro concluir numa observação de 

objetivo histórico ou previsional, se uma empresa tem ou não criado valor para os seus sócios 

e acionistas (Neves, 2012, p. 37) enquanto a contabilidade analítica, se usada na perspetiva da 

gestão, apresentasse como um precioso auxiliar para validar as opções do gestor (Jordan, 

Neves & Rodrigues, 2007, p. 127). Infelizmente, nada disto existe ou é feito na esmagadora 

maioria das nossas micro empresas, havendo apenas contabilidade geral, a qual serve 

essencialmente e quase em exclusivo, para dar apoio ao cumprimento das obrigações fiscais. 

Para este perfil de empresários, a contabilidade é vista como um mal necessário, 

onde se deve investir o mínimo, uma vez que não tem qualquer interesse para além do que 

representa para o Estado e para os bancos. 

É perfeitamente intolerável, que se permita que uma empresa que pode até 

movimentar anualmente centenas de milhar de euros, ou até alguns milhões, tenha como 

único elemento de gestão, um modelo «rudimentar» de contabilidade, que pouco mais permite 

que gerir cobranças e pagar impostos. 

É prática corrente nas micro e pequenas empresas, a execução da contabilidade ser 

de execução externa. Executada normalmente em gabinetes de Contabilidade, sob a direção 

de um Técnico Oficial de Contas (TOC), da confiança dos donos das empresas, a quem, regra 

geral, estes empresários entregam os elementos, para que o TOC assuma a responsabilidade e 

regularidade técnica das áreas contabilística e fiscal. 

Este é o melhor modelo, pois não é esta a razão pela qual os empresários descoram a 

implementação dos modelos de gestão indispensáveis à manutenção de empresas organizadas. 

Até porque, consideramos que este é mesmo o modelo que melhor serve empresas desta 

dimensão.129  O que discordamos frontalmente, é que seja permitido criar uma empresa, sem 

que ao empresário, seja previamente exigida uma formação mínima indispensável à aquisição 

                                                 
129 Claro que era inconcebível que se obrigasse uma empresa com três ou quatro trabalhadores a implementar um 
sistema interno de contabilidade e gestão.  
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de conhecimentos fundamentais para a tomada de decisões, os quais acabariam por contribuir 

não só para uma melhor gestão da empresa, mas também para a valorização e qualidade da 

informação contabilística. 

O negligenciar dessa utilidade, é infelizmente na maioria das vezes originada pelo 

próprio empresário, que concentrando em si mesmo poderes sobre todos os setores de decisão 

subestima, quase sempre por desconhecimento e ignorância de interpretação, a informação 

produzida e proporcionada pela contabilidade, e pelos sistemas de controlo de gestão 

subestimando assim, o valor que lhe poderiam proporcionar na gestão da empresa. 

6.2. O desequilíbrio demográfico 

Portugal sempre foi um país de desequilíbrios, contudo, a crise não só veio 

evidencia-los, como contribuiu para que os mesmos se agravassem. 

O período entre 1951 e 1973 foi um período de desenvolvimento. Foi talvez o 

período mais importante da indústria portuguesa, podendo ser considerado o período 

«dourado» do crescimento global da nossa economia. Coincide com o aparecimento de um 

novo modelo económico alavancado pelas condições europeias do pós-guerra, e pelas 

condições mundiais favoráveis ao desenvolvimento. 

Até aí, Portugal para além de ser um país pouco industrializado, com uma economia 

baseada numa agricultura de subsistência, com uma indústria diminuta a que tinha, estava 

concentrado nas grandes cidades do litoral130. 

Os planos de fomentos criados por Salazar em 1953131, e concluídos por Marcelo 

Caetano em 1968, permitiram uma dinâmica de investimento na indústria. Atraiu 

investimento estrangeiro e transformou Portugal num país diferente, embora tenha contribuído 

decisivamente para o desequilíbrio demográfico. O desenvolvimento industrial deixou o 

interior quase por completo. Inicia-se aí a debandada das populações em consequência da 

pobreza e miséria do mundo rural, e do aparecimento de oportunidades de trabalho numa 

indústria, com condições financeiras e sociais bem mais atrativas. 

O investimento feito em infraestruturas rodoviárias após a nossa entrada na CEE, que 

corrigiu algumas assimetrias, e permitiu encurtar distâncias entre o litoral e o interior, levou 

                                                 
130 Aqui mais uma vez pesa o problema da falta de infraestruturas rodoviárias que eram quase inexistentes.  
131 Site oficial da Torre do Tombo, arquivo de Oliveira Salazar. 
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algumas indústrias ao interior, mas nunca criou verdadeiras regiões industriais fora do litoral, 

até porque o desenvolvimento que o país foi tendo nesse período, coincidiu com o 

desinvestimento industrial português, e assim as assimetrias do passado não foram corrigidas. 

A crise que vivemos tem tido um contributo muito importante para a agudização do 

desequilíbrio demográfico do nosso país, uma vez que o encerramento de serviços públicos 

como tribunais, escolas, serviços de saúde e outros serviços públicos, como por exemplo 

estações de correio, está a tornar cada vez mais difícil a vida às populações que ainda 

conseguem resistir à sua vinda para o litoral. 

Sem serviços públicos de suporte, é insustentável manter as empresas indispensáveis 

à fixação das populações. E julgamos que essa deveria ser uma prioridade, uma vez que o 

desequilíbrio demográfico causado pelo abandono do interior terá um preço elevado que todos 

iremos ser um dia chamados a pagar. 

Julgamos que o mais acertado seria fazer precisamente o inverso. Manter em 

funcionalmente os serviços existentes, e criar os incentivos indispensáveis para atrair 

empresas e populações para os locais onde os mesmos se encontram disponíveis, contribuindo 

para o descongestionamento e o equilíbrio da qualidade de vida entre o interior desertificado, 

e o litoral superpovoado. 

Quando se diz que se fecha uma escola, ou um tribunal - onde muitas vezes nos 

últimos anos foram gastos milhares de euros para a sua requalificação - porque o número de 

alunos ou de processos não é suficiente para que se possa manter aberto, julgamos que esse 

não será o caminho. O caminho correto seria criar as dinâmicas necessárias, para que os 

alunos e os processos pudessem voltar a dar dimensão quer à escola quer ao tribunal, e não 

proceder ao seu encerramento. 

Encerrar uma escola ou um tribunal, resulta inevitavelmente na necessidade de dotar 

uma infraestrutura idêntica, das condições necessárias para acolher os alunos e os processos 

dos que encerraram, obrigando a alocação de recursos financeiros para obras, que 

infelizmente são cada vais mais escaços. 

O que devemos exigir dos decisores são critérios de gestão cada vez mais rigorosos, 

o que parece em muitos casos não acontecer, até porque na maioria dos casos o que resulta 
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dos encerramentos, é mesmo uma nova escola ou um novo tribunal sobrelotado132, incapaz de 

contribuir para a melhoria que se pretendia. O abandono de uma infraestrutura capaz que na 

maioria das vezes se transformará em mais um edifício abandonado não pode ser o caminho. 

A falta de consistência nas políticas tem conduzido a situações de avanços e recuos, 

com custos para o equilíbrio do país e das contas públicas. Portugal não pode dar-se a estes 

luxos. Quando se pretende alterar um princípio ou uma conduta, é essencial que antes se tenha 

a certeza que da alteração resultará, sem dúvida, num benefício e nunca um prejuízo, quer 

para o Estado, quer para as populações, e isso não tem sido tido em conta demasiadas vezes 

no nosso país.       

6.3. O comércio 

O comércio terá sido um dos setores da nossa economia que mais transformações 

sofreram nos últimos trinta anos. 

Assente numa estrutura de comércio tradicional de bairro - com predominância de 

pequenas lojas em áreas específicas - registou a sua primeira transformação com o 

aparecimento nos anos 70 dos supermercados, que vieram mudar por completo o conceito de 

compras a que os portugueses estavam habituados, pois permitiam a aquisição de produtos 

diversificados num único estabelecimento. 

O passo seguinte foi o desenvolvimento dos supermercados para uma outra realidade 

já num patamar superior, mais abrangente e de maior dimensão, que foram os 

hipermercados133. Tratava-se de unidades muito maiores e com uma enorme abrangência na 

oferta de produtos, que transformou completamente o conceito de comprar dos portugueses, 

criando um hábito até aí inexistente, de fazer compras semanalmente - e até e em muitos casos 

mensalmente - passando a utilizar o comércio tradicional apenas para satisfazer as 

necessidades imediatas de produtos que entretanto iam faltando. 

Suportadas por grupos de distribuição em grande expansão, o desenvolvimento e a 

rentabilidade destas unidades, acabariam por resultar naquilo que todos hoje conhecemos, e 

                                                 
132 O novo mapa judiciário veio encerrar tribunais de comarcas contiguas como é por exemplo o caso de Cadaval 
e Bombarral, transferindo os processos para Torres Vedras e Loures. O resultado é que, parte do tribunal de 
Loures passou a estar instalado em contentores para acolher as novas necessidades.  
133 O primeiro hipermercado em Portugal foi inaugurado em Matosinhos em Dezembro de 1985 e pertencia ao 
grupo Continente.   
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que acabou por ser o golpe de misericórdia no comércio tradicional que conhecíamos, os 

centros comerciais, que pelo seu conceito, é hoje a unidade comercial de referência para os 

consumidores. 

Os estabelecimentos de comércio tradicional começaram a perder competitividade, 

uma vez que não conseguiam competir quer em preços, que em comodidade, com os centros 

comerciais que foram aparecendo um pouco por todo o lado. 

Julgamos no entanto que alguma coisa poderia ter sido feita, quer pelos 

comerciantes, quer pelas associações que os representam e ainda até pelas autarquias, para 

minimizar os efeitos que esta nova forma de comércio muito virada para o interesse dos 

consumidores, e sempre a procurar agradar-lhes, acabaria por provocar. Na verdade, enquanto 

os hipermercados, e os centros comerciais, estendiam os seus horários no interesse dos 

consumidores, os comerciantes, em vez de unirem esforços com os autarcas para se adaptarem 

a essa nova realidade, reivindicavam apenas que essas unidades não deveriam ter horários tão 

alargados. O resultado foi desastroso, e a falta de visão estratégica resultou numa verdadeira 

hecatombe para estes comerciantes e não só. 

Esta realidade traria ainda um problema acrescido para a vida das cidades, e para 

qualidade e a desertificação dos seus centros. 

Todos nos lembramos de como era por exemplo, a qualidade e a dimensão dos mais 

variados estabelecimentos da baixa de Lisboa, e dos bairros lisboetas. Eram maioritariamente 

lojas de qualidade - quer na apresentação, quer nos produtos que comercializavam - mas 

pecavam por não oferecer ao cliente aquilo que ele passou a necessitar. A partir do momento 

em que a sociedade portuguesa começou a viver padrões de vida mais exigentes o horário 

alargado tornou-se fundamental. Não seria possível continuar a encerrar às 19 horas, e a estar 

aberto ao sábado apenas até às 13 horas, sem que isso tivesse o efeito catastrófico que acabou 

por ter.   

Esse efeito conduziu à realidade que existe hoje. Para além de termos um sem 

número de lojas encerradas - que se degradam a cada dia que passa - as que restam não são 

mais que meras montras de artigos fora do seu tempo, geridas por empresários que pela sua 

idade, resistem conscientemente a um fim que sabem aproximar-se.   
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E o efeito de tudo isto é o aparecimento de zonas nas cidades que caminham a passos 

largos para a desertificação e degradação, uma vez que conjugando este fator com o 

envelhecimento das pessoas que habitam essas zonas, os centros acabam por se tornar meras 

recordações dentro de poucos anos. A baixa de Lisboa é um exemplo. 

Nos últimos anos assistimos a uma nova realidade que julgamos ser decisiva para o 

desaparecimento, em definitivo, do comércio tradicional tal como o conhecemos. São as 

chamadas «lojas chinesas», que acabam por eclodir com mais força a partir da chegada da 

crise a Portugal. 

Como todos conhecemos, trata-se de lojas em que tudo se vende, onde a qualidade é 

reconhecidamente má – o que é esquecido porque as pessoas não têm dinheiro - mas que tem 

duas grandes vantagens sobre todas as outras. Consegue conjugar o preço baixo dos produtos 

comercializados, com horários alargados, quase sem limite temporal. 

Se esta realidade existe nas grandes cidades e contribui para o encerramento de 

muitas pequenas lojas de comércio individual134, nas pequenas cidades o efeito é devastador, 

ao ponto de existirem situações, em que uma única loja deste género consegue provocar o 

encerramento da grande maioria dos estabelecimentos que com ela concorrem. 

Não queremos com isto defender qualquer tipo de protecionismo, ou até mesmo não 

reconhecer as vantagens que as novas formas de comércio trouxeram aos consumidores, no 

entanto, julgamos que, a transformação não tinha necessariamente que ser esta. Se tivesse 

havido mais consciência da realidade, por parte de todos os interessados no chamado 

comércio tradicional - principalmente comerciantes e autarcas - a mudança não tinha 

necessariamente que ser tão radical, e as pessoas teriam beneficiado com isso. 

Portugal é um país de sol, com um grande período do ano a permitir que se desfrute 

do ar livre. Por isso, não faz sentido, resumir o nosso comércio a centos comerciais que 

concentram num espaço fechado milhares de pessoas.     

O fato de nada ter sido feito no sentido de permitir a convivência de ambos os 

modelos135, criou um problema aos comerciantes, mas trouxe um problema ainda maior para 

                                                 
134 Por exemplo a retrosaria, a loja de roupas, a drogaria e outros estabelecimentos similares. 
135 Em visita recente a Roterdão, onde pudemos constatar uma estreita convivência dos dois tipos de comércio. 
Centros comerciais e lojas de comércio tradicional com horários alargados convivem e concorrem pelos clientes 
em igualdade de circunstâncias.  
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as cidades. A desertificação de determinadas zonas, é hoje um problema para o qual urge 

arranjar soluções e sem população e sem comércio, essas soluções não serão fáceis.  

6.4. Os serviços não financeiros136 

Com o desinvestimento na indústria e a consequente diminuição do peso do setor 

primário, Portugal foi-se tornando num país de serviços, passando o setor a ter um forte peso 

quer no PIB nacional, quer no número de trabalhadores que passou a empregar. 

Este é em nosso entender, o setor da nossa economia que cresceu de uma forma mais 

equilibrada, tendo criado algumas empresas robustas e de dimensão internacional137. 

Temos que salientar que a qualidade técnica dos nossos trabalhadores e a formação 

que foram adquirindo nas universidades, muito contribuiu para o desenvolvimento dessas 

empresas. 

É claro que o setor não está isento dos efeitos provocados pelos problemas que tem 

afetado a economia mundial, pelo que, os seus reflexos em Portugal também tiveram efeitos 

graves, principalmente nas miro-empresas, que em consequência do desaparecimento de 

empresas que com elas conviviam, viram-se em muitos casos na necessidade de se 

redimensionarem ou até de encerrar. No entanto, como consideramos tratar-se de um setor 

onde os efeitos foram menos gravosos vamos dedicar-lhe apenas esta referência. 

