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CONJUNTURA

Portugal voltou 
aos níveis de pobreza 
de há dez anos

Pobreza continua a aumentar

Fonte: INE PÚBLICO

Taxa de risco de pobreza (60% do rendimento mediano), em 2013
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3,2%
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adequado (incluindo um par de sapatos 
para todas as condições meteorológicas)

15,5%
Sem possibilidade de encontrar-se com 
amigos/familiares para uma bebida/
refeição pelo menos uma vez por mês

20,6%
Sem possibilidade de participar 
regularmente numa actividade de lazer

17,9%
Sem possibilidade de gastar 
semanalmente uma pequena quantidade 
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25,7%
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*(pp) pontos percentuais face a 2012

P
ortugal voltou aos níveis de 

pobreza e exclusão social de 

há dez anos. Agora, como em 

2003 ou 2004, uma em cada 

cinco pessoas é pobre. Dois 

milhões de portugueses. É 

este o retrato cru que se retira do 

inquérito às condições de vida e 

rendimento, publicado ontem pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Alguns números dizem respeito a 

2013, outros já são de 2014. Mas as 

tendências vão no mesmo sentido. 

A desigualdade na distribuição de 

rendimentos agrava-se. A privação 

material cresce. Há mais pessoas em 

risco de exclusão social. Mais crianças 

pobres. E quem é pobre está mais 

longe de deixar de o ser.

Depois de aumentar em 2012 para 

18,7% da população, a taxa de risco 

de pobreza voltou a agravar-se em 

2013, passando para 19,5%. E se, no 

início da crise, já havia sinais de que 

as desigualdades e a exclusão esta-

vam a aumentar, hoje, à luz de alguns 

anos, é “inequívoco” que se inverteu 

o ciclo de redução da pobreza, diz 

o investigador Carlos Farinha Rodri-

gues, especialista em desigualdades, 

exclusão social e políticas públicas.

Para o economista e professor 

do Instituto Superior de Economia 

e Gestão (ISEG), Portugal recuou 

“uma década em termos sociais” e 

já reverteu os ganhos de diminuição 

da pobreza que se registou até 2009. 

Em 2013, o agravamento da pobreza 

aconteceu em todos os grupos etá-

rios, atingiu com maior impacto as 

mulheres e foi particularmente sig-

nifi cativo entre as crianças. O risco 

de pobreza é de 20% para as mulhe-

res e de 18,9% para os homens. No 

caso dos menores de 18 anos, a taxa 

abrange já 25,6% da população, face 

aos 24,4% de 2012. Numa família mo-

noparental, em que um adulto vive 

com pelo menos uma criança, o risco 

de pobreza é de 38,4%. Este foi o tipo 

de agregado em que a situação piorou 

mais, face a 2012.

A taxa de pobreza — o conceito 

estatístico ofi cial a nível europeu é 

“taxa de risco de pobreza” — refere-se 

à proporção da população cujo rendi-

mento está abaixo da linha de pobre-

za (60% do rendimento mediano).

Como num período de crise os ren-

dimentos tendem a baixar e, com is-

so, a linha de pobreza também, “as 

pessoas que antes eram pobres, 

agora, por via da quebra da linha de 

pobreza, ‘deixam de ser’, embora as 

suas condições não tenham melhora-

do ou até possam ter piorado”, en-

quadra o investigador do ISEG.

Para neutralizar este efeito, o INE 

tem uma estatística complementar, 

calculando a linha de pobreza anco-

rada ao ano de 2009 e fazendo a sua 

actualização com base na variação 

dos preços. E aqui o resultado é ain-

da mais extremado: se em 2009 a 

taxa de pobreza era de 17,9%, quatro 

anos depois chega aos 25,9%.

“Quando olhamos para aquilo que 

aconteceu até 2009, vemos que gran-

de parte da redução da pobreza se 

deveu às políticas sociais, em particu-

lar às que foram dirigidas à pobreza 

e à exclusão social — o Complemen-

to Solidário para Idosos (CSI), o Ren-

dimento Social de Inserção (RSI), as 

pensões sociais”, diz Farinha Rodri-

gues, acrescentando que a “neutra-

lização dessas políticas” nos últimos 

três anos explicam, com a subida ga-

lopante do desemprego, o “aumento 

das fragilidades sociais”.

