
I.ntrodução

Entre nós, a década de oitenta há-de ficar marcada pela afirmação de opções políticas com sustentação
ideológica de espírito neoliberal, assentes na prevalência da organização microeconómica privada, em detri-
mento da gestão socializada e colectiva dos meios de produção. Recordemos as experiências dos EUA, Reino
Unido e a queda do muro de Berlim.

Temos falado neste seminário em internacionalização e globalização. O tema das privatizações coloca-nos
dentro de um outro tema, profundamente interpenetrado com aqueles: a liberalização.

Alguns, como é o caso daqueles que sustentam o actual Governo, procuraram — e procuram —, contudo,
conciliar as opções de liberalismo económico com visões humanizadas, não individualistas ou tecnocráticas
da sociedade.

Esta nova cultura política/económica criou condições favoráveis à redução da intervenção do Estado na
economia, e em particular à minimização da sua presença no âmbito do sector empresarial.

Neste contexto, as privatizações passaram então a ser encaradas como uma importante e imprescindível
contribuição para uma mais eficiente e eficaz distribuição de recursos na economia, não só por via da trans-
ferência da propriedade e da gestão de activos empresariais do Estado para a esfera privada, mas também —
e através dela — pelo estímulo que induzem à dinamização e reestruturação interna do sector empresarial do
Estado.

A revisão constitucional de 1989, introduzindo a possibilidade de alienação pelo Estado das empresas nacio-
nalizadas depois de 1974, não só acolheu tais concepções político-económicas, como viria a ter uma signifi-
cativa incidência ao nível da reconstrução dos mecanismos de mercado na área económica em geral e em
particular na esfera financeira.

Na verdade, já antes, ao tempo do Governo do chamado Bloco Central — quer com a revisão constitucional
de 1982, quer com a alteração da Lei de Delimitação dos Sectores, através do Decreto-Lei nº 406/83, de 19 de
Novembro, — se haviam dado passos significativos no sentido da abertura à iniciativa privada de investimen-
tos nos sectores bancário, segurador, adubeiro e cimenteiro.

Foi sem dúvida um passo importante no sentido da transformação estrutural do tecido económico nacional.
Permaneciam contudo restrições às reprivatizações.

Apenas com a aprovação da Lei nº 71/88, de 24 de Maio, foi criado o primeiro enquadramento legal necessá-
rio para dar início ao processo de reorganização da actividade económica através da alienação de participa-
ções públicas. Na sequência desta Lei, foi aprovada uma outra — a Lei nº 84/88, de 20 de Julho — que veio
permitir a transformação das empresas públicas em sociedades anónimas de capitais públicos: estava dado o
pontapé de saída para as reprivatizações.

Havia contudo ainda a restrição constitucional que apenas permitia a alienação de posições minoritárias,
obrigando o Estado a manter o controlo absoluto da empresa.

É com este enquadramento que, durante 1989, se iniciam os processos de reprivatização parcial da Unicer, no
sector cervejeiro, e do Banco Totta & Açores, da Aliança Seguradora e da Tranquilidade, no sector financei-
ro.

Seria, contudo, com a revisão constitucional de 1989 e a subsequente Lei Quadro das privatizações, de Abril
de 1990, que se constituiria em Portugal — finalmente — um verdadeiro quadro legal propiciador da substi-
tuição estruturante e estruturadora do Estado por agentes económicos privados em importantes sectores da
nossa economia.

II. Objectivos e Modelos de Reprivatização

Este quadro legal veio instituir um conjunto de objectivos que respeitam ao Estado como agente económico,
ao funcionamento da economia nacional e das suas unidades produtivas — alguns dos quais potencialmente
incompatíveis entre si, pelo que susceptíveis de graduação diversa operação a operação.

O objectivo principal das reprivatizações é operar a transferência dos centros de decisão económica para a
esfera do sector privado e garantir a formação de adequados níveis de concorrência indutores de uma eficiente
afectação de recursos.



Visa-se, assim, reduzir o peso do Estado na economia.

Importa, contudo, notar que, ao nível do sector empresarial, a redução do peso do Estado na economia não se
realizará apenas pela via de reprivatizações indutoras da diminuição dos interesses económicos accionistas do
Estado. A prossecução deste objectivo — como não nos temos cansado de repetir — exige também a
minimização do esforço de canalização de recursos públicos na manutenção da actividade remanescente do
sector empresarial do Estado.

Além disso, a redução do peso do Estado na economia não se opera só pela actuação ao nível do sector
empresarial do Estado. Também a contenção e redução do nível de endividamento do Estado — sendo um
objectivo em si mesmo — concorre para a prossecução daquele intento.

