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1. Realizamos hoje mais um Seminário sobre o Orçamento de 

Estado. 

Não posso deixar de recordar como, desde o início da década 

anterior, diversos oradores aqui chamaram a atenção, de forma 

fundamentada, para a perigosa  evolução das contas públicas, 

por um lado e para o desequilíbrio insustentável das contas com 

o exterior. O desequilíbrio externo, evidencia bem desde 2001 o 

excesso de consumo público e privado, a redução da poupança 

e, em termos estruturais, a crescente desadequação do nosso 

modelo económico aos desafios da globalização e às exigências 

da participação no Euro. 

Entretanto – e desde o início da crise financeira. o governo 

anterior, ignorando a dimensão do nosso próprio desequilíbrio, 

lançou-se numa política suicida de sustentação da procura 

interna, acrescentando dívidas enormes em projectos 

megalómanos sem rentabilidade económica. 

Entre a dívida pública directa, os encargos futuros com PPP e o 

crescimento do endividamento das empresas públicas não 

financeiras a dívida pública disparou, situando-se em níveis que 

levantam dúvidas sérias sobre a capacidade do País poder 

solver os seus compromissos externos e internos. 
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Sabe-se hoje que só perante a iminência do Estado não poder 

solver os seus compromissos com vencimentos e pensões e com 

os pagamentos a fornecedores o Governo se sentiu obrigado a 

pedir ajuda externa, em condições de negociação extremamente 

frágeis. 

O programa de ajustamento negociado pelo governo do partido 

Socialista com a Troika não foi um programa adequado em 

termos financeiros e temporais à dimensão dos desequilíbrios 

existentes. 

Foi insuficiente em termos financeiros. Com a discrição 

indispensável nestes assuntos várias vozes autorizadas 

apontavam para 110 mil milhões e não para os 78 mil milhões 

concedidos. 

E, por outro lado, a dimensão do ajustamento orçamental 

necessário, exigiria e exige, face à rigidez da despesa pública, 

um calendário mais alargado para uma reflexão profunda e 

acção consequente de redução das despesas e de libertação de 

recursos para o crescimento da economia. 

2. É difícil aceitar a surpresa com o nível de recessão que o 

Programa veio a implicar. 

À rapidez aceite no MOU para a descida do déficit – exigência 

justificada pelo nível já insustentável da dívida externa, do 

Estado, das famílias e das empresas adicionou-se um esforço de 

desalavancagem financeira de todos os agentes económicos, 

ampliado ainda pelo estabelecimento de critérios mais exigentes 

para a banca, com consequências na concessão de crédito. 
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Atentas estas condições é justo louvar o esforço de redução da 

dívida realizado pelas famílias e pelas empresas, com níveis de 

dívida e de crédito mal parado a descer e com depósitos 

bancários a subir. 

Sem estes bons resultados já teríamos sido obrigados a 

renegociar o Programa de Ajustamento. 

Os agentes económicos – as famílias e as empresas reagiram 

muito depressa e no bom sentido às medidas tomadas, tal como 

aliás tinham feito nos dois anteriores acordos com o FMI. 

Mas o Estado, tal como nos dois períodos referidos, tem 

mostrado grande dificuldade em cumprir a sua parte  na redução 

da dívida e do peso, muito negativo, que a sua absorção de 

recursos constitui para as necessidades de investimento em 

novas actividades. 

Por esta dificuldade em  reestruturar a despesa pública, 

adequando o seu volume a níveis sustentáveis que não asfixiem 

a economia, e perante os entraves levantados pelo Tribunal 

Constitucional à contenção da despesa pública, o governo 

elaborou o OE para 2013 em termos que pesam excessivamente 

sobre os cidadãos e  as empresas. 

E que só não se repetirão em 2014 se for possível – e tem que 

ser, fazer os esforços que são necessários na administração 

pública. 

O período mais alargado de discussão do Orçamento, que este 

ano começou na prática em Setembro, dispensa-nos de repetir 

muitas análises que entretanto já foram feitas. 
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Mas porque o mais importante para o nosso futuro é o programa 

de reformas profundas que é preciso implementar faz todo o 

sentido olhar para a política orçamental numa visão de médio 

prazo. 