Outro indicador que o INE releva 

é o da intensidade da pobreza, que 

permite conhecer a percentagem 

de recursos que faltam para as pes-

soas pobres deixarem de o ser. Esta 

percentagem aumentou de forma 

acentuada em 2013, passando para 

30,3%, o que compara com os 27,4% 

no ano anterior e com 23,2% apenas 

três anos antes (em 2010). “Não só 

estamos a agravar fortemente a taxa 

de pobreza como estamos a [deixar 

que] os pobres tenham piores condi-

ções”, sintetiza o economista.

Mais de um quarto da população 

vive em privação material. Quando 

se refere a este universo, o INE está 

a identifi car a proporção da popula-

ção que não tem acesso a, pelo me-

Em 2013, as difi culdades fi nanceiras aumentaram risco 
de pobreza das crianças. A desigualdade de rendimentos 
agravou-se. E quem é pobre fi cou mais longe de deixar de o ser

Pedro Crisóstomo

Pobreza atinge 40,5% 
dos desempregados 
e 10,7% de quem 
trabalha. “Emprego 
não é uma vacina 
contra a pobreza”, diz 
Farinha Rodrigues
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nos, três de nove itens relacionados 

com bens e necessidades económi-

cas. Neste caso, os dados que o ins-

tituto apresenta já se referem a 2014. 

Ao todo, 25,7% da população vivem 

em privação material. E 10,6% vivem 

“em situação de privação material se-

vera”, registando pelo menos quatro 

das nove difi culdades.

Entre esses itens estão situações 

em que uma pessoa não consegue ter 

uma refeição de carne ou de peixe 

(ou vegetariana) pelo menos de dois 

em dois dias, quando um indivíduo 

não consegue pagar imediatamente 

uma despesa inesperada “próxima 

do valor mensal da linha de pobre-

za” ou quando há um atraso no pa-

gamento de rendas, prestações de 

crédito ou despesas correntes.

Mais desigualdades
Entre quem está em idade activa, a 

taxa é de 19,1%, valor que também se 

agravou face a 2012, altura em que a 

taxa já tinha subido para 18,4%. E o 

mesmo aconteceu entre a população 

idosa, na qual 15,1% das pessoas estão 

em risco de pobreza, e, entre os re-

formados, com uma taxa de 12,9%.

Entre as pessoas que têm trabalho, 

uma em cada dez é considerada co-

mo estando em risco de pobreza. A 

taxa, que tinha recuado de 2010 pa-

ra 2011, subiu no ano seguinte para 

10,5% e voltou a aumentar em 2013, 

passando para 10,7%. “Ter emprego 

não é uma vacina contra a pobreza”, 

diz Carlos Farinha Rodrigues. Mais 

elevado é o risco para as pessoas em 

situação de desemprego, universo 

onde a taxa subiu para 40,5% (face 

a 40,3% em 2012 e 36,0% em 2010).

A “forte desigualdade na distribui-

ção dos rendimentos” manteve-se 

em 2013, conclui ainda o INE. Esse 

foi o ano em que os portugueses sen-

tiram no bolso o agravamento do IRS, 

com a diminuição dos escalões e as 

alterações nas taxas. O Coefi ciente de 

Gini, que numa escala de zero a cem 

sintetiza a assimetria dessa distribui-

ção de rendimentos, mostra um agra-

vamento do indicador em 2013.

Quando o valor está mais próximo 

do zero, há uma maior aproximação 

entre os rendimentos das pessoas. 

Quanto mais próximo de cem esti-

ver, mais o rendimento se concentra 

num menor número de indivíduos. 

Em 2013, o rendimento dos 10% da 

população com mais recursos era 11,1 

vezes superior ao rendimento dos 

10% da população com menos recur-

sos. Em 2012, esta diferença estava 

nos 10,7, tendo vindo a agravar-se 

de ano para ano (10 em 2011 e 9,4 

em 2010).

“S
e há quem ache que o 
país está melhor”, os 
números divulgados pelo 
Instituto Nacional de 

Estatística esclarecem: “Está a 
criar-se uma nova geração de 
pobres.” Quem o diz é Sérgio 
Aires, presidente da Rede 
Europeia Antipobreza — Europa. 
Não só o aumento do risco 
de pobreza foi especialmente 
elevado entre os menores de 
18 anos como “os agregados 
com filhos são os mais pobres”, 
nota o também presidente do 
Observatório de Luta Contra 
a Pobreza em Lisboa. “Lendo 
estes dados com os números 
mais recentes do desemprego, 
que mostram um aumento 
do desemprego dos jovens, e 
sabendo-se que o emprego que 
está a ser criado é mal pago”, 
serão precisos “uns 30 anos 
para voltar a repor os mínimos”.

