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Confiança à parte, nós,
portugueses, vivemos
em Portugal

Q

uando falamos em
mercados, neste contexto em que a economia nos envolveu,
não estamos a falar
em espaços como o do Mercado
Luís Lima
da Ribeira, o velho Mercado
Abastecedor de Lisboa, hoje Centro
de Artesanato e Cultura Popular,
que aos domingos ainda recebe algumas bancas de comércio tradicional e que ainda mantém, durante a semana, o tradicional comércio
de ﬂores.
Aqueles mercados onde Portugal
às vezes anuncia que vai, especialmente quando
supõe que vai
Estamos a fazer
ter sucesso, não
das tripas coração
oferecem ﬂores.
Nem sequer as
para agradar a estes
vendem. Venmercados, verdadeiras dem, ao que dicaixas fortes cheias
zem confiança
(leia-se, empresde dinheiro, como só
tam dinheiro),
imaginamos quando
mas a juros que
recordamos os
são altos, mesmo quando são
desenhos da Caixa
apresentados
Forte do Tio Patinhas,
como razoáveis
na banda desenhada do e reveladores da
tal conﬁança que
velho Disney
se mede nesses
mercados.
Estamos a fazer das tripas coração para agradar a estes mercados,
verdadeiras caixas fortes cheias de
dinheiro, como só imaginamos quando recordamos os desenhos da Caixa Forte do Tio Patinhas, na banda
desenhada do velho Disney, com a
diferença, que não é de somenos, da
identidade de quem nos empresta,
com aquelas condicionantes da conﬁança, ser quase um segredo de Estado para a maioria dos portugueses.
Com todo o respeito que a linguagem e as leis do mundo da economia
me merecem, linguagem e leis que
enquadram as nossas vidas, tenho de
confessar que nesta euforia de infor-

mação que vivemos já ouvi muitos
portugueses, que ainda vão tendo
algumas poupanças de reserva, confessar que aos juros que Portugal está
disposto a pagar naqueles mercados
também eles emprestavam.
Quem detém dívida portuguesa,
mais precisamente 22,8 mil milhões
de euros, adquiridos no âmbito do
seu primeiro programa de obrigações soberanas, é o Banco Central
Europeu (BCE), segundo revelou a
própria instituição, a fazer fé nas
notícias que dizem que essas aquisições foram efectuadas no tempo de
Jean-Claude Trichet e para suavizar
os juros das dívidas soberanas.
Uma linguagem que traduz mecanismos bem complexos, pouco acessíveis, por escassez de informação
à generalidade da população portuguesa, incluindo uma fatia muito
signiﬁcativa de leitores de jornais (e
até de gente que escreve nos jornais),
todos, no entanto, conscientes que
a tal recuperação da conﬁança nos
mercados tem sido conquistada pelo
apertar do cinto dos portugueses.
Como, ainda, há dias escrevia o
bastonário da Ordem dos Técnicos
Oﬁciais de Contas, proﬁssionais que
são quase os confessores das nossas
empresas e, por inerência, da nossa economia, num artigo onde lembrava que estamos a viver a maior
carga ﬁscal jamais suportada entre
nós, como escrevia o Dr. Domingos
de Azevedo, o Governo poderá ter
ganho a conﬁança dos mercados
mas poderá também ter perdido a
dos portugueses.
Às vezes até parece que há quem
se esqueça que são os portugueses
quem vive em Portugal, conﬁanças
perdidas ou ganhas à parte.
Presidente da APEMIP e Presidente da CIMLOP
Confederação da Construção e
do Imobiliário de Língua Oficial
Portuguesa
Luis.lima@apemip.pt
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P

ara a economia, como
para muitas outras coisas na vida, pior que
uma previsão negativa
só mesmo o imprevisto!
É verdade que lidamos melhor
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com o bem do que com o mal, mas
se soubermos o que temos de enfrentar podemos preparar-nos e
adotar medidas e soluções. É a incerteza que tolhe a ação e gera o
pânico.
O sabor amargo da austeridade
que estamos a experimentar, determinada pela falta do crédito que resultou da desconﬁança com que os
“mercados” nos passaram a olhar,
é bem o exemplo disso mesmo. E
bem sabemos que recuperar a conﬁança não é nada fácil e demora o
seu tempo…
O setor imobiliário foi aquele que
pagou a maior fatura da crise ﬁnanceira. Numa primeira fase, em consequência da restrição de crédito às
famílias e, depois, pela via da contração económica, do desemprego
e da quebra de rendimentos, sem
nunca ter podido contar com o mercado de arrendamento como alternativa, devido à legislação obsoleta e à tributação
excessiva e discriminatória.
Nesta altura, falar
Quando ﬁnalque seja na hipótese
mente as regras
de alteração da “lei
foram mudadas,
mas se aguardo arrendamento”,
dam ainda os
equivale a atear
seus efeitos,
a “fogueira” onde
quer em termos
de atualização
irão arder as nossas
das rendas anmelhores esperanças
tigas, quer na
de recuperação
simpliﬁcação do
processo de despejo, para que a
conﬁança regresse aos proprietários
e investidores, fazendo aumentar a
oferta, viabilizando a reabilitação
dos prédios e conferindo nova liquidez a um mercado que dela está tão
necessitado, eis que se levantam vozes exigindo que se reveja a lei, que
ainda nem aplicada está!

Argumentam com eventuais impactos sociais que, aliás, nos parecem ter sido praticamente eliminados, até excessivamente à custa dos
proprietários e durante um período
transitório longo (5 anos!). A proteção social cabe ao estado e este já
assumiu que o fará no ﬁnal desse
período. Haverá situações de algum
“desconforto”, mas não podemos
ser condescendentes com situações
como a daquela senhora, sozinha,
com uma reforma modesta, que
quer continuar a morar num andar
com 6 ou 7 assoalhadas nas “avenidas novas” de Lisboa pela mesma
renda “congelada”.
A recuperação da conﬁança no arrendamento é crucial para a retoma
das atividades da construção e para
o emprego de centenas de milhares
de portugueses que dependem desta enorme ﬁleira e é fundamental
para atrair investimento estrangeiro e dar um novo fôlego às nossas
cidades, torná-las mais atraentes,
sustentáveis e competitivas.
Temos que ter consciência que,
no futuro próximo, a redução do endividamento das famílias e do país,
a criação de emprego, o acesso à habitação, a mobilidade proﬁssional,
a regeneração urbana e o próprio
crescimento económico dependem,
em larga medida, de conseguirmos
pôr de pé um mercado de arrendamento suﬁcientemente vasto e
eﬁciente.
Se não formos capazes de dar
garantias mínimas de segurança e
rentabilidade aos proprietários deitaremos tudo a perder e estaremos
a prejudicar, inclusive, o acesso das
famílias portuguesas a uma habitação digna.
Nesta altura, falar que seja na hipótese de alteração da “lei do arrendamento”, equivale a atear a
“fogueira” onde irão arder as nossas melhores esperanças de recuperação.
Secretário-Geral da APCMC
– Associação Portuguesa dos
Comerciantes de Materiais de
Construção
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