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AUDIÊNCIA COM O SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

26 de julho de 2016 

PONTOS A DESTACAR PELA CIP 

 

1. SITUAÇÃO DA ECONOMIA 

Os resultados macroeconómicos do primeiro trimestre, são, para a CIP, motivo de grande 

preocupação, uma vez que revelam a continuação do abrandamento homólogo do PIB, em 

termos reais (de 1.3% para 0.9%), apesar da aceleração do consumo privado. 

Esta evolução ficou a dever-se à desaceleração das exportações e à quebra do investimento e 

reflete-se já na perda de dinamismo do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego a 

elevar-se para 12.4% no primeiro trimestre do ano. 

Quanto ao indicador coincidente mensal para a atividade económica, do Banco de Portugal, 

verificamos que sinalizou um abrandamento mais forte em abril e maio. 

Finalmente, as projeções económicas para 2016 estão a ser revistas em baixa, com o FMI a 

reduzir a sua previsão para o crescimento do PIB português para 1% e o Banco de Portugal 

para 1.3%. Mais uma vez, são as revisões em baixa do investimento e das exportações que 

explicam as perspetivas mais fracas de crescimento económico. 

É fundamental agir sobre os fatores que, segundo o nosso diagnóstico, explicam em grande 

parte o fraco desempenho do investimento nos últimos trimestres: a incerteza e as 

dificuldades de acesso ao financiamento, derivadas de estruturas financeiras das empresas 

muito frágeis e dependentes de dívida bancária de curto-prazo. 

Quanto ao fator incerteza, é preciso reconstruir a confiança nos investidores, nacionais e 

internacionais. E isso só poderá ser feito mediante garantias de estabilidade em torno de 

reformas consistentes, que coloquem a competitividade e a atratividade no centro das 

políticas económicas, nomeadamente nos domínios fiscal e laboral. 

 

Quanto ao fator financiamento, é urgente a capitalização das empresas portuguesas (daí os 

comentários que seguidamente fazemos ao Programa Capitalizar). 

Os primeiros impactos económicos do Brexit já se fizeram sentir, nomeadamente nas quedas 

expressivas na cotação da libra, o que não deixará de afetar as exportações portuguesas para o 

Reino Unido. 

Este era, até agora, um dos mercados tradicionais com um contributo significativo para o 

aumento das exportações portuguesas, amortecendo o efeito das fortes quedas registadas em 

mercados extraeuropeus, sobretudo em Angola. 

 

Ainda no domínio de fatores com relevância no desenvolvimento da economia, não pode ficar 

sem registo a circunstância de, com um desemprego tão acentuado, as empresas se 
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depararem com dificuldades, mesmo impossibilidade, em contratar trabalhadores com as 

qualificações/competências de que necessitam. 

 

2. POLÍTICA ORÇAMENTAL 

O OE para 2016 revelou uma estratégia económica excessivamente concentrada no estímulo ao 

rendimento disponível das famílias e, por essa via, ao consumo, negligenciando o investimento 

e a competitividade. Daí resulta o risco de o estímulo artificial ao rendimento falhar o objetivo 

do crescimento e conduzir ao ressurgimento de desequilíbrios, tanto em termos do défice 

público como das contas externas. 

Não tendo sido acompanhada por uma estratégia de redução estrutural da despesa corrente, a 

opção do Governo levou à necessidade de recorrer, novamente, ao aumento de impostos. 

A redução prevista para o défice resulta de um aumento da receita superior ao aumento da 

despesa. 

Criticámos o abandono do anterior compromisso de redução da taxa do IRC e das derramas e a 

reversão de aspetos importantes da reforma do IRC: 

 no domínio da participation exemption aumenta-se de 5% para 10% o limiar da 

percentagem de participação, reduzindo-se assim o âmbito de aplicação da medida de 

eliminação da dupla tributação. 

 previa-se, na proposta de OE, a redução do prazo de reporte de prejuízos de 12 anos 

para 5 anos; na versão aprovada na AR as PME foram excluídas desta redução. 