“Infelizmente, os dados 
correspondem à sensação 

que temos”, 
diz, por seu 
lado, Lino Maia, 
presidente da 
Confederação 
Nacional das 
Instituições de 
Solidariedade. 

Dá um exemplo: nas creches 
e jardins-de-infância, muitos 
pais têm retirado os filhos, 
preferindo ficar com eles em 
casa, “embora as instituições 
particulares de solidariedade 
social façam preços adequados 
às situações e ninguém mande 
crianças embora quando as 
famílias não podem pagar”. 
Contudo, “os pais estão 
desempregados, não têm 
perspectivas de melhoria, 
acham que podem em casa dar 
uma boa educação aos filhos.” 
Para Lino Maia, “estas crianças 
ficam de facto mais pobres”, 
são “estigmatizadas”. 

O especialista em 
desigualdades Carlos Farinha 
Rodrigues diz que a situação 
é preocupante: “As crianças 
e os jovens são dos sectores 
em maior fragilidade social, 
temos um quarto das nossas 
crianças e jovens em situação 
de pobreza.” A.S./P.C.

“Uma nova geração 
de pobres” Assim, o país continuará 

a ver partir os mais qualificados

A 
retoma lenta que Portugal 

está neste momento a 

registar não é suficiente 

para criar os empregos 

que o país precisa. E, sem 

mudanças, a consequência 

será a saída para o estrangeiro dos 

mais qualifi cados e a permanência 

em Portugal de mão-de-obra cada vez 

mais desajustada às necessidades.

Passados quase quatro anos desde 

que chegou a Portugal para negociar 

o programa de resgate da economia, 

o FMI continua, no seu primeiro re-

latório depois de a troika ter saído 

do país, a traçar um cenário sombrio 

de crescimento e a recomendar mais 

reformas estruturais e consolidação 

orçamental. Sem elas, volta a garan-

tir, a crise vai continuar por muito 

tempo no mercado de trabalho.

O Fundo diz que o crescimento da 

economia portuguesa previsto pa-

ra os próximos anos, e que rondará 

1,5%, não será sufi ciente para travar 

a estagnação do mercado de traba-

lho. Como resultado, o ajustamento 

arrisca-se a ser feito por via da saída 

de trabalhadores, nomeadamente os 

qualifi cados, para o estrangeiro, dei-

xando no país uma força de trabalho 

há muito arredada do mercado e que 

fi ca com qualifi cações desajustadas 

das necessidades.

Na análise que faz à situação do 

emprego em Portugal, o FMI come-

ça por reavaliar quais os indicadores 

que usa. Subir Lall, o chefe de missão 

do Fundo em Portugal já tinha dito 

não compreender como é que a taxa 

de desemprego tinha descido tanto 

nos últimos trimestres. Agora, no 

relatório publicado ontem, vai mais 

longe e reconhece que olhar apenas 

para a taxa de desemprego não per-

mite captar totalmente a realidade.

Usa por isso um indicador mais 

abrangente, juntando aos números 

ofi ciais os trabalhadores desencora-

jados - “que aumentaram de forma 

drástica durante a crise” - e os que, 

estando empregados, trabalham 

menos horas do que gostariam, 

colocando o desemprego real em 

20,5% no terceiro trimestre de 2014, 

superior ao número da taxa de de-

semprego habitualmente usado (que 

é actualmente de 13,1%, porque não 

contabilizam os desencorajados e 

o subemprego). Antes da crise de 

2008, a mesma medida de desem-

prego real era de 9,8%.

A solução, acrescentam os técni-

cos que estiveram em Lisboa entre 

28 de Outubro e 4 de Novembro, pas-

sa por colocar a economia a crescer 

Sérgio Aníbal 
e Raquel Martins

BARBARA RAQUEL MOREIRA

FMI adopta critério que coloca taxa de desemprego nos 20,5%

mais. Mas o optimismo não é muito.

No presente, o que vê o FMI é uma 

economia que já começou a abran-

dar e que está outra vez a fi car de-

pendente do consumo privado para 

crescer, em vez de das exportações.