3. É importante e tranquilizador reconhecer que se realizaram 

progressos surpreendentes. 

Só por ignorância ou má fé se pode dizer que o Programa falhou. 

A redução do déficit de 11% (se não for mais) para 5,5% (se não 

for menos) neste intervalo de tempo é notável, ainda para mais 

acomodando mais despesas com o pagamento de juros. 

A correcção do desequilíbrio da conta corrente de níveis de 

quase 10% ao longo da década anterior para níveis de equilíbrio  

e com saldo positivo previsto para 2013 é também notável. 

A melhoria da balança comercial deve-se em 55% a aumento 

das exportações e em 45% a diminuição das importações, como 

consequência da diminuição do consumo público e privado. 

A contrapartida mais negativa é a destruição de emprego a que 

temos vindo a assistir e que continuará. 

O aumento do desemprego resulta fundamentalmente do 

encerramento de actividades quase exclusivamente viradas para 

um mercado interno, não sustentável na dimensão que atingiu. E 

era portanto inevitável e da responsabilidade dos que, 

ambicionando levianamente integrar o pelotão da frente na 

marcha para o Euro não empreenderam simultaneamente as 

reformas necessárias ao aumento das actividades competitivas 

internacionalmente. 
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Ao longo desses anos os lucros no sector dos bens não-

transacionáveis cresceram acima do crescimento da economia e 

a actividade industrial e agrícola foram desprezadas. 

Representavam agora 13 e 2% do PIB, respectivamente. E é do 

crescimento desses sectores que podemos esperar maior 

produção e mais emprego. 

Se nos regozijamos com os resultados obtidos no deficit público 

e no deficit das trocas com o exterior, com as performances  das 

exportações e com a resiliência da banca não podemos deixar 

de lamentar o pouco que se tem feito para o crescimento. 

Desde logo pela ausência de claro reconhecimento da 

necessidade de transformar Portugal num país mais atraente 

para a localização de investimento produtivo. 

E não me refiro especialmente ao governo, mas sim e também à 

oposição, em que o PS tem responsabilidades pesadas em 

termos de passado, presente e futuro, a outras forças políticas 

que negando qualquer progresso realizado criam um ambiente 

político de revolta e desânimo e a uma concertação social que 

assume do lado sindical e patronal uma postura defensiva de 

posições e interesses adquiridos sem ponderar devidamente a 

importância de encontrar acordos para um futuro forçosamente 

diferente do que vivemos nas duas últimas décadas.  

Vamos de manhã analisar a história orçamental recente e depois 

os cenários possíveis de ajustamento. 

À tarde discutiremos  os caminhos para a globalização e as 

formas de aumentar a competitividade externa da economia 

portuguesa. 
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O Dr. António José Seguro, Secretário-Geral do Partido 

Socialista, aceitou o nosso convite para o almoço e também o 

desafio de nos dar a sua visão sobre a situação actual. 

Gostaria de desde já, agradecer a todos os oradores e 

moderadores dos diferentes painéis de discussão a contribuição 

que dão ao nosso esforço de reflexão. 

E também aos patrocinadores do Seminário. 

O Dr. Carlos Moedas, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro 

Ministro participará na sessão de encerramento e tencionamos 

através dele lançar um desafio ao Governo. 

É urgente, é indispensável definir um quadro de políticas e 

incentivos para relançar o investimento. Investimento que crie 

emprego, que tire partido dos recursos humanos e físicos 

existentes. 

Esse quadro tem que ser atraente e é incompreensível que o 

Ministério das Finanças não tenha até agora associado os 

agentes económicos à discussão da política fiscal necessária ao 

indispensável relançamento do investimento, que virá sobretudo 

de novas actividades e do capital estrangeiro. As medidas 

tomadas para 2013 representam um agravamento da tributação 

do rendimento das empresas, um agravamento do pagamento 

por conta de impostos numa conjuntura que se degrada e, mais 

surpreendente ainda, tributação das transacções financeiras num 

país e numa conjuntura que as deveria facilitar, dada a evidente 

escassez de capital . 
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