O desenvolvimento do mercado de capitais é outro dos objectivos primordiais consagrados para as
reprivatizações — a que o actual Governo tem sido particularmente sensível. A ideia subjacente é a de que,
com o prosseguimento das reprivatizações, será alargada a oferta de acções, proporcionando aos investidores
que canalizam as suas poupanças para o mercado nacional a hipótese de constituição de carteiras sectorialmente
equilibradas, alargando-se a dimensão ou capitalização bolsista, tornando mais atractiva e diversificada a
subscrição de títulos de rendimento variável e atraindo capital estrangeiro, além de criar maiores e melhores
alternativas de colocação no país às poupanças nacionais que buscam no exterior aplicações de qualidade.

Um outro objectivo fundamental da intervenção reprivatizadora consiste na modernização das unidades eco-
nómicas e o aumento da sua competitividade, o que muitas vezes exige quer um esforço de reestruturação
quer de regulação sectorial amplo.

Evidentemente, a defesa dos interesses accionistas e patrimoniais do Estado, consubstanciada não só na
tentativa de obtenção do melhor preço na alienação das suas posições accionistas, mas também na busca de
soluções que maximizem o valor das posições accionistas remanescentes, constitui um objectivo que tem de
estar presente em todo o processo de privatizações.

As ofertas em bolsa de valores e as subscrições públicas, sejam no mercado nacional, sejam simultaneamente
no mercado doméstico e no mercado internacional, conjuntamente com os concursos públicos são as modali-
dades de privatização privilegiadas pelo legislador. Todavia, não se exclui a utilização da venda directa,
sempre que — numa avaliação caso a caso — se conclua pela sua maior adequabilidade.

No que concerne à aplicação das receitas, a Lei exige a sua canalização para a amortização da dívida pública
ou da dívida do sector empresarial do Estado, o cumprimento do serviço da dívida das nacionalizações e a
realização de novas aplicações de capital no sector produtivo.

III. Breve História das Privatizações

Concluído este breve enquadramento das reprivatizações, permitam-me que — também de modo breve como
exige o pouco tempo disponível — proceda a uma rápida síntese da história das reprivatizações em Portugal
e em particular proceda a uma apresentação sintética do Programa de Privatizações do actual Governo.

De 1987 até hoje, concretizaram-se 159 operações de privatização que originaram um encaixe global de 1842
mil milhões de contos, se considerados os 112 milhões de contos destinados a aumentos de capital das própri-
as empresas privatizadas.

Foram — consequentemente — muitas as empresas e os sectores de actividade já abrangidos pelas operações
de privatização. Todavia, apesar desta diversidade o sector onde as privatizações assumiram uma importân-
cia particular, quer pelo volume das operações quer pelas alterações estruturais que estimularam, foi o sector
financeiro.

As privatizações das chamadas utilities, exigindo reformas estruturais, designadamente ao nível da regulação
sectorial e da reestruturação e equilíbrio financeiro das unidades empresariais, foram sendo proteladas em
detrimento do sector financeiro e de algumas empresas industriais de boa qualidade ou de reduzida dimensão.

Na realidade, quase metade da receita total das privatizações teve origem no sector financeiro: 41 por cento,
no sector bancário, e nove por cento, no sector segurador.

Constata-se, assim — repito — que, indiscutivelmente, o sector mais abrangido com a intervenção
reprivatizadora foi, até agora, o sector financeiro.

Igualmente com grande expressão regista-se a importância dos sectores de telecomunicações — responsável
por cerca de 16 por cento das receitas totais — e o sector cimenteiro — a que se atribui 13 por cento do
encaixe global.



IV. Privatizações com o XIII Governo — 1996

Com efeito, cumprindo o seu programa e respeitando a legislação vigente — em particular a Constituição e a
Lei nº 11/90, de 5 de Abril — o XIII Governo Constitucional aprovou o Programa de Privatizações para o
biénio 1996/97, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 21/96, de 5 de Março.

Ao elaborar, aprovar, publicar e dar cumprimento a um tal Programa, o Governo proporcionou aos mercados
e aos agentes económicos em geral um quadro de referência quanto aos objectivos a cumprir e à estratégia a
seguir no domínio das privatizações e reprivatizações.

Na execução do referido Programa de Privatizações foram já concluídas várias operações. Em 24 de Abril,
foi concluída — mediante venda directa — a privatização de 99 por cento do capital social da Companhia
Nacional de Petroquímica, tendo os restantes um por cento do capital sido objecto de uma Oferta Pública de
Venda (OPV) concretizada em Outubro e destinada aos trabalhadores da empresa, pequenos subscritores e
emigrantes.

