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CONVERSA CAPITAL ANTÓNIO SARAIVA

A reversão das leis laborais

é para nós uma linha vermelha
Líder da ClP diz que OE é decepcionante para as empresas
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DA

Este Orçamento cria
decepção às empresas

¦

António Saraiva afirma que as medidas destinadas às empresas no Orçamento do Estado

der ama estadual nos lucros uperiores a35 milhões inbidoras de investimento

para 2018 são decepcionantes Considera as escassas e como no caso da subida da

lhes sustentabilidade para resolver
mos os nossos problemas futuros

próximo Orçamento do Es

tado promove o que acaba de
referir

O presidente da CIP

presarial de Portu
gal critica o Gover
no e os partidos de
esquerda pelas medidas destinadas
às empresas que inscreveram no

Em
Confederaçãp

Orçamento do Estado OE para
2018 Este não é um Orçamento

que possamos reconhecer como
amigo das empresas e promotor do
investimento afirmou António Sa
raiva na Conversa Capital desta se
mana uma iniciativa do Negócios e
da Antena 1

que é para
Osi neste momen
to capital em Portugal

É que estes bons indicadores

macroeconómicos que o país regis
ta como a redução do desemprego
ou o crescimento tenham sustenta

bilidade e que através dessa susten

tabilidade o país possa começara re

solver os problemas estruturais e as
reformas de que ainda carece Por
isso é capita aproveitar estes bons
indicadores macroeconómicos dar

Na nossa perspectiva o Orça
mento de 2018 cria expectativas às

famílias mas decepção às empre

sas Expectativas às famílias porque
ao nível do rendimento disponível
melhora alguns desses rendimen
tos com a mudança nas taxas de
IRS mas irá depois penalizá las em
sede fiscal já que os impostos espe
ciais sobreo consumo são alterados
o imposto automóvel é alterado
Enfim diria que se dá com uma mão
o que se tira com a outra

Este Orçamento é uma de
cepção para as empresas
porquê
Porque reconhecendo que al
guma medidas pequeníssimas es

Refere se a quê
A esta proposta dos partidos à
esquerda do PS de aumentar a der
Orama estadual para empresas com
lucros superiores a 35 milhões de
euros Passar a derrama de 7
para 9 vai fazer com que a taxa
máxima de IRC em Portugal passe
a ser de 31 5 quando a média eu
ropeia é de 21 9 Afasta nos ainda
mais da média europeia afasta o in

Que papel cabe aí aos empre
sários

Os empresários têm quer ter
como já têm muitos deles respon
sabilidade social assumida Nesta

conversa triangular que temos em

mento

Com a actual solução governa

tiva tendo em conta as críti
cas que faz os empresários
sentem se os maus da fita

É essa a ideia que tem

sede de concertação social Gover

no com parceiros sociais empresa
riais e parceiros sociais sindicais
defendemos que este caminho tem
que ser feito Mas não podemos
continuar a permitir que a iniciati
va privada seja malvista e que os em
presários sejam vistos como facíno
ras e não como criadores de rique
za e de emprego como são

Nós costumamos dizer numa

plasmado na totalidade e não plas

envolverpor nós próprios coisa que
sempre fizemos Porque toda a gen
te acha louvável que as empresas
portuguesas estejam a exportar
mais Toda a gente acha louvável
que se esteja a criar emprego Toda
a gente acha louvávela resiliência
dos empresários Cantamos loas à
sua capacidade de iniciativa

de investimento

des sociais

da que não gostávamos de ver in
cluída no Orçamento para 2018
Este não é um Orçamento que pos
samos reconhecer como amigo das
empresas e promotor do investi

caricatura que fazemos que aquilo
que desejávamos era que o Estado

mou nesta proposta aquilo que está
para as empresas é muito escasso
Depois o OE contém também uma
medida que não desejamos porque
é penalizadorapara a atractividade