As reformas, de acordo com o 

Fundo, devem centrar-se nos dois 

problemas que impedem o cresci-

mento da economia no médio pra-

zo: a reduzida competitividade ex-

terna e o endividamento excessivo 

das empresas. E é aqui que o FMI 

está pouco optimista. O relatório 

repete o que tinha sido dito já pela 

Comissão Europeia e detecta vários 

sinais de que o ímpeto das reformas 

estruturais está a abrandar. E dá di-

versos exemplos, como a subi-

FMI diz que crescimento 
de 1,5% agravará emigração 
e problema da falta 
de qualificações dos  
trabalhadores que ficam

c
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CONJUNTURA

da do salário mínimo, a subida dos 

preços da energia, o adiamento das 

mudanças nas profi ssões altamen-

te reguladas, as alterações na lei do 

arrendamento e os problemas no 

mapa judiciário.

“Tentação populista”
Para piorar mais ainda as expecta-

tivas que o FMI tem em relação ao 

que Portugal irá fazer em termos de 

reformas, só poderia acontecer uma 

coisa: eleições. No relatório, o Fundo 

diz estar preocupado com o efeito 

que as próximas eleições legislativas 

terão no ritmo de aplicação de refor-

mas estruturais em Portugal, dando 

como exemplo aquilo que tem vindo 

a acontecer desde o fi nal do progra-

ma da troika.

 “Tal como já se viu durante os 

últimos seis meses, o período pré-

eleitoral não facilita o lançamento de 

iniciativas ambiciosas de reformas, 

esperando-se que a tentação em re-

lação a políticas populistas suba”, 

afi rma no relatório.

Subir Lall, o chefe da missão do 

FMI em Portugal, não quis, na con-

ferência de imprensa de apresenta-

ção do relatório, esclarecer o que 

entendia por populismo. Disse ape-

nas que, para o futuro, “o processo 

de reformas em Portugal tem de ser 

feito durante muitos anos, indepen-

dentemente de quem estiver no go-

verno”.

A resposta do Governo a estas 

acusações do FMI surgiu logo nesta 

sexta-feira. Numa carta assinada pelo 

director do Fundo que representa o 

grupo de países onde está incluído 

Portugal (e a Itália e Grécia), é dito 

que “a repetida sugestão de que o 

ciclo eleitoral está a afectar o pro-

cesso de reforma é inapropriada”. 

“As eleições são uma característica 

dos regimes democráticos e não de-

vem ser apresentadas como eventos 

disruptivos para os processos de re-

forma”, afi rma a missiva enviada ao 

FMI por Carlo Cottarelli, o director 

executivo para Portugal, e pela sua 

conselheira, Inês Lopes.

Apesar de todos os obstáculos que 

encontra quanto ao crescimento do 

país, o FMI insiste, ainda assim, que 

agora é a melhor altura para actuar. 

Subir Lall defende que este é o mo-

mento para aproveitar a janela de 

oportunidade dada pelas condições 

positivas dos mercados. “A situação 

é agora muito melhor do que era, 

incluindo o efeito positivo da acção 

do BCE, da depreciação do euro e da 

descida do preço do petróleo, mas a 

janela não vai estar sempre aberta”, 

afi rma.

Fundo aconselha Governo a manter cortes

E
nquanto as reformas para 

reduzir os gastos com pensões 

e salários da função pública 

não estiverem completas, o 

FMI insiste que o Governo 

deve adiar “o mais que puder” 

a reversão dos cortes salariais e o fi m 

da Contribuição Extraordinária de 

Solidariedade (CES).

O Fundo lembra que em 2016, e de 

acordo com um acórdão do Tribunal 

Constitucional (TC), os cortes nos sa-

lários dos funcionários desaparece-

rão e a CES (que este ano só afecta as 

pensões acima de 4611 euros) redu-

zir-se-á signifi cativamente. E entende 

que o Governo tem de conter a des-

pesa nas duas frentes. “Não obstante 

os desafi os legais e as crescentes pres-

sões políticas por causa das eleições 

do próximo ano [2015], são necessá-

rias medidas adicionais para conter 

as despesas com salários e pensões”, 

recomendam os técnicos que estive-

ram em Portugal no fi nal de Outubro.

O FMI pede uma “reforma abran-

gente do regime de pensões dos 

funcionários públicos”, pagas pela 

Caixa Geral de Aposentações cujos 

benefi ciários “recebem pensões des-

proporcionalmente mais elevadas do 

que no regime geral da Segurança So-

cial”. Esta reforma deverá prever, en-

tre outras medidas, a indexação das 

pensões a indicadores económicos 

e demográfi cos, como foi proposto 

pelo grupo de trabalho para a refor-

ma dos sistemas de pensões que o 

Governo, entretanto, adiou.

