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O livro sobre quem paga o Estado social 
coordenado pela historiadora Raquel 
Varela tem tido uma recepção desigual: 
bem aceite pelo público, é normalmen-
te ignorado pelos economistas que domi-
nam o debate em Portugal. A obra con-
traria a tese muito em voga de que o nos-
so problema é que os pobrezinhos 
comeram muitos bifes. Nas suas pági-
nas fazem-se contas e chega-se à conclu-
são de que alguém ficou com o dinhei-
ro dos nossos impostos. 
 
Estamos perante uma obra política ou 
um livro científico? 
É um estudo académico que calcula da 
forma mais exacta possível, com os dados 
que existem, a relação entre gastos sociais 
do Estado e os impostos pagos pelos assa-
lariados. O livro é fruto de um trabalho 
que não inclui só economistas; colabo-
ram nele historiadores, um filósofo, um 
físico e um médico. Creio poder dizer 
com o apoio de todos que é um livro que 
assume uma posição clara de desmon-
tar a chantagem política feita sobre os 
trabalhadores ao propagar a ideia de que 
andaram a viver acima das suas possi-
bilidades. É um livro académico com con-
sequências políticas. 
O discurso dominante afirma que há 
um esgotamento deste modelo da 
segurança social e que a alteração da 
pirâmide etária faz com que o actual 
nível de reformas seja insustentável. 
Isso não é de maneira nenhuma verda-
de. Nós provamos que de acordo com os 
números existentes os trabalhadores 
pagam com os seus impostos os gastos 
sociais do Estado. A outra questão é a 
razão por que chegámos aqui. Aquilo 
que aconteceu foi uma permanente trans-
ferência de recursos, desde o início do 
advento das políticas neoliberais em Por-
tugal. O neoliberalismo caracteriza-se 
pelo modelo just in time: não há stocks 
de mercadorias nem de força de traba-
lho. A força de trabalho tem de ser pre-
cária e estar permanentemente móvel. 
O neoliberalismo surge como reacção à 
crise de 1981-84, que foi uma das maio-
res crises cíclicas do capital, que teve 
efeitos explosivos. Em Portugal assiste- 
-se ao esforço para diminuir os stocks da 
força de trabalho. Desenrolam-se um 
conjunto de processos negociais em que 
parte crescente da força de trabalho mais 

velha é enviada para a reforma anteci-
pada, o que vai ter um peso enorme sobre 
a Segurança Social. Estas reformas ante-
cipadas são na realidade despedimentos 
encapotados em que as empresas não 
pagam a indemnização e endossam esse 
custo à Segurança Social. A utilização da 
Segurança Social como uma espécie de 
fundo de despedimento das empresas 
privadas representa um grande rombo 
para esta. Parte significativa da força de 
trabalho mais velha e com mais direitos 
é empurrada para a reforma, sendo subs-
tituída por um contingente de trabalha-
dores subcontratados e sem direitos. 
Esse processo não merece a contesta-
ção dos sindicatos? 
Durante muito tempo as organizações 
dos trabalhadores, nomeadamente as da 
CGTP, reagiram a esse processo. O pri-
meiro acordo de empresa que é feito nes-
se sentido é na Lisnave. Só após três anos 
com salários em atraso é que os sindica-

tos aceitam assinar esse compromisso 
que vai consagrar uma divisão da força 
de trabalho em que os novos trabalha-
dores entram subcontratados e sem direi-
tos. Durante 30 anos assistimos ao desen-
rolar deste processo, aquilo que muda 
em 2008, a maior crise desde 1981-84, é 
que a solução que os governos escolhe-
ram para sair desta crise passa pela trans-
formação de todos assalariados em for-
ça de trabalho precária. Uma política 
que defende que as exportações só podem 
tornar-se competitivas com a queda 
abrupta dos salários, o que tem como 
consequência a quebra da procura inter-
na. Esta política aumenta a conflituali-
dade entre os próprios capitalistas e nos 
partidos no poder: quando se aumentam 
as exportações, a Portucel ganha, mas o 
Belmiro de Azevedo e o Continente per-
dem. 

