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dades e afirma que o dinheiro colecta-
do aos trabalhadores foi desviado para 
outros gastos? 
Temos um superavit na maior parte dos 
anos e o governo nunca explicou o que 
fez com esse dinheiro. Se temos um défi-
ce brutal do Estado, conclui-se que alguém 
andou a viver acima das suas possibili-
dades. Agora parece evidente é que não 
foram os trabalhadores que pagaram 
impostos. Na nossa opinião uma das expli-
cações da existência desses défices é a 
dívida pública como mecanismo  de ren-
da fixa de capital. 
Mas essa dívida não pode resultar da 
suborçamentação do Estado? Se nas 
empresas de transportes as indemni-
zações compensatórias não pagam a 
diferença entre o custo do serviço e o 
que paga o utente, não há aqui uma 
transferência dos custos sociais do 
Estado para a acumulação da dívida? 
Nós não fazemos as contas da dívida 
pública portuguesa neste livro. Temos 
alguns artigos em que se aborda o 
mecanismo que permitiu a criação 
desta dívida em geral, como é que a 
dívida se transforma em renda priva-
da. Não contabilizamos isso no livro. 
Aí só contabilizamos gastos sociais em 
relação às contribuições e impostos 
pagos pelos trabalhadores. Acerca da 
dívida, aquilo que concluímos é que, se 
os trabalhadores pagam tendencial-
mente mais do que recebem em servi-
ços sociais, temos de ir procurar 
outras razões para explicar a acumula-
ção do défice. Para isso damos um con-
junto de pistas: as parcerias público- 
-privadas, o crescimento dos encargos 
financeiros da própria dívida pública... 
Mas questões como a compra de habi-
tação própria não podem ser vistas 
como motivo de endividamento? 
Se nós tivemos de nos endividar nos últi-
mos 20 anos para compra de habitação 
isso não significa que tenhamos vivido 
acima das nossas possibilidades, mas 
abaixo delas. Os salários portugueses 
mantiveram-se tão baixos nos últimos 
20 anos que as pessoas para resolverem 
este direito básico que é a habitação tive-
ram de se endividar. O neoliberalismo 
nem o direito básico da habitação con-
seguiu resolver. Das duas uma: ou nós 
insistimos que as pessoas são umas per-
dulárias que quiseram ter casa própria 
– mais de 70% dos portugueses são pro-
prietários de casa própria para a qual a 
grande maioria teve de se endividar aos 

bancos – ou podemos dizer que os por-
tugueses têm salários tão baixos que tive-
ram de se endividar para conseguir com-
prar casa. 
Mas isso não teve consequências no 
próprio endividamento dos bancos, 
que para emprestarem esse dinheiro 
se endividaram na banca estrangeira? 
Penso que o mais importante está no 
endividamento dos particulares para 
garantir os lucros do sistema financeiro 
e das grandes construtoras nacionais, 
cujo processo de acumulação de capital 
resultou desse endividamento forçado 
das famílias para resolver o direito bási-
co de ter uma habitação. Esse processo 
não resolveu o problema das famílias 
portuguesas, que todos os dias, com o 
aumento do desemprego, arriscam ser 
despejadas. Temos de assumir que não 
andamos a viver acima das nossas pos-
sibilidades, mas pelo contrário vivemos 
num sistema económico que nem o pro-
blema da habitação consegue resolver. 
E neste sistema económico era possí-
vel resolver o problema da habitação 
de outra maneira? 
Não acredito, mas isso está no domínio 
da futurologia, posso estar absolutamen-
te errada. Os historiadores marxistas 
estão sempre a anunciar crises termi-
nais que nunca o são. Aquilo que eu tenho 
lido é que se não tivesse havido um socor-
ro enorme ao sistema financeiro estaría-
mos numa crise muito semelhante à 
Grande Depressão de 1929, embora nós 
vivamos um processo substancialmen-
te diferente devido à globalização da eco-
nomia. A interdependência dos merca-
dos é hoje infinitamente superior. Se a 
crise teve as consequências que teve, 
revoluções e contra-revoluções durante 
dez anos, eu não sei que consequências 

