
O aluguer operacional de 
viaturas (AOV), igualmente 
conhecido por renting, é 
mais do que uma forma de 
financiamento automóvel. 
Representada em Portugal pela 
ALF – Associação de Leasing, 
Factoring e renting, desde o 
ano de 2008, o AOV assegura 
a gestão otimizada de um 
conjunto completo dos serviços 
associados à utilização quer de 
uma viatura de uso particular 
ou de uma frota automóvel 
de uma qualquer empresa – 
pequena, média ou grande – 
para além da solução creditícia 
que apresenta. 
Trata-se, assim, de um aluguer 
flexível centrado no usufruto de 
um bem desvalorizável – cujo 
risco associado é transferido 
para o locador – contratável 
num prazo que pode variar 
entre os 12 meses e os 5 anos, 
sob um regime de utilização 
em função de uma expectativa 
de quilómetros a percorrer, 
previamente contratados. 
Esta solução está dirigida a 
viaturas novas, ligeiras de 

passageiros, mistas e comerciais, 
até 3500 kg de peso bruto e 
com lotação de até 9 lugares. 
Nesse sentido, de forma 
centralizada, simplificada 
e planificada, o renting 
disponibiliza o acesso, entre 
outros, a serviços como: 
- Aquisição de viaturas, com 
o benefício de descontos 
unicamente ao alcance de 
clientes detentores de grandes 
frotas; 
- Manutenção prevista 
e corretiva dos veículos, 
permitindo mantê-los 
em perfeitas condições de 
segurança e utilização; 
- Contratação de seguro de 
responsabilidade civil e danos 
próprios, com condições 
especiais; 
- Acesso a viatura de 
substituição, em caso de 
imobilização da viatura 
contratada; 
- Substituição de pneus 
programada; 
- Gestão de combustível e 
portagens, com vista à melhoria 
da eficiência na gestão destes 

custos.
Acresce a vantagem do acesso 
a um gestor especializado 
e relatórios de gestão que 
permitem adequar, a qualquer 
momento, a frota automóvel 
– e respetivas condições – à 
realidade do cliente. 
No plano das empresas, 
atendendo ao facto se tratar 
de uma solução de aluguer 
externalizado, possibilita 
uma melhor gestão do 
balanço das mesmas, 

desonerando-o, promovendo 
concomitantemente o enfoque 
na sua atividade, através da 
redução de custos operacionais 
e administrativos, melhorando 
deste modo a produtividade. 
Atualmente, em Portugal, o 
renting tem um peso de perto 
de 20% no total de viaturas 
ligeiras vendidas no ano de 
2013. É representado por cerca 
de 15 “players” de mercado, 
que detêm, aproximadamente, 
100 mil viaturas sob gestão.

Nos últimos anos o mercado 
de non performing loans 
(crédito em incumprimento) 
passou por muitas e diferentes 
fases em Portugal. 
A primeira fase iniciou em 
2003/2004 e que inaugurou 
este mercado em Portugal com 
a venda das primeiras carteiras 
de crédito. Eram sobretudo 
carteiras de crédito secured 
(com garantias reais associadas) 
de processos residential (crédito 
à habitação). 
A segunda fase, que se iniciou 
em 2006/2007 em que se 
começaram a transacionar 
carteiras de crédito unsecured 
(sem garantias reais associadas). 
Aqui eram sobretudo carteiras 
de crédito de PME e de crédito 
ao consumo, com milhares de 
clientes e processos associados, 
o que, no fundo, representou 
que o mercado tinha chegado 
para ficar. Não era algo 
temporário e fazia sentido. 
Depois o mundo parou e o 
“credit crunch” começou. 

