
 

 

A minha neta e a crise no Serviço Nacional de Saúde.  

Ainda algumas reflexões mais sobre a democracia, em 

Portugal e na União Europeia. 

 

Anexo 4 - A política económica e o custo de nada fazer  

 

O senhor Primeiro-Ministro afirmou várias vezes que a prioridade era agora 

o défice e a dívida1, alinhando assim pelas teses dos falcões da dívida, entre 

os quais logicamente está o seu ministro das Finanças, com este a representar 

aqui, em Portugal, o papel que Henry Morgenthau, Jr assumiu nos Estados 

Unidos levando Roosevelt a uma viragem, a uma cedência aos falcões do défice 

em 1937.  

Muito se tem escrito sobre o absurdo das políticas de austeridade seguidas 

na Europa, gerando-se com elas uma década perdida e mais, de acordo com o 

estúdo do FMI anteriormente referido, com efeitos nefastos que continuam 

a perdurar e poderão ir mesmo muito para além de uma só década. Valerá a 

pena no contexto desta carta voltarmos a pegar no tema. Relembro aqui 

alguns excertos e textos que iremos articular sob o tema A política económica 

                                        
1 Veja-se, por e-xemplo, o artigo do New York Times dedicado ao governo de António Costa.  



e o custo de nada fazer. e que são no fundo uma resposta, uma forte crítica 

às políticas aplicadas na Europa e em particular na Grécia, Chipre, Irlanda, 

Portugal, Espanha e agora a quererem que sejam intensamente aplicadas em 

Itália. 

A estas nem o Reino Unido escapou, que é objeto de um duro libelo acusatório 

pelo perito da ONU para as questões da pobreza, Professor Philip Alston, 

afirmando que as políticas económicas e sociais do Reino Unido causaram uma 

forte e desnecessária pobreza. 

Assim: 

4 A – O que nos diz a História. Excertos de Who's afraid of John 

Maynard Keynes, de Paul Davidson 

4 B - Os princípios e os instrumentos de política económica como resposta 

à crise em Franklin Roosevelt 

4 C - O custo de nada fazer: o impacto económico da pobreza infantil 

induzida pela recessão, por Michael Linden 

4 D – Perito da ONU para as questões da pobreza diz que as políticas do 

Reino Unido causaram uma miséria desnecessária 

____________________________ 

 

Anexo 4 A - O que nos diz a História  

Relembro aqui Paul Davidson em Who's afraid of John Maynard Keynes que 

nos diz:  

"Um sábio disse uma vez: "aqueles que não se lembram do passado estão 

condenados a repetir os seus erros". Os falcões do défice ignoram 

claramente a história da dívida nacional dos Estados Unidos no decorrer dos 

séculos. 

Desde o início de 1790, o recém-criado governo dos Estados Unidos assume a 

dívida contraída durante a guerra da Independência. Assim, desde o início, o 

governo dos Estados Unidos aceitou um título de crédito nacional, uma 

obrigação nacional de dívida, de um montante muito elevado, cerca de 75 

milhões na época.  

Em 1835, Andrew Jackson, o sétimo Presidente dos Estados Unidos 

apresentou um orçamento que reduziu os gastos do governo e foi concebido 

para pagar a dívida nacional. Com a aprovação do seu Orçamento, que reduziu 



drasticamente as despesas públicas, a economia caiu numa forte recessão que 

durou seis anos, e a dívida nacional de facto aumentou porque as receitas dos 

impostos diminuíram mais rapidamente do que diminuiu a despesa pública.  

Desde então o governo federal teve sempre uma dívida considerável em 

dólares. Durante a Primeira Guerra mundial, a dívida nacional aumentou 

aproximadamente de 4 mil milhões de dólares em 1916 para 16, 9 mil milhões 

em 1919. 

No pós-guerra próspero, por volta de 1920, os Estados viram um tremendo 

aumento no setor privado em produtos manufaturados. O resultado foi uma 

economia de pleno emprego que gerou grandes rendimentos pessoais. As 

receitas anuais eram superiores às despesas e a dívida total do governo foi 

reduzida 37% para 16, 9 milhões por volta de 1929. Durante este período, 

frequentemente chamado "os ruidosos anos 20", a despesa privada aumentou 

de tal modo que o governo não tinha nenhuma necessidade de ter défice 

público para alcançar o pleno emprego. Consequentemente, o governo atingiu 

uma situação de excedente orçamental publico e começou a liquidar a dívida.  

A despesa do setor privado em 1920 foi em parte estimulada pela bolha do 

mercado bolsista que aumentou desmedidamente o lado do ativo do balanço 

da maioria dos titulares de títulos que, como resultado da subida da cotação 

das ações se sentiu mais rica e, portanto, sentiu-se livre para gastar mais 

para além do seu rendimento corrente. A "exuberância irracional" da crise 

dot.com ao permitir que o governo passasse a ter um excedente orçamental 

e reduzisse a dívida nacional teve um efeito sobre o mercado bolsista 

semelhante ao dos anos de 1920. 

Quando em 1929 a despesa do setor privado diminuiu repentinamente e, 

assim, reduziu a procura total no mercado para os produtos das indústrias 

nacionais, houve uma drástica queda nos lucros empresariais. Os Estados 

Unidos entraram assim na "Grande Depressão" e o desemprego aumentou 

rapidamente de 4,2% em 1928 para 23,6% em 1932. As receitas fiscais 

caíram de 4 mil milhões em 1930 para menos de 2 mil milhões em 1932. 

Quando o Presidente Roosevelt assumiu o cargo em 1933, a dívida nacional 

tinha aumentado quase 20 mil milhões, uma quantia igual a 33% do produto 

interno bruto de então e a taxa de desemprego era já de 25%.  

Durante o seu primeiro mandato Roosevelt lançou o programa New Deal que 

resultou em grandes défices gastando-se largas somas a construir estradas, 

escolas e outros projetos de infraestruturas. Por volta de 1936, a dívida 

nacional tinha aumentado para 33 mil milhões. Este grande aumento na dívida 

na dívida nacional, no entanto, foi igual a apenas 40% do produto interno bruto 



que tinha crescido significativamente desde a profunda depressão. Além 

disso, como resultado do défice criado com o programa New Deal, a taxa de 

desemprego diminuiu de 25% em 1933 para 16,9% em 1936. 

A Administração Roosevelt continuou a utilizar o défice público durante o ano 

presidencial da eleição 1936 e o desemprego continuou a descer, atingindo o 

valor de 14,15% em 1937. Contudo, muitos políticos e peritos "económicos"  

declararam que o crescimento da dívida nacional era insustentável. Estas 

pessoas declararam que o desastre e, possivelmente, a falência aguardavam a 

nação se o governo continuasse a sustentar a despesa pública pelo défice.  

Em 1937, Roosevelt manteve a sua promessa eleitoral e apresentou um 

orçamento em que se cortava drasticamente na despesa pública. O resultado 

foi que a economia teve uma marcada redução da atividade que durou quase 

todo o ano de 1938. A taxa de desemprego saltou para 19% em 1938, enquanto 

a economia caía repentinamente numa forte recessão, com a produção a cair 

37%. As receitas fiscais diminuíram e a dívida nacional aumentou para 37 mil 

milhões. Antes do final de 1938 a Administração Roosevelt retomou a política 

económica de financiar significativamente a despesa pública pelo défice e a 

economia começou a recuperar. Em 1940 a economia tinha crescido 

substancialmente enquanto que a dívida aumentou de 16% e atingiu o valor de 

43 milhares de milhões (44% do PIB) e a taxa de desemprego caiu para 14,6%. 

Três períodos importantes a assinalar quanto à Administração Roosevelt: as 

políticas de expansão seguidas até 1937, a situação de reversão das políticas 

de expansão contra a crise e a retoma dessas mesmas medidas no final de 

1938." 

___________________________________________ 

 

Anexo 4 B - Os princípios e os instrumentos de política económica como 

resposta à crise em Franklin Roosevelt  

Retomemos três momentos fundamentais, para o que aqui nos interessa, da 

Administração Roosevelt: 

1. O discurso de Pittsburg  

2. Discurso sobre o Estado da União 1938 (excertos) 

3. Discurso sobre o Estado da União 1944 (excertos)  

 



Sublinho que no discurso de Pittsburg, Rooselevet ataca a opção de nada 

fazer, de deixar andar para ver, ou seja, o oposto do que a Administração 

Portuguesa, por imposição de Bruxelas e agora também por opção, tem feito. 

Ataca igualmente a visão do défice zero em situação de crise económica e 

social. Em destaque duas pequenas frases e foi a memória destas que me 

incentivou em muito a fazer esta carta aberta e a criar os anexos à mesma.  

Eu adoptei, por conseguinte, a outra alternativa. Eu deixei de lado a 

hipótese de nada fazer ou a de esperar para ver. 

Como um primeiro passo no nosso programa tivemos que parar rapidamente 

a espiral da deflação e da queda do rendimento nacional. Tendo-as parado, 

passámos a procurar restaurar o poder de compra, a aumentar os valores, 

a colocar as pessoas de volta ao trabalho e a iniciar a subida do rendimento 

nacional. 

 

E agora uma palavra para esse medo insensato à volta do peso esmagador 

que a dívida irá impor aos filhos de todos nós, aos vossos e aos meus. Esta 

dívida não vai ser paga por tributação opressiva sobre as gerações futuras. 

Ela não vai ser paga pela extorsão das poupanças duramente adquiridas da 

geração atual. 

Ela vai ser paga pelo acréscimo do rendimento nacional e pelo aumento dos 

rendimentos individuais gerados pelo aumento da prosperidade nacional. 

_______________ 

 

Anexo 4 B 1 - O discurso de Pittsburg (em 1 de outubro de 1936) 

(excertos retirados de 

http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/msf/msf00955)  

 

“A situação quando a Administração Democrática chega ao poder em 1933 

mostrava-se com um défice líquido nas nossas contas nacionais de cerca de 3 

mil milhões dólares, acumulados nos últimos três anos sob a direcção do meu 

antecessor. 

O rendimento nacional estava numa espiral descendente. As receitas do 

governo federal estavam numa espiral descendente. O querer aumentar e 

significativamente novos impostos não nos levaria a lugar nenhum porque os 

valores estavam a cair. 

http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/msf/msf00955


Para além de ter que responder às despesas ordinárias de governo, eu 

reconheci a obrigação do Governo Federal dever alimentar e cuidar do 

crescente exército de desempregados e milhões de gente sem-abrigo, sem 

casa. 

Alguma coisa tinha de ser feita. Uma escolha nacional tinha de ser feita. 

Poderíamos fazer uma de duas coisas. Algumas pessoas que estavam sentadas 

à minha frente junto à minha secretária de trabalho pediram-me, nessa 

época, para que deixasse a natureza seguir o seu curso e continuar então a 

política de não fazer nada. Eu rejeitei esse conselho porque a natureza estava 

com um humor de muito zangada. 

Ter aceite esse conselho teria significado continuar a exterminar as pessoas 

de pequenos meios - a continuarem a perder as suas casas, as suas pequenas 

quintas e os seus pequenos negócios para caírem nas mãos de pessoas que 

ainda tinham capital suficiente de lado para as adquirir, as casas, as fazendas 

agrícolas, as pequenas empresas, mas a preços de falência. Ter aceite esse 

conselho teria significado, num curto espaço de tempo, a perda de todos os 

recursos de uma multidão de indivíduos, de famílias e de pequenas empresas. 

