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António Saraiva Presidente da CIP —Confederação Empresarial dePortugal

Esta será a pior
crise que já vivemos

ELISABETE MIRANDA

As 67 anos António Saraiva prepara se
para agarrar o quarto e último mandato
à frente dos destinos da CIP —Confe
deração Empresarial de Portugal num
contexto de enorme incerteza O cami

nho que fez para cá chegar foi longo e di
versificado — foi aprendizdeserralheiro
mecânico estudou engenharia à noite foi
sindicalista administrador de empresas

—enunca como hojeaexperiênciaque
adquiriu foi tão importante E o que lhe
diz a experiência Que quanto maior o
problema mais serenidade temos de ter
para o enfrentar Que ou o Governo põe
o pé no acelerador e faz chegar dinheiro
às empresas já agora ou ficará com um
tecido económico e social estraçalhado E
que nunca como hoje o diálogo social foi
tão importante Aos empresários deixa
umamensagem Cerrem os dentes por
que vamos ultrapassar esta crise

Está a entrar no seu quarto e último
mandato Alguma vez pensou ser líder
associativo num contexto destes

Não nunca como seguramente nin
guém imaginaria sequer ver se numa
situação destas Quando entrei para a
CIP em 2010 apanhei a crise da troikd
Agora neste último mandato acabo por
ter esta crise da covid 19 É de facto um
karma que me persegue mas quando as
sumimos estas responsabilidades temos
de estar preparados para tudo

E esta será a pior situação que alguma
vez enfrentou

Pelos contornos que se começam a
percecionar acho que sim esta será a
pior crise que jávivemos Eu e todos nós

Já se arrependeu de ter aceitado mais
este mandato

Não Tenho espírito de missão Desde
novo que tenho esta característica e aqui
estou disponível para enfrentar a situa
ção como ela se vier a revelar

Concorda com a declaração do Estado
de emergência

Temos de controlar a pandemia Acho
que a declaração do estado de emergên
cia a pecar é por ter sido algo tardia

Não acha então como algumas vozes
argumentavam que se corre o risco de
agravar a crise de confiança e assustar
ainda mais os agentes económicos

Não O que receio é o que vai sobrar no
fim desta crise

E o que acha que vai sobrar
Essa é a pergunta de um milhão Não

sei ninguém sabe Sei é que temos de ser
rápidos na terapia porque a forma como
chegaremos ao fim dependerá muito
da rapidez da chegada das respostas à
empresas Caso contrário receio que

fiquemos com uma economia bastante
destroçada

As medidas lançadas até agoraestão a
corresponder a essa urgência

O Governo tem fatiado as medidas em

função da avaliação dadimensão perceci
onada do problema Está na minha opi
nião a atrasar se um pouco na tomada de
decisões Reconheço que a parede buro
crática e a relação com aUnião Europeia
cria dificuldades mas numa análise fria
realista as medidas têm sido insuficientes
e ainda não chegaram às empresas na
rapidez e dimensão que é preciso E se
não acudirmos rapidamente às empresas
nomeadamente às microempresas não
conseguiremos salvar a economia e ga
rantir os empregos E para isto tudo vale

Vamos a exemplos concretos O que
está a falhar

Falta revisitar o mecanismo europeu
de estabilidade e apesar de alguns países
não estarem disponíveis falta lançar eu
robonds Falta canalizar as verbas ainda

disponíveis no plano Juncker para esta
necessidade Falta fazer chegar dinheiro
às empresas falta que o Estado paguejá as
dívidas enormes que tem às empresas que
sejam injetados já os pedidos de pagamen
to efetuados ao abrigo do Portugal 2020
que o regimede lay off seja simples e adap
tado às necessidades e precisamos dele
hoje — hoje não em abril ou maioAté
agora o Governo já ensaiou três desenhos
de lay offe até agora nenhum serviu Pre
cisamos que se revisite o regime de férias
As empresas que estão sem encomendas
estão a precisar de colocar os trabalhado
res em lay offou em férias Caso contrário
a perda de faturação o encerramento de
portas vão colocar o tecido empresarial
português em situações desesperadas
Quer trabalhadores quer empresários fi
carão numa situação social insustentável

Terça feira foi anunciada mais uma
flexibilização do lay off Ainda não está
ajustado às necessidades
Está mais adaptável à realidade ver

pág 14 mas entretanto passaram duas
semanas Foram lamentavelmente tempo
perdido Se as empresas já pudessem ter
recorrido a este sistema simplificado de
reserva de mão de obra então as situa
ções estariam desde logo mais claras e os
empresários mais tranquilos A falta de
clarificação e falta de adesão do modelo à
realidade leva a que se instale uma falta de
rumo Esta crise exige sensatez e rapidez
é essa rapidez que lamentavelmente não
tem ocorrido não por culpa deste ou da
quelemas porque o edifício legislativo e a
máquina eurocrática nos penaliza