Investidores assustaram-se, 
pararam de investir numa 
classe de ativos de risco e 
procuraram mercados e 
investimentos com menos 
retorno, mas mais seguros. Por 
algum tempo, simplesmente 
ficaram sem saber o que 
podiam ou deviam fazer. Mas 
o mundo está sempre em 
mutação. O que era verdade 
ontem não é hoje, pelo que 
as prioridades voltaram a ser 
alteradas e a atenção regressava 
a este negócio. Aliás, a crise 
de crédito que se iniciou em 
2008 e que acabou por ser 
suplantada pela crise das 
dívidas soberanas em 2010 
criara novas oportunidades 
para esta indústria e tornava-a 
novamente mais atrativa. 
Nada de novo. Em Itália, já 
tinha ocorrido uma década 
antes, quando o mercado foi 
estabelecido para resolver o 
volume de dívida da banca. 
Hoje, encontramo-nos 
numa fase completamente 

diferente. O mercado mudou 
novamente, tornou-se mais 
aberto e transparente, mais 
profissional e sobretudo 
apresentando uma maturidade 
que o coloca a par dos 
mercados mais avançados 
neste negócio. 
Temos hoje capacidade para 
acomodar crescimento, 
assegurando níveis de 
qualidade e segurança que não 
existiam em 2003/04. Existem 
hoje um ou dois “servicers” 
com qualidade comprovada 
e que se comparam com 
os melhores da Europa. 
Mas melhor, existem mais 
oportunidades e isso atrai 
investidores que acreditam no 
mercado e em Portugal. 
Nos últimos meses varias 
operações se têm vindo a 
concretizar em Portugal, 
quer com carteiras de crédito 
“secured”, quer com carteiras 
de crédito “unsecured”, 
ajudando bancos a limpar 
os seus balanços e a reduzir 

as suas estruturas de custo, 
permitindo simultaneamente 
a entrada de liquidez no 
sistema. Em suma, um 
mercado que ajuda a resolver 
as dificuldades existentes 
no sistema financeiro, 
expurgando-o dos seus 
ativos problemáticos e ao 
mesmo tempo fornece novo 
dinheiro para a economia. 
É aqui que nos devemos 
focar. É importante para o 
sistema financeiro e para a 
economia e, mais do que isso, 
é absolutamente necessário.
Nos próximos meses 
veremos cada vez mais destas 
operações, que irão reduzir 
os ativos problemáticos do 
sistema financeiro, libertar 
provisões e reduzir estruturas 
de custos na banca. E, 
melhor do que isso, veremos 
cada vez mais particulares e 
empresas a resolver os seus 
problemas de crédito e com 
isso contribuírem para o 
desenvolvimento do país.
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Vida Económica – Li num artigo de 
opinião da sua autoria que defende 
uma solução inovadora quanto à uti-
lização do Fundo de Estabilização 
Financeira da Segurança Social (FE-
FSS): em vez de se endividarem num 
banco, os trabalhadores poderiam pe-
dir empréstimos à SS, nomeadamente 
para compra de habitação. Continua a 
defender esta ideia?

Raquel Varela - Sim. Esses recursos, 
enquanto não são aproveitados, podiam 
servir para diminuir os problemas de ha-
bitação da população. Em vez de se endi-
vidarem com um banco, os trabalhadores 
(parte deles) pediam à Segurança Social 
um empréstimo. Uma espécie de emprés-
timo dos trabalhadores aos trabalhado-
res, entendidos aqui no sentido amplo 
de “aqueles que vivem do salário”. Mas, 
em vez desta escolha, decide-se financiar 
a banca, que por sua vez financia, com 
custos muito mais altos, os trabalhadores 
para adquirirem casa. Este é um exemplo, 
entre outros, de que o Fundo de Estabi-
lização Financeira da Segurança Social 
pode ter uma gestão que seja do interesse 
público. Mas isso implicará provavelmen-
te capacidade dos trabalhadores de inven-
tarem um sistema em que eles próprios 
tenham o controlo sobre os fundos, em 
vez do Estado. Nem o antigo sistema co-
operativo nem o privado, porque ambos 
se destinam às camadas que podem pagar. 
Creio que terá que ser um sistema públi-
co, universal, mas controlado pelos con-
tribuintes e não pelo Estado.

VE – Por que é que a SS teria condi-
ções de emprestar dinheiro em condi-
ções financeiramente mais competiti-
vas que os bancos? 

RV - Porque não precisa de cobrar juros 
e ‘spreads’ usurários. A SS é dos trabalha-
dores, para satisfazer necessidades destes. 
Um banco é privado, para ter lucro. Por-
que haveria de a SS, de quem trabalha, 
cobrar juros altíssimos aos trabalhadores, 
isto é, a si própria?