E teríamos assistido, por todo o país, à concentração da propriedade nas mãos 

de um ou dois por cento da população, uma concentração inigualável em 

qualquer grande nação desde os tempos do Império Romano. 

E assim o programa desta Administração foi estabelecido com a finalidade de 

proteger os pequenos negócios, a pequena empresa, o pequeno 

estabelecimento comercial da vaga de deflação que os ameaçava. Percebemos, 

então, como fazemos agora, que o vasto exército dos homens de pequenos 

negócios e os donos de pequenas fábricas e de lojas, juntamente com os 

nossos agricultores e os nossos trabalhadores, formam a espinha dorsal da 

vida industrial da América. No nosso plano de longo prazo, reconhecemos que 

a prosperidade da América dependia, e continuaria a depender, da 

prosperidade de todos eles. 

Rejeitei o conselho que me foi dado para não fazer nada por uma razão 

adicional. Eu tinha prometido, e a minha administração nisso estava 

determinada, a proteger o povo dos Estados Unidos da fome. 

Recusei-me a deixar a satisfação das necessidades humanas unicamente nas 

mãos de comunidades locais, comunidades locais essas que estavam elas 

próprias quase falidas. 

Ter aceite esse conselho teria consistido em oferecer mais uma vez a sopa 

dos pobres ao povo americano, sabendo desta vez, no entanto, que em muitos 

lugares as bichas para a sopa dos pobres iriam durar muito mais tempo do que 



a própria sopa. Naqueles dias sombrios, entre nós e um orçamento equilibrado 

estavam milhões de americanos necessitados a quem era negada a promessa 

de uma vida decente na América. 

Equilibrar então o nosso orçamento em 1933 ou 1934 ou 1935 teria sido um 

crime contra o povo americano. Para o fazermos teríamos que aplicar uma 

carga de impostos que seria uma pura confiscação ou deveríamos então virar 

as costas ao sofrimento humano com uma empedernida indiferença. Quando 

os americanos sofreram, nós recusámo-nos a passar para o outro lado. A 

Humanidade está primeiro. 

Ninguém de ânimo leve coloca um fardo sobre o rendimento de uma nação. 

Mas esse círculo vicioso da queda do nosso rendimento nacional simplesmente 

tinha que ser cortado. Os banqueiros e os industriais da Nação gritaram em 

voz alta que os negócios privados eram impotentes para o cortar. Eles 

voltaram-se então, como eles tinham o direito de se virarem, para o Governo. 

Nós aceitámos a responsabilidade última do Governo, depois de tudo o mais 

ter falhado, de gastar o dinheiro quando ninguém mais tinha dinheiro de sobra 

para gastar. 

I adotei, por conseguinte, a outra alternativa. Eu deixei de lado a hipótese de 

nada fazer ou a de esperar para ver. 

Como um primeiro passo no nosso programa tivemos que parar rapidamente a 

espiral da deflação e da queda do rendimento nacional. Tendo-as parado, 

passámos a procurar restaurar o poder de compra, a aumentar os valores, a 

colocar as pessoas de volta ao trabalho e a iniciar a subida do rendimento 

nacional. 

Em 1933, invertemos a política da administração anterior. Pela primeira vez 

desde a depressão teve-se um Congresso e uma administração em 

Washington, que tiveram a coragem de possibilitar os recursos necessários 

que os interesses privados não tinham ou não se atreveram a arriscar. 

Isso custa dinheiro. Sabíamos, e todos o sabiam, em março de 1933, que iria 

custar muito dinheiro. Sabíamos, e todos o sabiam, que iria custar muito 

dinheiro e por vários anos.  

As pessoas compreenderam em 1933. Elas compreenderam-no em 1934, 

quando deram à Administração um total apoio à sua política. Elas sabiam em 

1935 e elas sabem em 1936, que o plano está a funcionar. 

Tudo bem, meus amigos, vamos olhar para os custos. Uma vez que não 

poderíamos receber o dinheiro através de impostos, pedimo-lo emprestado e 

com isso aumentou a dívida pública. 



O governo do presidente Hoover aumentou a dívida nacional no montante 

líquido de mais de três mil milhões de dólares, em três anos de depressão e 

havia muito pouco onde se pudesse mostrar como foi ele gasto. A minha 

Administração tem aumentado a dívida nacional no montante líquido de cerca 

de oito mil milhões de dólares e há muito para mostrar sobre isso. 

Coloquem esse valor de oito mil milhões aqui no cartaz e deixem-me dizer-

lhes onde foram os dólares aplicados. 

Mais de um milhar e meio de milhões foram para o pagamento de bónus aos 

veteranos da Primeira Guerra Mundial este ano, em vez de o ser em 1945. 

Este pagamento está agora já arrumado e deixou pois de constituir uma 

obrigação futura do Governo. 

Quanto aos outros seis mil milhões e meio de défices nós não nos limitámos a 

gastar o dinheiro; nós gastámo-lo nalguma coisa. A América tem algo com o 

que nós gastámos, na conservação de recursos humanos através do programa 

Civilian Conservation Corps nos campos e na assistência ao trabalho, na 

conservação dos recursos naturais da água, do solo e das florestas; milhares 

de milhões para a segurança e para uma vida melhor na América. Enquanto 

muitos que criticam hoje tudo isto estavam a vender a América a curto prazo, 

nós estivemos a investir no futuro da América. 

Comparemos estas despesas e o que temos feito e ganho com elas contra 

outras despesas do povo americano entre os anos de 1920 e 1930. Durante 

esse período, não apenas oito mil milhões, mas muitos mais milhares de 

milhões saíram do bolso dos americanos e foram enviados para o exterior, 

para países estrangeiros onde o dinheiro foi usado para aumentar os 

armamentos estrangeiros, para a construção de fábricas no exterior para 

depois concorrerem connosco, para a construção de habitações no 

estrangeiro, para a construção de piscinas e matadouros, para dar emprego 

aos desempregados estrangeiros - estrangeiros inúteis, se assim se quiser. 

Esses dólares, milhares de milhões deles, são tão bons como o dinheiro 

americano – ganho com o suor do seu povo – exactamente como a recompensa 

da nossa poupança - como os dólares que gastámos durante estes três anos 

no nosso país a dar trabalho para os desempregados. A maioria desses dólares 

enviados para o exterior foram-se para sempre, nunca mais voltam. Esses 

milhares de milhões, perdidos para nós sob as administrações anteriores, não 

incluem, aliás, os outros milhares de milhões emprestados pelos Estados 

Unidos aos governos estrangeiros durante e imediatamente após a Guerra. 

Faço-lhes uma simples pergunta: será que não foi um investimento mais sólido 

para nós, durante estes últimos três anos, gastar oito mil milhões de dólares 



na indústria americana, nas explorações agrícolas americanas, nas famílias 

americanas e nos cuidados de saúde dos cidadãos norte-americanos? 

Eu utilizei o montante de oito mil milhões de dólares que representa o 

aumento da nossa dívida nacional. Imediatamente haverá pessoas que irão a 

correr para os jornais ou para o microfone a dizerem que a minha aritmética 

está toda ela errada. Eles dir-vos-ão que o aumento da dívida nacional é de 

treze mil milhões, em vez de oito. Isso é técnica e moralmente tão correcto 

como se alguém estivesse a tentar assustar-vos sobre a condição do vosso 

banco, apontando os seus passivos mas não vos dizendo nada sobre os seus 

ativos. 

Isso é técnica e moralmente tão correto como dizer que aqui na Pensilvânia, 

não há nenhum dos vossos depósitos bancários ou apólices de seguro que 

estejam em segurança. Isso é técnica e moralmente tão correto como dizer 

às pessoas aqui da Pennsylvania que nenhum dos seus depósitos bancários ou 

apólices de seguro são sólidos. 

Quando lhes disserem que o Tesouro dos Estados Unidos tem mais de treze 

mil milhões de passivos do que tinha em 1933, também lhes deverão dizer que 

têm seis mil milhões de dólares de aumento no valor dos ativos, aumentos 

esses imputados a esses passivos.  

Em três anos, a nossa dívida pública líquida aumentou de oito mil milhões de 

dólares. Mas em dois anos da última guerra ela aumentou tanto quanto 25 mil 

milhões de dólares. A defesa nacional e o futuro da América estavam em jogo 

em 1917. A defesa nacional e o futuro da América também estavam em jogo 

em 1933. Não acham que salvar a América por este preço tem estado barato? 

Era mais do que a defesa, era mais do que um resgate. Isto foi um 

investimento no futuro da América. 

E, aliás, hoje é um aniversário nos trabalhos do nosso Governo, que eu gostaria 

de comemorar com todos vós e com o povo americano. É o primeiro de outubro 

e que marca o fim de todo um ano inteiro em que não houve nem uma única 

falência bancária nacional em todos os Estados Unidos. E foi há 55 anos que 

esse tipo de registo se verificou. Todos vós e eu mesmo podemos aproveitar 

esta ocasião para nos regozijarmos com este registo. É a prova de que o 

programa funcionou. 

Comparem os dados que têm sobre Pittsburgh agora com os dados que tinham 

quando eu estive aqui há quatro anos. Naquele momento, enquanto eu 

atravessava estes grandes vales, eu podia ver milha após milha desta enorme 

área de oficinas e fábricas, um panorama de morte feito de estruturas negras 

silenciosas e de chaminés sem deitarem fumo. Eu vi aqui a falta de trabalho 



e a fome, em vez de ver e ouvir o turbilhão das máquinas. Hoje, cheguei ao 

norte vindo da Virgínia Ocidental e vi minas a funcionarem, vi azáfama e vida, 

ouvi o silvo das máquinas a vapor, o bater de aço com aço – o crepitante cantar 

da indústria. 

E agora uma palavra para esse medo insensato à volta do peso esmagador que 

a dívida irá impor os filhos de todos nós, aos vossos e aos meus. Esta dívida 

não vai ser paga por tributação opressiva sobre as gerações futuras. Ela não 

vai ser paga pela extorsão das poupanças duramente adquiridas da geração 

actual. 

Ela vai ser paga pelo acréscimo do rendimento nacional e pelo aumento dos 

rendimentos individuais gerados pelo aumento da prosperidade nacional. 

O défice governamental nacional tem vindo a diminuir de forma sustentada 

nestes três últimos anos, embora tecnicamente este ano ele não tenha 

diminuído porque pagámos o bónus [Adjusted Compensation Payment Act ou 

Bonus Act] este ano em vez de o pagar em 1945. Sem isso, o défice teria 

diminuído este ano também. 

A verdade é que estamos melhor do que esperávamos em 1933. O rendimento 

nacional subiu mais rápido do que ousámos na altura antecipar. Os défices têm 

sido menores do que esperávamos. As receitas fiscais também estão a 

aumentar. A dívida nacional hoje em relação ao rendimento nacional é muito 

menos do que o era em 1933, quando esta administração tomou posse. 

O rendimento nacional era de trinta e oito mil milhões em 1932. Em 1935 foi 

53 mil milhões e este ano vai estar bem acima dos sessenta mil milhões. Se 

continuar a subir ao ritmo atual, como estou confiante de que assim vai 

acontecer, as receitas do governo, sem impor quaisquer impostos adicionais, 

dentro de um ano ou dois serão suficientes para responder a todas as 

despesas ordinárias e aos apoios sociais do governo — em outras palavras, 

para equilibrar o orçamento anual. 

O governo desta grande Nação, solvente, sólido em crédito, tem estado a 

emergir através de uma enorme crise tão grave como uma guerra sem com 

isso ter sacrificado a democracia americana ou os ideais da vida americana.” 

