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Carlos Soares, da Associa-
ção das Famílias Numerosas, 
e Rodrigo Pinto Barros, pre-

sidente da Associação Portu-
guesa de Hotelaria Restaura-
ção e Turismo (APHORT), 
sentaram-se à mesma mesa 
para falar dos efeitos que a 
crise e as medidas de contro-
lo do défice vão ter nas em-
presas e nas famílias.

À falta de emprego e à di-
ficuldade no crédito, soma-
se agora o aumento da carga 
fiscal e dos impostos como 
solução para diminuir o 
défice. O IVA vai subir, logo, 
tudo vai ser mais caro. E se 
é verdade que o 1% de au-

mento poderá não se sentir 
em muitos produtos, quan-
do se trata de gerir uma fa-
mília de dez pessoas todos 
os cêntimos contam. Carlos 
Soares tem oito filhos, com 
idades entre os 18 e os 7 
anos. O dia-a-dia, mesmo 

Famílias e empresas asfixiadas 
com novas medidas do governo
Crise  ∑ Poupança parece ser a única solução para minimizar os danos

Menu
Carlos Soares é o responsável no Porto 
pela Associação das Famílias Numerosas. 
Licenciou-se em Medicina em 1989 pela Fa-
culdade de Medicina do Porto. É médico do 
exército na reserva e pai de oito filhos. Vive 
em Vila Nova de Gaia.
Rodrigo Pinto Barros é presidente da As-
sociação Portuguesa de Hotelaria Restau-
ração e Turismo e presidente do Conselho 
de Administração do Hotel Praia Golfe, em 
Espinho. É licenciado em Gestão pela Facul-
dade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Fez 
uma pós-graduação em Gestão do Desporto 
na Universidade Católica, É pai de três filhos 
e vive no Porto.
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O que se disse 
ao almoço...

IVA Preço dos produtos 
não deve aumentar

sem crises e depressões 
económicas, é uma aven-
tura. “Quem tem muitos 
filhos tem que trabalhar 
mais para ganhar mais 
dinheiro”, assegura este 
médico do exército. Du-
rante cerca de sete anos, 
Carlos não podia sequer 
ir dormir a casa por causa 
do trabalho. “Havia cin-
co dias por semana em 
que eu não ia a casa por-
que tinha contas para pa-
gar”. Durante oito anos 
não teve férias, trabalhou 
ininterruptamente, mês 
após mês. Vida difícil 
para quem olha de fora, 
mas cheia de compensa-
ções para quem, como 
Carlos, abre um sorriso 
para dizer que “os bebés 
são lindos”.

POUPANÇA É PALAVRA 
DE ORDEM

Agora mais do que nun-
ca vai ser preciso poupar, 
fazer contas, equilibrar 
os custos e as despesas. 
“Este aumento do IVA vai 
afectar em muitas famí-
lias, mas umas vão ficar 
mais admiradas do que 
outras”, admite o médi-
co, que considera que o 
IRS deveria ter em conta 
o rendimento per capita 
das famílias e não o ren-
dimento global. “Um ca-
sal com um filho que au-
fira, em conjunto, três mil 

euros por mês, tem dispo-
nível cerca de mil euros 
para cada membro da fa-
mília. Se o mesmo casal 
tiver oito filhos, essa ver-
ba disponível desce para 
os 300 euros”. 

Carlos Soares é o úni-

co médico português que 
tem o curso de operações 
especiais. Já fez missões 
no Congo, no Senegal 
ou na Guiné, mas a pro-
le obrigou-o a deixar es-
sas aventuras. “Quando 
ia para fora, em missão, 
tinha que deixar de fazer 
os outros trabalhos que 
me permitem pagar as 
contas. E quando voltava 
ninguém me garantia que 
esses trabalhos estives-
sem à minha espera”. Por 
isso passou à reserva, mas 
diz que tem saudades…

O outro convidado do 
almoço do GRANDE 
PORTO não pertence 

à Associação das Famí-
lias Numerosas, mas po-
dia. Rodrigo Pinto Bar-
ros tem três filhos, o que 
já lhe permitia inscrever-
se nesta associação que 
existe desde 1999 e que 
tem cerca de dez mil as-
sociados. 