No mesmo sentido, o Fundo pe-

de uma reforma “mais ambiciosa” 

para garantir “a sustentabilidade 

da folha salarial” e um sistema de 

reconhecimento do mérito “capaz 

de reter e atrair” os mais qualifi ca-

dos para os organismos do Estado.

O que acontecer nestas áreas de-

pende muito do resultado das legis-

lativas. O PS já disse que tenciona 

cumprir o acórdão do TC, que acei-

tou os cortes salariais em 2015, mas 

Sérgio Aníbal 
e Raquel Martins

alertou que nos anos seguintes não 

se estará perante a mesma situação 

de emergência. O primeiro-ministro, 

por seu lado, admite retomar a pro-

posta de reversão dos cortes de 20% 

ao ano até 2019.

Enquanto as reformas não chegam, 

o FMI entende que, no curto prazo, 

há margem para cortar mais na des-

pesa. E dá como exemplos reduções 

do emprego público através das res-

cisões amigáveis e da requalifi cação 

e “poupanças mais ambiciosas” 

através da redução ou eliminação 

dos suplementos pagos aos funcio-

nários. Acrescenta que pode haver 

um esforço adicional na área da con-

dição de recursos para o acesso às 

prestações sociais não contributivas.

No caso das rescisões amigáveis, o 

Governo tem em curso um progra-

ma destinado aos trabalhadores das 

autarquias. Quanto à racionalização 

dos suplementos, o diploma enqua-

drador aguarda promulgação do Pre-

sidente da República. Mas o Governo 

já disse não esperar poupanças signi-

fi cativas da criação da tabela única e 

da racionalização destes complemen-

tos que custam 700 milhões por ano.

O FMI prevê um défi ce público de 

3,4% em 2015, em vez dos 2,7% ins-

critos pelo Governo no Orçamento. 

E projecta que só em 2018 o país con-

seguirá fi car abaixo de 3%, saindo do 

procedimento por défi ce excessivo 

instaurado por Bruxelas. O relatório 

explica que a diferença entre as suas 

previsões e as do Governo decorre 

sobretudo de não estar tão optimista 

quanto ao impacto da retoma econó-

mica nas contas públicas e aos resul-

tados do combate à fraude fi scal.

Ontem, no Parlamento, o primei-

ro-ministro afi rmou que o relatório 

do FMI está desactualizado. “Essa 

avaliação foi feita em fi nais de Outu-

bro de 2014 e, por isso, aponta para 

uma realidade que já não existe e que 

é a dúvida se vamos conseguir atingir 

um objectivo que já atingimos”, afi r-

mou Pedro Passos Coelho.

O Fundo discorda. Questionado 

sobre se tinha mudado alguma coisa 

desde a avaliação, o chefe da missão 

do FMI em Portugal disse ontem que 

os dados da execução orçamental de 

2014 estão em linha com o previsto. 

“A nossa visão geral de para onde é 

que a economia portuguesa está a ir 

ainda é a correcta”, disse Subir Lall.

Medidas temporárias 
devem manter-se, até que 
as reformas para conter 
despesas com salários e 
pensões estejam completas

DANIEL ROCHA

Governo e FMI divergem quanto às previsões do défice para 2015

Essa avaliação foi feita em 
Outubro de 2014 e aponta para 
uma realidade que já não existe
Pedro Passos Coelho
primeiro-ministro

Receio de perdas na venda do Novo Banco

O 
FMI considera que o 
Governo devia dar mais 
tempo aos bancos para 
amortizarem o empréstimo 

concedido ao Fundo de 
Resolução. A ideia é aliviar o 
peso que pode recair no sector 
financeiro, caso se verifiquem 
perdas na venda do Novo Banco.

No relatório ontem divulgado, 
o FMI mostra-se preocupado 
com o facto de, caso a venda 
do Novo Banco venha a ser 
feita por um valor inferior ao 
dinheiro injectado pelo Fundo 
de Resolução, os outros bancos 
portugueses poderem ter 
de suportar um encargo que 
os coloca em dificuldades 
financeiras. “A fórmula de 
financiamento encontrada 
arrisca-se a colocar um encargo 
considerável num sistema 
bancário que ainda não é 
lucrativo e que está muito 
concentrado”, afirma. O Estado 
português emprestou 3900 
milhões de euros ao Fundo 
de Resolução para que este 
capitalizasse o Novo Banco. 
O montante que venha a ser 
conseguido com a futura venda 
do Novo Banco será usado para 
amortizar este empréstimo. Se 
o dinheiro não chegar, serão os 
restantes bancos portugueses  

a pagar a diferença, garante o 
Governo.