 

Sobre o período 1936-1938, assinala o documento "FDR: From Budget 

Balancer to Keynesian" do Instituto Roosevelt 

(https://fdrlibrary.org/budget):  

https://fdrlibrary.org/budget


"(...) Como a economia melhorou, mais americanos estavam já a trabalhar e 

houve uma antecipação do aumento de receitas fiscais como resultado da 

retoma económica. De 1933 a 1937, o desemprego tinha sido reduzido de 25% 

para 14%, ainda uma grande percentagem, mas uma grande melhoria. A 

reacção de FDR foi de regressar à ortodoxia orçamental do seu tempo, e 

começou a reduzir o apoio social de emergência e a despesa feita em obras 

públicas, num esforço para verdadeiramente equilibrar o orçamento. O país 

foi então lançado naquilo que é hoje conhecido como a recessão de Roosevelt 

de 1937-1938. O desemprego ameaçou subir para os níveis do pré-New Deal 

e a economia dava sinais claros de parar de crescer. 

O Secretário do Tesouro Henry Morgenthau, Jr., e os seus assessores no 

departamento do Tesouro, defendiam uma abordagem que procurava 

equilibrar o orçamento federal. Mas outros conselheiros no círculo íntimo do 

Presidente, incluindo Harry Hopkins, Marriner Eccles e Henry Wallace, 

tinham aceite as recentes teorias do economista britânico John Maynard 

Keynes, que defendia que as economias tecnicamente avançadas precisariam 

de ter défices orçamentais permanentes ou outras medidas (tais como a 

redistribuição de rendimento por tributação dos ricos) para estimular o 

consumo de bens e manter o pleno emprego. Foi a redução da despesa federal 

que estes conselheiros viram como a causa da recessão. 

FDR considerou estes argumentos como convincentes na sequência da 

recessão. Na sua mensagem anual ao Congresso em 3 de janeiro de 1938, o 

presidente Roosevelt manifestou a sua intenção de procurar financiamento 

em grande escala para financiar as despesas públicas sem aumentos de 

impostos e desafiou os conservadores em matéria de orçamento que não 

ofereciam alternativas convincentes durante esse tempo de crise económica 

nacional. (...)". 

 

E aqui chegamos pois ao Discurso sobre o estado da União de 1938: 

______________ 

 

Anexo 4 B 2 - Discurso sobre o estado da União em 3 de janeiro de 

1938 (excertos retirados dehttp://www.let.rug.nl/usa/presidents/franklin-

delano-roosevelt/state-of-the-union-1938.php)  

 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/franklin-delano-roosevelt/state-of-the-union-1938.php
http://www.let.rug.nl/usa/presidents/franklin-delano-roosevelt/state-of-the-union-1938.php


Senhor Primeiro-ministro, mais uma vez a política de Roosevelt e a política 

praticada na Europa neste tempo de crise estão em clara oposição nos factos 

e nos princípios.  

 

Estou tão ansioso como qualquer banqueiro ou industrial ou homem de 

negócios ou investidor ou economista que o orçamento público dos Estados 

Unidos seja posto em equilíbrio o mais rapidamente possível. Mas coloco na 

mesa certas condições que parecem razoáveis e que eu acredito que todos 

irão aceitar.  

A primeira condição é que continuamos a política de não permitir que todo 

e qualquer americano carente que pode e está disposto a trabalhar possa 

morrer de fome, porque o governo federal não lhe fornece trabalho. 

A segunda condição é que o Congresso e a Administração Americana se 

deem as mãos para eliminar ou reduzir qualquer atividade federal que possa 

ser eliminada ou restringida ou mesmo adiada sem prejudicar as funções 

governamentais necessárias ou a segurança da nação a partir de um ponto 

de vista nacional.  

A terceira condição é elevar o poder de compra da nação a ponto de que os 

impostos sobre este poder de compra -ou, por outras palavras, sobre o 

rendimento da nação - sejam suficientes para satisfazer as despesas 

públicas necessárias do governo nacional. 

 

 

" (...) Nós fizemos subir o rendimento nacional $38 mil milhões no ano 1932 

para aproximadamente $68 mil milhões no ano de 1937. A nossa meta, o nosso 

objetivo, é que ele aumente para 90 ou 100 mil milhões de dólares. 

Ouvimos falar muito sobre um orçamento equilibrado, e é interessante notar 

que muitos daqueles que defenderam a existência de um orçamento 

equilibrado como a única necessidade, vêm agora ter comigo a defender o 

aumento das despesas públicas à custa do desequilíbrio do orçamento. Como 

o Congresso está plenamente consciente, o défice anual, grande desde há 

vários anos, tem vindo a diminuir durante o último exercício. O orçamento 

proposto para 1939, que enviarei em breve ao Congresso, vai apresentar uma 

nova diminuição do défice, embora não um equilíbrio entre receitas e 

despesas. 



A muitos daqueles que me têm defendido um imediato equilíbrio do 

orçamento, através de uma acentuada redução ou mesmo eliminação de 

funções de governo, fiz-lhes a pergunta: “quais os gastos presentes que 

proporia reduzir ou eliminar?” E a invariável resposta tem sido “que não é essa 

a minha função – eu não sei nada dos detalhes, mas tenho a certeza de que 

poderia ser feito.” Isto não é o que poderia chamar de cidadania útil. 

Num só ponto, a maioria deles me deu uma sugestão. Eles pensam que aliviar 

a situação dos desempregados dando-lhes trabalho é um desperdício, e 

quando os pressiono para que se definam descubro que, no fundo, são a favor 

de substituir um trabalho útil pelo subsídio de desemprego. Quanto a isso, 

nem eu nem, estou certo, os senadores e Representantes no Congresso, 

daremos alguma vez o nosso consentimento. 

Estou tão ansioso como qualquer banqueiro ou industrial ou homem de 

negócios ou investidor ou economista que o orçamento público dos Estados 

Unidos seja posto em equilíbrio o mais rapidamente possível. Mas coloco na 

mesa certas condições que parecem razoáveis e que penso que todos devem 

aceitar.  

A primeira condição é que continuamos a política de não permitir que todo e 

qualquer americano carente que pode e está disposto a trabalhar possa 

morrer de fome, porque o governo federal não lhe fornece trabalho. 

A segunda condição é que o Congresso e a Administração Americana se deem 

as mãos para eliminar ou reduzir qualquer atividade federal que possa ser 

eliminada ou restringida ou mesmo adiada sem prejudicar as funções 

governamentais necessárias ou a segurança da nação a partir de um ponto de 

vista nacional.  

A terceira condição é elevar o poder de compra da nação a ponto de que os 

impostos sobre este poder de compra -ou, por outras palavras, sobre o 

rendimento da nação - sejam suficientes para satisfazer as despesas públicas 

necessárias do governo nacional. 

Até agora tenho expresso que, na minha opinião, as despesas públicas não 

podem ser cortadas muito abaixo de 7 mil milhões de dólares num ano sem 

destruir funções essenciais que podem evitar que as pessoas possam morrer 

de fome. Essa mesma soma pode ser obtida e será concedida com muita 

satisfação pelo povo americano, se pudermos aumentar o rendimento da nação 

para um valor bem acima do nível atual. 

Isto não significa que à medida que o rendimento da nação aumenta, que as 

despesas publicas devam aumentar na mesma proporção. Pelo contrário, o 



Congresso e o Executivo devem fazer todos os esforços possíveis para 

manter o nível das despesas públicas normais aproximadamente ao nível atual, 

tornando possível, com um aumento no rendimento da nação e o aumento 

resultante das receitas fiscais, não só equilibrar os orçamentos futuros mas 

também reduzir a dívida. 

(…) 

O governo tem uma responsabilidade última pelo bem-estar dos seus 

cidadãos. Se os esforços de cooperação do setor privado não conseguem 

fornecer trabalho para aqueles que desejam trabalhar nem aliviar os 

infelizes, todos aqueles que sofrem sem que isso seja da sua própria 

responsabilidade têm o direito de apelar ao Governo para que os ajudemos; e 

um governo digno desse nome deve dar-lhes a resposta adequada. 

É a oportunidade e o dever de todos aqueles que têm fé nos métodos e 

processos democráticos aplicados na indústria, na agricultura, e nos negócios, 

bem como no domínio da política, de se emprenharem ao máximo para cooperar 

com o governo - sem considerar a filiação política, interesses especiais, ou 

preconceitos económicos- em todo e qualquer programa que os 

representantes escolhidos do povo possam aprovar.  

Isso pressupõe pela parte dos representantes do povo, um programa, a sua 

aprovação e a sua administração. 

Isto não é somente por causa das promessas dos programas do partido, não 

por causa das claras políticas seguidas nestes últimos 5 anos, mas 

principalmente por causa da necessidade da unidade nacional em acabar com 

os erros do passado e em satisfazer as necessidades de hoje, nós devemos 

seguir em frente.  

Eu não tenciono defraudar o povo americano.  

Estou certo de que o Congresso dos Estados Unidos não defraudará o povo 

americano." 

_________________________ 

 

Anexo 4 B 3 - Discurso sobre o estado da União em 11 de janeiro de 

1944 (excertos retirados de https://fdrlibrary.org/address-text)  

 

https://fdrlibrary.org/address-text


O único objetivo supremo para o futuro, em cada nação individualmente 

considerada, e para todas as Nações Unidas, pode ser resumido numa só 

palavra: segurança. 

E isso significa não só a segurança física que nos garante a segurança contra 

ataques de agressores. Significa também segurança económica, segurança 

social, segurança moral — numa família de nações. 

 

" (...) O único objetivo supremo para o futuro, em cada nação individualmente 

considerada, e para todas as Nações Unidas, pode ser resumido numa só 

palavra: segurança. 

E isso significa não só a segurança física que nos garante a segurança contra 

ataques de agressores. Significa também segurança económica, segurança 

social, segurança moral — numa família de nações. 

(...) 

É nosso dever começar agora a lançar os planos e a determinar a estratégia 

para a conquista de uma paz duradoura e o estabelecimento de um padrão 

americano de vida mais alto do que nunca antes conhecido. Não nos podemos 

satisfazer, não importa o quão alto esse padrão de vida possa ser, se alguma 

fração do nosso povo, seja um terço ou um quinto ou um décimo, está mal 

alimentado, mal vestido, mal abrigado e vive inseguro. 

Esta República viu a luz do dia e cresceu até atingir a sua força atual, sob a 

proteção de certos direitos políticos inalienáveis - entre eles o direito de 

liberdade de expressão, imprensa livre, liberdade de culto, o direito de ser 

julgado por um júri, e o direito de não ser objeto de buscas e apreensões 

injustificadas. Estes eram os nossos direitos à vida e à liberdade. 

Como a nossa nação cresceu em dimensão e em estatura - ao mesmo tempo 

que a nossa economia industrial se expandia - estes direitos políticos 

mostraram-se inadequados para nos assegurar a igualdade na busca do bem-

estar.  

Ganhámos uma clara consciência do facto de que a verdadeira liberdade 

individual não pode existir sem segurança económica e sem independência. 

"Os homens necessitados não são homens livres". As pessoas que estão com 

fome e estão sem trabalho são a base em que assentam as ditaduras. 

Nos nossos dias, estas verdades económicas tornaram-se aceites como 

evidentes. Aceitámos, por assim dizer, uma segunda Declaração de Direitos a 



partir da qual uma nova base de segurança e prosperidade pode ser 

estabelecida para todos, independentemente da posição, raça ou credo. 