6.5. O paradigma da construção civil 

Tal como em muitos outros países, a construção civil e as obras públicas, 

desempenharam em Portugal um papel importante na queda das taxas de desemprego. 

O grande défice de infraestruturas existentes no país foi ao longo dos anos 

absorvendo os trabalhadores que, iam ficando desempregados em resultado do abandono da 

agricultura, e do desinvestimento na indústria. 

                                                 
136 Enquadramos neste tema as empresas do setor da informática e das telecomunicações, empresas prestadoras 
de serviços às empresas como serviços de contabilidade e auditoria, segurança privada, bem como do setor da 
saúde.  
137 Por exemplo empresas do setor tecnológico e das telecomunicações, aproveitando a qualidade dos nossos 
licenciados. 
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As grandes obras como a Expo 98 e o Euro 2004, foram por si só, propulsores para o 

crescimento e o desenvolvimento do setor. Provavelmente, não foi prestada a devida atenção 

ao fato de por serem eventos pontuais, com início e fim anunciado, não deveriam ser motivo 

de toda a euforia que se criou à sua volta.  

A dinâmica do setor ia crescendo em função do abandono do interior, e da cada vez 

maior fixação das populações no litoral. Ao mesmo tempo, que se conjugava o abandono das 

habitações antigas dos centros das cidades, com o aparecimento de bairros periféricos às 

mesmas. 

A partir do início dos anos oitenta, começam a erguer-se na periferia das grandes 

cidades, bairros destinados a alojar as populações oriundas do interior do país, que 

procuravam no litoral, aquilo que todos os dias iam perdendo nas vilas e aldeias do interior: 

trabalho e melhores condições de vida. 

Estes bairros eram muito diferentes dos que haviam sido construídos nessas mesmas 

periferias na primeira vaga de fuga do interior, ocorrida nos anos sessenta. Enquanto os 

primeiros eram quase na totalidade construções clandestinas, autoconstruídas pelos próprios 

com a permissividade das autoridades, uma vez que eram a alternativa aos bairros de barracas 

que cresciam sem controlo, e que tantos problemas criaram mais tarde138. Estes eram agora 

estruturas organizadas, resultantes de um trabalho articulado entre o poder político e o 

financeiro que levado ao extremo acabaria por resultar naquilo que todos conhecemos hoje. 

Excesso de construção, excesso de famílias endividadas em resultado de compra de casa139, 

abandono do interior e do centro das cidades, aumento do perigo de corrupção em resultado 

da necessidade de disponibilizar terrenos para esses bairros (Sousa, 2011, p. 55)140. 

Quando referimos o trabalho articulado entre o poder político e financeiro, tal é bem 

evidente, uma vez que, enquanto o poder político impedia o crescimento do mercado de 

arrendamento com a manutenção do congelamento das rendas141, e com o completo 

                                                 
138 Todos sabemos os recursos financeiros despendidos pelo Estado com a construção de bairros sociais 
destinados ao realojamos de pessoas dos bairros de barracas, principalmente em zonas como Lisboa, Amadora, 
Porto e Vila Nova de Gaia.   
139 Vulgarmente designa-se compra de casa, quando na realidade o que acontecia era a aquisição de uma dívida 
para pagar algo que dificilmente alguma vez seria seu.  
140  E aqui teve início um problema no crescimento da corrupção em Portugal. Conforme refere o autor, “Nas 
autarquias, as áreas de urbanismo e licenciamentos, que constituem uma importante fonte de captação de 
receitas, são também as que mais oportunidades criam para a corrupção de quadros técnicos e eleitos locais”. 
141 Verdadeiramente só com a entrada em vigor da Lei 31/2012 de 14 de Agosto, que a provou o RNRAU, é que 
parece haver vontade política de reverter o problema do arredamento.  
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imobilismo relativamente à alteração da lei que as regulavam, o poder financeiro, via abrir-se 

a oportunidade - de embalado por aquilo que se via em países como os EUA, e por exemplo 

aqui na vizinha Espanha - emprestar a abundancia de dinheiro a que tinha acesso no mercado 

externo, através do crédito hipotecário. 

Tudo isto foi levado ao extremo, resultando que o que ficou, foram casas a mais, 

grande parte delas estão abandonadas, a aguardar melhores dias para poderem ser vendidas; 

interior das grandes cidades, nomeadamente os centros históricos e os bairros tradicionais 

votados ao abandono e em muitos casos completamente degradados, onde hoje apenas 

habitam os mais idosos ou os emigrantes; famílias endividadas e em muitos casos já 

desalojadas por incumprimento do crédito hipotecário, em consequência de na maioria das 

situações lhes ter sido dito que não seria necessário ter dinheiro para ter uma casa, bastaria 

apenas pedir emprestado ao banco. 

O resultado em termos de emprego e de empresas a operarem no setor é bem visível 

(Apêndice 8, Quadro 2, Gráfico 16). Criaram-se empresas maioritariamente débeis, sem 

dimensão142 e sem qualquer preparação para suportar os efeitos da crise, ou para se 

internacionalizarem143, enquanto em relação à criação de postos de trabalho, da mesma forma 

que foram criados, foram destruídos, não resultando nenhuma mais-valia para a maioria dos 

trabalhadores que passaram pelo setor, uma vez que sempre foi dos mais desregulados, 

empregador de trabalhadores com baixa escolaridade, e onde a formação profissional esteve 

quase sempre ausente. 

Só a reabilitação urbana e a manutenção de edifícios, poderia ser a tábua de salvação 

para algumas das empresas que ainda restam. No entanto, as dificuldades económicas das 

empresas e das famílias que poderiam investir no setor, recorrendo a essas empresas para 

trabalhos de manutenção e conservação, não contribuem para que a situação se venha a 

reverter no curto prazo, sendo até de prever que no seguimento do que tem acontecido nos 

últimos anos, mais empresas venham a encerrar144.           

                                                 
142 Como se pode verificar pelo quadro e pelo gráfico, o número de empresas com menos de 10 trabalhadores foi 
quase sempre superior ao somatória de todos os outros grupos de empresas com mais de 10 trabalhadores. 
143 Felizmente que principalmente após a crise de 2008, em resultado da fusão de algumas das maiores empresas 
do setor foi possível a sua internacionalização, estando hoje presentes com algum êxito principalmente em 
Africa. 
144 A construção civil e obras públicas foi o setor em que se registou o maior número de insolvências desde a 
crise de 2008. 
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6.5.1 Caraterização do setor na última década do século XX  

A construção civil e obras públicas é um setor de atividade tendencialmente 

complexo, em que para além da produtividade, não são muitas as diferenças entre o que se 

passava em Portugal e os restantes países da EU. Aqui, estamos em linha com a Europa. 

Tradicionalmente, o sector da construção assentava numa estrutura empresarial onde 

imperavam as pequenas empresas, maioritariamente não especializadas, que com frequência 

recorriam a subempreitadas, pois a sua dimensão não permitia dispor de competências, quer 

técnicas quer humanas, para a execução da totalidade de uma determinada obra. 

A par destas, existiam um conjunto de outras empresas, de maior dimensão, 

representando cerca de 1%, as quais detinham cerca de 40% do mercado de trabalho do setor 

e empregavam cerca e 20% dos trabalhadores. 

Segundo dados do INE, em 1995 existiam em Portugal 30.404 empresas classificadas 

no setor da construção civil, e para vermos a realidade do tecido empresarial, a estatística 

refere que, dessas, 20.492 empregavam até 4 trabalhadores, dando emprego no seu todo 

41.543 trabalhadores. 

Em contrapartida, as 225 empresas que ocupavam 100 ou mais trabalhadores, 

empregaram, nesse ano, 60.636 pessoas145. 

Um dos grandes constrangimentos do setor, sempre esteve relacionado com a 

qualidade da mão-de-obra que estas empresas utilizavam. Maioritariamente intensiva, não 

qualificada, e completamente avessa a formação profissional, quer por parte dos 

empregadores, quer por parte dos próprios trabalhadores. 

A esmagadora maioria dos trabalhadores, nunca teve qualquer formação profissional 

teórica. Limitava-se a aplicar os conhecimentos resultantes da aprendizagem, que ao longo 

dos tempos foi adquirindo dos trabalhadores mais velhos, ou em muitos casos dos próprios 

patrões, uma vez que nas empresas pequenas o empresário era simultaneamente o trabalhador 

mais qualificado. 

                                                 
145 INE Base de dados de trabalhadores da construção civil. 
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Poderíamos questionar se a formação profissional não seria diferente se a dimensão 

das empresas fosse outra, mas dada a sua dimensão e as características dos empresários, 

dificilmente essa realidade poderia ter sido diferente. 

Claro que tudo seria diverso se não estivéssemos perante um setor que sempre sofreu 

de uma forte desregulação, onde existia conhecimento por parte das autoridades desta 

realidade, mas onde nada ou muito pouco era feito para alterar o estado das coisas146. 

Na realidade não era por falta de legislação que o setor vivia à «deriva», pois em 

nosso entender, a legislação existente desde que cumprida seria suficiente para reduzir 

significativamente a anarquia vivida. 

Existia obrigação das empresas terem alvará147, o que as obrigava ao cumprimento de 

um conjunto de preceitos legais, nomeadamente, no que dizia respeito a quadro de pessoal e 

pessoal técnico, mas era do conhecimento de todos que a maioria das empresas não cumpriam 

esse requisito e estavam no mercado sem que nada acontecesse. 

Esta situação conduzia a um nível de concorrência brutal entre empresas legais e 

ilegais. Enquanto uns viam as suas despesas de contexto substancialmente agravadas com 

impostos, segurança social, seguros, e técnicos qualificados, outros concorriam impunemente 

sem que a tais obrigações fossem sujeitos, resultando daqui que em vez de serem trazidas para 

a regularidade os incumpridores, muitas vezes o que acontecia era os cumpridores terem que 

sair do sistema, para poderem concorrer, e assim sobreviver.   

Nestas condições, não era economicamente vantajoso, formar trabalhadores que 

constantemente se transferiam entre empresas, mas tal só acontecia porque o estado das coisas 

assim o permitia. 

Os trabalhadores, nunca sentiram motivação para trocar os benefícios imediatos que 

advinham do exercício da sua atividade desregulada - e muitas vezes ilegal - pelos potenciais 

benefícios que lhe adviriam do investimento em formação profissional não remunerada. Até 

porque, as características do setor, não valorizavam o fato do trabalhador ser ou não um 

                                                 
146 As empresas estavam obrigadas a ter alvará para exercer a atividade. No entanto a prática era não terem. 
Quando este fosse necessário para poe exemplo levantar uma licença camarária esta era levantada com o alvará 
de uma outra empresa, sem que na maioria dos casos nada acontecesse. 
147 A responsabilidade pela emissão do alvará era do IMOPPI, atualmente INCI. 



 

97 
 

profissional com, ou sem conhecimentos técnicos, resultantes da formação teórica que poderia 

ter adquirido. 

Trabalhadores com formação escolar diminuta - só por si um entrave à assunção de 

conhecimentos - conjugada com a inexistência de formação profissional, estavam afastados da 

aquisição de conhecimentos teóricos fundamentais ao exercício de atividades técnicas148 mais 

específicas. Como se verá mais à frente, constitui um dos mais graves problemas de 

desemprego do nosso país. 

Esta atividade caracterizava-se pelos seguintes aspetos principais: 

• Uma grande percentagem de empresários sem qualquer formação empresarial, sendo 

na sua maioria ex-trabalhadores do setor, que por terem um espírito mais 

empreendedor resolveram arriscar na vida empresarial, contando para isso com o 

apoio incondicional do setor bancário;  

• Um peso elevado, e quase exclusivo de mão-de-obra masculina, predominantemente 

jovem, em muitos casos imigrantes clandestinos ilegais, habitantes dos bairros 

periféricos das grandes cidades149; 

• Uma quantidade significativa de trabalhadores sem qualquer contrato de trabalho e 

sem descontos para a segurança social, fruto da sua situação ilegal e da completa 

anarquia que reinava no setor;  

• Mais de metade dos trabalhadores com uma qualificação escolar e profissional nula ou 

incipiente, consequência direta da sua origem social;  

• Alto nível de precariedade de emprego;  

• Elevada rotatividade onde a maioria dos trabalhadores não atingiam 4 anos de 

antiguidade nas empresas150;  

• Remunerações – quando legais - inferiores à média nacional151;  

• Elevada sinistralidade, motivada por deficientes condições de higiene e segurança no 

trabalho. 

                                                 
148 Por exemplo eletricistas, ou instaladores de gás ou ar condicionado.  
149 Os casos mais relevantes são a grande quantidade de imigrantes principalmente de países como Cabo-Verde e 
Angola, bem como a última grande vaga de trabalhadores do leste da Europa, principalmente da Ucrânia.  
150 INE, Base de dados de trabalhadores da construção civil. 
151 Tudo desequilíbrios que contribuíam decisivamente para que o setor nunca pudesse constituir uma alternativa 
às perdas que tivemos no setor industrial.   
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Conjugando o atrás descrito a uma inexistente inovação nos métodos de trabalho, dos 

materiais utilizados, e qualidade dos projetos redundava numa baixíssima produtividade do 

setor, abaixo inclusivamente da média nacional. 

É comum ouvir dizer que por esse mundo fora, os trabalhadores portugueses são dos 

melhores do mundo - quer em qualidade do trabalho produzido, quer em índices de 

produtividade - independentemente das funções que desempenham. Quando esse elogio é 

feito, todos nós ficamos orgulhosos e a questão que logo se coloca é: porque é que em 

Portugal isso não acontece? 

A resposta, não será exclusivamente porque o trabalho, e as empresas, são 

organizados de uma forma diferente, mas que esses fatores terão um contributo importante 

para que tal seja, terão.  

6.6. As insolvências 

A fragilidade das empresas portuguesas ficou bem patente a partir do momento em 

que começou a faltar o dinheiro que os bancos disponibilizavam para a alavancagem das 

operações. O crédito bancário fácil gerou nos empresários a ideia que os capitais próprios 

poderiam ser os mínimos. Se fosse necessário liquidez152 para alavancar uma operação ou um 

investimento, o banco estava lá para financiar. 

É claro que um tecido empresaria maioritariamente constituído por micro e pequenas 

empresas, geridas por empresários avessos à organização, e a ela não obrigados, desconhecia 

o que era “risco de liquidez” (Pinho, Valente, Madaleno & Vieira)153, uma vez que nunca as 

suas empresas haviam sido submetidas a qualquer teste no sentido de avaliar o risco de 

exposição a este problema. 

Sem planeamento ou qualquer método de gestão de tesouraria, com investimentos 

sem estudo prévio e com capitais próprios mínimos, à primeira exposição a dificuldades de 

cobrança e de crédito bancário, sucumbiam de imediato. 

                                                 
152 “Liquidez é a capacidade de converter ativos em dinheiro, pelo que, neste contexto, a liquidez expressa a 
capacidade de satisfazer a procura por dinheiro.”  
153 Risco de Liquidez pode ser definido como o risco de incapacidade por parte da empresa em satisfazer os seus 
compromissos quando estes surgem a um custo razoável.  
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E foi o que aconteceu. O relatório anual da COSEC – Companhia de Seguros de 

Crédito, SA, (COSEC, 2012) refere que em 2011 ficaram insolventes 4.746 empresas, e em 

2012 esse número aumentou 41%, para 6.688. Outro dado relevante foi que dessas empresas, 

76% eram microempresas (Apêndice 9, Gráficos 17 e 18)154.  