VE - E os juros cobrados serviriam 
para financiar a própria SS?

RV – Exato.
VE - Como comenta a gestão que é 

feita dos cerca de 10 mil milhões de 
euros do FEFSS?

RV - Uma péssima escolha política. An-
tes de se demitir, o ex-ministro das Finan-
ças, Vitor Gaspar, deu autorização para 
a utilização do Fundo em investimentos 
com dívida pública até 90%. A esta ope-
ração chamou o Wall Street Journal, um 
jornal liberal, “repressão financeira”. Veja: 

até aqui, 55% deste Fundo estava inves-
tido em dívida pública portuguesa ou dí-
vida garantida pelo Estado (nesta última 
definição pode estar dívida tóxica como a 
do BPN), 25% em dívida pública de ou-
tros Estados da OCDE e 17% em ações 
de empresas estrangeiras. Os investimen-
tos em títulos são altamente arriscados, 
porque dependem das crises cíclicas (des-
valorização cíclica da propriedade), mas, 
sobretudo, investir em títulos da dívida 
pública significa investir em algo que hoje 
vale pouco mais do que o papel onde está 
impresso. Alguém acredita que, no atual 
estado da economia, estes títulos serão 
resgatados daqui a 10 anos pelo seu valor?

VE - Lançou este ano o livro “A Segu-
rança Social é Sustentável. Trabalho, 
Estado e Segurança Social em Portu-
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Segurança Social podia financiar 
empréstimos para compra de ha bitação

gal”. o que a leva a afirmar que a SS é 
sustentável, quando outros especialis-
tas dizem exatamente o contrário?

RV - O livro é sobre trabalho e é um 
livro coletivo. É um retrato do país a 
partir de quem trabalha, entendido num 
sentido amplo: todos os que vivem do 
trabalho e não de renda, juro ou lucro. 
Poderia chamar-se “O Trabalho em Por-
tugal Hoje”, mas achámos melhor colo-
car a questão da SS em primeiro plano. 
A grande falsidade introduzida nesta dis-
cussão é o argumento de que que temos 
um problema demográfico, ou seja, mui-
tos velhos para poucos novos. Isso não é 
verdade. Confundir ativos/inativos com 
novos/velhos tem sido o mote neste tema. 
Medina Carreira, por exemplo, elabora 
gráficos de onde retira os desempregados 
e coloca os pensionistas que não o são 
por velhice, chegando a um número de 
1,2 trabalhadores por cada pensionista. 
Ora, a população ativa hoje em Portugal 
é de perto de 5,5 milhões e o número de 
pensionistas por velhice de 2,5 milhões. 
Ou seja, mais de 2 trabalhadores por 
cada pensionista por velhice. Mas mes-
mo fazendo entrar todos os pensionistas 
nesta equação, cenário que também cal-
culámos, isso não altera a viabilidade do 
sistema. Hoje cada trabalhador português 
é 5,37 vezes mais produtivo do que em 
1961, isto é, algo em torno de 430%. Este 
é o ganho de produtividade alcançado em 
cinco décadas. Se o sistema era e foi sus-
tentável com produtividade mais baixa, 
por que não o seria hoje?

VE - Como avalia o binómio receita/
despesa da nossa SS, tendo em conta 
a atual conjuntura e os elevados gastos 
com pensões e, particularmente, com 
desemprego e rendimento social de in-
serção (RSI)?

RV - Em primeiro lugar, se todos traba-
lharem com relações laborais protegidas, 
a SS é sustentável e superavitária, como 
referi. Não há elevados gastos com pen-
sões, há salários baixos. Muito baixos em 
Portugal. E quem trabalha mal ganha para 
viver quanto mais para pagar as pensões 
dos que já deixaram de trabalhar. Mais de 
80% dos trabalhadores por conta de ou-
trem ganham hoje menos de 900 euros lí-
quidos, os trabalhadores precários ganham 
em média menos 37%. Mas os lucros em 
Portugal crescem, cresce o PIB (de forma 
intermitente nas crises cíclicas), cresce aliás 
a produção, inclusive no setor industrial. 
O que temos não é um país pobre, é um 
país com grande concentração da riqueza. 
Os pobres estão mais pobres e os ricos es-
tão mais ricos. Entre 1993 e 2009 o vo-
lume dos rendimentos mais elevados em 
Portugal aumentou 67%.