Entre estes, estão os seguintes:  

O direito a um trabalho útil e remuneração adequada nas indústrias, lojas, 

agricultura ou nas minas do país; 

O direito de ganhar o suficiente para adequadamente se alimentar, vestir e 

ter tempos livres; 

O direito de cada agricultor colher e vender os seus produtos a um preço que 

lhes dará um rendimento que lhes permita, a eles e às suas famílias levar uma 

vida decente; 

O direito de todos os empresários, grandes e pequenos, negociarem numa 

atmosfera de liberdade sem concorrência desleal e sem dominação pelos 

monopólios, tanto no plano nacional como internacional; 

O direito de cada família a ter um lar decente; 

O direito à assistência médica adequada e a oportunidade de alcançar e gozar 

de boa saúde; 

O direito à proteção adequada livre dos receios económicos da velhice, da 

doença, dos acidentes e do desemprego; 

O direito a uma boa educação. 

 

Todos estes direitos são sinónimos de segurança. E depois desta guerra ter 

sido ganha, devemos estar preparados para avançar, na implementação destes 

direitos, para novos objetivos de felicidade humana e bem-estar.  

O lugar legítimo da América no mundo depende, em grande parte, da maneira 

como estes, e outros direitos semelhantes, são levados à prática aos nossos 

cidadãos. Porque sem segurança aqui, na nossa casa, não pode haver paz 

duradoura no mundo. 

Um dos grandes industriais americanos dos nossos dias - um homem que 

prestou grandes serviços ao seu país nesta crise - recentemente sublinhou os 

graves perigos da "reação de direita " nesta nação. Todos os empresários 

lúcidos partilham a sua preocupação. Na verdade, se uma tal reação se 

desenvolvesse - se a história se repetir e nós voltarmos para a chamada 

"normalidade " da década de 1920 - então é certo que, embora tenhamos 



vencido os nossos inimigos nos campos de batalha no estrangeiro, teríamos 

então cedido ao espírito do fascismo aqui, na nossa própria casa. (...)” 

 

_______________________________ 

 

Anexo 4 C - O custo de nada fazer  

 

De forma a perceber-se bem os graves efeitos a prazo que comportam as 

situações de crise, tínhamos à mão dois textos de alta qualidade, o relatório 

da Cruz Vermelha Internacional e do Crescente Vermelho intitulado Pensar 
diferente, impactos humanitários da crise económica na Europa (publicado em 

A Viagem dos Argonautas entre os dias 5 e 23 de janeiro de 2014), e o texto 

de Michael Linden publicado em First Focus, intitulado O custo de nada fazer: 
o impacto económico da pobreza infantil induzida pela recessão (publicado em 

estrolabio.blogs.sapo.pt em 25 e 26 de junho de 2011). Optámos por 

reproduzir aqui este último por ser mais curto e talvez também mais conciso.  

 

O custo de nada fazer: o impacto económico da pobreza infantil induzida 

pela recessão, por Michael Linden em dezembro de 2008 (texto disponível 

em https://firstfocus.org/wp-content/uploads/2010/03/Cost-of-Doing-

Nothing-2008.pdf) 

 

SÍNTESE 

Os Estados Unidos estão agora, faz já um ano, numa situação que muitos 

prevêem que será uma recessão muito grave. Uma turbulência económica 

deste tipo é provável que tenha consequências de longo alcance que não estão 

limitadas ao futuro imediato. As recentes estimativas são de que, em 

resultado da desaceleração económica, cerca de 2,6 a 3,3 milhões de crianças 

irão cair numa situação de pobreza. Permitir que estas crianças caiam na 

situação de pobreza revelar-se-á um obstáculo significativo a longo prazo 

para a economia americana. De facto, um acréscimo de 3 milhões de crianças 

às fileiras dos "pobres", significaria uma perda económica global de pelo 

menos 1,7 milhões de milhões de dólares durante a vida dessas crianças. Isso 

equivale a uma perda anual de cerca de 0,27% do PIB, ou seja, de 35 mil 

milhões de dólares por ano. 

https://firstfocus.org/wp-content/uploads/2010/03/Cost-of-Doing-Nothing-2008.pdf
https://firstfocus.org/wp-content/uploads/2010/03/Cost-of-Doing-Nothing-2008.pdf


Esta análise é baseada em estimativas anteriores dos custos agregados da 

pobreza infantil, incluindo os efeitos da pobreza infantil relativa à redução 

dos ganhos durante a vida e aos custos em saúde. Especificamente, os estudos 

sugerem que as crianças que passam mais de metade da sua infância em 

situação de pobreza ganharão, em média, 39% menos que o rendimento 

mediano. Além disso, uma criança pobre perde cerca de um quarto de milhão 

de dólares de custo de "qualidade de saúde" ao longo de sua vida. Ao agregar 

estes efeitos de longo prazo dos milhões adicionais de novas crianças pobres 

podemos obter uma estimativa de referência dos custos económicos ao 

permitir que este volume adicional de crianças se venha a tornar crianças 

pobres durante esta recessão. 

Finalmente, em virtude das consequências negativas que resultam da pobreza 

infantil serem particularmente graves para as crianças que passam um grande 

número dos seus primeiros anos em situação de pobreza, é importante 

investigar se a pobreza induzida pela recessão é persistente ou "apenas" 

temporária. Uma análise dos dados do estudo do Painel da Dinâmica dos 

Rendimentos revela que mais de metade das crianças que caem na pobreza 

durante as recessões tendem a permanecer em situação de pobreza pelo 

menos durante algum tempo depois do fim da recessão. Na verdade, cerca de 

um quarto das crianças que sofrem de pobreza induzida pela recessão 

permanecerão pelo menos metade do seu tempo de infância restante em 

situação de pobreza. 

Porque a pobreza induzida pela recessão é, pelo menos, bastante persistente 

entre as crianças, e porque sabemos que o prolongamento da situação de 

pobreza durante a infância leva a custos económicos no longo prazo, podemos 

concluir que existe uma material e comensurável vantagem económica em agir 

agora, de modo a evitar que dispare a taxa de pobreza infantil. No fundo, se 

formos capazes de simplesmente manter a actual taxa de pobreza infantil, a 

economia americana irá beneficiar de pelo menos 1,7 milhão de milhões de 

dólares durante as próximas décadas. 

 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, o National Bureau of Economic Research calculou que a 

economia americana deixou de crescer e que caiu em recessão com início em 

dezembro de 2007. Isto significa que vinha a sofrer uma contração 

económica durante mais de nove meses, mesmo antes do colapso do Lehman 

Brothers ter provocado uma crise aguda. Agora, cerca de um ano depois de 

ter entrado em recessão sem se ver claramente o fim do túnel, o governo 



federal centra a sua atenção na tentativa de simultaneamente acalmar os 

mercados financeiros agora nervosos e de impulsionar o conjunto da economia 

com um amplo pacote de estímulos orçamentais. Grande parte da discussão 

em torno de um hipotético programa de gastos do governo americano para 

melhorar a economia tem estado concentrada em investimentos que forneçam 

simultaneamente um impulso imediato e preparem o caminho para que haja 

mais crescimento económico a prazo. 

No entanto, tem havido pouca discussão sobre o impacto desta crise 

económica sobre o desenvolvimento a longo prazo do mais importante recurso 

de que dispõe a nossa nação: o seu capital humano. 

Não há dúvida de que todas as recessões, mesmo as menos severas do que a 

que estamos agora a sofrer, têm um impacto comensurável sobre a força de 

trabalho actual. Naturalmente, as recessões estão associadas com um 

aumento significativo nas taxas de desemprego das quais se leva geralmente 

vários anos a recuperar. O aumento do desemprego significa uma perda de 

rendimento e mais ainda de perda de experiência. 

Por exemplo, existem evidências de que a economia inclusive sofre de uma 

perda de rendimentos devido a que durante as recessões os recém-

licenciados recém chegados ao mercado de trabalho encontram um mercado 

muito em baixa relativamente aos níveis de formação de que são portadores. 

Os prejuízos, nestes casos, podem levar uma década a recuperar. 

Mas há um outro aspecto nas recessões que é muitas vezes ignorado, e que é 

o impacto a longo prazo sobre o crescimento económico que decorre do 

aumento da pobreza infantil que sempre acompanha uma prolongada recessão 

económica. De acordo com um relatório recente divulgado pelo Center on 

Budget and Policy Priorities (CBPP), as três últimas recessões viram aumentar 

significativamente a pobreza infantil. Isso não é surpreendente dado que os 

elementos mais vulneráveis da sociedade são geralmente aqueles que são mais 

duramente atingidos nos tempos difíceis; e as crianças claramente fazem 

parte desta categoria. Na recessão do início dos anos 1980, por exemplo, três 

milhões e meio de crianças caíram na situação de pobreza, aumentando a taxa 

de pobreza infantil uns impressionantes 5,9 pontos percentuais, ou seja, um 

aumento de cerca de 36% em relação ao nível pré-recessão. As mais recentes 

recessões têm trazido com elas, embora de forma menos grave, o aumento da 

situação de pobreza infantil, com cerca de 2,6 milhões de crianças a caírem 

em situação de pobreza durante a recessão do início dos anos 90, e 1,7 milhões 

durante a recessão que começou em 2001. 



Usando as estimativas de aumento do desemprego e aplicando a relação entre 

as taxas de desemprego e as taxas de pobreza infantil a partir das três 

últimas recessões, o Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) chega à 

conclusão de que a atual recessão económica levará a entre 2,6 a 3,3 milhões 

de novas crianças para a situação de pobreza. 

 

O CUSTO ECONÓMICO DA POBREZA 

Naturalmente, os Estados Unidos têm um interesse moral em agirem de modo 

a evitar que estas crianças caiam na situação de pobreza, mas é menos 

compreendido que haja uma base material, um impacto económico 

comensurável pelo facto de se permitir que exista um volume adicional de 

crianças a sofrerem o fardo da pobreza. É amplamente aceite que a pobreza, 

em todas as suas formas, tem um enorme custo económico. Um relatório 

divulgado pelo Government Accountability Office (GAO) no ano passado, 

sintetizou a literatura relevante sobre esta matéria e concluiu: "A análise 

mostra que a pobreza pode ter impactos negativos sobre o crescimento 

económico uma vez que afeta o processo de acumulação de capital humano e 

as taxas de criminalidade e de agitação social". Mais ainda, o relatório do 

GAO sublinha que "estudos empíricos recentes começaram a demonstrar que 

taxas mais elevadas de pobreza estão associadas a menores taxas de 

crescimento na economia como um todo". Por exemplo, Saura Dev Bhatta num 

artigo publicado em Journal of Urban Affairs de 2001 considera que as áreas 

metropolitanas dos Estados Unidos com as taxas mais elevadas de pobreza 

são as que têm tido um crescimento económico muito mais lento do que as 

áreas com menores taxas de pobreza. Estudos como estes sublinham o facto 

de que a pobreza, como um todo, age como um travão sobre o progresso 

económico. 

Se a pobreza, em geral, tem um efeito negativo sobre o crescimento, então, 

a pobreza infantil tem certamente um papel especial neste processo. Têm 

sido feitas várias tentativas para quantificar os custos económicos 

associados com a pobreza infantil. Há mais de uma década, o Children's 

Defense Fund (CDF) publicou "Wasting America's Future: The Children's 

Fund Report on Costs of Children poverty". Esta extensiva análise sobre a 

pobreza infantil e os seus efeitos estimou que os custos anuais associados 

com a redução futura da produtividade do trabalhador e o emprego se situam 

entre 0,5% e 2,5% do PIB. Este ano, isto representa uma perda entre 65 e 

325 mil milhões de dólares resultante da redução da atividade económica. A 

análise de 1994 do CDF não tem em linha de conta as perdas decorrentes dos 

efeitos de longo prazo sobre a saúde resultantes da pobreza, nem inclui os 



custos da criminalidade que resultam da pobreza infantil. No entanto, este 

relatório pioneiro demonstra claramente que a situação de pobreza infantil 

tem efeitos de longo prazo muito reais e mensuráveis para a nossa economia. 