Como podemos ver, à medida que o efeito sistémico se ia propagando entre as 

empresas, a falta de liquidez ia minando a sua capacidade de sobrevivência. Ao mesmo tempo 

que as vendas diminuíam, não conseguiam satisfazer as suas obrigações de pagamento. A 

inexistência de «almofada financeira» provocava a insolvência imediata. Enquanto os bancos 

disponibilizaram capital, a situação foi artificialmente sustentada, mas quando o crédito se 

tornou difícil155, e caro, ocorreu o inevitável. 

Como sustentamos, a dimensão e a qualidade mais débil das micro e pequenas 

empresas confirmou que eram sem dúvida as menos preparadas, pelo que foi sem surpresa 

que foram as primeiras a sucumbir e em muito maior número, conforme demonstra o gráfico 

que se segue. 

Em 2012, 95,1% das insolvências registaram-se em micro e pequenas empresas, 

sendo que dessas, 76% das empresas eram microempresas (Apêndice 10, Gráfico 9).  

É claro que poderemos sempre dizer que, sendo as micro e pequenas empresas a 

esmagadora maioria das empresas em Portugal, seria normal que o seu número também fosse 

superior, no entanto, também se poderá dizer que, numa lógica de dimensão, também seriam 

aquelas que deveriam estar menos expostas a riscos financeiros e à dependência bancária, mas 

tal não era mesmo verdade. A sua exposição era naturalmente de menor dimensão, mas as 

suas deficiências de organização eram tão evidentes, que tombavam ao mais pequeno embate, 

e foi o que aconteceu. 

Quanto aos setores mais atingidos como não poderia deixar de ser, foi a construção 

civil o setor mais afetado com 27,8%, logo seguido do comércio a retalho com 15,9%, e dos 

serviços com 15,2%. No seu conjunto, representaram quase 60% do total das insolvências 

registadas em 2012, (Apêndice 10, Quadro 3) números que não são surpreendentes, uma vez 

                                                 
154 COSEC Insolvências em Portugal 2012. Estamos apenas a falar de empresas que se tornaram insolventes, 
pelo que se contabilizarmos aquelas que encerraram cumprindo as suas obrigações de crédito este número é 
muito superior.  
155 Nalguns casos o acesso ao crédito tornou-se imediatamente impossível, uma vez que os bancos deixaram pura 
e simplesmente de emprestar.  
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que a construção civil, o comércio a retalho e os serviços foram desde logo os setores mais 

expostos aos constrangimentos financeiros das famílias, em consequência da perda de poder 

de compra156, e da privação de acesso ao crédito. 

No que toca à exposição da construção civil, as empresas do setor que ficaram mais 

expostas, e por conseguinte as que mais contribuíram para o número de insolvência foram as 

empresas diretamente ligadas à construção de edifícios com 74%, sendo muito menor a 

percentagem das que pertenciam ao subsetor da fabricação de materiais representando apenas 

9% do total (Apêndice 11, Gráfico 20). Esse número explica-se pelo número de empresas 

produtoras de bens utilizados na construção em relação à quantidade de bens utilizados, uma 

vez que temos que ter em consideração que, uma parte importante dos produtos incorporados 

na construção era importada. 

O recente relatório apresentado pela COSEC referente a 2013157, mostra-nos dados 

muito semelhantes, aos registados nos anos anteriores, pelo que as medidas que temos vindo a 

implementar, e que alguns consideram as indicadas, e que nos vão levar ao bom caminho, 

parecem no mínimo não serem animadoras. 

Em 2013, ficaram insolventes 6.030 empresas. Na realidade o número regista uma 

redução de 10% em relação a 2012, no entanto, esse número é muito superior ao número de 

insolvências registado em 2011 (Apêndice 11, Gráfico 21). 

E se em relação à quantidade de insolvências, os números para além de não serem 

animadores, não se alteraram significativamente, em relação ao tipo e dimensão das empresas 

mais afetadas, mantem-se a tendência das micro e PME serem as mais fustigadas, 

representando no seu conjunto 85% do total. Os motivos serão certamente os mesmos dos 

anos anteriores e que já referimos. 

Aparece, todavia, aqui um elemento novo, que acaba por dar ainda mais volume ao 

número das insolvências das pequenas empresas. É o caso dos ENI158, que representam já 

10% das empresas insolventes, e que nos reporta para uma realidade em crescendo nos 

últimos anos, que é a das insolvências pessoais (Apêndice 11, Gráfico 22). 

                                                 
156 A perda de poder de compra resultante quer do desemprego, quer da diminuição dos salários reias, em 
consequência do aumento dos impostos e da queda efetiva dos salários.   
157 COSEC Insolvências em Portugal 2013. Conforme referimos para 2012, não estão contempladas as empresas 
que encerraram antes de se tornar insolventes. 
158 Empresários em Nome Individual. 
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No que toca ao número de insolvências por setor, regista-se um aumento 

significativo de insolvências no setor dos serviços, cujo valor passa de 15,2% em 2012 para 

19% em 2013, variação com algum significado (Apêndice 12, Quadro 4). 

Segundo o estudo, o crescimento está relacionado com um aumento muito expressivo 

no subsetor da restauração e hotelaria com 458 casos, que representou 40% das insolvências 

do setor. Dessas, 79% foram microempresas com um enfoque especial em empresas de 

restauração do tipo tradicional e cafés. 

Relativamente ao setor da construção civil e obras públicas as alterações também 

quase não existem ou são pouco significativas. Registam-se apenas algumas alterações 

percentuais entre os setores onde essas empresas operam (Apêndice 12 Gráfico 23).  

8. O DESEMPREGO 

Num quadro macroeconómico marcado pela recessão, e pela estagnação persistente, 

muitas das indústrias europeias deslocalizaram-se para a Ásia. Num ápice a Europa exportou 

milhões de postos de trabalho para o Oriente, transformou-se em muitos setores num grande 

importador de bens, quando num passado recente era um grande exportador. 

Uma das grandes consequências da conjugação destes fatores, foi o aumento do 

desemprego que vai afetando o mundo ocidental na sua generalidade, embora os países 

industrializados sejam os mais afetados. Por ser um fator fundamental para a estabilidade e o 

equilíbrio dos países, e para o bem-estar dos cidadãos, não é de estranhar que o desemprego, 

seja um dos assuntos mais estudados de sempre, mas muito mais debatido nos últimos anos. 

Porque os estudos e os debates não têm conseguido resolver este problema, falar de 

desemprego é sempre um tema atual, uma vez que mesmo com a introdução de medidas 

tendentes à sua redução, a situação em vez de regredir, parece agravar-se.  

Confrontados com um número de desempregados que não recua, estarmos na 

presença de uma realidade preocupante, e até ameaçadora dos equilíbrios populacionais 

europeus, fortemente marcados por assimetrias e origens étnicas e populacionais, que parecem 

começar a «abrir a porta» a alguns fantasmas que a Europa tem conseguido manter 

adormecidos desde o final da II Guerra Mundial, como é o caso do racismo e da xenofobia. 

Ligando o atrás exposto com o envelhecimento da sua população, a Europa é hoje 

um continente com problemas que inviabilizam o crescimento da sua economia. 
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O desemprego é um tema que preocupa o mundo atual, particularmente os países 

industrializados. A Europa e neste caso ainda mais a zona Euro159, defrontam-se com um 

problema que se não for resolvido urgentemente terá consequências de desfecho imprevisível. 

 Portugal e os países do sul da Europa, são aqueles onde a taxa de desemprego 

cresceu exponencialmente nos últimos anos, sendo indispensável conhecer os diversos tipos 

de desemprego e de desempregados, para assim poderemos perceber a sua origem e se 

possível idealizar políticas apropriadas para promover a sua diminuição. 

A noção de desemprego é bastante difusa e, por isso, difícil de definir. Porém, e de 

uma forma simples, poderemos dizer que, desemprego é o desequilíbrio entre a procura e a 

oferta de mão de obra, em resultado do excesso de pessoas, disponíveis, preparadas e em 

idade ativa, que procurando trabalho remunerado e não o conseguem encontrar. 

O desemprego é nem mais nem menos que o desequilíbrio entre a oferta e a procura 

de trabalho, pelo que quando existem mais trabalhadores disponíveis do que postos de 

trabalho, existe desemprego. Assim sendo, quando a população ativa160 cresce e é em maior 

número que o número de posto de trabalho disponíveis ou criados, aumenta o número de 

desempregados. 

A taxa de desemprego é o indicador que mede o nível de desemprego de uma 

determinada economia, país ou região tratando-se, portanto, do coeficiente entre a população 

desempregada e a população ativa. 

Conforme refere Centeno, “numa economia dinâmica, e moderna, todos os dias 

aparecem e desaparecem novos empregos” (Centeno, 2013). Só para termos uma ideia dessa 

dinâmica de criação/destruição de empregos, em Portugal nos últimos anos161 esse número foi 

superior a um milhão (Centeno, 2013, p. 31), ou seja mais de 90.000 empregos por mês eram 

destruídos e outros em igual número eram criados, ou seja em cada mês desapareciam e eram 

criados empregos em número equivalente os trabalhadores de cinco empresas da dimensão 

dos CTT162, um dos maiores empregadores portugueses (Centeno 2013, p. 31). 

                                                 
159 Segundo dados do Eurostat de Dezembro de 2013, a Europa a 28 tinha uma taxa de desemprego de 10,9 %, e 
a zona Euro 12,1 %. 
160 A população ativa é constituída por todos os indivíduos aptos para o trabalho, independentemente de estarem 
ou não a empregados. 
161 Até 2010. 
162 Correios de Portugal 
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É assim evidente, que quando esta dinâmica não se altera, a taxa de desemprego 

mantem-se estável, desde que, as outras variáveis que também têm influência na taxa, como 

por exemplo a taxa de população ativa163, também se mantenham inalteráveis.    

Mas afinal é possível haver emprego para todos? Parece que se tal acontecesse, 

viveríamos numa sociedade ideal, mas tal parece não ser possível. Pelo menos numa 

sociedade aberta e numa economia de mercado, pelo que o ideal é que exista sempre um 

número equilibrado de desempregados cuja taxa de desemprego designamos por «taxa de 

desemprego natural» para a qual a economia tende no longo prazo, com ausência de inflação, 

sendo afetada por fatores de ordem estrutural.164 

É esta dinâmica e a estabilidade da «taxa de desemprego natural», que equilibra os 

salários pagos aos trabalhadores, a oferta e a procura de trabalho, e o equilíbrio social dos 

trabalhadores e das empresas. 

O desemprego é na verdade de vário tipo e é também resultante de vários fatores, 

nem sempre inteiramente percetíveis. Todavia, vamos concentrar a nossa atenção sobre os três 

tipos de desemprego aos quais as sociedades modernas estão mais expostas, e que por tal 

razão, consideramos ser relevante dar atenção: 

• O desemprego cíclico ou conjuntural; 

• O desemprego estrutural; 

• Desemprego friccional. 

8.1 O Desemprego Cíclico ou Conjuntural 

Em crise que tem afetado a Europa tem provocado um aumento do chamado 

desemprego cíclico ou conjuntural. 

Este tipo de desemprego coincide com a economia a produzir abaixo do nível de 

pleno emprego, e como tal é consequência das condições de funcionamento da economia. 

Acompanha o ciclo económico, aumentando em períodos de recessão e diminuindo em 

períodos de expansão. 

                                                 
163 Segundo dados do Eurostat de Setembro de 2012, a taxa de população ativa em Portugal sofreu entre 2000 e 
2011 uma variação mínima, uma vez que era de 51,5 % em 2000 e 52,1 % em 2011  
164 A taxa de desemprego natural designa o nível de desemprego ao qual a taxa de inflação não tem tendência 
para aumentar nem para diminuir 
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Assim sendo, sempre que estamos perante um abrandamento temporário do 

crescimento económico a consequência imediata é a redução da produção, que se traduz num 

aumento imediato do desemprego. 

É perfeitamente natural que se há diminuição da procura, há inevitavelmente 

diminuição da necessidade de produzir, e a consequência lógica é a destruição de postos de 

trabalho. 

8.2. O Desemprego Estrutural 

Já o desemprego estrutural é uma forma de desemprego natural, que devemos 

considerar um dos tipos de desemprego mais importante dos nossos tempos. Causador de um 

desequilíbrio permanente entre a oferta e a procura de trabalhadores, constitui um dos mais 

graves problemas dos nossos dias pois afeta de uma forma transversal, países ricos e pobres. 

 Tende a permanecer ao longo do tempo, mesmo quando a economia se encontra 

equilibrada ou até em crescimento. Resulta das mudanças da estrutura económica, e de 

diversos desequilíbrios que ao provocarem desajustamentos no emprego da mão-de-obra, 

provocam alterações na composição da economia associada ao desenvolvimento. Pelas suas 

características, é mais comum nos países desenvolvidos e industrializados, em resultado da 

mecanização e evolução tecnológica da indústria e da consequente redução de postos de 

trabalho. 

O desemprego causado pelas novas tecnologias, como a robótica e a informática, o 

qual costumamos designar por desemprego tecnológico, não resulta de uma qualquer crise 

económica, mas sim da evolução e do desenvolvimento das novas formas de organização do 

trabalho e da produção. 

Contrariamente ao que acontece com o desemprego conjuntural que pode ser 

minimizado, ou até mesmo eliminado, com taxas de crescimento económico altas, o 

desemprego estrutural, não se resolve apenas pelo crescimento económico, uma vez que os 

trabalhadores que foram substituídos por máquinas, ou processos produtivos mais modernos e 

eficientes, perderam um posto de trabalho que deixou pura e simplesmente de existir. 

O crescimento do desemprego está neste caso, diretamente associado com a 

evolução. O trabalho que nas décadas de 70 e 80 do século passado era executado por dezenas 
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ou centenas de trabalhadores é agora em muitos casos executado por apenas um operador de 

uma máquina tecnologicamente evoluída, com ganhos de produção significativos. Podemos 

dizer que, dezenas ou centenas de empregos se transformaram apenas num único posto de 

trabalho. É o preço que temos que pagar pelo desenvolvimento. 

É evidente que quando a economia se encontra a crescer, é mais fácil para estes 

trabalhadores encontrarem outros postos de trabalho, ou no mínimo têm mais tempo, e mais 

recursos para conseguirem a sua própria requalificação, até porque numa economia em 

crescimento existem mais meios financeiros para a criação de meios de sustentabilidade para 

esses trabalhadores, quer através de prestações sociais, quer através de cursos de 

requalificação profissional165. 

Como atrás referimos, é comum associar o desemprego estrutural ao setor industrial, 

por ser na indústria que se verifica a maior perda de postos de trabalho, pela troca de 

trabalhadores por máquinas, ou mesmo por novos processos produtivos. Porém este problema 

também se verifica na agricultura, onde existem hoje máquinas agrícolas capazes de fazer 

num dia com um único operador, aquilo que há cinquenta se fazia com centenas de 

trabalhadores. E no setor terciário onde serviços que exigiam a presença de dezenas de 

trabalhadores são hoje executados por dois ou três 166. 