EMPRESAS ESTÃO 
ASFIXIADAS

Rodrigo Pinto Barros 
está à frente do destino 
da APHORT e conhe-
ce bem os problemas 
dos hotéis e restaurantes 
associados. “As empre-
sas estão muito mal. A 
diminuição nos rendi-
mentos das famílias afec-
ta muito as empresas. Se 
as pessoas não têm di-
nheiro para gastar as em-
presas ressentem-se”. O 
aumento nas tarifas da 
água e da electricidade 
representam um encargo 
adicional “e consomem 
dinheiro que poderia ser 
usado em investimento 
ou em formação dos re-
cursos humanos”. O pre-
sidente da APHORT ga-
rante que, “nos últimos 
dois anos a maioria das 
empresas só se preocupa 
em sobreviver”, e chama 
ainda a atenção para a re-
tracção no investimento. 
“Quem tem dinheiro está 
com medo e não investe. 
O dinheiro não circula”.

A falta de confiança é um 
dos problemas que atormen-
ta os mercados e as empre-
sas. As famílias deixaram 
de ter dinheiro para gastar, 
logo, houve uma diminuição 
drástica no consumo. O Go-
verno, ainda em 2009, lan-
çou um pacote de medidas 
de apoio às empresas, que 
segundo Rodrigo Pinto Bar-
ros, presidente da APHORT, 
não surtiram grande efeito. 
“Os incentivos nunca che-
garam verdadeiramente às 
empresas instaladas. A pri-
meira alínea obriga a que a 
empresa tenha três anos de 
resultados positivos em ba-
lanço. Ora, quem tem esses 
resultados não precisa de 
ajuda!”. 

Apesar do aumento do 
IVA se verificar em todos os 
escalões, o dirigente acredi-
ta que esse aumento não se 
vai reflectir no preço de to-
dos os produtos. “Acho que 
não vai haver um aumento 
generalizado. No supermer-
cado os preços vão reflectir 
o aumento do IVA, o mes-
mo, se calhar, não aconte-
cerá num café”. 

O empresário assegura 
que o sector quer contri-
buir para o esforço nacio-
nal de superar a crise e di-

minuir o défice, e que, para 
já, não estão a pensar em 
formas de protesto. Deixa, 
contudo, um aviso ao go-
verno: “Vamos exigir que 
o Governo tome medidas 
para diminuir a despesa. Foi 
esse o compromisso e va-
mos estar atentos. Se isso 
não acontecer, então vamos 
ter problemas”.

SEGREDO É POUPAR
Pinto Barros diz que só 

agora é que os portugueses 
estão a perceber “o que é 
passar fome”. “Isso já acon-
teceu no nosso País, mas 
já foi há muito tempo. Mas 
esse tempo está a voltar”. 

Contra tempos de priva-
ção a solução apresentada 
pelo empresário é a pou-
pança. “É preciso poupar e 
ensinar os jovens, os nos-
sos filhos a poupar. A gera-
ção mais nova tem que as-
similar esse tipo de valo-
res. os tempos mudaram”, 
assegura o presidente da 
APHORT. 

O responsável mostrou-
se ainda preocupado com  
as consequências sociais 
do desemprego. “Temo que 
no futuro aumento o peque-
no furto e que haja alguma 
convulsão social”  .

CARLOS SOARES
“Quem tem mais filhos tem 
que trabalhar mais. Não tem 
outra hipótese de pagar as 
contas”

RODRIGO P. BARROS
“Hoje em dia as empre-
sas só querem sobreviver. 
Quem tem dinheiro deixou 
de investir porque não há 
confiança”

CARLOS SOARES
“Nesta altura todos andam 
atrás dos preços. Não são 
só os mais necessitados que 
procuram os preços mais 
baixos”

RODRIGO P. BARROS
“Os incentivos do Governo 
nunca chegaram às empre-
sas instaladas”

CARLOS SOARES
“Não estou mais preocupa-
do agora. Em 2005, já com 
oito filhos, tive que pagar 
5600 euros de IRS. Fiquei 
doido”

RODRIGO P. BARROS
“A despesa pública tem que 
diminuir, senão não vale a 
pena todo este esforço. Va-
mos estar atentos à acção 
do Governo”

CARLOS SOARES

Famílias vão viver 
tempos difíceis e 
algumas não vão 
aguentar

RODRIGO P. BARROS

Quem tem dinhei-
ro deixou de in-
vestir e o dinheiro 
deixou de circular

Presidente da 
APHORT diz que 
empresas estão 
asfixiadas e que 
só pensam em 
sobreviver à crise
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DIFERENÇAS À MESA

CRISE 
ASFIXIA 
FAMÍLIAS E 
EMPRESAS
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