Em 11 de Junho, concretizou-se a segunda fase de privatização da Portugal Telecom. Nesta operação regis-
tou-se uma procura que excedeu a totalidade do capital social da empresa quando estavam em oferta apenas
23,7 por cento do respectivo capital, tendo o encaixe bruto ascendido a cerca de 145 milhões de contos. O
respectivo aftermarket decorreu de forma exemplar, fortalecendo a confiança dos agentes económicos nacio-
nais e estrangeiros no Programa de Privatizações e no mercado de valores mobiliários nacional.

Foi igualmente dada concretização à segunda fase de privatização do grupo financeiro do Banco de Fomento
e Exterior, mediante concurso público destinado à alienação de 65 por cento do capital social daquele Banco,
tendo a respectiva sessão pública de determinação do vencedor ocorrido em 28 de Agosto.

Em 18 de Outubro concluiu-se a segunda fase de dispersão das acções representativas do capital social da
Cimpor. Tratou-se, igualmente, de uma grande operação com colocação nacional e internacional de assinalável
sucesso.

Também a Tabaqueira entrou em privatização, mediante concurso público para a alienação de 65 por cento do
respectivo capital social, o qual se concluiu no final de 1996.

Ainda em 1996, concluíram-se as privatizações do Banco Totta & Açores, da Agroquisa e do Banco Comer-
cial dos Açores.

Ao nível das receitas de privatização, o encaixe global atingiu 473,5 milhões de contos, excedendo dessa
forma o valor inicialmente previsto que era de 380 milhões de contos.

Em todas as operações concretizadas foram respeitados — em graus diversos consoante a especificidade das
empresas e dos sectores de actividade — os objectivos definidos na Lei 11/90 e no Programa de Privatizações
1996/97.

Adicionalmente, as privatizações concretizadas em 1996 subordinaram-se a princípios coerentes de transpa-
rência, isenção, rigor e funcionalidade económico-social. Valorizou-se o reforço da competitividade da econo-
mia portuguesa, designadamente pela via da dinamização do mercado de capitais, e avançou-se no domínio da
reestruturação de alguns sectores produtivos da economia nacional e da melhoria da situação financeira de
algumas das empresas ainda incluídas no sector público.

No domínio da reestruturação sectorial, os esforços concentraram-se na regulamentação e regulação do sec-
tor da energia eléctrica, e no reenquadramento dos sectores dos aeroportos e da navegação aérea, tendo em
vista as futuras privatizações da EDP e da ANA.

Com estes e outros esforços de regulação sectorial visa-se que das operações já concretizadas resultem bene-
fícios inerentes à transição da propriedade, da gestão e da iniciativa empresarial para a esfera privada da
economia, e que esses benefícios aproveitem não só aos novos accionistas (privados) pela via da valorização
consistente do capital aplicado, mas também aos consumidores mediante a partilha nos preços dos ganhos de
eficiência e na melhoria dos produtos e serviços prestados, e ainda aos trabalhadores por força da constante
melhoria dos seus rendimentos e condições de trabalho.

V. Privatizações com o XIII Governo — 1997

Em 1997, será dada continuidade ao Programa de Privatizações do actual Governo. Relativamente ao univer-
so das empresas privatizáveis, ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, as privatizações — como já
referido — centrar-se-ão sobre empresas não financeiras, designadamente a EDP, a ANA, a Petrogal, a Brisa,
a Portucel, e a Quimigal.



Ao nível das receitas previsíveis, caso os mercados de capitais e as taxas de juro evoluam conforme o espera-
do, prevê-se que o encaixe das privatizações proporcione dotar o Fundo de Regularização da Dívida Pública
de 410 milhões de contos, cujo destino final se repartirá entre amortização de dívida pública e realização de
novas aplicações de capital no sector produtivo.

A calendarização e a concretização das diferentes operações de privatização, ao longo de 1997, obedecerão
ao interesse de que se revestem tanto para a modernização e competitividade da economia nacional, como
para a redução do peso financiamento e do endividamento público. Procurar-se-á, assim, compatibilizar os
interesses do Estado com a capacidade de absorção dos mercados de capitais nacionais e internacionais, tendo
também em conta os ciclos económicos dos diferentes sectores de actividade.

O processo de privatizações, para além de contribuir para a redução do peso do Estado na economia consti-
tuirá assim um importante factor de modernização do nosso tecido produtivo e de dinamização do mercado de
capitais.

A credibilidade conquistada pelo programa de privatizações em curso tem constituído também um impor-
tante factor de afirmação da economia nas praças financeiras internacionais tendo suscitado um grande
interesse e, direi mesmo, atracção da parte dos investidores