A evolução tecnológica é sem dúvida a grande responsável, pelo desaparecimento de 

muitos postos de trabalho, que acabam por condenar muitos trabalhadores à pobreza 

resultante da sua incapacidade de adaptação aos novos postos de trabalho entretanto criados. 

No entanto, essa evolução também tem contribuído para a melhoria das condições de vida e 

de trabalho, de homens e mulheres, que por esse mundo fora têm beneficiado do aparecimento 

de novas máquinas e equipamentos. 

8.3. O Desemprego Friccional 

  O desemprego friccional é tipicamente de curta duração e está também bastante 

presente na economia. Não estando, no entanto, associado a nenhuma insuficiência na oferta 

de emprego, está relacionado com a rotação do trabalho, e com a necessidade que este sente 
                                                 

165 São exemplo os cursos de formação profissional disponibilizados pelos estados que permitem uma 
requalificação profissional dos trabalhadores que viram desaparecer profissões que em muitos casos exerceram 
ao longo de uma grande parte da sua vida profissional.   
166 Por exemplo o grande desenvolvimento da informática veio pôr fim a um conjunto de profissões que antes 
utilizavam quase exclusivamente pessoas para desempenhar determinadas funções.  
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de procurar novas condições de trabalho167. Ou seja, com o dinamismo económico e social, e 

numa intermitência constante, a qualquer momento surgem novas oportunidades de trabalho e 

consequentemente outras terminam, o que faz com que exista um fluxo de entradas e saídas 

de trabalhadores no mercado de trabalho168. O tempo que o trabalhador demora a procurar 

esses novos postos de trabalho e a respetiva mudança de emprego, faz com que existam 

sempre trabalhadores no desemprego em resultado desta dinâmica de entradas e saídas.  

Existem ainda outros tipos de desemprego, sobre os quais não nos vamos debruçar, 

uma vez que embora importantes, o seu impacto não é tão relevante, no momento português 

atual. 

Um desses casos é o do desemprego sazonal, que resulta de atividades económicas 

que variam consoante as épocas do ano, como acontece por exemplo no caso da agricultura169, 

ou o desemprego de pesquisa, em que é o próprio trabalhador, por opção própria, que se 

coloca numa situação de desempregado em busca de propostas que na sua perspetiva serão 

mais atrativas ou que mais se ajustam aos seus interesses pessoais. 

8.4. O desemprego em Portugal 

Os efeitos da crise no que diz respeito ao desemprego foram desastrosos. 

Se por exemplo considerarmos que em 2001 a taxa de desemprego estava abaixo dos 

4% e em 2011 era de 16%, verificamos que esta quadruplicou em apenas uma década.  

O mais preocupante é que embora se fale muito no desemprego jovem, que na 

realidade registou uma forte crescimento, os números do desemprego são transversais a todas 

as faixas etárias e até em faixas da população ativa que desde há muito registavam taxas de 

desemprego mais reduzidas e até abaixo da média nacional, apresentam hoje números 

inquietantes. 

                                                 
167 Frequentemente acontece que numa determinada altura o trabalhador aceita um emprego numa área de 
formação que não é a sua, o que acaba por o manter à procura de emprego na área da sua formação, ou para 
aquilo que se julga mais preparado ou qualificado.  
168 Num mercado de trabalho dinâmico, os trabalhadores, principalmente os mais ativos tentam sempre encontrar 
um posto de trabalho que em seu entender seja melhor que aquele que ocupam.   
169 Por exemplo numa determinada altura do ano, são feitas as vindimas que empregam um conjunto de 
trabalhadores enquanto as mesmas são feitas, voltando apenas a ser necessários no ano seguinte quando se iniciar 
a nova campanha.  
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Segundo dados oficiais, o número médio de desempregados inscritos nos Centros de 

Emprego e Formação Profissional (CEFP) em Portugal era em dezembro de 2008, 394.500, e 

em dezembro de 2013, 707.800, ou seja em cinco anos o número médio de desempregados 

inscritos aumentou em 313.300.170 

Conforme poderemos verificar no quadro e gráficos que se seguem, em dezembro de 

2008 estavam inscritos nos CEFP 382.200, e em dezembro de 2013, 671.700, ou seja mais 

289.500 desempregados (Apêndice 13, Quadro 5 e Gráfico 24). 

É claro que este aumento brutal do número de desempregados traria consequências 

económicas e sociais que julgamos não terem sido devidamente acauteladas quando 

determinados estudos e projeções eram apresentados171. 

Mas todos sabemos que o número real de desempregados é sempre muito superior ao 

número de desempregados inscritos nos CEFP, uma vez que temos que considerar não só 

trabalhadores não inscritos, como aqueles que infelizmente já nem procuram trabalho, e ainda 

aqueles que se encontram ocupados pelos CEFP conforme gráfico seguinte e que em nosso 

entender não passam de desempregados efetivos. 

É pois evidente que, as estatísticas e os números do desemprego são talvez aquelas 

que mais podem ser manipuladas, bastando para tal que o conceito de emprego, desemprego e 

desempregado seja visto mais ou menos de acordo com o interesse de quem o analisa. 

Todos sabemos que este fenómeno existe, e as diversas formas como são abordados 

os números do desemprego, conduzem a resultados completamente diferentes, com desvios 

muito significativos. 

Segundo dados de 2013 do INE e IEFP, a taxa de desemprego no final do primeiro 

trimestre era de 15,6 %. Mas de lhe juntarmos os trabalhadores que se encontravam ocupados 

pelo IEFP, a taxa sobe para 17,6 %. Como todos sabemos que os trabalhadores ocupados em 

cursos de formação profissional estão «ocupados», não estão empregados, os desempregados 

à data, eram 17,6 % e não 15,6 % (Apêndice 13, Gráfico 25).   

                                                 
170 IEFP/MSSS, PORDATA, empregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional. 
171 Julgamos que muitos dos estudos e projeções apresentadas quer pelo governo quer pela troika, não tiveram 
devidamente em conta os efeitos sociais da crise, bem como o incremento em termos de despesa pública que 
representava um tão grande aumento da taxa de desemprego.   
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 “Em 2012, o desemprego afetava cerca de 900 mil pessoas, 
correspondendo a mais de 16 % da população com participação ativa 
(empregada ou procurando emprego), no mercado de trabalho. E estas 
estatísticas oficiais incluem apenas os indivíduos sem emprego e que 
procuram ativamente um emprego. Se incluirmos os indivíduos sem 
emprego que desejam trabalhar, mas que não procuram ativamente 
emprego, este número excede um milhão” (Centeno, 2013, p. 65). 

Se por si só estes números são avassaladores, se fizermos uma análise mais 

específica aos mesmos, ficamos como a certeza que será muito difícil reverter a situação para 

uma grande parte destes novos desempregados. 

Se analisarmos os números pormenorizadamente, verificamos que mais de 280.000 

desempregados tinham mais de 45 anos, e desses, mais de 122.000 tinham mesmo mais de 55 

anos (Apêndice 13, Gráfico 25). Se adicionarmos aqueles que já estavam fora do mercado de 

procura, por já terem perdido a esperança de encontrar emprego, estes números serão ainda 

mais significativos. 

Como todos sabemos, uma das grades pechas da nossa classe trabalhadora é a baixa 

formação profissional, que começa mesmo por uma insipiente formação escolar. A maioria 

desses desempregados tem como formação escolar apenas o ensino básico, aquilo que 

normalmente se costuma designar por 4.ª classe. 

Grande parte destes trabalhadores são oriundos do setor primário da nossa economia 

- industria, agricultura e pescas - vítima das políticas de destruição iniciadas na década de 

noventa do século XX, e de setores fortemente afetados pela crise, principalmente a 

construção civil e obras públicas.  

8.4.1. O Desemprego Jovem 

Segundo dados da OCDE os problemas da economia europeia têm gerado um 

aumento muito significativo de desemprego entre os jovens em toda a Europa, embora seja 

em Portugal, Espanha e Grécia172 que o fenómeno mais se tem sentido. Para além da crise 

económica e financeira, são também fatores relevantes o progresso tecnológico, a 

globalização dos mercados e o crescimento acelerado das economias emergentes, e ainda a 

concorrência de países produtores de bens a baixo custo em resultado do emprego de mão de 

                                                 
172 Segundo os mais recentes dados da OCDE, na EU, a Grécia com 56,3%; a Espanha com 53,5% e Itália com 
43,7% são os países com o maior desemprego jovem, logo seguidos da Croácia, Chipre e Portugal. 
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obra mais barata e da prática descarada de dumping social e ambiental173, como são os casos 

principalmente da China e da India. 

Portugal tem visto a taxa de desemprego jovem crescer a um ritmo preocupante 

situando-se neste momento próximo dos 35%, tendo em 2013 ultrapassado mesmo os 40%174. 

Na realidade, o que é ainda mais preocupante é o fato de este atingir de uma forma direta, 

tanto jovens pouco qualificados, como licenciados, mestres e até doutorados. 

Como vimos, o desemprego excessivo não deixou de fora nenhuma faixa etária, 

embora até nem se possa dizer que os jovens são os que mais sofreram esse excesso, uma vez 

que a taxa de desemprego aumentou mais ou menos uniformemente em todas as faixas etárias 

penalizando até mais os mais velhos. Historicamente em Portugal, as taxas de desemprego 

entre os jovens independentemente de falarmos na faixa dos 15 aos 24 anos ou na dos 24 aos 

35, sempre foram mais altas do que em idades mais avançadas (Centeno, 2013, p. 75). 

Mas se o desemprego jovem não subiu assim tanto em relação ao desemprego dos 

mais velhos, porque será que cada vez mais se fala em jovens desempregados, e na 

impossibilidade de encontrarem emprego? 

Existem quanto a nós dois fatores determinantes. Um que se prende com uma grande 

necessidade de encontrar um emprego no mais curto espaço de tempo possível, uma vez que 

com as dificuldades financeiras existentes no seio das famílias, onde em muitos casos os 

membros do agregado familiar que eram o suporte financeiro ficaram desempregados, e outro 

que se prende com o fato de serem cada vez mais escassas as oportunidades nos setores de 

vocação onde esses jovens realizaram a sua formação escolar. Os fatores tempo, necessidade e 

oportunidade são pois catapultados para o dia a dia, tornando mais evidente o desemprego 

entre os jovens. 

Para além disso, o fator desemprego é bem mais estigmatizante entre os mais novos 

do que entre os mais velhos, deixando muitas vezes marcas que se revelam para a sociedade 

economicamente preocupantes no futuro. Um jovem desempregado representa um desperdício 

                                                 
173 Diz-se que uma empresa ou um país pratica dumping social ou ambiental, quando recorre a praticas de 
completo desrespeito por regras de direitos dos trabalhadores e do ambiente para tirando partido de tais práticas 
poder produzir produtos a preços substancialmente inferiores aos que produziria se tivesse que respeitar tais 
direitos e regras. 
174 Dados do INE. Base de dados do emprego em Portugal.  
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de recursos para a sociedade, e uma desvalorização profissional para o próprio que em muitos 

casos lhe deixará marcas profundas não só no seu caráter pessoal mas também no profissional.   

Alguns anos antes da crise, um jovem entre os 15 e os 24 anos demorava mais ou 

menos 11 meses a arranjar emprego, e se subisse para a faixa etária entre os 24 e os 35 anos 

esse tempo aumentava para uma média de 18 meses. Depois da crise, esse período aumentou 

para 12 e 20 meses, ou seja cresceu 9% e 12%, respetivamente. Embora parecendo pouco, 

para quem não vive essa realidade, não se pode dissociar esse acréscimo de tempo, das 

condições sociais e familiares da maioria, existentes antes e depois da crise.    

Em linha com aquilo que vai acontecendo por toda a Europa, e em especial nos 

países do sul, parece que Portugal, tal como a Espanha e a Grécia175 são cada vez mais, países 

que não são para novos.  

Infelizmente, para um número significativo de jovens, Portugal é hoje um país sem 

futuro, mais parecendo que recuamos à década de sessenta do século passado, quando o único 

caminho para atingir um melhor nível de vida era a emigração. 

Com taxas de desemprego sempre em crescendo, vemos hoje uma geração jovem 

sem futuro no seu país, depois de nos últimos vinte anos terem sido criadas condições em 

termos de formação académica, que pareciam indicar que o caminho seria o correto. 

É certo que se Portugal fosse um país verdadeiramente desenvolvido, a maioria dos 

jovens entre os 15 e os 24 anos, em vez de abandonar precocemente o sistema educativo - 

Portugal encontrava-se em 2011 no terceiro lugar entre os países da EU176 com o índice mais 

elevado de abandono escolar precoce (Rosa & Chitas, 2013, p. 67) - estaria na escola a 

adquirir a formação que lhe permitiria contribuir para a acumulação de capital humano, 

consensualmente considerado o motor do crescimento económico das nações. 

Seria provavelmente mais eficaz, em vez de implementar medidas ativas de emprego 

de estímulo à contratação destes jovens, se alargasse o âmbito de atribuição de bolsas de 

                                                 
175 Dados recentes da OCDE referem que a taxa de desemprego jovem em Espanha e na Grécia ultrapassa já os 
50%, e que as estatísticas são cada vez mais difíceis e imprecisas, uma vez que em todo o mundo são cada vez 
mais os jovens que já desistiram de procurar emprego, pelo que os dados do desemprega nesta faixa etária será 
muito superior ao que aparece nas estatísticas oficiais. 
176 Malta tinha a pior taxa, 33,5%, seguido da Espanha com 26,5% e Portugal com 23,2%.  
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estudo que lhes permitisse regressar ao ensino177, condicionando obviamente a atribuição e 

manutenção de tais bolsas, à obtenção de resultados escolares.  

Provavelmente, a crise foi cedo de mais para que a preparação dos nossos jovens 

pudesse representar uma mais -valia, a ponto de poder ter já cimentado uma nova geração de 

empresários, suficientemente consolidada, em qualidade e número, que pudesse evitar esta 

situação. 

O abandono escolar precoce perpetua esta reconhecida fragilidade estrutural 

portuguesa (Centeno, 2013, p. 37), uma vez que habilitações reduzidas, e baixas qualificações 

da população ativa manter-nos-á sem possibilidade de competir com as sociedades que 

consigam com êxito combater este problema. Não podemos esquecer que, sem qualificações, 

estes jovens estarão daqui a duas ou três décadas a ocupar o lugar de desempregados de longa 

duração, sem saída profissional, e sem futuro, hoje ocupado pelos seus pais.       

8.4.2. Os desempregados sem mercado de trabalho 

Se para os jovens ainda restará a emigração - até porque a sua idade e qualificação 

permite enfrentar esse desafio - para aqueles que estão em final de carreira ou que têm 

qualificação escolar reduzida, as coisas não serão bem assim, até porque, o número de postos 

de trabalho disponíveis para este tipo de trabalhadores escasseia por todo o mundo. 