O problema, diz o FMI, é o que 
isso significa para os bancos. 
No relatório, é sugerido que o 
executivo estabeleça desde já 
que o pagamento a efectuar 
pelos bancos seja prolongado 
no tempo. “A alteração do 
calendário de reembolso do 
empréstimo do Governo ao 
Fundo de Resolução poderia 
aliviar alguma da pressão, 
permitindo que o sector 
bancário absorvesse eventuais 
custos num horizonte de tempo 
mais longo”, defende o FMI. 
No relatório, é afirmado que 
as autoridades portuguesas 
reconheceram que é preciso 
“evitar sobrecarregar os 
maiores bancos portugueses”. 
No entanto, consideraram 
que “é prematuro definir as 
modalidades da distribuição 
das perdas, até que estas se 
materializem”.
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O 
investimento empresarial 

vai sofrer uma variação 

negativa de 2,2% este ano, de 

acordo com os dados ontem 

divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE).

Segundo o inquérito de conjuntura 

ao investimento que decorreu entre 

Outubro e 19 de Janeiro, a perspectiva 

é agora mais negativa do que em 2014, 

quando houve um crescimento do di-

nheiro aplicado pelas empresas. Ao 

mesmo tempo, o INE reviu em baixas 

as perspectivas para o ano passado: 

se antes para uma variação de 2,4%, 

agora vem dizer que terá sido de 1%.

Além disso, verifi ca-se que o inves-

timento, medido através da Forma-

ção Bruta de Capital Fixo, foi nega-

tivo entre as empresas identifi cadas 

como exportadoras. De acordo com 

o INE, “estima-se que o investimento 

neste universo tenha diminuído 3,2% 

em 2014” e que, este ano, se deverá 

assistir a um agravamento para -5,1. 

Tendo em conta que, conforme apon-

ta o FMI, um dos motores do cres-

cimento da economia passa não só 

pelo aumento do investimento bem 

como pelas vendas ao exterior, estes 

não são bons sinais para a economia 

Empresas portuguesas 
investem menos este ano 

portuguesa. Quando se olha para os 

principais factores referidos pelas 

empresas que mencionaram obstá-

culos ao investimento (58,7% do to-

tal), o que surge em primeiro lugar é a 

percepção da deterioração das pers-

pectivas de venda, com um peso de 

48,3% nas respostas, factor que ini-

be logo à partida qualquer aplicação 

de capital. Neste caso em concreto, 

as empresas orientadas para o mer-

cado externo são mais optimistas, 

baixando o indicador para 21,5%, 

mas queixam-se de outros aspectos 

relevantes: falta de rentabilidade dos 

investimentos (25,4%, contra a média 

de 19,7%) e difi culdade em obter cré-

dito (22,6%, contra uma média algo 

surpreendente de 8,1%). De acordo 

com os dados divulgados pelo INE, 

o autofi nanciamento é a principal 

fonte de investimento das empresas 

(69,7%), relegando o crédito bancário 

para segundo lugar (19,2% do total). 

Um indicador positivo é o facto de 

haver uma melhoria da perspectiva 

da criação de emprego, com 13,3% 

das empresas a prever mais postos 

de trabalho este ano (11,4% no ano 

passado). No entanto, olhando para 

as exportadoras, embora estejam aci-

ma desta média, com 16,2%, verifi ca-

se uma descida expressiva face aos 

20,4% do ano passado.

Luís Villalobos

Baixas expectativas  de vendas

Fonte: INE PÚBLICO

Principal factor limitativo ao investimento este ano
% de empresas que aponta cada um dos factores limitativos

Outros

Mercado de capitais 

Dificuldade de contratar 
pessoal qualificado 

Nível das taxas
de juro

Insuficiência da 
capacidade produtiva

Dificuldades em obter 
crédito bancário

Capacidade de
autofinanciamento

Rentabilidade dos 
investimentos

Deterioração das
perspectivas de venda 48,3

19,7

11,9

8,1

4,3

1,8

0,8

0

5,1
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RELATÓRIO
FMI ACONSELHA 
GOVERNO 
A MANTER CORTES 
DE SALÁRIOS 
E PENSÕES
Destaque, 2 a 5 

ALÁRIOS
NSÕES

ue, 2 a 5