Raquel Varela defende que “os recursos do FEFSS podiam servir para diminuir os problemas de 
habitação da população; em vez de se endividarem com um banco, os trabalhadores pediam à SS 
um empréstimo”.
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bruxelas quer desregulamentação de alguns mercados    
de telecomunicações
A Comissão Europeia vai apresentar um documento que coloca fim a alguns mercados regula-
dos, nos quais há já um forte nível de concorrência. O diploma será apresentado nos próximos 
meses. Uma notícia que é vista com otimismo por parte da maioria dos agentes de mercado, 
tendo em conta que se trata de um mercado bastante regulamentado e no qual ainda há bas-
tante margem para crescer. Importante é que a concorrência e a competitividade não sejam 
colocadas em causa, na ótica da Comissão Europeia.

Portugueses reclamam cada vez mais dos bancos
O número de reclamações dos clientes bancários disparou 24,5%, no primeiro semestre, rela-
tivamente a igual período do ano passado. O Banco de Portugal recebeu mais de 9700 recla-
mações, sobretudo relacionadas com o crédito ao consumo. Mas importa notar que também 
aumentou o número das queixas em que o cliente tinha razão. O que significa que o cliente 
está mais informado das regras bancárias e sabe como proceder quando se sente prejudicado. 
As contas de depósito também suscitaram muitas queixas por parte dos consumidores de 
serviços bancários.

REn faz emissão de instrumentos de dívida
A REN Finance BV – subsidiária totalmente detida pela REN – acordou a emissão no mer-
cado das eurobonds, no montante de 400 milhões de euros. O prazo de vencimento é de 
sete anos e com uma taxa de juro correspondente à “mid swap rate” a sete anos, acrescida de 
3,05%. A operação ocorre ao abrigo do respetivo programa de EMTN (“European Medium 
Term Notes”). “Esta emissão permite uma maior diversificação das fontes de financiamento 
e fortalece o perfil de liquidez da empresa”, refere a REN em comunicado à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

EdPR faz mais uma transação de rotação de ativos
A EDP Renováveis alcançou um acordo para a venda de uma participação acionista repre-
sentativa de 49% do capital e respetivos empréstimos acionistas referente a um portefólio de 
parques eólicos com 100 MW de capacidade instalada localizados em França. A operação 
tem um valor de 126 milhões de euros. A EDPR completou quatro transações de rotação de 
ativos, que se traduziram em 620 milhões de euros com a venda de participações minoritárias 
em parques eólicos em operação. Este tipo de operações permite à empresa diversificar os seus 
investimentos.
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Renting – a solução global para automóveis 

Non-Performing Loans Sales – Back to the Game
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Ao invés de se financiarem 
junto da banca a preços de 
mercado, os trabalhadores 
portugueses que desejam 
comprar casa poderiam recorrer 
à Segurança Social e aos 10 mil 
milhões de euros do seu Fundo 
de Estabilização Financeira 
e contrair empréstimos com 
taxas de juro e ‘spreads’ mais 
atrativos. A ideia é defendida 
por Raquel Varela, do Instituto 
de História Contemporânea da 
Universidade Nova de Lisboa 
e autora do livro “A Segurança 
Social é Sustentável”.
Em entrevista à “Vida 
Económica”, esta especialista 
também desfaz as dúvidas 
quanto à sustentabilidade 
da Segurança Social (SS) em 
Portugal e deixa uma pergunta 
para reflexão: “hoje cada 
trabalhador é 5,37 vezes mais 
produtivo que em 1961. Se 
o sistema era e foi sustentável 
com produtividade mais baixa, 
por que não o seria hoje?”.

 “Antes de se demitir, o ex-
ministro das Finanças, VÍtor 
Gaspar, deu autorização para 
a utilização do Fundo de 
Reserva da Segurança Social 
em investimentos com dívida 
pública até 90%. Ora, os 
investimentos em títulos são 
altamente arriscados, porque 
dependem das crises cíclicas”