A taxa de desemprego entre aquele que não têm qualquer qualificação escolar, mais 

que triplicou entre 2008 e 2013. E entre aqueles que apenas têm o ensino básico, mais que 

duplicou no mesmo período de tempo (Apêndice 14, Quadro 6 e Gráfico 26). 

São estes, que engrossam as listas de desempregados de longa duração, os mais 

permissíveis a problemas de saúde mental, exclusão social, e à mendicidade. 

São também estes que sem culpa, mais contribuem para o desequilíbrio das contas 

públicas, nomeadamente das contas da segurança social, uma vez que, a sua condição de 

desempregado os arrasta para as prestações sociais durante muito mais tempo do que aquele 

que certamente queriam.  

                                                 
177 Quando nos referimos a ensino estamos a referir-nos a ensino profissional, uma vez que entendemos que na 
maioria dos casos o abandono escolar precoce se prende com fatores que vão muito para além do contexto 
escolar e familiar. Julgamos que deveria ser repensado o ensino profissional, e que deveria inclusivamente ser 
implementado um novo modelo moderno, baseado no modelo do ensino profissional do Estado Novo, em vigor 
no início da década de setenta do século passado.   
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Muitos destes trabalhadores eram até ao início da crise, homens e mulheres que 

tinham a sua situação familiar estável, e que até em muitos casos, se enquadravam no grupo 

de cidadãos que faziam parte da comunidade e que contribuía para a dinamização da nossa 

economia. Hoje, integram o grupo de incumpridores com dívidas aos bancos, principalmente, 

porque em determinada altura, sem alternativa, foram empurrados para a necessidade de 

adquirir uma casa, onde pudessem habitar com um mínimo de dignidade.  

8.4.3. As profissões em fim de linha 

A ficção leva-nos muitas vezes para situações de luta entre o homem e a máquina. 

Luta que na esmagadora maioria tem o homem como vencedor. Mas parece que para que 

possamos aproveitar a história ficcionada, e assim tirar mais partido da ficção, teremos que 

aproxima-la mais da realidade. O resultado final está cada vez mais equilibrado, senão até 

mais pendente para a vitória da máquina sobre o homem.  

Todos sabemos que o desenvolvimento tecnológico tem sido impressionante, 

principalmente nos últimos cinquenta anos, ao ponto de todos aqueles que têm hoje mais de 

quarenta anos saberem como era diferente a vida sem computadores pessoais, telemóveis, ou 

até televisores a cores178. 

Foi esta evolução que trouxe ao mundo uma maneira diferente de viver.179 Facilitou-

nos muito a vida, permitindo até em muitas situações melhorar a qualidade da mesma, ou no 

mínimo torna-la diferente, no entanto, as alterações vão muito para além daquilo que é a nossa 

vivência diária. 

No nosso quotidiano, vamos conhecendo profissões, que se vão tornando quase 

inexistentes, como é o caso do alfaiate e da telefonista180. Estudos recentes revelam que nos 

próximos dez a quinze anos, veremos desaparecer ou no mínimo tornarem-se residuais, um 

conjunto de profissões que provavelmente, há dez anos considerávamos de futuro, ou no 

mínimo para durar durante mais algumas gerações. 

É claro que as profissões mais exposta ao desenvolvimento tecnológico são aquelas 

que correm mais risco de desaparecer, ou no mínimo de passarem a empregarem um número 

                                                 
178 Em Portugal as emissões regulares de televisão só se iniciam em 1957 e a televisão a cores só tem a sua 
primeira emissão em 1980.  
179 Vamos dizer diferente, não a vamos considerar pelo menos por enquanto melhor ou pior. 
180 Para não falarmos daquelas que pura e simplesmente desapareceram nos últimos anos como a datilógrafa ou a 
operadora da central telefónica que nos fazia as ligações interurbanas nos antigos TLP – Telefones de Lisboa e 
Porto.  
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insignificante de pessoas, mas infelizmente nem só as exposta a esse desenvolvimento estão 

em risco. 

Se há dez anos nos confrontassem com a questão se existiam na construção civil, 

pedreiros, canalizadores, eletricistas ou pintores a mais, teríamos que perentoriamente afirmar 

que não. Até porque, oferta para essas profissões comprovava que o número de trabalhadores 

minimamente qualificado para o seu exercício, era muito inferior à procura. É evidente que as 

dinâmicas do mercado, e os ciclos de determinadas atividades económicas, contribuem em 

muito para o aparecimento, e o desaparecimento, de muitas profissões. 

Mas esta realidade é transversal a muitas outras profissões. O desenvolvimento 

tecnológico tem-se encarregado de colocar em fim de linha muitas profissões de cariz mais 

pessoal, especializado e intelectual. Operadores de telemarketing, contabilistas, mediadores de 

seguros, mediadores imobiliários e até taxistas são casos evidentes. 

Estudos recentes181 revelam que nos próximos anos vamos ver desaparecer um 

conjunto significativo de profissões. Segundo o estudo poderá atingir um número superior a 

700, algumas das quais que até há pouco pareciam indispensáveis. 

A Europa está mais uma vez exposta a esta nova realidade. O estudo revela que mais 

uma vez, os países da Europa mais periféricos são os que se encontram mais permeáveis a 

este fenómeno. Países como Portugal e a Roménia182 podem mesmo ser aqueles que mais vão 

sofrer com o fim de muitas profissões, pois são os que empregam mais trabalhadores em 

atividades com elevado risco de destruição. 

Pelos vistos, mais catástrofes se avizinham para o nosso modelo de organização. A 

organização empresarial ocidental, principalmente a dos países do sul da Europa, exige a 

mobilização de todos para a minimização dos efeitos do mundo moderno, porventura 

demasiado dinâmico, para a capacidade de adaptação que temos demonstrado. 

8.4.4. Mais de 40 anos o que fazer? 

Julgamos que, infelizmente para estes poucos mais haverá a fazer que esperar pela 

reforma, acompanhados pelas prestações sociais, e pela ajuda dos seus familiares e amigos. 

                                                 
181 Jeremy Bowls, economista da London School of Economics (LSE), publicou recentemente um estudo no 
centro de investigação Bruegel em Bruxelas que mede um conjunto de vulnerabilidades de determinadas tarefas 
individuais que se vão tornar obsoletas por causa da evolução tecnológica.  
182 Conforme refere o estudo, em Portugal 59% dos postos de trabalho estão em risco e na Roménia esse número 
é 61,9%. 
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De acordos com dados recentes publicados pelo INE, relativos ao primeiro trimestre 

de 2014, 64% dos desempregados em Portugal eram desempregados de longa duração, ou 

seja, estavam desempregados há mais de um ano. Enquanto os de muito longa duração, ou 

seja aqueles que estavam desempregados há mais de dois anos, eram já 38%. 33,2% das 

pessoas desempregadas tinham 45 ou mais anos, e 57% possuíam uma formação igual ao 

inferior ao 9.º ano de escolaridade (INE, 2014)183. 

Só para termos uma ideia da evolução destes números, podemos referir que em 2000 

a percentagem de desempregados de longa duração era de 43%, um número já por si 

preocupante e que exigia uma atenção redobrada, e que infelizmente cresceu na atualidade 

cerca de 20%. 

Não havendo dúvida que a recente crise contribuiu para o agudizar desta situação, é 

hoje evidente que o fato de não ter sido dada a atenção necessária aos indicadores que as 

assimetrias da nossa economia iam provocando, deixa uma geração numa situação muito 

complicada, para além de representar um fardo para as prestações sociais. 

O abandono repentino do setor primário, descartou um conjunto de trabalhadores 

menos qualificados, e com menor formação escolar. A construção civil foi durante muito 

tempo, a tábua de salvação para esses trabalhadores184, mas era evidente que nunca seria a 

solução, até porque, como se viu as coisas teriam que mudar e a crise tornou essa mudança 

repentina.     

O desemprego de longa duração é uma armadilha à qual é cada vez mais difícil 

escapar, principalmente para aqueles que têm mais de 40 anos e escolaridade reduzida, o mais 

vulgar nesta faixa etária. 

Os desempregados de longa duração, principalmente aqueles que têm mais idade, são 

na maioria das situações preteridos em relação a trabalhadores mais novos que com eles 

concorram para uma vaga de emprego. Geralmente os mais novos estão menos tempo 

desempregados, até porque têm mais estudos e oferecem mais longevidade para o posto de 

trabalho. 

                                                 
183 Estatística de Emprego 1º Trimestre de 2014, publicado pelo INE em 9 de Maio de 2014. 
184 Durante cerca de 20 anos, entre a última década do século XX e a primeira do século XXI, a grande dinâmica 
da construção civil e das obras públicas conseguiu absorver grande parte dos trabalhadores oriundos do setor 
agrícola. O problema começa a surgir a partir do momento em que a indústria começa também a dispensar 
trabalhadores, provocando a situação que já se vivia em 2000, com uma percentagem de desempregados de 
longa duração superior a 40% do número de desempregados.   
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É um fato que o desemprego de longa duração, por si só, provoca uma depreciação 

acentuada no capital humano, com efeitos adversos na economia, constituindo um dos 

elementos mais gravosos da evolução recente do mercado de trabalho português. Se o 

desempregado tem mais de 40 anos, a depreciação deixa de ser acentuada, para na maioria dos 

casos ser total e como tal irreversível. 

Cientes da dificuldade que será hoje reverter esta situação - até porque se deixou 

atingir um patamar demasiado alto - consideramos ainda assim que, o desemprego sénior de 

longa duração deverá constituir uma prioridade das políticas ativas de desemprego. É claro 

que teremos que ter sempre presente as especificidades, e as debilidades, destes 

desempregados, nomeadamente as suas limitações quanto à absorção de novos 

conhecimentos, que os impedem na maioria dos casos de adquirir competências para o 

exercício de profissões muito diferentes das que desempenharam ao longo da sua carreira 

profissional, no entanto, julgamos ser possível fazer alguma coisa por eles. 

É ideia generalizada que este tipo de desemprego só se pode combater com medidas 

específicas. Para estes desempregados não se podem manter politicas ativas de emprego 

baseadas na formação, as quais em nosso entender, constituem meros paliativos, sorvedores 

de dinheiro público, cujo fracasso de resultados tem sido bem patente nos últimos anos. 

Colocar um ex-pedreiro da construção civil, ou um ex-mecânico com 50 anos de 

idade a frequentar um curso de informática do IEFP185, não conduzirá nunca ao seu sucesso. 

Este trabalhador mesmo com muito empenho e dedicação, nunca adquirirá conhecimentos que 

lhe permitam competir com um desempregado, com o mesmo percurso escolar, mas com 30 

anos de idade. A aprendizagem tecnológica que este último adquiriu naturalmente ao longo da 

vida, coloca-o num patamar que só por si lhe abre uma porta que o outro verá sempre fechada. 

Entreter pessoas até estarem em idade de solicitar a pré-reforma, atirando-as de 

seguida para fora do mercado de trabalho, em condições financeiras muito frágeis, quando 

ainda poderiam desempenhar muitas tarefas consentâneas com os seus conhecimentos, nunca 

será solução. Se acrescentarmos os gastos financeiros e a desmotivação desses trabalhadores e 

dos formadores, teremos aqui mais uma mistura que, como tantas outras, nos tem conduzido à 

situação em que vivemos.  

                                                 
185 Esta é infelizmente a realidade do direcionamento dado a muitos desempregados nos cursos ministrados pelos 
Institutos de Emprego e Formação Profissional.   
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8.4.5. O caminho para os mais jovens 

Quando o Conselho Europeu de Lisboa realizado em março de 2000, aprovou um 

documento da maior importância para a EU e que viria a ficar conhecido por «Estratégia de 

Lisboa» ou «Agenda de Lisboa»186, parecia que estava aberta a porta da criatividade, do 

desenvolvimento e da prosperidade para os jovens europeus. 

Cientes da evolução mundial, das especificidades do continente, e da necessidade de 

serem cumpridas de forma robusta as metas - tantas vezes adiadas - de desenvolvimento 

traçadas pelos pioneiros da EU, os líderes europeus concluíram que só uma Europa sólida e 

desenvolvida poderia garantir para o futuro, os níveis de coesão social e bem-estar a que os 

seus cidadãos estavam habituados. E que para alcançar esse objetivo, era necessário definir e 

pôr em prática novas estratégias que conduzissem a um rumo novo, no curto período de uma 

década, sendo para tal imperativo desenvolver uma economia dinâmica, e competitiva, 

assente numa base de conhecimento, que pudesse almejar ser a mais competitiva e dinâmica 

do mundo. 

Objetivos tão ambiciosos, como os de manter crescimentos económicos sólidos, 

melhorias quantitativas, qualitativas, e duradoras no emprego, e uma coesão social eficaz, 

obrigavam a uma ideia abrangente e interligada da sociedade europeia, onde a educação, a 

inovação, a ciência e o ambiente teriam que caminhar lado a lado. 

Mas nada disso foi esquecido, e temas como sociedade de informação, I&D187, 

competitividade, exclusão e proteção social e políticas macroeconómicas destacavam-se no 

documento final. 

A dimensão ecológica seria conseguida na cimeira do Conselho Europeu de junho de 

2001, realizada em Gotemburgo, que veio então introduzir dimensão à estratégia de 

desenvolvimento sustentável para a Europa. 

Numa economia que se desejava assente numa base de conhecimento, certamente 

teria que se dedicar uma especial atenção ao ensino em todas as suas vertentes, sem exceção. 

Objetivos tão ambiciosos contariam necessariamente com muitas dificuldades de 

implementação e até nalguns casos, uma impossibilidade aparente de os tornar efetivos, pelo 

                                                 
186 O documento produzido em consequência do Conselho Europeu de Lisboa era realmente de grande qualidade. 
187 Investigação e Desenvolvimento.  



 

117 
 

que muitas das medidas foram sendo adiadas, algumas delas muito para além daquilo que era 

desejável, passando de um objetivo com meta a atingir em 2010, para a meta mais longínqua 

de 2020. A realidade foi assim bem diferente do ambicionado. 

No que respeitava por exemplo à I&D, propunha-se atingir uma despesa de 3% do 

PIB, mas a realidade ficou muito aquém do ambicionado, uma vez que entre 1995 e 2011 essa 

despesa teve apenas um crescimento residual, passando de 1,8% para 2%, valor que para 

quem tinha como objetivo atingir o topo, continuaria a integrar o pelotão da retaguarda. Em 

2009, países como os EUA e o Japão gastaram respetivamente 2,9% e 3,4 % do seu PIB em 

I&D (Rosa & Chitas, 2013, p. 60). Na EU a 27 apenas três países atingiram em 2011 a meta 

proposta dos 3%, a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca. 

Como não poderia deixar de ser, Portugal encontrava-se em 2011 em décimo quarto 

lugar dos países da EU a 27. Com um investimento de 1,5% do PIB em I&D, estava 

inclusivamente abaixo da média europeia que na altura era 2,03%. No entanto, o nosso país 

foi um dos que mais viu crescer a despesa em I&D, tendo triplicado o valor entre 1995 e 

2011, aproximando-se assim da média da UE. 