Mais recentemente, uma equipe de investigadores, sob os auspícios do Center 

for American Progress (CAP) constatou que os custos agregados para a 

economia atual da situação de pobreza infantil são de cerca de 4% do PIB 

anualmente. No seu texto de 2007 intitulado "Os custos económicos da 

pobreza nos Estados Unidos: efeitos subsequentes das crianças que crescem 

pobres", Harry Holzer et al., analisam a literatura relevante sobre "as 

relações estatísticas médias entre as crianças que crescem em situação de 

pobreza e os seus rendimentos, a propensão para cometer crimes e a 

qualidade de saúde mais tarde nas suas vidas". Depois de estabelecer uma 

forte relação entre o crescimento da pobreza e estes resultados negativos, 

os autores, então, utilizando uma variedade de hipóteses conservadoras, 

ligaram os prejuízos estimados associados com a perda de remunerações, com 

problemas de saúde, com a criminalidade numa estimativa global dos custos 

para a economia americana resultantes da pobreza infantil. 

Embora a análise de Halzer e outros seja preferível à análise anteriormente 

feita pelo Children's Defense Fund (CDF) em virtude de utilizar dados mais 

recentes assim como a inclusão da criminalidade e dos custos da saúde, os 

dois relatórios estão realmente basicamente em sintonia. Como se mencionou, 

o relatório CDF constatou que os custos económicos da situação de pobreza 

da infantil estavam na faixa de 0,5% a 2,5% do PIB, tendo apenas em conta a 

produtividade negativa e o maior nível de desemprego que resulta de se 

crescer na pobreza. O mais recente relatório do CAP estimou que estes 

custos se situam em cerca de 1,3% do PIB, um pouco inferior ao ponto médio 

da estimativa CDF. Além disso, nos 13 anos entre a publicação dos dois 

relatórios, as taxas de pobreza infantil caíram um pouco. Em 1994, a taxa de 

pobreza infantil era pouco menos de 22%. Felizmente, essa taxa caiu de 

forma consistente durante toda a década de 1990. Em 2000, a taxa de 

situação de pobreza infantil caiu para 16,2%. No entanto, nos últimos sete 

anos esta taxa começou a subir novamente, mas o nível de 2006 (17,4%) ainda 

era muito inferior ao de 1994. Não deve ser surpreendente, portanto, 

verificar que os custos da pobreza infantil tenham diminuído ligeiramente 

entre 1994 e 2006. Na verdade, seria de esperar tal resultado. Por 

conseguinte, apesar dos 12 anos que separam as duas análises, os autores 

chegaram a conclusões impressionantemente similares. Uma persistente 

situação de pobreza infantil representa uma significativa perda de atividade 

económica. Estes custos, que apenas têm em conta a perda de rendimentos e 

a redução da produtividade, provavelmente ultrapassam 1% do PIB. 



 

ESTIMAR OS CUSTOS DECORRENTES DA POBREZA INFANTIL 

INDUZIDA PELA RECESSÃO 

Sabemos que a pobreza em geral, e mais especificamente a situação de 

pobreza infantil, dificulta significativamente o futuro crescimento 

económico. Sabemos também, como já mencionámos, que o Center on Budget 

and Policy Priorities estima que cerca de 2,6 a 3,3 milhões de crianças irão 

provavelmente cair na situação de pobreza em resultado da atual turbulência 

económica. Se não fizermos nada para impedir que essas crianças venham a 

cair na situação de pobreza, quais são os prováveis custos a longo prazo para 

a economia americana? Utilizando as conclusões de Holzer et al., podemos 

estimar o impacto económico de se permitir que estas crianças adicionais 

venham a cair em situação de pobreza durante a recessão atual. 

Conforme se disse, Holzer et al., distinguem três diferentes ramificações 

negativas da situação de pobreza infantil: perda de rendimentos futuros, 

diminuição do tempo de vida com qualidade de saúde e aumento da propensão 

para comportamentos criminosos. Eles atribuem à situação de pobreza 

infantil um custo anual equivalente a 1,3% do PIB decorrente da perda de 

produtividade e de rendimentos, 1,2% do PIB decorrente do aumento de 

custos de saúde, e 1,3% do PIB, decorrente do aumento da criminalidade. 

Estas estimativas baseiam-se, em grande medida, ou nas atuais taxas de 

pobreza ou de hipóteses de uma relativamente baixa situação de pobreza 

infantil no futuro (15%). Como é que estas estimativas mudam se tivermos em 

conta o aumento da situação de pobreza infantil, que é provável que ocorra 

se não fizermos nada para mitigar os efeitos da recessão actual? 

 

Perda de rendimentos 

Holzer et al., analisam uma ampla literatura sobre a mobilidade dos 

rendimentos e sobre os efeitos ao longo da vida por se ter crescido pobre e 

concluem que, em média, uma criança que passa a maior parte da sua infância 

em situação de pobreza vai obter, quando adulto, um rendimento 

39%  inferior ao rendimento mediano anual, enquanto uma criança que vive 

entre um quarto e metade da sua infância em situação de pobreza virá a 

sofrer uma redução nos seus ganhos em cerca de metade da anterior. Estas 

conclusões, articuladas e combinadas com os dados apontam para que cerca 

de 10% das crianças americanas entre 1974 e 1994 viviam na situação de 

pobreza infantil durante pelo menos metade da sua infância e outras 8% 

sofreram durante um quarto da sua infância uma situação de pobreza, o que 



leva a concluir que a perda bruta anual de rendimentos imputáveis à pobreza 

é de cerca de 2,1% do PIB. Finalmente, os autores subtraem 40% a este valor, 

afim de levar em linha de conta a parte dos custos que consideram um produto 

da hereditariedade mais do que de fatores do meio ambiente social. Então, 

três quintos de 2,1% geram uma estimativa final de 1,3% do PIB, como sendo 

o custo anual como resultado de perda de rendimentos. 

Esta estimativa é especialmente útil porque podemos facilmente calcular o 

impacto de taxas de pobreza mais elevadas. A metodologia de Holzer sugere, 

essencialmente, que um 1 ponto percentual de aumento na taxa de crianças 

que sofrem de modo persistente uma situação de pobreza produz uma perda 

económica adicional de cerca de 0,09% do PIB. Da mesma forma, a 1 ponto 

percentual no aumento da taxa de crianças que vivem na situação de pobreza 

intermitente gera uma perda económica adicional de cerca de 0,045% do PIB. 

Segundo a análise CBPP, entre 2,6 e 3,3 milhões de crianças vão cair na 

situação de pobreza como resultado da presente recessão. O Census Bureau’s 

annual American Community Survey sugere que há cerca de 74 milhões de 

crianças nos Estados Unidos, o que significa que um aumento de 3 milhões de 

crianças em situação de pobreza é equivalente a um aumento de 4% na taxa 

global da situação de pobreza na infância. Contudo, a análise de Holzer não se 

baseia na taxa total de pobreza, baseia-se na taxa de crianças que vivem em 

situação de pobreza persistente e intermitente. Como se mencionou 

anteriormente, uma análise do Panel Study on Income Dynamics mostrou que 

9,6% das crianças norte-americanas caíram na primeira categoria, e um valor 

adicional de 8% caiu na segunda. Se esse padrão é válido para as novas 

crianças pobres e cerca de metade destas crianças sofrem de situação de 

pobreza de modo persistente e a outra metade sofre de situação de modo 

intermitente, nós podemos esperar, no futuro, uma perda anual de 

aproximadamente 0,3% do PIB (veja abaixo para uma mais ampla discussão 

sobre a persistência da situação de pobreza induzida pela recessão). Na 

economia de hoje, uma perda de 0,3% do PIB traduzir-se-ia num prejuízo de 

cerca de 39 mil milhões de dólares. 

 

Saúde  

De modo a poder estimar os custos com a saúde que resultam da situação de 

pobreza na infância, Holzer calcula dois custos distintos: aumento directo das 

despesas em saúde resultantes da situação de pobreza e diminuição do 

"capital em saúde". Holzer calcula que os custos da situação de pobreza na 

infância para o país são de cerca de 26 mil milhões por ano em despesas 



adicionais de saúde, ou seja, cerca de 0,2% do PIB, assumindo uma taxa de 

pobreza nas crianças de apenas 15%. No entanto, a suplantar estes custos, 

estão os que resultam da redução da esperança de vida, de uma maior 

incidência de doenças graves e em geral de uma menor qualidade da saúde. De 

acordo com uma análise da literatura mais importante sobre esta matéria, 

Holzer et al., concluem que estes custos podem aproximar-se de um quarto 

de milhão de dólares, por criança, ao longo da sua vida.  

Estimando-se que 600 mil crianças nascem na situação de pobreza todos os 

anos (aqui, de novo, assume-se uma taxa de pobreza de 15%), Holzer calcula 

que esta diminuição do capital de saúde representa uma perda anual de 149 

mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 1,1% do PIB.  

Para efeito dos nossos objetivos, podemos considerar os 3 milhões de 

crianças adicionais que vão cair na situação de pobreza durante esta recessão 

como "recém-nascidos", que vão agora sofrer ao longo da sua vida, as 

consequências de terem vivido numa situação de pobreza durante a sua 

infância.  

Especificamente, cada uma destas crianças vai perder aproximadamente 

250.000 dólares de capital em saúde, ao longo das suas vidas. No total, isso 

equivale a uma perda total de quase 750 mil milhões. Se, em seguida, 

repartimos proporcionalmente estes custos ao longo de sessenta anos, o 

tempo de vida adulta aproximado destas crianças, os prejuízos anuais 

ascendem a cerca de 12,5 mil milhões, ou cerca de 0,1% do atual PIB.  

 

Crime 

Comparado com as suas estimativas sobre os rendimentos auferidos e os 

prejuízos de saúde, Holzer e sua equipa, utilizam uma metodologia 

significativamente diferente ao estimar o impacto da situação de pobreza na 

infância sobre os custos do crime. Em vez de começarem por determinar os 

custos que são atribuíveis a quem individualmente tenha vivido na situação de 

pobreza e, em seguida agregarem todas as crianças pobres, neste caso eles 

começam com os custos agregados para a sociedade como resultado da 

actividade criminosa e procuram determinar a quota desse montante que 

resulta da situação de pobreza.  

Para os nossos objectivos, esta abordagem é mais complicada pelo facto de 

que, para determinar os "custos do crime", Holzer baseia-se numa definição 

relativa de "pobres", ao invés de uma definição absoluta (para estas duas 

categorias, Holzer parece usar aqui os conceitos habituais). Depois de uma 



análise sobre os trabalhos relevantes, Holzer calcula que cerca de 40% de 

todos os crimes são o resultado da pobreza. Aplicando esta taxa ao valor anual 

de cerca de 700 mil milhões que resultam dos "crimes de rua", e depois de 

descontar uma taxa de 40% resultante de factores hereditários e que não 

são o resultado do meio social, Holzer conclui que o "custo do crime" anual 

resultante da pobreza é de 170 mil milhões de dólares.  

