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Chile, 4 de Novembro de 1980: a Junta de Governo (Ditadura desde o golpe de Estado de 11 de 

Setembro de 1973), por decreto (D.L. 3500), estabelece um novo sistema de aposentação – de-

nominado Administradora de Fundos de Pensões (AFP) – e, mediante pressões e artimanhas, 

obriga a maioria dos trabalhadores a aceitá-lo. 

As antigas Caixas de Previdência vão desaparecendo paulatinamente e, em 1988, foi decretada a 

anexação das Caixas sobreviventes ao INP (Instituto Nacional de Previdência), hoje IPS (Insti-

tuto de Previdência Social). 

Na transição do século XX para o XXI, já havia sinais de que o sistema de AFP não era uma 

panaceia e começaram a notar-se os seus aspectos negativos. 

Em 2002, foram implementados no sistema os “multifundos”, que segmentam os investimentos 

segundo o risco, o que provoca em 2008 perdas milionárias, devido à crise mundial dos 

“subprimes” (1). 

Esta situação e o facto de ser um sistema de capitalização individual de aforro forçado, condena 

cada trabalhador a uma velhice de miséria, em que o trabalhador não tem a opção de gerir o seu 

dinheiro, não pode reagir às flutuações da Bolsa mundial, e portanto vê com impotência desapa-

recerem as suas poupanças, ficando condenado a uma velhice de miséria. 

As vozes que se levantaram a denunciar as falhas do sistema de previdência imposto pela força 

– cujo ideólogo foi Piñera Echeñique, economista da Direita Chilena – eram rapidamente aba-

fadas pela casta política no poder, mas pouco a pouco foram ganhando força. 

É importante assinalar que as vozes mais críticas surgiram no mundo sindical, sendo a mais re-

presentativa a da Confederação Bancária do Chile, com o seu emblemático líder Luis Mesina à 

cabeça (Sec.-Geral desde 2004). 

No início da década de 2000 começa a gerar-se uma resistência. Esta fortaleceu-se com a crise 

económica que provocou grandes perdas nos Fundos de previdência. E aumentou com o des-



contentamento dos primeiros trabalhadores deste sistema que se reformaram: ao comparar com 

o sistema antigo (houve trabalhadores que resistiram à mudança e permaneceram no antigo, no 

INP) constata-se uma grande diferença, com muitos trabalhadores a passar de uma vida tranqui-

la para uma vida de miséria com grandes problemas de subsistência, saúde, etc., sendo obriga-

dos a continuar a trabalhar até aos últimos anos de vida. 

Em 2013, algumas organizações sindicais decidem formar a Coordenadora Nacional “NÃO 

mais AFP”, que nessa época realizou dois Congressos Nacionais e cresceu muito, contando com 

inúmeros Coordenadores Regionais, Comunais e de Bairro. 

Há poucas semanas rebentou o escândalo da pensão milionária atribuída a uma empregada da 

Polícia ligada ao PS – a gota que fez transbordar o copo. As redes sociais actuaram como com-

bustível e a Coordenadora foi premiada ao organizar uma grande marcha nacional, a 24 de Ju-

lho, que se caracterizou pelo seu carácter massivo e pacífico, tendo participado mais de um mi-

lhão de pessoas em todo o Chile. Além das organizações sindicais e sociais integradas na Coor-

denadora, participaram grupos formados ao apelo da Internet (que se autodenominaram Indig-

nados) e os que, no final, se juntaram às mobilizações da Coordenadora. 

Após esta grande marcha, houve vários ataques: de sectores do Governo da Nova Maioria, da 

Direita e do Patronato, tendo os grandes grupos económicos dispuseram-se a contribuir para o 

sistema de AFP, desde que este não mude a sua essência. 

Sectores sindicais corrompidos, que representam os mencionados actores, juntaram-se a esta 

campanha, focada principalmente no porta-voz nacional da Coordenadora, Luis Mesina, e em 

desprestigiar os sistemas de repartição existentes no mundo. 

Isto tem aumentado a indignação do povo e dos trabalhadores ao ver como o Governo, a oposi-

ção e os empresários se unem contra a sua mobilização. A 9 de Agosto, a presidenta Michelle 

Bachelet (do PS) – após ter declarado, há poucos meses, que o seu Governo não iria modificar o 

sistema de previdência – anunciou uma série de medidas que não mudam a raiz do sistema ac-

tual e só ajudam a aprofundá-lo. É o que diz Luis Mesina: Nós dizemos “Não mais AFP” e a 

Presidenta diz “Sim mais AFP”. 

Este anúncio feito pelo Governo tentava minorar os protestos nacionais, mas só serviu para avi-

vá-los. A 10 de Agosto, foi a primeira prova: em todo o país, sucederam-se as funas (2) à AFP 

e, ao cair da noite, o ruído das caçarolas fez-se escutar em todo o Chile, demostrando o descon-

tentamento tanto pelo tema da previdência como pela política do Estado que favorece, aberta-

mente, os interesses dos poderosos que travam avanços na educação, saúde, transportes, recur-

sos naturais, etc. 

A 21 de Agosto, está anunciada a segunda grande marcha nacional contra as AFPs e espera-se 

que sejam batidos todos os records, pois a dinâmica tem sido vertiginosa e os políticos foram 

ultrapassados pelos factos, os cidadãos exigem ser escutados e, de momento, o Governo resiste 

a realizar mudanças nessa direcção. 

 

 

Notas 

 

(1) “Subprimes”: empréstimos hipotecários de alto risco. 

(2) Funa: nome dado no Chile a uma manifestação de denúncia e repúdio público contra uma 

pessoa ou grupo que cometeu uma má acção. 
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