Discordamos também do recurso a um novo aumento de alguns impostos no Orçamento do 

Estado para 2016, com destaque para o aumento muito significativo do imposto sobre os 

produtos petrolíferos, na sequência do conjunto de agravamentos fiscais sobre os combustíveis 

em vigor desde o ano passado. 

Estas decisões são um exemplo da imprevisibilidade do sistema fiscal que sempre combatemos 

por ser um dos principais obstáculos ao investimento. Afetam a confiança dos investidores. 

Na apreciação que fizemos, aquando da apresentação do OE 2016, referimos em comunicado 

conjunto das quatro Confederações Patronais que “este Orçamento de Estado não favorece o 

investimento privado, imprescindível para o crescimento económico e para a diminuição do 

desemprego.” 

O Governo tem pela frente um desafio incontornável: o de conciliar a sustentabilidade das 

finanças públicas com o estímulo ao crescimento económico necessário à resolução do 

problema do desemprego. 

Nesta linha, é indispensável que, do lado da despesa corrente primária, sejam tomadas medidas 

estruturais, com um impacto significativo na despesa pública, para compensar a reversão das 

medidas de consolidação temporárias, que foram adotadas durante o período do programa de 

ajustamento. 

A estratégia definida pelo Governo no Programa de Estabilidade passa por reduzir gradualmente 

o peso da despesa pública no PIB (sobretudo pela redução do número de funcionários públicos) 
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permitindo o equilíbrio orçamental até 2020 e abrindo espaço para alguma redução da carga 

fiscal. 

Criticamos, é certo, a falta de ambição e de consistência no esforço de redução estrutural da 

despesa pública. Criticamos também a falta de ambição e de consistência na redução da carga 

fiscal. Mas reconhecemos que este é o rumo que deve ser seguido, embora com mais ambição 

e consistência. 

Desde que a credibilidade desta estratégia esteja assegurada, e com ela o acesso aos mercados 

financeiros internacionais em condições favoráveis, é para nós mais importante não abandonar 

este rumo de consolidação do que a velocidade na correção do défice público. 

Neste contexto, gostaríamos de expressar aqui a posição da CIP sobre as decisões das 

instituições europeias no quadro do Procedimento por Défices Excessivos. 

Na carta que enviamos ao Presidente da Comissão Europeia, em maio passado, demonstramos 

a rejeição da CIP face a eventuais sanções e a nossa preocupação quanto à possibilidade de 

exigências para uma redução mais rápida do défice. Tais exigências traduzir-se-iam, muito 

provavelmente, dados os constrangimentos políticos e constitucionais do Governo, em novos 

aumentos de impostos, pervertendo a estratégia de consolidação definida e afetando, 

inevitavelmente, o crescimento económico e o emprego. 

Defendemos que, por parte de Bruxelas, haja bom senso na aplicação de um critério 

controverso, que está a merecer críticas crescentes. Referimo-nos concretamente à evolução 

do défice estrutural. 

Chegar à situação da Grécia, que tem um saldo estrutural positivo, mas continua a registar 

elevados défices públicos e uma recessão profunda que dura quase ininterruptamente há oito 

anos não será certamente o objetivo a atingir. 

Neste contexto, o OE para 2017 será um exercício ainda mais difícil do que o de 2016, na medida 

em que deverá conciliar fortes condicionalismos políticos internos e externos. 

A solução espanhola de aumentar em 2017 o imposto sobre as sociedades, já considerada pelo 

PCP e o BE como “uma via possível” para Portugal, constituiria uma séria ameaça ao 

relançamento do investimento que desde já rejeitamos, bem como qualquer outro aumento de 

impostos. 

 

3. OUTROS ASPETOS DA POLÍTICA ECONÓMICA 

Aumento do salário mínimo 

A apresentação, por parte do Governo, de um valor para a RMMG, a ter aplicação em 2016, 

acordado com outras forças políticas, deixando de fora os Parceiros Sociais e a Concertação 

Social, não foi o melhor começo para este Governo, pelo menos no domínio sócio-laboral. 