que estaríamos em harmonia com a natu-
reza. 
Aquilo que eu lhe pergunto é diferen-
te, se os padrões de consumo da socie-
dade industrial não têm de pressupor 
desigualdade: porque se todos tivésse-
mos no planeta acesso a estes consu-
mos normais nos países desenvolvidos 
a Terra não o suportaria. 
A sustentabilidade deve ter por base uma 
análise criteriosa daquilo que consumi-
mos a mais e daquilo que consumimos 
a menos. Nós consumimos muitas coi-
sas a menos. Consumimos a menos ali-
mentos biológicos, cultura de qualida-
de, transportes públicos, bicicletas não 
poluentes. Podia estar a tarde toda a dar 
exemplos. Mais que uma crítica do con-
sumismo em abstracto temos de nos cen-
trar numa análise daquilo que devemos 
e podemos consumir em concreto. 
Fala de um processo de globalização. 
No seu entender ele é positivo ou 
negativo?  
O processo de globalização que vivemos 
é um processo de globalização imperia-
lista. Era bom que recuperássemos a 
esse respeito este conceito que os cien-

tistas sociais têm tido medo de usar. 
Embora recentemente nas discussões 
de instituições internacionais como a 
OIT (Organização Internacional do Tra-
balho) haja alguns autores que recupe-
ram estes conceitos. É óbvio que esta 
globalização nos trouxe coisa de que nós 
gostamos: conhecer os outros povos, a 
sua cultura, a sua comida, consumir os 

seus produtos, etc. Isto tem sido feito 
através de um processo muito desigual 
e que vai produzindo desigualdades. Ao 
mesmo tempo que aos trabalhadores 
chineses é entregue uma guia para tra-
balhar 16 horas por dia por dois dólares, 
sem que se lhes permita levar a família 
e sem assistência social – estou a citar 
números oficiais usados por um histo-
riador chinês –, temos um dos maiores 
processos de acumulação de capital nos 
Estados Unidos devido a esta divisão de 
trabalho que torna a China a fábrica do 
mundo. Esta desigualdade não é aceitá-
vel. Estou convencida que um dos gran-
de objectivos do programa da troika é 
aproximar-nos da China. O capitalismo 
chinês tem um problema imenso que 
deriva de viver da exploração da mais-
valia absoluta, o que significa que um 
trabalhador chinês dá mais--valia devi-
do ao aumento da exploração do traba-
lho. Para isso é necessário manter o ele-
vado número de horas da jornada de tra-
balho. Enquanto um trabalhador 
americano rende pela mais-valia relati-
va. Ele trabalha meia hora para si e as 
outras sete horas e meia são para o capi-

Dirigiu uma equipa que produziu 
uma obra que pretende demonstrar 

que os portugueses não viveram 
acima das sua possibilidades e que 

o Estado social é sustentável. 
O crescimento exponencial da 

dívida é explicado com o 
desvio para os negócios 

privados do dinheiro de todos
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teria tido esta sem as medidas que foram 
adoptadas. Agora salvar o sistema finan-
ceiro teve um preço que é a situação de 
barbárie social que vivemos. 
Umas das observações que se fazem 
nesta crise é que se dá uma alteração 
no eixo da economia, que os países 
desenvolvidos estão a descer a sua 
importância enquanto os emergentes 
estão a crescer. Diz-se também que o 
modelo de desenvolvimento dos países 
desenvolvidos não é sustentável do 
ponto de vista ecológico. Se todos os 
habitantes do planeta tivessem um 
nível de vida de um português a Terra 
entraria em colapso. Não é possível 
dizer que vivemos desse ponto de vista 
acima das nossas possibilidades? 
É preciso ter cuidado com todas essas 
chamadas teorias do decrescimento. 
Dizer que um país vive acima das suas 
possibilidades não é correcto do ponto 
de vista histórico. Num país há pessoas 
que vivem acima das suas possibilida-
des e outras que não. A mim parece-me 
que é claramente o caso europeu. Por 
exemplo, culpabilizar todos os alemães 
é uma deriva nacionalista. Os trabalha-