ção justa da mesma porque tam
bém aí o país tem muito a fazer Nós
temos que combater as desigualda

vestimento Por isso era uma medi

tão contidas no Orçamento e são
medidas que vêm do Programa Ca

pitalizar que o Governo deveria ter

sários vejam o seu papel reconheci
do de criar riqueza numadistribui

saísse da frente e nos deixasse des

Aumento da derrama
é discriminatório

e com algum tique
ideológico

Não é um reconhecimento da

O aumento da derrama estadual

importância dos empresários

para empresas com mais de 35

Nas medidas concretas como

milhões de lucros é criticado por

era o Orçamento do Estado pode
ria sinalizar daquilo que se diz àqui
lo ao que se pratica vai uma grande

António Saraiva O presidente
da CIP diz que a medida que o
PCP assegura que irá constar do

empresários continuam a ser mal

2018 é discriminatória e com

distância e a iniciativa privada e os
vistos em Portugal é umavisão que
temos que alterar e que na CIP es
tamos firmemente empenhados em

alterar para que a iniciativa privada
seja acarinhada para que os empre

Orçamento do Estado para
algum tique ideológico

Tem noção de quantas em

presas serão abrangidas
pelo aumento da derrama

estadual de 7 para 9
Pelos nossos cálculos cerca

de 76 As maiores empresas
É um número relativamen
te reduzido

É um número relativamen

te reduzido o que faz pensar que
a receita que se espera arrecadar
dessa medida será reduzida

Qualquer redução de juros na
colocação de dívida suplanta de
longe a arrecadação de receita

Periodicidade: Diário

Temática:

Jornal Negócios

Classe:

Economia/Negócios

Dimensão: 5561

20112017

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

18239

Página (s): 1/4 a 8

Economia
cm

2

S/Cor

PERFIL

O líder dos

patrões que

já foi operário

Foi reeleito no inicio deste ano e

está a cumprir até 2019 o seu ter

ceiro mandato como presidente da
Confederação Empresarial de Por
tugal De seu nome António Sarai
va Aquele que é hoje o patrão dos
patrões já um dia foi operário me
talúrgico nos estaleiros da Lisnave
A verdade é que em 1989 tornou
se director da empresa Metalúrgi
ca Luso ltaliana e passou a seu ad
ministrador em 1992 A firma seria

adquirida ao Grupo Mello em 1996
e António Saraiva é hoje o presi
dente do conselho de administra

ção da empresa que produz as tor
neiras Zenit Mais tarde a par da
actividade empresarial viria a tor
nou se também dirigente associa
tivo Foi presidente da Confedera

ção da Indústria Portuguesa CIP
de Janeiro de 2010 a Janeiro de

2011 A instituição assumiu então
a denominação de Confederação
Empresarial de Portugal sendo seu
líder desde esse ano Nascido em

1953 na freguesia de Ervidel Aljus
trel é pai de dois filhos e avô de
quatro netos

desta medida O que nos leva areco
mendar que ao invés de setentar ar
recadar receita por algum tique
ideológico
Tique ideológico Vê a medi
da como uma birra ideológica
de esquerda

Há aqui algum tique ideológico
porque com tão poucas empresas
não há racionalidade económica na
medida E não vamos escamotear o

problema algumas delas podem até
gizar políticas fiscais que minorem
a arrecadação de receita Se pensar
mos que a receita esperada é larga
mente compensada por uma redu

ção da taxa dejuro na colocação de

dívida aquilo que temos de fazer é
promover condições para que o país
possa ser visto desde logo pelas

agências de rating numa situação
mais favorável Teríamos aí uma ar

recadação de receita muito superior
do que com esta medida discrimi

natória e com algum tique ideológi
co

Defenderam essa ideiajunto do
Governo

Propusemos isso ao Governo

Como em cada uma das nossas pro
postas fundamentámo la ej ustificá
mo la Mas na reunião com o grupo
parlamentar do PS o que nos foi
respondido é que não é uma propos
ta do PS para atender aos equilíbrios
eàestabilidade política queprecisam
no Parlamento De facto o OE como
alguém disse éumaquestão deesco
lhas Cada partido faz as suas esco
lhas Gostaria que essas escolhas fos

sem em função do país e não de lógi

cas partidárias ou de equilíbrios apa
rentemente sustentáveis

O que nos é dito é que este OE

tem deter um equilíbrio entre des
pesas e receitas Quando depois ve
mos que os professores a queremver
reconhecida uma determinada con

dição que custará ao país qualquer

da que em termos de receita
compensasse É
apenas
uma questão de afinidade e de
cedências

zermos valer os nossos direitos

a inactivas do Governo em bloco O

vamos descompensar aquilo que
teoricamente já estava compensa
do Os empresários não vão para a