Fomos muito críticos do aumento do salário mínimo nacional desenquadrado dos critérios 

previstos no acordo de 2014 e, no nosso entender, excessivo. Ajustamos, contudo, o nosso 

posicionamento perante a abertura demonstrada para a negociação de contrapartidas que 

permitiram atenuar o impacto desse aumento, da qual resultou o acordo obtido em janeiro. 
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Neste acordo, encontra-se previsto iniciar a discussão de um programa de atualização de longo 

prazo do salário mínimo, observando, como critérios, nomeadamente, a evolução da 

produtividade, da competitividade, da inflação e da situação do emprego. 

Mas estamos certos que não será possível compatibilizar estes critérios com os compromissos 

políticos assumidos neste domínio pelo PS com os partidos à sua esquerda. 

 

Programa Capitalizar 

As medidas apresentadas na CPCS ficam aquém das nossas expectativas, por diversas ordens de 

razão. 

Em primeiro lugar, e sobretudo, pela falta de ambição que lhe está subjacente: não só não 

encontramos neste documento uma formulação mais concreta das medidas propostas pela 

Estrutura de Missão, no sentido de lhes imprimir ambição, como não foram consideradas várias 

das suas “propostas emblemáticas”, que reputamos de grande utilidade para atingir os objetivos 

assumidos. 

Além disso, como já tivemos oportunidade de salientar no âmbito da Estrutura de Missão, não 

obstante o seu interesse, as propostas apresentadas terão efeitos graduais, a um prazo 

relativamente alargado, não sendo suscetíveis de provocar um impacto significativo no curto 

prazo. 

Em relação às medidas propostas pela CIP que não foram consideradas, destacamos a da criação 

de um fundo especializado na reestruturação e na conversão de dívida em capital, com o duplo 

objetivo de aliviar o balanço dos bancos do elevado montante de crédito malparado e de 

reestruturar as dívidas em condições suportáveis pelas empresas ou convertê-las total ou 

parcialmente em capital. 

Trata-se, na nossa opinião, de uma medida fundamental face ao nível atingido pelo crédito 

malparado de empresas, que já chegou a cerca de 20%, e ao risco - se nada for feito- de uma 

nova onda de falências, com reflexos muito negativos sobre o emprego e sobre a Segurança 

Social. 

O Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal defenderam já a criação de um 

veículo de resolução para o crédito malparado, erradamente identificado por muitos como um 

“banco mau”. Na perspetiva empresarial, a atuação deste veículo deveria focar-se na negociação 

com as empresas cujos créditos fossem adquiridos à banca, com vista a reestruturar as suas 

dívidas em condições mais adequadas ou a convertê-las, total ou parcialmente, em capital. 

Defendemos a urgente transformação deste conjunto de medidas num programa de ação 

devidamente calendarizado, com mais ambição, dotado de uma entidade responsável pelo 

acompanhamento de sua execução, e, sobretudo, com medidas adicionais, suscetíveis de ter 

um impacto eficaz, a curto prazo, sobre as empresas economicamente viáveis com maiores 

dificuldades financeiras. 

 

Indústria 4.0 
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Esta iniciativa é necessária e útil. 

No entanto, este Programa deverá estar enquadrado na questão mais abrangente da política 

industrial, que não pode ser vista como um somatório de iniciativas parcelares. 

Por sua vez, a política industrial deve colocar a competitividade empresarial como preocupação 

transversal em toda a intervenção do Estado na economia. 

Há que encontrar um equilíbrio entre a mobilização de recursos para a resposta das empresas 

aos desafios da Indústria 4.0 e a eficaz afetação dos recursos do Portugal 2020 num âmbito mais 

alargado de apoio à competitividade e internacionalização, que não se limita a esses desafios. 

 

Dívidas às empresas 

O montante de pagamentos em atraso às empresas por parte das entidades públicas reduziu-se 

gradualmente ao longo de 2015, mas desde o início deste ano voltou a aumentar, regressando 

a valores de meados do ano passado (1086 M€ em maio de 2016), devido ao aumento 

substancial da dívida dos hospitais aos seus fornecedores. 