dores alemães têm os seus salários con-
gelados nos últimos dez, 15 anos por cau-
sa deste processo. Do meu ponto de vis-
ta, não devemos fazer esta afirmação em 
relação aos países no seu todo, mas em 
relação às classes sociais. Portugal é o 
segundo país mais desigual da Europa, 
depois do Reino Unido, e esta crise é 
acompanhada pelo um aumento expo-
nencial do consumo de bens de luxo, mas 
não se pode daí concluir que todos os 
portugueses estejam implicados nisso. 
Nós não temos um consumo excessivo, 
temos é um consumo exagerado de hidra-
tos de carbono, temos um consumo defi-
citário de legumes frescos com nutrien-
tes, temos um consumo exagerado de 
transportes individuais e um consumo 
deficitário de transportes colectivos. Ou 
seja, o problema do consumo não é abs-
tracto, concretiza-se numa sociedade 
que é desigual. Há sectores que conso-
mem muito e outros muito pouco e há 
coisas que se consome muito e outras 
muito pouco. Tem de haver uma elação 
saudável do homem, da economia e da 
natureza, mas não pode haver a ideia de 
um regresso a um passado mítico em 

“Todos os dias com o 
aumento do desemprego 

as famílias portuguesas 
se arriscam a perder 

as suas casas”

“Alguém andou 
claramente a viver acima 

das suas possibilidades, 
mas não foram os 

trabalhadores”

“É possível que a 
burguesia europeia ache 
que a forma de resolver 

esta crise é fazer uma 
China aqui perto”

“O que se pretende é 
que os trabalhadores do 

Sul [da Europa] ocupem 
o lugar do alemão por 

metade do salário”

tal, enquanto um trabalhador chinês é 
muito menos produtivo. Para acumular 
o mesmo capital na China é preciso mui-
to mais trabalhadores. A jornada de tra-
balho é maior por causa disso. Com um 
aumento de salário na China de 10% dei-
xa de compensar as empresas estrangei-
ras estarem lá. Esse aumento de salário 
tem um efeito muito maior na diminui-
ção da acumulação de capital que um 
mesmo aumento num país com uma 
grande produtividade. Nos últimos anos 
tem havido aumentos salariais na Chi-
na fruto das greves. É possível que a bur-
guesia europeia pense que a forma de 
resolver esta crise é tentar fazer uma 
China aqui perto, contornando os pro-
blemas que têm tido no processo de acu-
mulação chinês. 
Isso significa o quê? 
Diminuir o nível salarial dos trabalha-
dores europeus e reindustrializar a Euro-
pa. Quando a chanceler Angela Merkel 
falou na hipótese de reindustrializar Por-
tugal era isso que estava a propor. Por 
um lado, a utilização dos países do Sul 
da Europa como uma espécie de nova 
China, por outro o roubo de cérebros e 
licenciados para os países do centro da 
Europa e a Alemanha. 
Mas essa deslocação não enfrenta 
alguns constrangimentos, nomeada-
mente os linguísticos, que impedem 
essa flexibilidade do mercado de tra-
balho em termos europeus? 
Nós temos hoje um milhão e trezentos 
mil licenciados em Portugal, e a mão- 
-de-obra na Europa é altamente qualifi-
cada. É tão proletarizada como era nas 
fábricas. Neste momento um investiga-
dor em Portugal ganha muito menos que 
um operário alemão. É um novo prole-
tariado qualificado. É mais produtivo 
que o tradicional. O que eu faço hoje com 
um computador exigia há poucos anos 
dezenas de pessoas. Todo o processo de 
Bolonha visou criar as condições para a 
deslocação na Europa desta nova mão- 
-de-obra extraordinariamente produti-
va. Cada vez  mais a língua é o inglês, há 
cada vez mais empresas que não traba-
lham na sua língua nacional. Estão-se a 
criar condições para ter um mercado de 
trabalho à escala continental. É por isso 
que a nossa precarização vai ser o enter-
ro dos direitos sociais dos trabalhadores 
alemães. O que se prepara é que de hoje 
para amanhã os trabalhadores qualifi-
cados do Sul ocupem por um salário mui-
to mais baixo o lugar de um trabalhador 
alemão. É este o objectivo da política da 
troika.