Foi esta evolução, conjugada com uma política integrada de desenvolvimento escolar 

universitário, que nos permitiu melhorar de uma forma importante os nossos índices quer de 

doutorados, quer de licenciados. 

Em Portugal havia em 1991, 1,9 diplomados no ensino superior, por cada mil 

habitantes, valor que em vinte anos quase quadruplicou (Apêndice 15, Quadro 7 e Gráfico 

27). 

Mas se em relação aos diplomados do ensino superior a evolução foi grande, em 

relação aos doutorados, a evolução foi ainda mais expressiva. Em 1991, tínhamos 3,2 

doutorados por cada 100 mil habitantes, e em 2011, tínhamos 17,5. Entre 2011 e 2012 esse 

valor aumentou para 21, ou seja registou-se o maior crescimento de sempre no período de 

apenas um ano (Apêndice 16, Quadro 8 e Gráfico 28).   

É certo que mesmo com esta evolução, continuamos a integrar o pelotão da 

retaguarda dos países da EU, e estamos inclusivamente abaixo da sua média. Mas sem dúvida, 

este é o caminho que teremos que continuar a trilhar se quisermos criar mão de obra de 
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elevado valor acrescentado, qualificada, e que nos permita de uma vez por todas abandonar 

uma estrutura empresarial assente em mão de obra barata. 

A crise tem provocado a saída de muitos alunos do ensino superior, em consequência 

dos cortes no ensino e da impotência de muitas famílias para continuar a apoiar 

financeiramente os seus estudantes. Só com a continuação do investimento na educação, 

poderemos criar as condições para manter os nossos jovens no país, reduzindo ao mínimo os 

efeitos do envelhecimento de Portugal, um dos mais envelhecidos países do mundo.  

8.4.6. A fatalidade da emigração 

A taxa de emigração em Portugal foi em 2013, de 12,3 por cada mil habitantes. Só 

para termos uma ideia da dimensão deste número, podemos dizer que foi o mais alto dos 

últimos cinquenta e três anos, com exceção do 1966, em que o valor atingiu os 13,5, por cada 

mil habitantes. 

Mas não estamos a falar de um ano isolado, uma vez as taxas dos anos de 2011 e 

2012, foram respetivamente, 9,6 e 11,5, como tal em linha com os números dos outros dois 

anos em que os números da emigração foram os mais altos de sempre, que ocorreram em 

1965 e 1967 e que foram de 9,9 e 10,4 respetivamente (PORDATA, 2014)188. 

Existem, no entanto, um conjunto de fatores que tornam esta emigração diferente, 

quer para o país, quer para os próprios emigrantes. Os emigrantes da década de sessenta do 

século XX, eram principalmente homens, trabalhadores do setor primário, particularmente da 

agricultura de subsistência com um baixo índice de escolaridade que, maioritariamente, 

procuravam no estrangeiro não só uma vida melhor mas também, no caso dos mais jovens, 

fugir à guerra colonial que tantas vidas acabaria por ceifar. 

Para além disso, Portugal tinha uma população muito mais jovem do que aquela que 

tem hoje. Grande parte dessa população vivia num interior distante, votada ao abandono e 

sem nenhuma perspetiva de poder aspirar a mais que aquilo que tinha sido a vida dos seus 

pais e dos seus avós. 

Uma Europa central em grande crescimento, e muito necessitada de mão de obra 

desqualificada, acabava por ser o «paraíso» para os operários portugueses que, se sujeitavam a 

desempenhar todas as tarefas que os locais já não estavam disponíveis para realizar. 

                                                 
188 Pordata, Emigração Portuguesa. 
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Todos os trabalhos da construção civil e obras públicas, assim como os trabalhos 

desqualificados da indústria e dos serviços – nomeadamente limpezas domésticas, industriais 

e urbanas - passaram a ser realizados em países como a França, a Alemanha ou a Suíça, por 

trabalhadores portuguese, espanhóis ou italianos, enquanto os trabalhos de índole doméstico – 

comummente designado por trabalho doméstico - empregavam as mulheres desses 

trabalhadores. 

Estes homens e mulheres tinham como principal propósito amealhar dinheiro 

suficiente para um dia poderem regressar às aldeias de onde saíram. Melhorando o seu nível 

de vida, e habitando uma nova casa construída com o resultado de muitos sacrifícios e 

privações, poderiam ter um futuro diferente do que teriam se não emigrassem. Foi esta 

situação que proporcionou durante muitos anos ao país, a entrada de dinheiro que 

vulgarmente se costumava qualificar como «remessas dos emigrantes» e que permitia o 

equilíbrio da nossa balança externa. 

Foi também esta dinâmica, que criou durante muitos anos uma melhoria dos níveis 

de vida daqueles que, mesmo não tendo emigrado, beneficiavam com o crescimento das suas 

aldeias, em consequência do investimento que os seus emigrantes iam fazendo, 

nomeadamente na construção de casas novas, e na reabilitação das existentes. 

Poderemos afirmar que, este terá sido o maior contributo dado para que durante 

alguns anos se tivesse conseguido estancar a desertificação do interior, uma vez que, tal 

contribuía para a fixação daqueles que ao decidir não emigrar, conseguiam postos de trabalho 

que lhes permitia melhorar as suas condições de vida, evitando assim que também eles se 

vissem forçados a abandonar as aldeias. 

Nos anos noventa, assistimos ao regresso de muitos desses emigrantes às suas terras. 

Depois de conseguirem os seus objetivos, regressaram fixando-se na maioria das vezes nos 

locais de onde saíram, ou nas cidades e aldeias vizinha, contribuindo como ninguém189 para o 

desenvolvimento do interior e até em alguns casos para o aumento da população. 

                                                 
189 Julgamos que o Estado esteve pouco atento à dinâmica criada pelo regresso dos emigrantes, e da porta que 
esse regresso podia abrir para o desenvolvimento do interior. Medidas de apoio ao desenvolvimento poderiam 
nessa altura ter contribuído fortemente para a fixação e se calhar até para o regresso de populações a viver no 
litoral. 
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Esta dinâmica de regresso foi diminuindo com o tempo, e muitos dos emigrantes dos 

anos sessenta e setenta acabaram por não regressar. Ao verem fixar-se no país que os acolheu, 

os seus filhos e netos, acabaram por também eles não cumprir o desejo de voltar à terra natal. 

Atualmente as coisas são muito diferentes. O país é hoje um país envelhecido 

(PORDATA, 2013, p. 14)190, com uma grande necessidade de fixar gente jovem, para poder 

reverter o envelhecimento preocupante da sua população (Rosa & Chitas, 2013, p. 20). Os 

nossos emigrantes continuam a ser jovens, continuam a fugir de algo, continuam à procura de 

uma vida melhor, mas agora não fogem nem da guerra nem da solidão do interior, mas do 

desemprego.  

As suas características também são completamente diferentes. Enquanto antes eram 

quase exclusivamente analfabetos, e mão-de-obra do setor primário, hoje são os mais 

preparados que o país tem no momento, e até que alguma vez teve na sua história. São 

maioritariamente licenciados e doutorados, preparados para poder contribuir para que 

Portugal nunca mais fosse como foi até aos anos setenta do século passado. 

Enquanto antes os que saíam não diminuíam as capacidades do país - até porque 

infelizmente abundava mão-de-obra no setor primário - hoje os que saem são normalmente os 

melhores dos melhores, enfraquecendo o país, hipotecando se calhar em definitivo o futuro de 

Portugal como nação desenvolvida. 

Os emigrantes de hoje, não saem do país com a ideia fixa de um dia regressarem. 

Saem à procura das condições de vida que o país não lhes dá, mas também preparados para 

num mundo globalizado se fixarem em definitivo no país que os acolher. 

Os nossos emigrantes são hoje maioritariamente jovens, com formação académica, e 

sem a limitação da barreira linguística que impedia os nossos emigrantes do século passado da 

ascensão profissional, e os mantinha eternamente na classe operária de baixo salário, mesmo 

que esse baixo salário, fosse muito superior ao que se ganhava em Portugal.   

                                                 
190 Portugal tinha em 2011 129,6 idosos por cada 100 jovens, ocupando o 6º lugar da Europa a 27, enquanto em 
1990 esse número era de apenas 60. Relativamente ao número de jovens com menos de 15 anos, Portugal 
ocupava o 18º lugar, com apenas 14,9%. Mas para vermos a evolução catastrófica destes números, em 1980 o 
número de idosos por cada 100 jovens era de apenas 44. Rosa &Chitas, 2013. 
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A história vai-se repetindo, e parece que a emigração é mesmo uma fatalidade do 

povo português, no entanto, o que perdemos hoje com a emigração, é muito mais do que 

aquilo que perdemos no passado. 

8.4.7. O que vamos perder 

O envelhecimento da população que “implica custos sociais acrescidos, suportados 

essencialmente pelo Estado” (Pereira, Afonso, Arcanjo & Santos, 2012, p. 177), a emigração 

dos jovens e dos mais qualificados, e o abandono escolar em consequência das dificuldades 

das famílias, vão ser desastrosos para Portugal se não revertermos a situação, impedindo o 

abandono escolar e combatendo a emigração. 

Quando parecia que poderíamos ter descoberto o caminho para abandonar em 

definitivo o fatalismo da mão de obra barata, que nos tem forçado à pobreza, parece que, 

afinal, esse objetivo está cada vez mais distante, e o caminho para o alcançar é tão sinuoso 

que a pobreza será uma inevitabilidade. 

Um país envelhecido, que vê os mais capazes partir, e os jovens que restam a não 

poderem investir na sua formação, está condenado a gerar uma sociedade desequilibrada, 

desigual e com carências que a curto prazo destruirão alguns dos promissores alicerces que 

nos últimos anos fomos vendo ser criados. 

Sem um rumo francamente definido, e sem uma estratégia clara de para onde 

queremos ir, dificilmente escaparemos a um regresso ao passado, com consequências trágicas 

para as futuras gerações. 

É uma utopia, pensar que poderemos concorrer na produção de bens com os países 

das economias emergentes, como por exemplo com a China ou com a India, sem que isso nos 

conduza a uma completa degradação social, que a acontecer será irreversível. Para podermos 

evitar este fim trágico, teremos que concentrar a nossa estratégia nos nossos pontos fortes, 

evitando os pontos fortes daqueles que connosco concorrem nos mesmos mercados. 

Conforme refere Francisco Abreu, Sun Tzu recomendava que devemos concentrar 

recursos e energias nos pontos em que o nosso antagonista denota maiores fragilidades. Para o 

podermos fazer, temos que perceber quais são afinal os nossos pontos fortes. Só depois nos 

poderemos concentrar nos pontos fracos daqueles que connosco concorrem (Abreu, 2002, p. 

148). 
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Portugal tem recursos humanos e naturais invejáveis que, bem explorados e 

devidamente valorizados, poderiam fazer toda a diferença, permitindo-nos concorrer em 

produtos e serviços de valor acrescentado que nos levariam certamente para patamares de 

desenvolvimento muito superiores e sustentados. 

A nossa paisagem e o clima são elementos quanto a nós pouco explorados - ou no 

mínimo mal explorados - e que nos permitem uma aposta estratégica no turismo. Não 

podemos é pensar apenas no turismo sazonal de verão, quase exclusivamente direcionado às 

praias e ao litoral, mas num turismo que ofereça durante todo o ano alternativas a quem nos 

quer visitar, principalmente no interior, onde podemos em beleza natural e turismo de 

natureza, ombrear com a maioria dos países europeus com a mais-valia que o clima nos 

proporciona. 

Os nossos recursos humanos estão ao nível do melhor que há no mundo. As 

universidades portuguesas formam hoje quadros altamente qualificados, nomeadamente 

médicos, engenheiros e outros técnicos cuja qualidade é reconhecida em todo o mundo. Não é 

por acaso, que os nossos jovens licenciados conseguem, sem dificuldades, colocação em 

países com grau de exigência tão grande como a Alemanha, a Suíça ou o Reino Unido. 

Pensamos que se conseguirmos definir qual o nosso caminho, decidindo claramente 

para onde queremos ir, e o que queremos fazer, para tornar Portugal um país diferente, o 

poderemos fazer, porque na verdade temos tudo para o conseguir. 

Mas para que isso possa ser um êxito, terá que contar com a cooperação de todos, 

criando uma gigantesca massa crítica, onde sejam colocados os interesses nacionais acima dos 

interesses quer pessoais, quer de estratégia política ou partidária. 

Um objetivo desta dimensão tem sempre que ser conduzido por um estado onde as 

forças políticas se dispam de preconceitos partidários. A concentração na defesa dos 

interesses do país em detrimento de quaisquer outros é fundamental. Mas uma coisa é certa, 

só com as pessoas, e inevitavelmente com os mais capazes e os mais bem formados 

poderemos ter alguma possibilidade de atingir tais objetivos, pelo que travar a emigração das 

novas gerações terá de ser um imperativo nacional.      
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9. O SOLICITADOR 

9.1. A origem191 

Não nos vamos debruçar muito sobre a história, até porque é nossa intenção falarmos 

mais do presente e do futuro, que propriamente do passado, no entanto, será útil fazer um 

breve resumo histórico da evolução de uma das profissões mais antigas e prestigiadas. 

As primeiras referências ao exercício de uma profissão que historicamente poderão 

associar-se ao solicitador aparecem em 1174, através do chamado «vozeiro», mas é apenas em 

1521 que aparecem os primeiros escritos onde a profissão de solicitador é claramente referida. 

Em 1846, as funções de Solicitador e procurador são devidamente reguladas, e em 

1866, é publicado um decreto que estabelece dentro da profissão duas classes de 

Solicitadores. Os Solicitadores Encartados, e os Solicitadores Provisionários. Em 1897 um 

novo decreto vem estabelecer regras de acesso à profissão, nomeadamente em relação a 

habilitações literárias, e condições de acesso através da aprovação em exames próprios a 

diversas disciplinas, fixando também o número de Solicitadores por comarca. 

Em 1873, surge no Porto a primeira associação de classe denominada Associação dos 

Solicitadores Encartados do Distrito da Relação do Porto. 

Depois de um vazio de mais ou menos cinquenta anos, em termos de evolução da 

profissão, surge em 1927, a publicação do Estatuto Judiciário que vem substituir a numerosa 

legislação em matéria de Organização Judiciária em vigor desde 1841. Estabelece as regras 

dos concursos de provisionamento ao lugar de Solicitador, e a obrigatoriedade dos 

profissionais se organizarem numa Câmara representativa da classe, definindo igualmente 

como habilitações escolar mínima o cursos geral dos liceus. 

Em 1976, é aprovado o estatuto dos Solicitadores que, passa a regular a profissão, 

extinguindo o Solicitador Provisionário, obrigando a classe aos regulamentos da Assembleia 

Geral, Conselho Geral e Conselhos Regionais, posteriormente substituído pelo Decreto-Lei 

n.º 8/99 de 8 de Janeiro, o qual vem impor como requisito de inscrição como Solicitador, a 

licenciatura em direito ou em solicitadoria, ou o bacharelato em solicitadoria, com a posterior 

aprovação em estágio. 
                                                 

191  Elementos constantes do site oficial da Câmara dos Solicitadores. 
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A Lei n.º 23/2002 de 21 de agosto, confere em exclusivo ao Solicitador - mediante 

especialização e com regras próprias - a nova especialidade de Solicitador de Execução, mas 

em consequência da aprovação do Decreto-Lei n.º 226/2008 de 20 de novembro, a profissão 

foi aberta aos Advogados passando a designar-se por Agente de Execução. Com a nova lei, o 

Solicitador perde o exclusivo do exercício daquela profissão. 