Se os trabalhadores pagam a sua refor-
ma e gastos sociais com os seus impos-
tos, como é que se acumula e cresce o 
défice e a dívida do Estado?  
O défice e o crescimento da dívida devem-
-se a outros factores que não estão incluí-
dos nos gastos sociais. Nestes gastos estão 
os gastos que consideramos sociais e 
outros gastos do Estado. Aquilo que se 
tem de ver é que dos gastos totais do 
Estado há muita coisa que não tem a ver 
directamente com gastos sociais. Por 
exemplo, o serviço da dívida não pode 
ser em grande parte imputado a gastos 
com os trabalhadores e a sua manuten-
ção. 
E quais são os gasto que para vocês são 
considerados sociais? 
Nós retiramos dos gastos sociais, por 
exemplo, o serviço defesa, que conside-
ramos um gasto do Estado mas não um 
gasto social. Saúde, educação, desporto, 
cultura, transportes públicos e Seguran-

ça Social foram as gran-
de parcelas que incluí-
mos. Também incluí-
mos a mão-de-obra da 
Segurança Social. Che-
gamos à conclusão de 
que somados os gastos 
e as contribuições 
sociais e impostos arre-
cadados há muitos anos 
que há superavit, há 
alguns anos que há um 
défice ligeiro, mas isso 
é independente da acu-
mulação da dívida do 
Estado, que na nossa 
opinião se deve a trans-
ferências em massa, a 

partir de 2008, para salvar o sector finan-
ceiro, nomeadamente o caso mais óbvio 
do BPN. Têm de se acrescentar a isso os 
gastos crescentes nas parceiras público-
-privadas. Este tipo de negócios e deci-
sões não é inocente. Nós mostramos, por 
exemplo, que desde que existem os hos-
pitais empresas, que são hospitais públi-
cos com gestão privada, se verifica que 
a diminuição dos salários de médicos e 
enfermeiros é idêntica àquilo que é gas-
to na subcontratação externa de servi-
ços a privados. Outra coisa que pomos 
em dúvida são determinados programas 
que estão contabilizados como gastos 
sociais mas que são subsídios directos 
às empresas privadas, como por exem-
plo o Estado pagar parte do ordenado de 
trabalhadores que estavam desempre-
gados que são contratados por empre-
sas privadas. Outra coisa que analisa-

mos, em relação à sustentabilidade da 
Segurança Social, é a transferência de 
fundos de pensões privados para o Esta-
do. Aparentemente quando são transfe-
ridos esses fundos de pensões da banca 
da PT parecem capitalizados, mas nin-
guém garante a sustentabilidade desses 
fundos nos próximos dez ou 20 anos. 
Mas vocês fazem estas contas agora. 
Com a evolução da pirâmide demográ-
fica e com a subida previsível do 
desemprego não tornam crescente-
mente deficitária a Segurança Social? 
Neste momento ela não é deficitária, mas 
se me perguntar se uma sociedade aguen-
ta ter mais de um milhão e quatrocen-
tos mil desempregados por muito tem-
po, tenho muitas dúvidas. E não se tra-
ta só do equilíbrio financeiro da Segurança 
Social. Portugal com este nível de desem-
prego não é sustentável do ponto vista 
económico, social e político. Chegamos 
a um nível de desenvolvimento da huma-
nidade em que o problema do emprego 
tem de ser equacionado de outra forma: 
andamos na auto-estrada e pagamos as 
portagens numa máquina, o mesmo faze-
mos em relação às compras no super-
mercado, o metro de Turim anda sem 
condutor... Chegamos a um nível de des-
envolvimento tecnológico que natural-
mente acarreta um patamar de desem-
prego estrutural se nós não mudarmos 
a nossa forma de viver. Temos de criar 
uma sociedade em que toda a gente tra-
balhe menos horas, mas que trabalhe. 
Se a única coisa que fazemos é formar 
engenheiros para construírem máqui-
nas que vão substituir o trabalho de milha-
res de pessoas estamos a cair num bura-
co negro em que temos máquinas de um 
lado e desempregados do outro. Em 
nenhum sítio é possível aguentar a Segu-
rança Social e a sociedade nestas condi-
ções. 
Com a privatização dos serviços públi-
cos, o aumento dos transportes e dos 
custos de educação e saúde, quanto 
diminui na prática o salário real das 
pessoas? 
Não sei. Não fizemos estes cálculos. Já 
vi números muito variados em relação 
a isso. Na diminuição da massa salarial 
há os cortes de salários, há os cortes por 
via dos aumentos de impostos e há o 
aumento das despesas das pessoas devi-
do ao recorte das políticas sociais do Esta-
do. Obviamente que isto implica um valor 
elevado, mas ainda não está avaliado. 
A vossa tese opõe-se à ideia de que as 
pessoas viveram acima das possibili-
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