A via para se chegar a esta conclusão, infelizmente, não nos permite obter 

uma estimativa credível sobre os custos adicionais de crime que venham a ser 

o resultado de se permitir que 3 milhões de crianças venham adicionalmente 

a cair numa situação de pobreza. Holzer identifica uma parte do total dos 

custos do crime que vem da pobreza, mas não tenta desvendar como é que 

essa parte pode mudar se a pobreza aumenta ou diminui. Como resultado, 

apesar de podermos ter a certeza de que somar 3 milhões mais de crianças 

ao conjunto dos pobres terá, certamente, “custos de crimes” no futuro, 

teremos de deixar para os outros a tentativa de uma estimativa mais precisa 

dos custos acrescidos e, portanto, a nossa estimativa final levará em conta 

apenas as despesas de saúde e as perdas de rendimentos.  

 

A PERSISTÊNCIA DA POBREZA INDUZIDA PELA RECESSÃO  

Antes de concluirmos, é necessário avaliar se a pobreza induzida pela 

recessão deve ser tratada da mesma forma, em termos de custos económicos 

de longo prazo, que a persistência da situação de pobreza na infância que 

existe mesmo em períodos de crescimento. Holzer e a sua equipa fizeram uma 

distinção, pelo menos na determinação do valor da perda de rendimentos, 

entre as crianças que passaram pelo menos metade da sua infância em 

situação de pobreza e aquelas que viveram pelo menos um quarto de sua 

infância em situação de pobreza. Na verdade, eles não fazem o cálculo para 

as crianças que só passam um a quatro anos da sua infância em situação de 

pobreza. Por conseguinte, a fim de fazer uma estimativa razoável destes 

custos, é importante determinar a probabilidade de que as crianças que caem 

na pobreza durante esta recessão poderão aí continuar durante uma parte 

adicional significativa da sua infância.  

Para responder a esta questão, realizámos uma análise dos dados do estudo 

do Panel Study of Income Dynamics (PSID). O PSID é um "estudo longitudinal 

feito a nível nacional incidindo sobre cerca de 8.000 famílias americanas. 

Seguindo as mesmas famílias e os indivíduos desde 1968, o PSID recolhe 

dados sobre a situação económica, a saúde e o comportamento social". 

Essencialmente, ao seguir as crianças da amostra do PSID através dos 



diferentes altos e baixos económicos ao longo dos anos das suas vidas, 

podemos ter uma melhor noção do que vai acontecer no futuro às crianças que 

caem na situação de pobreza durante as recessões.  

Fundamentalmente, queremos saber qual a probabilidade das crianças que 

vivem em situações de pobreza induzidas pela recessão continuarem a viver 

na pobreza mesmo depois do fim da recessão. Ao responder a essa questão, 

podemos fazer uma avaliação mais exacta dos custos a longo prazo de uma 

situação de pobreza na infância induzida pela recessão, uma vez que quanto 

mais prolongada for a situação de pobreza, mais graves serão as suas 

consequências futuras.  

A nossa análise incidiu sobre as crianças que caíram na pobreza durante duas 

situações de recessão recentes, as que ocorreram de 1980 a 1983 e de 1990 

a 1993. Seguimos essas crianças, crianças que viviam em famílias com 

rendimento acima da linha oficial de pobreza no ano anterior ao do início da 

recessão, mas que caíram em situação de pobreza durante os anos de 

recessão, nos dez anos depois da recessão ter acabado. Entre as crianças que 

caíram na pobreza durante a recessão da década de 1980, aproximadamente 

26% delas passaram pelo menos metade dos seus restantes anos de infância 

em situação de pobreza, mesmo depois de a recessão ter terminado. Outros 

17% passaram pelo menos um quarto dos seus restantes anos de infância em 

situação de pobreza. Finalmente, outros 21% sofreram pelo menos um ano 

adicional de pobreza depois da recessão ter terminado. Tudo junto, para 

cerca de dois terços destas crianças, a pobreza continuou a atormentá-las 

mesmo depois da economia ter recuperado. 

Os números foram muito semelhantes para o grupo da recessão dos anos 

1990. 29% das crianças que caíram durante a recessão numa situação de 

pobreza viveram pelo menos metade dos seus restantes tempos de infância 

em situação de pobreza, mesmo depois da recessão ter terminado e um grupo 

adicional de 10% viveram em situação de pobreza, pelo menos, um quarto do 

seu restante tempo de infância. Embora possa parecer uma pequena parte 

(39%) das crianças que sofreram situações de pobreza na infância durante 

vários anos depois da recessão ter sido ultrapassada, vale a pena comparar 

este grupo de crianças com as crianças da mesma idade que não caíram em 

situação de pobreza na infância durante a recessão.  

De entre as crianças que ficaram fora da situação de pobreza durante o início 

dos anos 1990, apesar da turbulência económica, apenas 3% delas caiu em 

situação de pobreza, em qualquer momento durante o resto da sua infância 

(por outro lado, 65% das crianças que começaram, em 1989, já em situação 

de pobreza, continuaram a estar sujeitos à situação de pobreza depois da 



recessão ter acabado). Por outras palavras, as crianças que caíram em 

situação de pobreza durante a recessão tiveram uma probabilidade 13 vezes 

maior de virem a sofrer anos adicionais de situação de pobreza na infância, 

depois da economia ter recuperado do que as crianças que não caíram em 

situação de pobreza induzida pela recessão.  

 

CONCLUSÃO  

É claro que cair na situação de pobreza durante uma recessão carrega consigo 

uma possibilidade significativa de pobreza persistente que acompanha uma 

criança mesmo depois de a recessão ter terminado. No entanto, é também 

evidente que uma parte das crianças que sofrem uma situação de pobreza 

induzida pela recessão poderão sair dela depois do fim da recessão e, 

portanto, escapar à maioria das desvantagens de longo prazo que acompanham 

a situação de pobreza na infância. A nossa melhor estimativa, baseada na 

nossa análise dos dados PSID é que, se não fizermos nada, cerca de 60% dos 

3 milhões de crianças que se prevê que sejam vítimas da pobreza durante esta 

recessão irão sofrer uma situação de pobreza persistente ou intermitente, 

que provocará graves danos a longo prazo. Destas, cerca de metade irá ainda 

cair na primeira categoria que é a mais prejudicial.  

Utilizando a nossa análise dos dados PSID, podemos ajustar a nossa 

estimativa para ter em conta o facto de que nem todas as crianças que caem 

na pobreza durante esta recessão ficarão sujeitos em toda a sua extensão 

aos efeitos negativos de longo prazo de se ter caído numa situação prolongada 

de pobreza na infância. Esse ajustamento reduz a nossa estimativa de perdas 

de rendimento de 0,3% do PIB para cerca de 0,17% do PIB, o que representa 

cerca de 22 mil milhões de dólares por ano. 

Considerando apenas os prejuízos a longo prazo sobre as condições de saúde 

e sobre as perdas de rendimentos que são efeitos da situação de pobreza na 

infância e com hipóteses muito conservadoras, os custos anuais futuros de 

permitir que três milhões de crianças adicionais venham a cair numa situação 

de pobreza durante esta recessão ultrapassa, pelo menos, os 35 mil milhões 

de dólares por ano. Durante a vida dessas crianças, esses custos serão 

agregados e representarão um encargo económico total de aproximadamente 

1,7 milhão de milhões de dólares (em dólares de 2008). 

 

 

 



 

 

Anexo 4 D - Perito da ONU para as questões da pobreza diz que as 

políticas do Reino Unido causaram uma miséria desnecessária 

 

Texto composto a partir de: 

1. UN poverty expert says UK policies inflict unnecessary misery 

2.  Excertos de Statement on Visit to the United Kingdom, by Professor 

Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty 

and human rights. 

 

Londres (16 de novembro de 2018) – As políticas do governo do Reino Unido 

e os cortes drásticos nos apoios sociais estão a criar e de forma duradoura 

altos níveis de pobreza e a gerar uma miséria desnecessária num dos países 

mais ricos do mundo, disse hoje um dos peritos em direitos humanos da ONU. 

"A saída iminente do Reino Unido da União Europeia coloca riscos particulares 

para as pessoas em situação de pobreza, mas o governo parece estar a 

considerar a situação como um problema a resolver depois", disse Philip 

Alston, relator especial da ONU sobre pobreza extrema e direitos humanos, 

no final de uma visita de 12 dias ao país. 

Quase todos os estudos têm mostrado que a economia do Reino Unido ficará 

em pior situação após o Brexit. As consequências sobre a inflação, os salários 

reais e os preços ao consumidor conduzirão mais pessoas à pobreza, a menos 

que o governo tome medidas para proteger os mais vulneráveis e substitua o 

atual financiamento da UE para combater a pobreza, afirmou. 

No Reino Unido, 14 milhões de pessoas, um quinto da população, vivem na 

pobreza. 4 milhões destas pessoas estão em mais de 50 por cento abaixo da 

linha da pobreza, e 1,5 milhões são indigentes, não têm meios para poderem 

pagar bens e serviços básicos. Após anos de progresso, a pobreza está a 

aumentar outra vez, sendo estimado que a pobreza infantil irá aumentar 7 

por cento entre 2015 e 2022, os sem-abrigo aumentaram mais de 60 por 

cento desde 2010, e os bancos alimentares multiplicaram-se rapidamente. 

"No quinto país mais rico do mundo, isto não é apenas uma desgraça, mas sim 

uma calamidade social e um desastre económico, no seu conjunto”, disse 

Alston. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23884&LangID=E
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23881&LangID=E
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23881&LangID=E
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23881&LangID=E


"Durante a minha visita falei com pessoas que dependem de bancos 

alimentares e de instituições de caridade para a sua próxima refeição, que 

estão a dormir em sofás na casa de amigos porque não têm abrigo e não têm 

um lugar seguro para os seus filhos dormirem, que venderam sexo por 

necessidade de dinheiro ou de abrigo, crianças que estão a crescer na pobreza 

em situação de pobreza e sem nenhuma segurança quanto ao seu futuro", 

disse Alston. "Também conheci jovens que sentem que os gangues são a única 

maneira de sair da miséria, e pessoas com incapacidades que estão a ser 

informadas de que precisam de voltar a trabalhar ou, caso contrário, perdem 

os seus subsídios, e isto contra as ordens dos seus médicos", disse Alston. 

Sucessivos governos têm presidido ao desmantelamento sistemático da rede 

de Segurança Social no Reino Unido. A introdução do crédito universal e 

reduções significativas no montante e na elegibilidade quanto a diversos 

mecanismos importantes de apoio económico e social têm minado a capacidade 

dos benefícios aliviarem a pressão da pobreza. "A compaixão britânica por 

aqueles que sofrem foi substituída por uma abordagem punitiva, mesquinha e, 

muitas vezes, empedernida", disse Alston. 

"Como um subsídio "digital por omissão", o programa Crédito Universal 

estabeleceu uma barreira online entre as pessoas com pobre literacia digital 

e os seus direitos legais", disse Alston. "E a generalização da abordagem 

“teste e aprenda” trata os requerentes de apoios como cobaias e pode de 

facto causar estragos na vida das pessoas."  

As administrações locais na Inglaterra têm vindo a sofrer uma redução de 49 

por cento em termos reais no financiamento do governo desde 2010, com 

centenas de bibliotecas, de centros comunitários e de centros de juventude 

a serem fechadas e os outros que ficam abertos a serem subfinanciados e 

com espaços públicos e edifícios, incluindo parques e centros recreativos, a 

serem vendidos ao desbarato.  