9.2. As Dificuldades de Afirmação de uma Profissão Nobre 

Será no mínimo estranho que uma profissão secular (Polónia & Alves, 2011, p. 16 e 

sg.)192 seja ainda hoje quase desconhecida para uma grande parte da população. 

Mas afinal quem é o solicitador, quando as suas funções estão tão bem definidas? 

Solicitadores são profissionais liberais, que com inscrição em vigor na Câmara dos 

Solicitadores, podem exercer atos próprios da profissão. 

“Nos termos do Estatuto da Câmara dos Solicitadores aprovado pelo DL 
88/2003 de 26 de Abril (alterado pelo DL 226/2008 de 20 de Novembro) 
os Solicitadores com inscrição em vigor na Câmara dos Solicitadores 
podem, em todo o território nacional, e perante qualquer jurisdição, 
instância, autoridade ou entidade pública ou privada, exercer atos próprios 
da profissão, designadamente atos jurídicos, e exercer o mandato judicial, 
nos termos da lei de processo, em regime de profissão liberal 
remunerada.”193 

Quando alguém questiona afinal o que é um Solicitador, e quais as suas verdadeiras 

funções e competências, presumivelmente a explicação anterior contribuía para o 

esclarecimento, mas certamente, ficariam algumas dúvidas relativamente à parte final do 

parágrafo. Não restaria alternativa que explicar melhor – provavelmente dando exemplos de 

algumas tarefas desempenhadas – para que a dúvida pudesse ser esclarecida. 

O que normalmente acontece de seguida, é geralmente um problema para o 

Solicitador, porque na maioria das vezes, vê-se – principalmente quando o seu interlocutor é 

mais jovem194 - completamente desarmado quanto à verdadeira utilidade da sua profissão. E 

porquê? Porque é de seguida confrontado com a pergunta: 

                                                 
192 Embora desde 1174 apareçam referências a profissões que supostamente originaram a de solicitador, a partir 
de 1446 começa a definir-se verdadeiramente a profissão. É já no reinado de D. Fernando, a partir de 1521 que o 
solicitador é definido como tal, designação que não mais deixou de ser usada. 
193 Estatuto da Câmara dos Solicitadores. 
194 Vamos considerar jovens, aqueles que têm menos de 40 anos.  
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 - Mas então se o solicitador tem essas limitações, e não tem nenhuma competência 

exclusiva195, porque devo consultar um Solicitador e não um Advogado?196 

E para esta questão, verdadeiramente, o Solicitador poderá argumentar com os mais 

diversos motivos que, dificilmente conseguirá criar no seu interlocutor a ideia que a sua 

questão não faz todo o sentido, e que, para além da sua comprovada competência profissional, 

ou do conhecimento pessoal, existe alguma vantagem para ele em optar pelo Solicitador em 

detrimento do Advogado.  

As competências do Solicitador estão definidas no n.º 1, do Art.º 99.º do Estatuto da 

Câmara dos Solicitadores, e este é para nós, um dos grandes problemas. Senão vejamos. 

“Além dos advogados, apenas os solicitadores com inscrição em vigor na 
Câmara podem em todo o território nacional e perante qualquer jurisdição, 
instância, autoridade ou entidade pública ou privada, exercer atos próprios 
da profissão, designadamente exercer o mandato judicial, nos termos da lei, 
em regime de profissão liberal remunerada.”197 

É este, em nosso entender, o grande problema da afirmação do Solicitador como uma 

profissão verdadeiramente autónoma, uma vez que tudo aquilo que lhe é permitido fazer é 

também permitido fazer, sem exceção, a uma outra classe profissional, que em termos de 

conhecimento público sempre esteve num patamar superior e que, para além disso, tem o 

exercício exclusivo de determinadas funções. 

O Solicitador concorre, em todos aqueles que são considerados os seus atos próprios, 

com outros profissionais, não existindo nenhum que seja da sua exclusiva competência.   

9.3. O solicitador dos nossos tempos 

Os últimos 23 anos são de grande evolução para os Solicitadores. Não só pelo fato de 

terem passado obrigatoriamente a ser licenciados, mas também em crescimento da classe. Em 

2013 eram quase cinco vezes mais do que em 1990 (Apêndice 17, Quadro 9 e Gráfico 27). 

É claro que a evolução que o país teve nos últimos anos, abriu a porta ao aumento do 

número de profissionais liberais em exercício em todas as áreas, no entanto, não podemos 

analisar estes números isoladamente pelo que, consideramos da maior importância confrontar 
                                                 

195 A Lei 49/2004, de 24 de Agosto vem definir de forma conjunta o sentido e o alcance dos atos próprios dos 
advogados e dos solicitadores e é daqui que resulta o grande problema do solicitador.   
196 Vamos nesta faze focar-nos apenas na opção entre solicitador e advogado. 
197 N.º 1, do Art.º 99º do Estatuto da Câmara dos Solicitadores, referido do parágrafo anterior.  
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este crescimento, com a evolução do número de outra classe profissional que é a dos 

Advogados. 

Em 1990 havia em Portugal 11.319 Advogados, tendo esse número passado em 2000 

para 18.629 e em 2013 para 28.765 (Pordata 2014). 

Se quisermos ir umas décadas atrás, veremos que em 1960 os Advogados eram 1.964 

e em 1970, eram 2.573 (PORDATA, 2014)198. 

Mas se nos últimos 23 anos os Solicitadores são quase cinco vezes mais, e os 

Advogados não chegam a ser três vezes mais, parece não haver grande justificação para 

comparar os números, mas que na realidade se impõe. Enquanto os Solicitadores são mais 

2.604, os Advogados andarão à volta dos 17.446, ou seja, quando em 1990 a diferença entre o 

número de Advogados e Solicitadores eram de 10.545, esse número passou em 2013 para 

25.387, ou seja, o número de Advogados cresceu mais de 240%. 

Mas se o Solicitador tem sempre que concorrer com o Advogado, naquilo que são os 

atos próprios de ambas as profissões a que ele pode ter acesso199, ao Solicitador ainda é 

colocado um outro problema bem mais complicado e que nunca foi verdadeiramente 

combatido por ninguém - nem pela sua própria organização de classe - que é o da 

procuradoria clandestina200. 

O Solicitador generalista é provavelmente de todos os profissionais liberais, a maior 

vítima do flagelo da procuradoria clandestina. Realmente têm um campo de intervenção 

amplo, mas não tendo qualquer função exclusiva da sua profissão, concorre com todos os 

profissionais das suas áreas de competência, e ainda com toda a procuradoria clandestina que 

atua em todas essas áreas. 

Aquilo que poderia representar uma mais-valia para a sociedade, e para a afirmação 

profissional do Solicitador, impedindo na origem um conjunto de litígios, é feito por 
                                                 

198 PORDATA Advogados em Portugal. 
199 Não podemos esquecer que enquanto ao advogado é permitido fazer tudo aquilo que o solicitador pode fazer, 
ao solicitador são vedados muitos atos que são apenas próprios dos Advogados. Não questionamos isso, até 
porque as profissões são diferentes, o que não entendemos é porque é que o solicitador não tem também áreas da 
sua exclusiva competência. Se o fato de não lhe ser exigida uma licenciatura justificava a situação hoje não faz 
qualquer sentido não existirem atos próprios do Solicitador.  
200 A procuradoria clandestina também afeta o Advogado, no entanto como este tem áreas de competência 
específica acaba por ser menos atingido. A Lei n.º 49/2004 de 24 de agosto que veio definir aquilo que são os 
atos próprios dos advogados e dos solicitadores, tipifica aquilo que é considerado procuradoria ilícita, tipificando 
o crime e a respetiva punição, no entanto, como sabemos a lei pode ser boa, a sua aplicação é que pode não estar 
a ser corretamente vigiada.  
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profissionais não qualificados de outras áreas sem qualificação técnica especifica, à vista de 

todos, sem que ninguém o impeça e na maioria das vezes até com o conhecimento daqueles 

que deveriam ser os primeiros a impedi-lo201.  

É do conhecimento geral, que grande parte dos documentos que exigem 

conhecimentos técnicos e legais como os mais diversos contratos202, são elaborados por 

profissionais das mais variadas áreas, desde contabilistas a técnicos de recursos humanos, 

passado por mediadores imobiliários e gestores de condomínios, sem que nada seja feito para 

o impedir. A consequência é na maioria dos casos o recurso ao tribunal para resolver 

situações resultantes das mais diversas anomalias técnicas desses documentos, que poderiam 

ser acauteladas na origem se obrigatoriamente determinados documentos tivessem que ser 

produzidos por quem dispondo dos conhecimentos técnicos para os redigir se pudesse depois 

responsabilizar pela sua qualidade. Aqui apareceria inevitavelmente o Solicitador.    

9.4. O solicitador do futuro 

O início do século representou um verdadeiro virar de página para o Solicitador, uma 

vez que julgamos que o profissional do século XX desapareceu, ou pelo menos está em vias 

de extinção. 

Dentro de poucos anos os Solicitadores em exercício serão maioritariamente 

licenciados, sendo os não licenciados residuais. Esse fator nivelará o exercício da profissão, 

colocando ao mesmo nível a formação académica de toda a classe.  

A exigência da licenciatura para o exercício da profissão, foi em nosso entender um 

marco importante que permite a criação de uma classe mais consentânea com as atuais 

necessidades de desempenho, permitindo a preparação para a absorção de conhecimentos 

cada vez mais exigentes. 

Mas muito mais haverá a fazer, uma vez que uma classe mais preparada será mais 

exigente e terá obrigatoriamente que ver reconhecida a sua competência. Para isso julgamos 

ser fundamental a criação de competências próprias da classe, retirando-a em definitivo de 

                                                 
201 Deixamos aqui uma palavra especial de alerta à Câmara dos Solicitadores e à Ordem dos Advogados, que em 
nosso entender nunca fizeram tudo o que está ao seu alcance para impedir, ou pelo menos minimizar 
significativamente os efeitos da procuradoria clandestina.  
202 Por exemplo contratos de trabalho, promessa de compra e venda, constituições de sociedade, aumentos de 
capital social e muitos mais.   
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uma dependência de diversas classes profissionais com as quais tem que concorrer todos os 

dias em todas as áreas de intervenção. 

O Solicitador é hoje mais que no passado, um profissional preparado que concorre 

com todos os profissionais liberais da área do direito, sem uma única competência exclusiva. 

Concorre com Advogados e Notários, com todos os serviços públicos entretanto criados, 

como por exemplo Balcão Casa Pronta ou Empresa na Hora203, Câmaras de Comércio e 

Industria,204 Juntas de Freguesia e ridiculamente com os CTT.205 

Para além disso tem ainda que concorrer com os mais diversos profissionais, que 

como nada lhes acontece, vão diariamente praticando todo o tipo de atos atrás referidos. 

O n.º 6 do Art.º 1º da Lei n.º 49/2004 de 24 de agosto diz: 

 “ São ainda atos próprios dos advogados e dos solicitadores os seguintes: 

a) A elaboração de contratos e a prática dos atos preparatórios tendentes à 
constituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos, designadamente 
os praticados junto de conservatórias e cartórios notariais; 

b) A negociação tendente à cobrança de créditos; 
c) O exercício do mandato no âmbito de reclamação ou impugnação de atos 

administrativos ou tributários.” 

A lei é bem explícita, e é suficiente para que as organizações de classe pugnem pelo 

seu cumprimento em defesa dos interesses dos seus membros. 

O combate à procuradoria clandestina, nesta e noutras áreas, terá que ser um desígnio 

nacional, que envolva o estado e as diversas organizações de classe. Essa envolvência não 

poderá apenas passar pela mera colocação de cartazes nos mais diversos locais, ou por 

campanhas de sensibilização - que na maioria das vezes nem chegam aos interessados - mas 

pela aplicação de sanções aos infratores. 

Não temos dúvida que uma verdadeira luta à procuradoria clandestina, contribuía 

para a segurança jurídica dos cidadãos e das empresas, e reduziria o número de processos 

judiciais. Porque será que parece não haver interesse na eficácia do seu combate? 

                                                 
203 Estes dois serviços abriram a porta à procuradoria ilícita, pois na maioria das vezes os serviços nele 
praticados não são feitos pelos próprios interessados mas pelos do costume, maioritariamente, contabilistas e 
mediadores imobiliários. 
204 O Decreto-Lei 76 - A/2006, de 29 de março, veio por exemplo permitir às Câmaras de Comércio de Comércio 
e Industria entre outros, o reconhecimento de assinaturas com menções especiais e a tradução de documentos. 
205 O Decreto-Lei 28/2000 de 13 de Março, veio permitir às Juntas de Freguesia e aos CTT, e às Câmaras de 
Comércio, a certificação de fotocópias.  



 

129 
 

Deixamos esta questão para reflexão.  

9.5. O futuro da profissão206 

Julgamos que se algo for feito, a solicitadoria poderá ser uma profissão com futuro. 

No entanto, perece-nos que esse futuro estará muito dependente daquilo que venha a ser a 

separação entre atos próprios dos Advogados e Solicitadores, para próprios dos Advogados, e 

atos próprios dos Solicitadores. E já agora atos próprios dos Agentes de Execução. 

Este século, apanhou a classe num emaranhado de situações que se não forem 

completamente clarificadas, em pouco tempo tenderão a criar problemas sérios de afirmação 

num futuro que poderá estar bastante próximo. 

O Solicitador perdeu grande oportunidade de se tornar um profissional com uma área 

de intervenção exclusiva, quando unicamente por culpa própria207 viu desaparecer a 

exclusividade de exercício da função de Solicitador de Execução, abrindo a porta ao exercício 

da profissão a Advogados, criando o Agente de Execução que veio trazer um novo problema à 

classe. 

A ilusão do poder gerou irresponsáveis e irresponsabilidades, que prejudicaram toda 

uma classe profissional. Depois do que aconteceu, é lastimável que o problema ainda hoje 

permaneça e com alguma frequência vão aparecendo novos casos de falta de idoneidade em 

quem não tem nenhuma margem para não ser cumpridor. 

Julgamos que o Solicitador só voltará a ter a estabilidade do passado, a partir do 

momento em que se clarifiquem as profissões, pois se hoje ainda será possível o convívio208 

na mesma classe profissional entre Solicitadores e Agentes de Execução, julgamos que em 

poucos anos esse convívio será muito difícil - para não dizer impossível - até porque 

começam já a aparecer movimentos que reivindicam a criação de uma classe profissional 

autónoma209. 