 

4. O PARLAMENTO E A CPCS 

Em sede parlamentar já foram aprovados: 

A reposição dos quatro feriados nacionais obrigatórios eliminados em 2012, o que mereceu 

frontal rejeição da CIP pelas consequências desta medida sobre a atividade económica, quer 

diretamente (pela quebra de produção que daí decorrerá), quer indiretamente pelas suas 

consequências sobre os custos das empresas e, portanto, sobre a sua competitividade. 

Na quarta feira passada, diploma intitulado “Combate às Formas Modernas de Trabalho 

Forçado”, que também mereceu frontal rejeição da CIP, já que revela uma atitude persecutória 

relativamente a toda uma cadeia de agentes. Dele emerge uma situação de responsabilidade 

objetiva, onde a culpa é figura que não se conhece. Não se limita a circunscrever a 

responsabilização àqueles que, por ação ou omissão, praticaram a ilegalidade, indo muito para 

além destes, e sempre abstraindo de qualquer grau de censurabilidade concreta. A 

responsabilidade objetiva, nos termos em que o Diploma se coloca, enferma de 

inconstitucionalidade, já que o artigo 32º da Constituição impõe, como princípio, a presunção 

da inocência. 

 

Para além dos dois referidos diplomas, encontram-se em desenvolvimento no Parlamento 

Propostas e Projetos-Lei visando: 

- Consagração legal do direito a 25 dias de férias no setor privado  

A redução do tempo de trabalho que seria operada por via do aumento, de 22 para 25 dias úteis, 

da duração mínima do período anual de férias, determinaria custos desmesuradamente 

acrescidos – três dias úteis de férias representam cerca de 1,5% no tempo de trabalho anual –, 
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a repercutirem-se negativamente na competitividade das empresas, no funcionamento da 

economia e, consequentemente, no comportamento do emprego.  

Aliada à reposição dos quatro feriados, operada pela Lei n.º 8/2016, de 1 de abril, a projetada 

solução significa 3,5% no tempo de trabalho anual (2% relativos aos feriados e 1,5% relativos ao 

aumento do período mínimo anual de férias), com consequências desastrosas para as empresas, 

para o emprego, para os rendimentos dos portugueses e para o País. 

Daí, a frontal rejeição da CIP. 

 

- Redução para 35 horas do limite máximo do período normal de trabalho semanal para todos 

os trabalhadores 

A redução do período normal de trabalho para a função pública mereceu uma forte crítica da 

CIP, quer pelos inevitáveis reflexos orçamentais, quer pelas, também incontornáveis 

consequências na atividade económica, mormente ao nível da quantidade e da qualidade dos 

serviços prestados pela Administração Pública. 

O impacto da redução para 35 horas do período normal de trabalho semanal no setor privado é 

de tal amplitude, e o seu carácter nefasto assume contornos tão evidentes, que a CIP rejeita 

sequer equacionar semelhante cenário. 

Trata-se de um não assunto. 

 

- Restrições à contratação a termo  

As restrições à contratação a termo acentuam a inflexibilidade e extrema rigidez nas relações 

laborais, sendo completamente incompatíveis com a economia de mercado concorrencial em 

que nos inserimos. 

Na perspetiva da CIP, a criação de emprego, designadamente na atual conjuntura, torna 

imperiosa a manutenção e o reforço da flexibilidade ao nível da racionalização dos recursos, 

designadamente na vertente da utilização de formas flexíveis de contratação, entre as quais se 

inclui a contratação a termo, o que se intenta restringir em termos tais que a utilização deste 

instrumento fique, praticamente, impossibilitada. 