Ouvimos o ministro das Finanças a
dizer que seria feito tudo o que fosse ne
cessário para salvar empresas A atuação
do Governo está alinhada com as suas

declarações políticas

Está Tem existido demonstração de
vontade de ajudar

Como está a indústria Consegue fa
zer nos um ponto de situação
Hámuitos problemas comuns O têxtil

o calçado a cerâmica viram de repente
anuladas as encomendas que eram ga
rantia de trabalho para maio junho julho
o que ameaça a sua laboração O ramo
automóvel com os exemplos da Autoeu
ropa da PSA e de toda a fileira acaba por
ficar parado A logística com a redução
dos transportes internacionais ressente
se Tudo isto faz antever um excesso de

mão de obra E não podemos colocar esta
massa humana no desemprego porque é
mão de obra qualificada especializada
são pessoas que conhecem a sua arte Não
podemos dispensar essas pessoas porque
quando dermos a volta à crise vamos pre
cisar dessas pessoas Não podemos per
mitir que elas desapareçam do mercado

O que está a acontecer em concreto
As empresas fecham portas mantêm
parcialmente a produção já despedem
Na indústria os despedimentos não

estão a acontecer tanto A indústria está
a acabar encomendas está a tentar fazer
algum stock para a retoma Na indústria
têxtil estamos a tentar ajudar com as
máscaras na metalurgia e metalomecâ
nica a tentar desenvolver os ventiladores

Estamos a tentar sobreviver é o que esta
mos a tentar fazer

O primeiro ministro diz que não é al
tura de as empresas despedirem Os seus
associados estão a seguir este apelo
Há as mensagens políticas e há as

realidades da vida e nem sempre elas
se adequam Percebo que o primeiro
ministro queira dar uma mensagem de
tranquilidade ao país e nós ajudaremos
como for possível mas não podemos
deixar de ser realistas Há empresas
que vão desaparecer há emprego que
se vai perder A preservação do emprego
está na razão direta da rapidez com que
atalharmos os problemas

Qual é o seu cenário base
É impossível dizer O que eu desejaria

é que sendo certo que há empresas e em
pregos que vão desaparecer consigamos
reinventar nos A retoma vai trazer nos

uma procura à qual é necessário que a
oferta responda Vão aparecer novos
negócios vamos de facto reinventar
nos Mas isto exige de todos nós que
sejamos construtivos e colaborativos Os
sindicatos não podem manter se agar
rados a regras de imobilismo a direitos
adquiridos do mesmo modo que nós não
podemos começar a despedir a torto e
a direito É um jogo de seleção e não
um jogo de equipas onde cada um tenta
ganhar o seu jogo

E os sindicatos estão a jogar nesse
espírito de seleção

Infelizmente não Estão muito agarra

dos aos direitos que os trabalhadores têmaogozo de férias e eu tive de lhes lembrar
que esse direito só existe se a empresa so
breviver Caso contrário o direito a férias
é o direito ao subsídio de desemprego Se
jamos realistas não fiquemos agarrados
a posturas que têm de ser ultrapassadas
Nem uns nem outros podemos ficar agar
rados a direitos adquiridos A CGTP diz
que temos de proibir os despedimentos
E eu respondi muito bem da mesma
maneira que tem de se proibir a redução
da faturação das empresas a redução
das encomendas Não não vejo que os
dirigentes sindicais estejam a responder
com espírito construtivo

Vamos ao reverso damedalha Do lado

dasempresas tem havido relatos de atro
pelos legais nomeadamente na hotelaria
e restauração E na indústria

Não tenho informação mas indepen
dentemente de poder acontecer coisa
que lamentamos o problema está na falta
de definição de como devem proceder
Vejam um restaurante uma pastelaria a
quem de repente lhe fecham as portas se
tiver a perspetiva de um lay off que é fácil
provavelmente não teriam entrado em
desespero Estes 15 dias que vivemos têm
sido completamente disruptivos comple
tamente loucos É o desespero que tem
levado a essas situações Por isso vamos
assentar a poeira vamos trazer soluções
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RETRATO DA CRISE NA INDUSTRIA

CORTIÇA
A forte vertente exportadora do
sector está a ser comprometida
conclui um levantamento feito pela
CIP a 19 de março Dificuldades no
abastecimento aliadas à redução do
consumo provocarão uma redução
muito forte na procura

TÊXTIL E VESTUÁRIO
Está em alerta vermelho Um

inquérito da Associação Têxtil e
Vestuário mostra que 59 dos
dos empresários esperam ter já
em abril uma redução superior a
50 na faturação Segundo outro
inquérito da CIP o cancelamento
de encomendas e atrasos nos

pagamentos dos clientes pode
provocar uma crise de tesouraria

PLÁSTICOS
É um dos sectores que para já se
mostra menos alarmado

Esperam se dificuldades moderadas
no abastecimento e na redução
da procura À data do último
levantamento da CIP a 19 de
março os efeitos eram ainda pouco
significativos