                                                 
206 Profissão de Solicitador generalista. Quando nos referimos apenas a Solicitador, estamos a referir o 
Solicitador generalista, afinal aquele que é a génese da classe.  
207 Todos nos lembramos dos problemas causados à classe por alguns Solicitadores de Execução e em especial 
pelo anterior presidente da Câmara dos Solicitadores, que acabou por ser expulso e impedido de exercer a 
profissão.  
208 E já são visíveis os movimentos tendentes a criar uma classe autónoma para os Agentes de Execução.  
209 Existe inclusivamente um movimento denominado Associação dos Agentes de Execução. 
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Para além disso, a posição da Ordem dos Advogados tem, desde o início, sido crítica 

quanto ao fato dos Advogados Agentes de Execução continuarem a integrar a Câmara dos 

Solicitadores, entendendo que deveria haver Advogados de Execução e Solicitadores de 

Execução, cada um sob a alçada da sua associações de classe, opondo-se inclusivamente aos 

critérios do estágio, alegando que, os candidatos a Agentes de Execução, inscritos como 

Advogados, já tinham sido sujeitos a um estágio e que por esse motivo deveriam estar 

dispensados de ter que passar pelo mesmo crivo que outros candidatos (OA, 2014).210 

Salvo melhor opinião, e não sendo possível a criação rápida de uma organização de 

classe autónoma para os Agentes de Execução, julgamos que a posição da Ordem dos 

Advogados no que diz respeitos à figura do Advogado de Execução e do Agente de Execução 

faz todo o sentido, coincidindo com aquilo que é também a nossa opinião. 

Depois de clarificada a situação dos Agentes de Execução urge conseguir separar de 

uma vez por todas, o que são atos únicos dos Advogados, e atos únicos dos Solicitadores. 

Nenhuma classe profissional pode perdurar e consolidar o seu futuro, quando não 

tem uma área de intervenção claramente definida. O Solicitador não pode ao mesmo tempo 

ser tudo, e em simultâneo pouco mais que nada. E não necessita reivindicar para si o 

exclusivo de competências que até hoje tenham sido exclusivo de qualquer outra classe 

profissional, mas necessita saber quais as áreas de intervenção e em que assenta a sua atuação. 

A intervenção em tribunal do Solicitador generalista é hoje completamente residual, 

e essa intervenção tem perdido vigor ao longo dos anos. Julgamos até que atualmente não tem 

qualquer justificação a possibilidade de intervenção do Solicitador no tribunal. Na realidade, 

hoje ele não tem qualquer intervenção, e como tal a manutenção dessa área de intervenção 

como uma das suas competências é mais uma ilusão resultante da falta de definição do que 

são as suas verdadeiras competências. É claro que sendo cada vez maior o número de 

Advogados211 essa intervenção tenderia sempre a diminuir, até porque aquilo que era feito 

pelo Solicitador é hoje trabalho avidamente disputado pelos Advogados. 

                                                 
210 Cfr. Parecer do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, de 14/02/2008. 
211 O crescimento demonstrado anteriormente é elucidativo. 
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9.6. Qual o caminho 

O caminho será certamente difícil se não for possível conjugar um conjunto de 

interesses das diversas classes, nomeadamente, Advogados, Solicitadores e Agentes de 

Execução. Contudo, julgamos que com um diálogo franco e aberto, essa conjugação será 

alcançada. 

Julgamos que sem um compromisso de honra e uma união de interesses entre estas 

três classes212, que terão necessariamente que ser individualmente fortes, dificilmente será 

possível a sobrevivência das três, embora estejamos cientes que a maior - até porque já abarca 

as competências das outras duas - será aquela que facilmente poderá viver sem as outras. 

A criação de três classes profissionais permitiria, que cada uma pudesse representar e 

reivindicar os seus próprios interesses, uma vez que entendemos que a manutenção da 

situação conduzirá a problemas num futuro próximo de muito difícil solução. 

A ideia que será possível a permanência dos Agentes de Execução na Câmara dos 

Solicitadores é uma ilusão utópica que vai criar muitas dificuldades a ambas as classes. A 

partir do momento que o Solicitador perdeu por culpa própria, o exclusivo do exercício da 

profissão, abrindo-o a uma outra classe profissional, mais poderosa e de maior dimensão, a 

Câmara dos Solicitadores deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a profissão de 

Solicitador seja uma profissão de futuro. Deve concentrar os seus esforços na dignificação de 

uma classe, que quer construir o seu futuro, assente no prestígio histórico do seu passado, e tal 

só pode acontecer quando está for simplesmente Câmara dos Solicitadores e representar 

aqueles que são na realidade Solicitadores e não Agentes de Execução, até porque estes num 

futuro próximo provavelmente serão maioritariamente Advogados e minoritariamente 

Solicitadores. 

A ideia que uma classe com mais membros é sempre uma classe mais forte, é uma 

clara ilusão. Uma classe é mais forte se conseguir a homogeneidade dos seus membros, 

independentemente de serem mais ou menos, e isso só é possível se concentrarem em si os 

mesmos interesses e objetivos. A luta pelos mesmos objetivos torna mais fortes, aqueles que à 

partida aparentavam ser mais fracos. 

                                                 
212 Dizemos três classes, porque entendemos que são hoje na realidade três classes com anseios e interesses 
autónomos.  
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O Solicitador licenciado, e bem preparado, percorrerá certamente o seu caminho 

mais facilmente que no passado, uma vez que a formação académica abriu portas a uma nova 

realidade em resultado da preparação proporcionada pela formação universitária. Até à 

entrada em vigor da Lei n.º 23/2002 de 21 de Agosto que criou o Solicitador de Execução, a 

classe não só sobreviveu durante séculos, como sempre foi prestigiada e viu os seus méritos 

reconhecidos. 

Teremos que reconhecer que a porta que se abriu com a exclusividade do exercício 

da função de Solicitador de Execução, teria representado aquilo que em nosso entender 

instituiria a verdadeira autonomia da profissão, pois proporcionou-lhe uma área exclusiva de 

intervenção. Perdeu-se por desvaneio e culpa própria de alguns, que não só prejudicaram toda 

a classe, como lhe criaram um estigma de falta de preparação, que esta nunca teve no passado, 

e que certamente a acompanhará durante muitos anos no futuro. 

O prestígio é como uma floresta que demora muitos anos a consolidar, mas que um 

incêndio destrói em poucos minutos. O que aconteceu aos Solicitadores foi algo parecido, no 

entanto, deveremos o mais rapidamente reiniciar a reconstrução do futuro, e essa reconstrução 

passa por manter junto apenas aquilo que é igual e tem os mesmos interesses, não aquilo que é 

diferente e tem interesses distintos. 

Os Solicitadores e pelo menos a grande parte dos Agentes de Execução, tem hoje 

uma origem comum, pelo que deveriam em conjunto contribuir para a criação das duas 

organizações autónomas de classe, sob pena de não o fazendo em tempo útil, perderem uma 

oportunidade que provavelmente não terão no futuro, até porque, poderão ambas ser 

empurradas para um beco sem saída que poderá levar ao desaparecimento do exercício 

autónomo de ambas as profissões.   

9.7. Abrir novos caminhos 

O Solicitador terá que regressar ao passado com as novas armas que dispõe. Terá que 

encarar a profissão ciente que a crise que atravessa o mundo de uma forma transversal fecha 

portas mas ao mesmo tempo que umas se fecham outras se abrem. 

As áreas societárias e do apoio às empresas podem representar um caminho pouco 

explorado que urge explorar, uma vez que muito do trabalho jurídico principalmente nas PME 
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é desempenhado por profissionais sem conhecimentos para as funções que desempenham, e 

completamente aberto ao caminho fácil da procuradoria ilícita. 

Da mesma forma que o TOC conseguiu autonomizar a sua profissão e ver 

reconhecida a sua especificidade, sendo hoje uma profissão com áreas de atuação exclusivas 

(OTOC, 2014)213, também o Solicitador terá que aspirar a essa realidade. 

Julgamos que o solicitador seria um parceiro importante do TOC, uma vez que 

poderiam em conjunto dar um contributo decisivo no apoio às empresas. O Solicitador é um 

profissional mais vocacionado para o diálogo do que para o litígio e deve ser por aí que a 

profissão deverá seguir o seu caminho. 

“Aliás, cheguei a começar o curso de Direito, para ser advogado, mas 
abandonei porque descobri que não gostava. Não gosto do tribunal e o 
Solicitador é aquele profissional que prefere resolver as questões fora do 
tribunal. Talvez seja por isso que se diz. Sempre tentei apagar os fogos e 
juntar as pessoas”. (Sollicitare, 2013, p. 66)214 

  

                                                 
213 O Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei 310/2009 de 10 de 
outubro, é hoje o resultado da luta de muitos anos pelo reconhecimento de uma profissão, que não só se tornou 
conhecida como é dignificada. 
214 Este é na verdade o lema do Solicitador. Escolhemos esta frase do Solicitador Timóteo de Sousa em 
entrevista à 13ª Edição Revista Sollicitare, da Câmara dos Solicitadores.   
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CONCLUSÃO 

 

Num mundo agitado e em mutação, a crise das dívidas soberanas serviu para tornar 

ainda mais evidentes as debilidades dos EUA e da Europa, provando que será mesmo 

necessário corrigir trajetórias, e impor regras ao setor financeiro, sob pena de ficar em causa 

aquilo que têm sido os grandes méritos das democracias ocidentais. A paz e o bem-estar dos 

seus povos.  

“A Alemanha sente-se desconfortável no papel que foi forçada a assumir 
durante a crise de 2008-2010. À medida que os alemães reconsideram o 
seu interesse na periferia da EU, os países periféricos levantam questões 
acerca do benefício económico de uma integração com os alemães” 
(Friedman, 2012, p. 199). 

Desde o final na II Guerra Mundial que o mundo, mas especialmente as sociedades 

ocidentais, não viviam tempos tão vulneráveis como os que se vivem desde 2008. O clima de 

incerteza que vivemos leva-nos a interrogar tudo, ao ponto de questionarmos onde estão e 

quem são os nossos reais inimigos, e onde estão aqueles com quem podemos contar para 

ultrapassar problemas que não sendo exclusivamente nossos, nos acabam por atingir por 

efeito do contágio. 

A sociedade que fomos construindo ao longo dos últimos anos, cada vez mais 

globalizada, mas também cada vez mais desigual, tem sido o detonador para focos de tensão 

em diversas zonas do mundo que geraram em simultâneo em alguns povos, medo e força para 

lutar. Essa luta, muitas vezes inconsciente, é hoje não só pela sobrevivência mas também pela 

correção de disparidades e pela justiça.  

Numa ânsia de tudo poder ter com o mínimo de recursos financeiros, as sociedades 

ocidentais perderam completamente a noção do equilíbrio no que toca à defesa dos direitos 

humanos. Hoje são perfeitamente aceites pelos povos ocidentais produtos produzidos em 

países governados por tiranos, onde impera o trabalho escravo e sem direitos, convivendo 

com trabalho infantil e sem respeito pela preservação ambiental ou pelos direitos humanos. 

Tudo pode ser passado para segundo plano se o peço a pagar estiver sempre ao nosso alcance 

e em queda a cada dia que passa. 

O preço pago tem sido alto, e os últimos anos têm-no demonstrado, e julgamos até 

que o pior estará mesmo para vir se nada for feito em muitos setores. Se numa primeira fase 
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as sociedades ocidentais «exportaram» para essas regiões do globo os postos de trabalho que 

permitiam a sua sustentabilidade, e a qualidade de vida dos seus povos, passando a importar 

produtos baratos numa segunda fase, que é a que vivemos, estamos hoje confrontados com o 

desequilíbrio provocado por essa «exportação». O desemprego e o aumento das dívidas dos 

países ocidentais são apenas dois exemplos. 

O mundo global é também um mundo de mais fácil circulação de informação. Por 

muito que os regimes oprimam os seus povos e lhe dificultem o acesso à informação, essa 

acaba por chegar ao contrário do que acontecia no passado. É essa informação que faz, por 

exemplo, com que os povos africanos arrisquem a vida, viajando em embarcações frágeis à 

procura de uma vida melhor naquilo que é para eles o único objetivo. Chegar à Europa.  

Enquanto a riqueza produzida se vai concentrando cada vez mais em grupos mais 

restritos, a pobreza e a miséria aumentam martirizando povos e destruindo gerações. 

Mas essa destruição também está a chegar ao Ocidente. O desemprego nos países 

ocidentais em consequência da «exportação» dos postos de trabalho, principalmente da 

indústria criou milhares de desempregados que jamais conseguiram emprego. Todos sabemos 

que esses desempregados são na sua maioria os de menor qualificação técnica, e com 

escolaridade mais baixa, pelo que são inevitavelmente os mais vulneráveis. Mas são também, 

na sua maioria os descendentes dos emigrantes das décadas de 60 e 70 do século XX, que 

constituíram os grupos de mão de obra barata que o ocidente tanto necessitou, principalmente 

a Europa Central. 

A incerteza quanto ao futuro, vai abrindo brechas nestas pessoas, e ao mesmo tempo 

que se vão automarginalizando e refugiando nas suas zonas de conforto de sempre215, os mais 

jovens vão sendo atraídos pelo aprofundamento dos seus laços étnicos e religiosos, acabando 

muitas vezes por leva-los ao extremo, criando uma barreira incontornável com os povos 

locais, quando na maioria dos casos tal nunca aconteceu com a geração dos pais. 

A falta de oportunidades de trabalho para muitos, transversal a todas as faixas etárias 

e sociais, vai provocando desequilíbrios cada vez mais perigosos, que obrigam a medidas 

imediatas mas que só poderão ser conseguidas se for possível conciliar países tantas vezes 

renitentes a esses consensos. 

                                                 
215  Normalmente bairros periféricos das grandes cidades. 
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A Europa é hoje um continente de incertezas, onde o equilíbrio parece difícil, até 

porque na verdade existem muitos interesses difíceis de conciliar, mas o Mundo no seu todo 

tem um problema para resolver sem o qual nenhuma zona do globo poderá resolver o seu 

problema particular. 

Distribuição do rendimento e respeito pelo homem. Sem isso nada será possível. 

Será que vamos conseguir? 

Portugal é um país que ciclicamente atravessou períodos de crise, mas sempre 

arranjou maneira de as ultrapassar. As coisas são hoje mais difíceis que no passado, uma vez 

que os tempos são outros, e a globalização criou um novo paradigma, no entanto, julgamos 

que se unirmos forças em torno de objetivos de interesse global será possível ultrapassar a 

situação difícil que vivemos. 

O Solicitador não pode escapar à situação que se vive em Portugal. 

Não é possível adiar por mais tempo a implementação das medidas necessárias à 

afirmação da profissão, até porque a classe é hoje mais capaz do que nunca. 

É evidente que num clima de respeito e união, existe espaço para todos, Advogados, 

Solicitadores e Agentes de Execução. A interação das classes em torno do objetivo de criar 

mais e melhor justiça, é um desígnio que não só beneficiará e fortalecerá cada uma das 

profissões, como contribuirá para o desenvolvimento de Portugal no seu todo, e da justiça em 

particular. 

Se for possível unir esses esforços, cientes que todos juntos poderão criar os 

mecanismos necessários para que a profissão se possa afirmar no conjunto das profissões 

forenses, certamente que o objetivo será alcançado, e a solicitadora sobreviverá como 

sobreviveu no passado. 
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