"Falaram-me repetidas vezes da redução de serviços públicos importantes, 

da perda de instituições que anteriormente teriam protegido pessoas 

vulneráveis, de serviços de cuidados de saúde em situação de rutura, e com 

Administrações locais e administrações descentralizadas esticadas ao 

máximo dada a escassez de meios ", disse Alston. "O setor de voluntariado 

tem feito um trabalho admirável no desempenho dessas funções 

governamentais, mas este trabalho não isenta o governo das suas obrigações."  

"O governo permaneceu num estado de negação, e os ministros insistiram que 

tudo está a correr bem e de acordo com o planeado.," disse Alston. "Apesar 

de ter havido alguns relutantes retoques à política de base, tem havido uma 



firme resistência à mudança em resposta aos muitos problemas que tantas 

pessoas e a todos os níveis me chamaram à atenção."  

Durante a sua visita, o relator especial viajou por nove cidades na Inglaterra, 

Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, e reuniu-se com pessoas afetadas 

pela pobreza, sociedade civil, trabalhadores da linha de frente e com 

representantes dos diversos partidos políticos dos governos locais, 

descentralizadas e do Reino Unido.  

"As políticas governamentais têm infligido desnecessariamente uma grande 

miséria, especialmente sobre os trabalhadores pobres, sobre as mães 

solteiras que lutam contra ventos e marés, sobre as pessoas com 

incapacidades que já estão marginalizadas e sobre milhões de crianças que 

estão encerradas num ciclo de pobreza do qual muitos terão grande 

dificuldade em escapar ", disse Alston. 

__________________________ 

 

Excertos de "Declaração sobre a visita ao Reino Unido, do Professor 

Philip Alston, relator especial da ONU sobre pobreza extrema e direitos 

humanos" 

(...) 

Crédito Universal 

Não há nenhum programa que integre melhor a combinação de subsídios e a 

promoção de programas de austeridade do que o Crédito Universal. Embora 

na sua conceção inicial represente uma grande melhoria no sistema, caiu 

rapidamente no que pode ser chamado de Descrédito Universal. 

O apoio social devia ser um caminho para se sair da pobreza e o programa 

Crédito Universal devia fazer parte central desse processo. Consolidar seis 

subsídios diferentes num só faz sentido, em princípio. Mas numerosos aspetos 

da sua conceção e aplicação sugerem que o Ministério do Trabalho e Pensões 

(DWP) está mais preocupado em fazer poupanças económicas e enviar 

mensagens sobre estilos de vida do que responder às múltiplas necessidades 

das pessoas que vivem com incapacidades, perda de emprego, insegurança 

habitacional, doença e com as exigências de família monoparental. Embora 

alguns inquéritos sugiram que certos requerentes têm experiências positivas 

com o crédito universal, um corpo crescente de estudos deixa claro que 

existem demasiados casos em que o crédito universal está a ser aplicado de 



formas que têm um impacto negativo sobre a saúde mental, as finanças e as 

perspetivas de trabalho de muitos requerentes.  

Além de toda a publicidade negativa sobre o crédito universal nos meios de 

comunicação do Reino Unido e entre os políticos de todas os partidos, ouvi 

inúmeras histórias de pessoas que me contaram sobre as duras dificuldades 

que sofreram com o crédito universal. Quando questionados sobre estas 

dificuldades, os ministros do governo desdenharam quase totalmente as 

questões postas, acusando os adversários políticos de estarem a querer 

sabotar o seu trabalho, ou sugerindo que na verdade eram os media a não 

entenderem nada do sistema e que o crédito Universal estava a ser 

injustamente culpado por problemas que vinham do antigo sistema de 

benefícios. 

O sistema de crédito universal está projetado com um intervalo de cinco 

semanas entre o momento em que as pessoas preenchem com sucesso o pedido 

de elegibilidade e o momento em que recebem os subsídios. Os estudos feitos 

sugerem que este "período de espera", que na verdade muitas vezes chega a 

ser de 12 semanas, empurra muitos que podem estar já em crise a ficarem 

endividados, a terem rendas em atraso e outras sérias dificuldades, 

obrigando-os a abdicarem de comida ou de aquecimento. Dado o atraso, que 

só será parcialmente mitigado por uma concessão recente, não é nenhuma 

surpresa que a maioria dos requerentes procurem "adiantamentos", que por 

sua vez devem ser reembolsados ao Ministério do Trabalho e das Pensões 

(DWP) num tempo relativamente curto. Adicionalmente, as dívidas ao DWP e 

a terceiros podem ser deduzidas dos já escassos pagamentos de crédito 

universal e a uma taxa muito mais elevada do que era o caso com o antigo 

sistema de subsídios. Embora supostamente as deduções sejam limitadas a 

uma taxa máxima de 40% do montante de subsídio de referência pago (que 

vai mudar para 30% daqui a um ano), o governo diz-me que, de facto, podem 

ocorrer recuperações adicionais. Estas recuperações chamadas "deduções de 

último recurso" são para matérias tais como o aluguer, o gás, e os atrasos na 

conta da eletricidade, se isso for considerado ser no melhor interesse de um 

beneficiário ou do seu agregado familiar. 

As razões invocadas para o atraso são inteiramente ilusórias, e a motivação 

parece-me ser uma combinação de economia de custos, de reforçar os fluxos 

de caixa e de querer deixar claro que estar a receber subsídios deve envolver 

dificuldades. Em vez disso, os destinatários são imediatamente envolvidos em 

mais dívidas e, inevitavelmente, lutam fortemente para sobreviver. 

Há, sem dúvida, muitas pessoas que têm beneficiado do sistema de crédito 

universal, e muitos dos funcionários do Centro de Desemprego desempenham 



papéis importantes no apoio e incentivo aos utilizadores dos seus serviços. 

Mas muitos requerentes também sentem que são forçados a ficar de pés e 

mãos atadas por causa deste sistema, a terem de preencher pedidos de 

empregos inúteis e para posições que não correspondem às suas qualificações, 

e terem que aceitar um emprego temporário mal remunerado, simplesmente 

para evitar sanções debilitantes. Um membro do Parlamento do Partido 

Conservador com quem falei criticou o DWP por adotar um estilo de comando 

e de controlo militar em vez de procurar aumentar o nível de autoestima dos 

seus requerentes e de lhes incutir confiança. 

A característica digital-por omissão do crédito universal é altamente 

controversa e uma avaliação detalhada deste aspeto é explicada mais abaixo. 

Quando os requerentes contestam as avaliações que consideram estar 

erradas, há um claro sentido de que o anónimo Orwelliano chamado "tomador 

de decisão" raramente muda a posição que foi contestada. De forma similar, 

muitos observadores consideram que o requisito de que antes de recorrer de 

uma avaliação considerada deficiente a um tribunal deve haver uma fase de 

reconsideração obrigatória, é pouco mais do que uma tática dilatória.  

Uma das principais características do crédito universal envolve a imposição 

de sanções draconianas, mesmo para as infrações que possam ser 

consideradas insignificantes. Inúmeros casos anedóticos foram apresentados 

ao relator especial para ilustrar a natureza dura e arbitrária de algumas das 

sanções, bem como os efeitos devastadores que resultaram de serem 

completamente excluídos do sistema de subsídios por períodos que vão de 

semanas a meses. À medida que o sistema vai crescendo e envelhecendo 

algumas penalizações em breve serão medidas à escala de anos.  

Estatísticas recentes indicam flutuações dramáticas nas sanções, talvez 

refletindo diferentes instruções vindas de cima. Para as pessoas 

desempregadas, entre 6% e 8% sofrem sanções e 31% das sanções foram por 

um período superior a três meses, e um em cada oito foram de mais de seis 

meses. Um livro recente caracterizou as sanções como sendo cruéis, 

desumanas e degradantes, e o inquérito levado a cabo pelo Comité das Nações 

Unidas sobre os direitos das pessoas com incapacidades encontrou "provas 

de violação grave e sistemática dos direitos das pessoas com incapacidades", 

em parte com base no regime de sanções. 

Muitos estudos hoje mostram-nos detalhadamente quais são as duras 

consequências que se verificam no caso dos requerentes vulneráveis que são 

sancionados. No entanto, há uma clara insistência dos departamentos e do 

Ministério, de que não há nenhuma evidência clara que as recentes altas taxas 



de emprego no Reino Unido sejam devidas às sanções, ou que as sanções 

contundentes e duras são superiores às que resultariam da aplicação de 

métodos muito menos prejudiciais para incentivar o cumprimento da 

condicionalidade. Na verdade, as reais lacunas dos dados fornecidos pelo 

DWP sobre as sanções torna difícil a avaliação do novo sistema. O DWP não 

torna públicos os dados sobre as penalizações ventiladas segundo a raça ou a 

origem étnica, e ainda menos sobre outros estatutos dos requerentes tais 

como famílias monoparentais ou de pessoas que se ocupam das crianças. 

Também é impossível determinar a partir dos dados o número de sanções que 

um indivíduo recebeu, por isso não é claro se a duração das sanções é devido 

a sanções consecutivas ou se se trata de uma só sanção mas de maior duração. 

O que é claro daqueles com quem o relator especial falou, é que as sanções 

sucedem-se incutindo medo e ódio ao sistema em muitos dos requerentes.  

O governo diz que está a seguir uma abordagem experimental "teste e 

aprenda" para o crédito universal, mas parece haver um risco não reconhecido 

de que esta abordagem poderá estar a tratar pessoas vulneráveis como 

cobaias e a provocar estragos na vida real das pessoas. "Teste e aprenda" não 

pode ser uma desculpa já de uma década para não se projetar corretamente 

um sistema que se destine a garantir a segurança social de tantos, e isso não 

remedeia sequer os danos provocados àqueles que ficaram atolados no 

endividamento ou que ficaram sem casa ou que foram colocados na 

dependência dos bancos alimentares até que os melhoramentos produzam 

efeito nas suas vidas.  

Enquanto eu falava com as autoridades locais e o sector voluntário sobre os 

seus preparativos para o futuro relançamento do crédito universal, fiquei 

impressionado com o quanto a sua mobilização se assemelhava ao tipo de 

atividade que se poderia esperar para um desastre natural ou de uma 

epidemia sanitária eminentes. Eles têm gasto muitíssimo dinheiro e energia 

para proteger as pessoas do que é suposto ser um sistema de apoio. A Escócia 

insistiu repetidamente com o governo para suspender a implantação do 

Crédito Universal e introduzir certas flexibilidades para os requerentes, tais 

como a possibilidade de receber pagamentos com mais frequência. Esta é uma 

queixa constante, e embora alguns beneficiários estejam satisfeitos com os 

pagamentos mensais, um grande número deles sofre como resultado deste 

sistema  e pode acabar por ir visitar o banco alimentar ou a ter que renunciar 

ao aquecimento apenas para fazer esticar uma quantidade muito pequena de 

dinheiro para que com ela se chegue ao fim-do-mês. Embora o custo tenha 

sido citado pelo DWP como uma justificação para ser inflexível e não reagir 

às pretensões dos requerentes, já foram gastas grandes somas de dinheiro 

na automatização do sistema e não tenho conhecimento de qualquer 



estimativa precisa do cálculo de custos para justificar a resistência à 

implementação desta reforma. 

(...) 

O emprego como a panaceia para a pobreza 

O governo diz que o trabalho é a solução para a pobreza e aponta para tal o 

registo elevado das taxas de emprego como prova de que o país está a 

caminhar na direção certa. Mas estar empregado não faz magicamente 

ultrapassar a pobreza. A pobreza no trabalho é cada vez mais comum e quase 

60% dos que estão na pobreza no Reino Unido vivem em famílias onde alguém 

trabalha. Há 2,8 milhões pessoas a viverem na situação de pobreza em 

famílias onde todos os adultos trabalham em tempo integral. Famílias com 

dois familiares a trabalhar em tempo integral com o salário mínimo nacional 

vivem ainda com 11% de rendimento a menos do que o que é necessário para 

criar uma criança. Uma pessoa disse-me mesmo: "Eu conheço pessoas que 

estão a trabalhar em cinco empregos para ganhar o salário mínimo nacional, 

que não é um salário decente." 