AUTOMÓVEL

A quebra na venda de carros e o
fecho temporário de empresas
como a Autoeuropa ou a PSA está a
contagiar os fornecedores O sector
de componentes automóveis está
a ter uma quebra de produção de
50 este mês e antecipa um cenário
de paragem quase total para abril e
maio com descidas de 90 segundo
a AFIA que representa o sector

OURIVESARIA

Estava numa trajetória de
crescimento e internacionalização
e previa duplicar vendas até 2023
mas agora está praticamente
bloqueado devido ao encerramento
das contrastarias e lojas Mais de
metade dos associados da AORP

estão muito pessimistas
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CERÂMICA

Espera fortes impactos no
abastecimento de matérias primas
e igualmente um forte impacto
na procura e por conseguinte na
produção e nas vendas O sector
diz ter clientes estrangeiros que já
avisaram que estão a sofrer uma forte
quebra nas vendas e que poderão
cancelar as encomendas de maio e

junho

METALÚRGICA
E METALOMECÂNICA
De acordo com o último

levantamento feito pela CIP o
sector estava a conseguir contornar
os problemas de abastecimento
da China Com a Itália a ocupar
uma importância crescente nas
vendas teme se uma redução das
encomendas e por conseguinte da
produção

INDÚSTRIA EXTRATIVA
As empresas estão com dificuldades
de exportação não só porque um
importante mercado se fechou a
China mas também porque há falta
de contentores e transportadores
alerta o relatório da CIP As
dificuldades estão continuamente a

agravar se

QUÍMICA E PETROQUÍMICA
A crise gerou um pico de procura em
algumas empresas sobretudo nas
áreas dos gases medicinais e gases
dispositivos médicos mas no geral
o sector já sente os efeitos do fecho
de alguns mercados chave quer de
importação quer de exportação
Antecipa uma disrupção das cadeias
de valor com avultados problemas de
cash flowe perdas financeiras

CURTUMES

Dificuldades na entrega de
mercadorias atrasos na cobrança
de dívidas a clientes problemas de
abastecimento de matérias primas
são efeitos que o sector já sente há
algumas semanas Antecipa uma
forte redução da procura

Colocar o ministro
da Economia na
concertação social
foi premonitório

Nunca como agora o diálogo
social foi tão importante diz
António Saraiva numa entre
vista à distância onde revelou

grande paciência para os per
calços na comunicação O Go
verno está bem apetrechado
mas precisa de estabilidade E
isso implica que Mário Centeno
não abandone o barco

Ter o ministro da Economia

na concertação social foi visto
com agrado do vosso lado Tem
estado à altura da expectativa
Diria que foi quase premo

nitório Esta articulação entre
Economia Trabalho Agricul
tura Assuntos Fiscais e por ve
zes outros ministros tem sido
muito útil Hoje demonstra se
a enorme vantagem disso

Fica mais tranquilo se Mário
Centeno permanecer no Go
verno

Ficaria mais tranquilo se
houvesse estabilidade governa
tiva E acho que daria tranquili
dade a todos nós cidadãos e a
quem lá fora terá de continuar
a conceder nos capital se Má
rio Centeno dadas as provas
de eficiência e profissionalismo
que deu ficasse no Governo

Tem uma mensagem para
transmitir aos milhares de em

presários que estão angusti
ados sem saberem como vão

pagar salários no final de abril
Uma frase que emprego

muito é que quanto maior o
problema mais serenidade te
mos de ter para o enfrentar
Tal como já ultrapassámos
outras crises esta também va
mos ultrapassá la e depois es
taremos muito mais resilientes

para vencer o dia a dia do que
é ser empresário O que peço é
resiliência Cerrem os dentes
porque vamos ultrapassar este
período E contem com o mo
vimento associativo para vos
ajudar nesta gigantesca tarefa

Um dos problemas apon
tados aos empresários são as
suas baixas qualificações Es

tão preparado para lidar com a
crise que se avizinha e habilita
dos para maximizarem os apoi
os que estão a ser lançados
Não aceito esse diagnóstico

porque conheço muitos em
presários que não têm cursos
superiores que não sabem ler
balanços mas que contra to
das as adversidades os custos
de contexto as burocracias
a carga fiscal têm empresas
abertas exportam mais que
os políticos depois aproveitam
para chamar a si os créditos
Esses empresários que se acusa
de baixas qualificações são eles
os heróis que apesar de tudo
têm resistido Por isso sim têm
capacidade para ultrapassar
esta crise
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