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Uma subida
insuficiente
para contrariar
o desgaste
Desde 2011 que os níveis de investimento não chegam para compensar a depre
ciação de capital. Cenário condiciona o aumento líquido de 'stock' de capital.
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Uma leitura imediata dos núme-
ros do investimento público por-
tuguês revela que este aumentou
24,9% em 2017 face ao período
homólogo. No entanto, um olhar
mais detalhado revela o lado me-
nos positivo dos dados: o novo
investimento continua longe de

ser suficiente para colmatar o

desgaste, originando um défice
na reposição do stock de capital
público do país.

A relação de forças entre as va-
riáveis é complexa, pela dificulda-
de técnica em contabilizar a desva-

lorização corrente de capital e ob-
solescência dos equipamentos,
mas os dados sobre a formação
bruta de capital fixo (FBCF), que
corresponde à despesa com a aqui-
sição de activos físicos - infraes-
truturas como estradas, portos,
edifícios, maquinaria e equipa-
mento - e o consumo de capital
fixo expõem as fragilidades do po-
tencial para a produção futura.

Segundo as Contas Nacionais

por Setor Institucional, divulgadas
pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica esta semana, a FBCF recupe-
rou no último ano após ter tocado
mínimos de 1995 em 2016, ainda

que continue a fixar-se abaixo do

período da troika. Continua, no-
meadamente, abaixo do investi-
mento registado em 2015 (ver in-
fografia), quando se registou uma
ligeira recuperação após quatro
anos de queda. Recorde-se que
esta análise considera o capital
bruto, uma vez que é considerado
antes das amortizações e fixo já
que não inclui os stocks e a forma-
ção de capital, o que o distingue do

investimento financeiro.
"Isto significa que o investi-

mento total feito neste período
nem foi suficiente para compen-
sar aquele que foi destruído pelo
uso, tendo-se verificado uma di-
minuição na capacidade produti-
va, o que está a determinar que o
aumento atual do PIB esteja a ser

conseguido fundamentalmente à

custa do emprego de mais traba-
lhadores, e não por meio também

de um aumento significativo da

produtividade", diz o economista
do PCP Eugênio Rosa.

A partir de outra perspetiva, o

economista Joaquim Miranda Sar-

mento explica que "a quebra do in-
vestimento público tem uma com-

ponente cíclica, no sentido em que
num contexto de redução acelera-
da do défice de 10% em 2010 para
1% em 2017, a despesa de capital é

a que tem maior elasticidade, onde
é possível cortar de forma mais rá-

pida e fácil. Mas tem uma compo-
nente estrutural".

Neste sentido, defende que
"Portugal tem já um nível de in-
fraestruturas relativamente bom.
Gastar 5% do PIB em projetos de

retorno económico e social negati-
vo é um desperdício de recursos
escassos. Continuo a defender que,
se houver estratégia e um plano de

ação coerente, 2% PIB são sufi-
cientes para a reposição do capital
depreciado e alguns projetos mui-
to específicos e de elevado valor".

Mas a quantidade não tem a ver
com qualidade, aponta o econo-
mista e presidente do ISEG João



Duque. "O maior investimento"
está longe de ser o "melhor inves-

timento", por isso o que deveria

prevalecer neste tipo de avaliações
era o impacto previsto e realizado
desse investimento na economia.
Por exemplo, se fazer uma rotunda

permite melhorar o fluxo de tráfe-

go, reduzir acidentes e assim au-
mentar a fluidez do trânsito, redu-
zindo custos de transporte, então
este é um bom investimento e que
até pode ser reprodutivo por ser

compensador do dispêndio reali-
zado. Se apenas serve para fazer
abrandar o tráfego e levar os tran-
seuntes a admirar a estátua do pre-
sidente da Câmara que lá se man-
dou retratar, então temos o exem-
plo oposto". Mas reconhece que "é

verdade que, nestes últimos anos,
a redução do investimento público
se encontra relacionado com a ne-
cessidade urgente de baixar o défi-
ce e amortizar dívida".

Eugênio Rosa destaca que "a

parcela de investimento público é

muito reduzida, para não dizer in-
significante, quando comparamos
com o investimento privado, que
continua a ser insuficiente apesar
de ter aumentado em 2017".

As consequências dos baixos ní-
veis de investimento são aponta-
das por Rosa: "a degradação ou a

insuficiência de infraestruturas
públicas indispensáveis à presta-
ção de melhores serviços públicos
à população - saúde, educação e

habitação - e de infraestruturas

para impulsionar o crescimento
económico e a inovação - trans-

portes ferroviários, metro nas
áreas metropolitanas de Lisboa e

Porto, investigação fundamental -
é a consequência da falta de inves-
timento público", diz Rosa.

As críticas são partilhadas por
Duque. "Se não repomos o que
consumimos, de que estamos à es-

pera? Escolas a degradar-se, hos-

pitais a esboroarem-se, monu-
mentos a desfazerem -se, infraes-
truturas a esfarelarem-se... A
manter- se o que este Governo tem
feito, Portugal morre às mão da

corrosão da ferrugem, do carun-
cho e do tempo. Veja o susto da
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Entre 201 1 e 201 7, Portugal sofreu uma queda vertiginosa do lop 3'
dos países com o melhor investimento público. O investimento

público de 1 ,6% do PIB, em 201 7, foi novamente o pior, apôs ter
tocado mínimos históricos em 2016 (1 ,5%). Em 201 0, era o terceiro
maior da Europa, representando 3,5% do PIB. As projecções
da Ameco prevêm, para 2018 e 2019 um
investimento de 2,1% do PIB - o terceiro

pior da UE2B no primeiro ano e apenas
superado pela Itália no segundo



Ponte 25 de Abril.
Querem repetir a gracinha da

Ponte de Entre-os-Rios como fi-
zeram com os incêndios de outu-
bro face aos de junho?". •