Governo andou pelo país todo apro
mover o Programa Capitalizar que

Avenida da Liberdade não fazem

manifestações nem greves mas têm

de encontrar formas de fazer valer

as suas ideias e propostas
Parecem estar um pouco esgo
tadas

Não não estão Temos contem

plado o diálogo temos feito críticas

uvos em sede de concertação no diá
logo com os governos com qualquer

esta

governo Não vamos para manifesta

ções e greves como fazem os sindica
tos mas saberemos encontrar segu

reconheço que tem méritos Encheu
salas e salas de empresários pelo país
Se o Governo desenvolver iniciativas

O que poderia ser uma iniciati
va imaginativa
Imagine que não comparecemos

coisa como 650 milhões de euros

construtivas temos tentado serasser
Não interessava ter uma medi

ramente formas imaginativas de fa

em que os empresários não compa
reçam e as salas estiveramvazias tem

aí um sinal da nossa indignação É
preciso fazermo nos respeitar Esta
mos cansados de em alguns dos dos
siês não nos respeitarem
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ANTÓNIO SARAIVA

Financiamento CGD poderia

ser o banco de fomento virtuoso

O acesso a financiamento para recapitalizar o tecido empresarial português
é urgente alerta António Saraiva Na sua perspectiva essa deveria ser uma
missão de que a Caixa Geral de Depósitos poderia estar incumbida
nanceiramenteestranguladas temos
que as salvar salvando ao mesmo
tempo a estrutura de contas da ban
ca e aliviando a de forma a que ela
possa atender a necessidades a quê
hoje não está a atender

Sejaporvia doProgra

Atender à urgência de recapita
lizar as empresas
E urgente é fundamental recapi
talizar o tecido empresarial português
eencontrar fonnas de o fazer porque
essa é hoje também a grande dificul
dade Não nos esqueçamos que a ban
ca retirou da economia das socieda
des não financeiras nestes últimos

ma Capitalizar do Por
tugal 2020 ou da cria

ção de condições para

que a Banca o possa fazer o apelo do
presidentedaCIP Confederação do
Empresarial de Portugal é para que

se actue com urgência na criação de
meiospara financiarasempresas An
tónio Saraiva admite que o Governo
não pode fazer imposições à Banca
privada mas em sua opinião a Cai
xa poderia ser em articulação com a
Instituição Financeira de Desenvol

anos de 2013 até hoje cercade 23 mil
milhões de euros Só este primeiro se
mestre de 2017 retirou 1 8 mil mi

lhões de euros É demasiado dinhei

ro em tão curto espaço de tempo

vimento obanco de fomento virtuo

que poderia o Governo fazer

so de que as empresas necessitam
novo ministro
O adjunto Pedro
Siza Vieira é o actual responsá
vel pelo Programa Capitalizar e
pela pasta da internacionaliza
ção Espera que vá ao encontro
daquelas que são as aspirações
dos empresários
Temos essa legítima expectativa
até porque Pedro Siza Vieira foi um
dos artífices como membro da estru
tura de missão do Programa Capita

lizar É umapessoaque conheceoter
reno falou com os empresários e de
senhou o programa c quando colabo

rava com o ministro daEconomia Já

está umareunião marcada paraper
cepcionar que ideias tem relativa
mente aestas medidas que são neces
sárias à economia Não só o progra
ma capitalizar mas alguns outros
apoios por via Portugal 2020 que se
podem agregar
Está em causa o financiamento

das empresas
As empresas portugueses não
têm acessoacrédito épreciso encon
trar novos mecanismos de financia

junto do sector bancário
Nabanca privada o Governo não
pode actuar porque as entidades pri
vadasnão estão sob a sua esfera de in

fluência Mas já esperávamos que o
mento Por mais que a banca venha
dizendo que temcapitalpara os bons
projectos é abanca que define o que

são bons projectos e que tem regras
de regulação e supervisão quenão lhe
permitem ceder crédito nas condi
ções em que vinha fazendo anterior
mente Temos urgência em encontrar
mecanismos com o ministro Adjun