Baixos salários, empregos inseguros e contratos de zero horas significam que 

apesar do registo recorde de desemprego existem ainda 14 milhões de 

pessoas a viverem na pobreza. Os ministros do governo referem que apenas 

3% da força de trabalho tem contratos de zero horas, sem benefícios ou 

proteção. Mas isso equivale a quase 1 milhão de trabalhadores e um grande 

número deles estará entre os membros mais vulneráveis da sociedade. E a 

Equalities and Human Rights Commission verificou que 10% dos trabalhadores 

com mais de 16 anos estão em emprego precário. Os empregos nem sequer 

são uma garantia contra a necessidade de as pessoas irem aos bancos 

alimentares. O Trussell Trust disse-me que uma em cada seis pessoas 

referidas nos seus bancos alimentares está a trabalhar. Um pároco disse-me: 

"a maioria das pessoas que vêm ao nosso banco alimentar estão a trabalhar.... 

Enfermeiros e professores estão também a vir ao nosso banco alimentar." 

 

O Golpe mais duro  

Os custos da austeridade incidiram desproporcionadamente sobre os pobres, 

as mulheres, as minorias raciais e étnicas, as crianças, as famílias 

monoparentais e as pessoas com incapacidades. As mudanças de impostos e 

subsídios desde 2010 foram fortemente regressivas e a política de 

austeridade fez o seu maior número de vítimas naqueles que estão em piores 

condições para a suportar. O governo diz que o trabalho árduo de todos 



compensou, mas de acordo com a Equalities and Human Rights Commission, 

enquanto os 20% das famílias de menos rendimentos terão perdido em média 

10% do seu rendimento até 2021/22 como resultado dessas mudanças, os 

rendimentos de topo continuarão a melhorar a sua posição. De acordo com um 

estudo feito em 2017 pelo Runnymede Trust and Women's Budget Group, 

como resultado de mudanças de impostos, subsídios e despesa pública de 2010 

a 2020, as famílias negras e asiáticas situadas no grupo dos 20% de menores 

rendimentos sofrerão a redução média mais importante nos seus padrões de 

vida, caindo cerca de 20%. 

 

(i) Mulheres 

As mulheres são particularmente afetadas pela pobreza. As reduções nos 

serviços de assistência social traduzem-se num aumento da carga dos 

principais prestadores de cuidados que são desproporcionadamente mulheres.  

No quadro do programa Crédito Universal, os pagamentos únicos a um 

agregado familiar inteiro podem enraizar e aprofundar uma dinâmica 

problemática e frequentemente de género no seio de um casal, em particular 

pelo facto de se dar o controlo dos pagamentos a um só dos parceiros 

financeira ou fisicamente abusador. As mudanças no apoio às famílias 

monoparentais também afetam desproporcionadamente as mulheres, que 

compõem cerca de 90% das famílias monoparentais e, em Agosto deste ano, 

dois terços dos beneficiários do programa Crédito Universal cujos subsídios 

estavam condicionados a um valor limite eram chefes de família 

monoparentais. Os pensionistas celibatários são também eles que contribuem 

para o aumento na pobreza dos pensionistas, e é significativamente mais 

provável que a maioria sejam mulheres. 

(ii) Crianças 

Muitas das recentes alterações ao apoio social no Reino Unido têm efeitos 

díspares sobre as crianças, nomeadamente a política profundamente 

problemática de dois filhos, a exceção escandalosa de estupro e o limite para 

as prestações sociais. A Equality and Human Rights Commission (Comissão de 

igualdade e direitos humanos) prevê que mais de 1,5 milhões de crianças irão 

cair na pobreza entre 2010 e 2021/22, como resultado das mudanças nos 

subsídios e impostos, o que significa um aumento de 10%, de 31% para 41%.  

As sanções contra os pais podem ter consequências inesperadas sobre os seus 

filhos. De acordo com a Social Metrics Commission, quase um terço das 

crianças no Reino Unido vivem em situação de pobreza. Depois de anos de 

progresso, a pobreza infantil está novamente a subir, e estima-se que 



continue a aumentar de forma acentuada nos próximos anos. De acordo com 

Child Poverty Action Group (o Grupo de Ação para a Pobreza Infantil) o 

subsídio para as crianças perderá cerca de 23% do seu valor real entre 2010 

e até 2020, devido à atualização subinflacionada e ao congelamento atual. E 

os empregos mal pagos, assim como a estagnação salarial, têm um efeito 

direto sobre as crianças, com as famílias onde dois adultos ganham o salário 

mínimo ainda a ficarem muito aquém do rendimento adequado necessário para 

criar uma criança. Devido às mudanças nos subsídios e impostos, a Equality 

and Human Rights Commission estima que a taxa de pobreza para as crianças 

a viverem em lares de famílias monoparentais saltará até 2022 para um 

chocante valor de 62%.  

 

(iii) Pessoas com incapacidades 

Quase metade dos que estão na pobreza, 6,9 milhões de pessoas, são de 

famílias em que alguém tem uma incapacidade. As pessoas com incapacidade 

têm mais probabilidade de estar em situação de pobreza, de estarem 

desempregados, de terem um emprego precário ou de estarem 

economicamente inativas. Eles também foram alguns dos mais duramente 

atingidos pelas medidas de austeridade. Em consequência das mudanças na 

política de subsídios e dos impostos desde 2010, estima-se que algumas 

famílias com incapacidades irão perder até 2021/22 cerca de 11.000 libras 

em média, ou seja mais de 30% do seu rendimento anual. As pessoas com 

incapacidades com quem falei disseram-me repetidas vezes que as avaliações 

sobre subsídios eram superficiais e de desdém para com os requerentes, e 

que levaram a conclusões que contradizem os conselhos clínicos.  

 

(iv) Pensionistas 

Apesar das proteções oferecidas pela fechadura tripla, a pobreza dos 

pensionistas começou a subir após décadas de declínio. Entre 2012/13 e 

2016/17, o número de pensionistas que vivem na pobreza cresceu de 300.000. 

Ficou bem claro para mim através de uma série de observações e também 

através de poderosos testemunhos pessoais, que um grupo de mulheres 

nascidas na década de 1950 foi particularmente atingido por uma mudança 

abrupta e mal faseada quanto à idade na idade de passagem à reforma na 

função pública que passou dos 60 para 66 anos. O impacto das mudanças na 

idade de aposentação age fortemente como severa penalização para aqueles 

que estavam à beira da passagem à reforma e que tinham expectativas bem 

fundamentadas de passarem à fase seguinte das suas vidas, em vez de serem 



mergulhadas na força de trabalho ativa para a qual muitos deles estavam mal 

preparados e para a qual não se poderia razoavelmente esperar que se 

ajustassem sem qualquer formação prévia. 

(...) 

 

Conclusão  

A experiência do Reino Unido, especialmente desde 2010, sublinha a 

conclusão de que a pobreza é uma escolha política. A austeridade poderia 

facilmente ter poupado os pobres, se tivesse existido a vontade política para 

o fazer. Havia recursos disponíveis para o Tesouro no último orçamento que 

poderia ter transformado a situação de milhões de pessoas que vivem na 

pobreza, mas a escolha política foi feita para, em vez disso, passar a financiar 

cortes de impostos para os ricos. 

Foi um filósofo britânico, Thomas Hobbes, que memoravelmente escreveu 

que, sem um contrato social, a vida fora da sociedade seria "solitária, pobre, 

desagradável, brutal e curta." O risco é que, se as políticas atuais não 

mudarem, esta é a direção para que se está a levar os assalariados de baixos 

rendimentos e as pessoas pobres. As taxas de isolamento e de abandono 

dispararam nos últimos anos e as taxas de expectativa de vida estagnaram no 

Reino Unido, com as últimas estatísticas a mostrarem uma queda acentuada 

na melhoria anual que se tem verificado desde que começou a haver registos 

relativamente a estas situações e uma queda efetiva para determinados 

grupos. 

A compaixão e a preocupação mútua que desde há muito faz parte da tradição 

britânica foram externalizadas. Ao mesmo tempo, muitos dos lugares públicos 

e instituições que anteriormente reuniam comunidades, como bibliotecas, 

centros comunitários e recreativos assim como parques públicos, têm sido 

constantemente desmantelados ou minados nas suas funções. Nas suas 

análises sobre o Orçamento, o Tesouro e o governo repetem constantemente 

o refrão de que a política orçamental deve "evitar sobrecarregar a próxima 

geração". A mensagem é que o fardo da dívida deve ser pago agora. O 

problema é que as perspetivas da próxima geração já estão sendo gravemente 

prejudicadas pelo desmantelamento sistemático das políticas de proteção 

social aplicadas desde 2010. 

As negociações em torno de Brexit apresentam uma oportunidade para fazer 

o ponto da situação atual e para re-imaginar o que este país deve representar 

e como é que protege a sua população. O reconhecimento legislativo dos 



direitos sociais deve ser uma parte central dessa re-imaginação. E a inclusão 

social, em vez de aumentar a marginalização dos trabalhadores pobres e das 

pessoas com incapacidade para o trabalho, deve ser o princípio orientador da 

política social. 

O Reino Unido deve introduzir uma medida única da pobreza e da segurança 

alimentar. 

O governo deve iniciar uma avaliação especializada do impacto acumulado das 

decisões fiscais e da despesa pública que foram tomadas desde  2010, e deve 

dar prioridade à reversão de medidas particularmente regressivas, incluindo 

nestas o congelamento de  subsídios, o limite de duas crianças com direito a 

subsídio, o teto para os subsídios e a redução do subsídio de habitação no 

caso das casas de renda social subocupadas. 

O governo deve assegurar que as administrações regionais ou locais 

disponham dos fundos necessários para combater a pobreza a nível 

comunitário e que tenham em conta as necessidades e as bases fiscais em 

curso na análise de financiamento equitativo, dita Fair Funding Review. 

O Ministério do Trabalho e das Pensões deve levar a cabo uma análise 

independente sobre a eficácia das reformas da condicionalidade da ajuda 

social e das sanções introduzidas desde 2012, e deve imediatamente dar 

instruções aos respetivos serviços para explorarem vias mais construtivas e 

menos punitivas para incentivar o respeito das reformas acima enumeradas.  

O intervalo de cinco semanas para receber os subsídios via programa Crédito 

Universal deve ser eliminado, os pagamentos separados devem ser feitos aos 

diferentes membros do agregado familiar, e os pagamentos semanais ou 

quinzenais devem ser facilitados. 

Os transportes, especialmente nas zonas rurais, devem ser considerados um 

serviço essencial, equivalente à água e à eletricidade, e o governo deve 

regulamentar o sector na medida do necessário para assegurar que as pessoas 

que vivem nas zonas rurais sejam adequadamente servidas. Deixar as pessoas 

abandonadas ao mercado privado em relação a um serviço que afeta todas as 

dimensões do seu bem-estar básico é incompatível com os requisitos de 

direitos humanos. 

À medida que o país se move em direção ao Brexit, o governo deve adotar 

políticas destinadas a garantir que o fardo económico que daí resulta não seja 

suportado pelos seus cidadãos mais vulneráveis. 