 

- Reposição do princípio do tratamento mais favorável  

Em termos substantivos, tal reposição, que a CIP frontalmente rejeita, para além de conflituante 

com a autonomia e a liberdade negociais, aponta para um claro retrocesso na regulação das 

relações laborais em Portugal, mormente ao nível da contratação coletiva, reconduzindo-nos, 

de novo, ao tempo em que a OCDE considerava a legislação laboral portuguesa como a mais 

rígida da União Europeia e que nos levou à crise iniciada em finais de 2004, com especial 

agudização em finais de 2008, prolongando-se até inícios de 2015, com os primeiros sinais de 

retoma. 
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- Eliminação do regime legal da denúncia, sobrevigência e caducidade das convenções 

coletivas 

Na perspetiva da CIP, a contratação coletiva foi, é, e será ainda mais no futuro, um motor de 

desenvolvimento económico e social do País. 

Mas só se o quadro atual de relação entre a Lei e a Contratação Coletiva for preservado, no 

sentido de favorecer a liberdade negocial, o que significa manter em vigor o princípio da 

negociabilidade e os institutos da sobrevigência e caducidade das convenções coletivas de 

trabalho. 

Daí que, também, a eliminação do regime legal da denúncia, sobrevigência e caducidade das 

convenções coletivas, se revele, para a CIP, linear e frontalmente rejeitável. 

 

- Revogação dos Mecanismos de Adaptabilidade e do Banco de Horas, nas Modalidades Grupal 

e por Regulamentação Coletiva e dos Mecanismos de Adaptabilidade Individual e do Banco de 

Horas Individual 

Igualmente frontal rejeição da CIP, dado que se intenta subtrair à economia portuguesa os mais 

relevantes instrumentos ao nível da organização do tempo de trabalho, que assumem foros 

decisivos na competitividade e que têm permitido às empresas ombrear com os seus mais 

diretos concorrentes num Mundo em constante mutação e competição. 

 

- Presunção da existência de contratos de trabalho 

As iniciativas em desenvolvimento no Parlamento para este domínio incorporam soluções 

aberrantes e geradoras das maiores incertezas e insegurança jurídicas. 

 

Como observação comum, quer aos diplomas já aprovados, quer a estas iniciativas em 

desenvolvimento no Parlamento, chamamos a atenção para o facto de o regime legal vigente 

resultar de Acordos obtidos em sede de Concertação Social, no equilíbrio que todos eles 

integraram e que agora, ao ser desfeito nas costas da Concertação Social, a deixa 

completamente descredibilizada. 

 

Ainda no âmbito laboral, uma nota relativa à 

- Proposta de revisão da Diretiva sobre o destacamento de trabalhadores: 

A CIP considera que não são necessárias quaisquer alterações ao regime consignado na Diretiva, 

pois este normativo permite resolver todas as questões relativas ao destacamento de 

trabalhadores na UE através de um quadro legal flexível e equilibrado de regras que devem ser 

observadas durante o período de destacamento. 

De facto, a Diretiva 96/71/CE, para além de estabelecer um núcleo de condições de trabalho e 

emprego claramente definidas, destinadas a garantir a proteção mínima dos trabalhadores, que 

têm de ser respeitadas pelos prestadores de serviços no país de acolhimento, contribui para a 



 
 

8 
 

promoção de um clima de concorrência leal necessário entre todos os prestadores de serviços, 

garantindo condições equitativas, bem como segurança jurídica aos prestadores de serviços, 

destinatários e trabalhadores destacados no contexto da prestação de serviços. 

Os problemas que têm vindo a ser detetados em alguns Estados-Membros podem e devem ser 

resolvidos nos respetivos Estados-Membros através, designadamente, de uma efetiva 

implementação da Diretiva de execução. 

Acresce que a proposta de revisão, quanto à remuneração aplicável aos trabalhadores 

destacados, propõe a introdução do princípio “salário igual para trabalho igual no mesmo local”. 

Tal solução, na prática, inviabilizará o destacamento por empresas portuguesas, sendo de 

relevar que Portugal é o 4.º país com mais destacamento. 

Assim, o Governo português deve assumir uma posição de rejeição da proposta de revisão da 

Diretiva. 

 

 

 

CIP, 25 de julho de 2016 