to com o ministro da Economia e
como o ministro do Planeamento de

fonna a que possamos ter uma inter

ligação ministerial que seja virtuosa
Isso significa passados dois anos
desde que este Governo tomou
posse os elevados níveis de en
dividamento das ainda não tive

ram uma solução A situação

está melhor ou não

Asituaçãoestámelhordesdelogo
porque a redução do crédito conce

dido foi desta dimensão que lhe dis
se Depois porque a banca não con
cederasempresasfinanciamentoque
elas necessitam também não permi

te que as empresas melhorem Mas
também temos que reconhecer que
as empresas estavam muito alavan

cadas porque o crédito era fácil e ba
rato porque abanca fomentou essa
práticajunto das empresas e dos par
ticulares Além disso abanca tem ain

daum crédito malparado devolume

significativo Há um conjunto de
questões que estão interligadas
endividamento continua a ser

um dos principais problemas nas
empresas
O financiamento éum problema
O endividamento que ainda existe em
termos de malparádo tem de ser re
solvido na perspectiva de salvar em
presas que estão afectadas por esse

problema São empresas viáveis e fi

Governo articulando com o banco

público a CGD e com a Instituição
Financeira de Desenvolvimento

IFD o banco de fomento que tarda
em ver a luz do dia e acedendo a fun

dos internacionais pudesse disponi
bilizar ajuda via CGD
Que papel caberia à Caixa
A Caixa poderia ser articulando
com a IFD o banco de fomento vir
tuoso obancodefomentoque asem

presas necessitam Em tempos falou
se da carta de missão que o Governo
deixa à CGD que nunca se percebeu
oque era nem os efeitos queteve Era
tempo de efectivamente se dar uma
carta de missão à CGD para ela ao
invés de ser mais um banco a actuar

num mercado em regras concorren
ciais igual abanca privada pudesse
ter algumas linhas referenciais que

atendessem a estas necessidades e

atalhassem estes problemas

O
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Não é
o mercado

interno que

trará futuro

às empresas

Uma das medidas que resul

tou da actual solução gover
nativa foi a reposição de sa
lários cortados no tempo da
troika o que permitiu o au
mento do consumo Essa

medida não acabou por be
neficiar também as empre
sas

Essa é a tese do Governo

melhorar a receita das famílias
promovendo aí o consumo Mas

estamos a pensar em que tipo de
consumo Aquele que está su
portado pelo aumento das im
portações e desequilibramos a

nossa balança externa Temos
melhorianarestauração Temos
melhoria na hotelaria Temos

fluxos turísticos que todos aplau
dimos e que desejaríamos man
ter E Deus nos salve de algum
atentado que rapidamente faria
alterar estes fluxos dos quais hoje
o país e estas actividades econó
micas estão a beneficiar

De todo o modo as famílias
passaram a ter mais rendi
mento disponível o que per

mitiu mais algum consu
mo

De facto disponibilizar re
ceita às famílias tem permitido
algum consumo mas para nós
CIP as variáveis chave do des
envolvimento da nossa econo
mia devem assentar em investi

mento e em exportações
E o mercado interno

O mercado interno é peque
no as empresas portuguesas sen

do certo que muitas trabalham
com o mercado interno não é
este que trará a sustentabilidade

ao seu futuro As empresas têm
de intemacionalizarem se têm

devenderparafora têm que alar
gar os seus horizontes Têm de
sair desta caixinha rectangular
que se chama Portugal

Economia

S/Cor
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ANTÓNIO SARAIVA

A reversão das leis laborais

para nós é uma linha vermelha

quetambé recusa ubidaosláriomíniopar60 eurosjáem2018
O presidente da CIP rejeita liminarmente eventuais reversões nas actuais
leis laborais Isso para nós é uma linha vermelha diz António Saraiva

país tivesse condições e as empresas
para o suportarem dessa dimensão
Recordo que o salário mínimo au

mentou nestes dois últimos anos

17 3

da
dente
faz
CIP
ques

AntónioSaraiva presi

tão de dizer que não
acompanha a reivindi

cação do PCP para que o salário mí
nimo subajá em Janeiro para os 600
euros Admite que os 580 euros que

O PCP e CGTP vamos reco

nhecer lhes acoerênda sempre têm
ditoqueosaláriomínimodeve 600
euros Mas vejo nessa argumentação
do PCP uma luta partidária com o
Bloco de Esquerda

Trata se de uma luta partidária
entre Bloco e PCP

Não porque não estejamos dispo
níveis a aceitar que o salário mínimo
venha a ser de 580 euros mas depen
dendo das contrapartidas quetêm que
se encontrar para as empresas Não
para as empresas em geral mas discri
minando positivamente as queser
pos
sam estarem mais frágeis mais expos
tas à concorrência com empresas de

outrospaíses europeus Porquê me

nos receptivos Porque em 2016 aex
pectativa que colocámos no acordo
não foi cumprida nalgumas das me
tas Estamos em Novembro de 2017

das Jáeventuais reversões nalegisla
ção laborai rejeita as liminarmente
traçando aqui uma linhavermelha

O Bloco capitalizou a seu favor a
questão das pensões batalha que o
PCP perdeu Por isso quer condicio
nar o Bloco dizendo que por eles
PCP o salário mínimojá seria de
600 euros em 2018 e só não é porque
o Bloco aceitou com o PS que fosse

0 salário mínimo vai voltar à con

novo acordo de concertação onde o

lizado em cerca de 150 milhões de eu
ros Historicamente foram utilizados

mas não posso deixar dedizer queva

cerca de 40 milhões Passamos por
uma fase em que felizmente estamos
a empregar e não a desempregar o
fundoparaaquiloquesedestinavanão
precisa de estar tão fortemente capi

estão sobre a mesa da próxima reu

nião de concertação social até pode
rão ser aceites mas com contraparti

certação social Há disponibilida

de da vossa parte para aceitar a
proposta do PCP de aumento dos
600 euros já no próximo ano
Não não há E não é porque o sa
lário mínimo não devesse ser assim o

580 Vamosentrarna discussão de um

salário mínimo seráumadas variáveis

mos entrar menos receptivos

Porque é que vão entrar menos
receptivos

quase a esgoto o ano e uma das nos
sas propostas no âmbito do último
acordo estápor concretizar
Que proposta

O Fundo de Compensação do
Trabalho o famoso FCT está capita

talizadoeépreciso encontrarumafor
ma de aliviar as empresas que estão
carrear mensalmente para esse fun
do sete milhões de euros e sem qual
quer objectividade

A matéria da legislação laboral

pode também ser aqui envolvida

com contrapartida

Oquadro legal quetemoshojeem
termos de legislação laborai não é im
peditivo ao normal funcionamento
das actividades económicas A legis

lação laborai deve manter se como
está toutcourt Nãopodeinoséper
mitirreversões como algumas forças
políticas e sindicais pretendem Não

se mexa nalegislação laborai porque

ela está bem e tem sempre margem
de progressão em sede de concerta

çãocolectiva Nãopermitiremos qual
quer reversão daquilo que hoje existe

e isso para nós é uma linha vermelha

A diferenciação contributiva ao

nível da TSU para as empresas
que contratem sem termo pode

rá chegar à mesa da concertação

social Deve ou não avançar
Se compararmos o segundo tri

mestre de 2016 com o segundo tri
mestre de 2017 a população empre
gada por contrato 90 é sem termo
Com termo 10 Acho que isto diz
tudo Mas se quisermos uma série
mais longa se compararmos o quar
to trimestre de 2013 final de 2013

com osegundotrimestre de 2017con
tratos sem termo 68 8

com termo

a prazo 28 7 Se esta é a realidade
agora porque razãosequerpenalizar
as empresas discriminando em sede
de TSU aqueles que estão já hoje a
contratarsemtermo Oque nós temos
é que premiar aqueles que estão a con
tratar com estas características

Premiar de que forma
Premiar é não mexer Temos de

combater aprecariedade Temos Te
mos de combater as desigualdades so
ciais Temos Temos de melhorar o
salário mínimo Temos Mas temos

de o fazer numa perspectiva racional
com sustentabilidade e com discus
sões intelectualmente honestas

