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SEMINÁRIO  

OE 2014 - As Políticas de crescimento,  

o IDE e as restrições orçamentais 

 

18 de Setembro de 2013 

AESE 

 

Discurso de apresentação das conclusões 

 

 

Senhora Ministra das Finanças 

Senhor Presidente da AESE 

Caros membros do painel 

Senhoras e Senhores 

 

Há onze anos que o FpC realiza um seminário por ocasião 

da discussão do Orçamento do Estado, entre a sua 

apresentação na Assembleia da República e a votação final. 

Este ano, e na sequência da crise desencadeada em Julho, 

que afectou gravemente a credibilidade externa do País e 

numa situação em que tantas dúvidas se levantam sobre as 

opções orçamentais, entendemos que devíamos debater 

essas questões antes da apresentação pública e por isso a  
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realizamos hoje. O que só foi possível devido à grande 

disponibilidade do meu colega de Direcção António 

Nogueira Leite que, durante o habitual período de férias, 

preparou o seminário com a adesão rápida de todos os que 

se prepararam para participar nesta discussão.  

A todos os nossos agradecimentos e também um 

agradecimento especial à AESE pela colaboração que nos 

deu na organização deste seminário.  

O número elevado de presenças demonstra bem a 

importância do tema, ampliada certamente pelo interesse 

em ouvir a Senhora Ministra das Finanças cuja presença 

agradeço e a quem dou as boas vindas.  

Tem o FpC acompanhado, desde há muitos anos com 

grande preocupação, o caminho inexorável, seguido sem 

qualquer atenção séria a sucessivos avisos, para a falência 

do Estado português, para a incapacidade de resolver 

compromissos sem a assistência externa, e no quadro de 

uma degradação contínua da nossa competitividade 

externa, bem medida por deficits da nossa balança corrente 

que desde 2001 evidenciam claramente como vivemos 

acima das nossas possibilidades e não nos preparámos para 

participar na moeda única. O volume actual de desemprego 

é outra consequência da falta de competitividade externa.  
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Depois de termos tornado público um documento em que 

apresentávamos a nossa visão sobre o programa de 

ajustamento necessário, pronunciámo-nos sobre o PAEF 

(Programa de Ajustamento Económico e Financeiro). 

Teríamos preferido um front loading, mais acentuado das 

medidas, reformas mais profundas e efectivas e sobretudo 

o estabelecimento de um longo programa plurianual de 

reestruturação da administração pública e da economia.  

Isto porque o grau de desequilíbrio das contas públicas por 

um lado, e a redução, desde a adesão europeia, do sector 

produtivo internacionalmente competitivo, por outro lado, 

não eram nem são problemas que se resolvam em poucos 

anos, nem com instabilidade de políticas públicas e 

empresariais. Atenção especial teria que ser dada às 

despesas sociais, pelo peso que atingiram – absorvendo a 

quase totalidade das receitas fiscais, pela evolução 

demográfica e pela delicadeza do tema. Não se conhece 

ainda hoje, nem do Governo, nem da oposição, qualquer 

plano global para a adequação das despesas sociais às 

possibilidades futuras de as sustentar.  

Por razões para nós dificilmente aceitáveis, não se 

procurou, ou não se conseguiu um acordo com o Partido  
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Socialista e com o Presidente da República sobre as 

medidas necessárias e a sua calendarização. 

E não aceitamos que o Presidente da República e o Partido 

Socialista não saibam perfeitamente que não há alternativa 

para a necessidade de reduzir fortemente a despesa 

pública. 

A despesa pública baixou, números redondos, dos 90 mil 

milhões para 80, pelo corte de 6 mil milhões de Euros no 

investimento público – corte que não poderá ser eterno – e 

de somente 4 mil milhões de Euros em despesa corrente.  

Faltam 10 mil milhões de Euros para chegar aos 70 mil 

milhões das receitas e é por isso, pelo menos 

surpreendente, que se pretenda discutir o abrandamento 

desse esforço. É ainda mais surpreendente que ex-

ministros das Finanças que colaboraram na pulverização do 

Orçamento do Estado por cerca de oito mil diferentes 

instituições venham também apelar nesse sentido.  

É certo que o deficit encontrado era muito superior ao 

declarado, mas todos os anos temos excedido os objectivos 

para o deficit. No programa inicial deveríamos estar nos 3% 

em 2014.  

Com ou sem bom senso, os representantes dos nossos 

credores têm aceitado essa derrapagem, alargaram prazos  
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e reduziram o nível das taxas de juro. Com certeza o 

fizeram como uma apreciação positiva pelos resultados 

obtidos no controlo do excessivo consumo privado, de 

investimentos públicos irrealistas e na libertação de 

recursos produtivos para a exportação. 

Temos nós feito tudo o que devíamos? Acho que não.  

E o problema não é só o de conseguir ou não reduzir o 

suficiente, mas principalmente o de não existir um 

programa plurianual sólido para o fazer. E este é um 

problema político sério. Um acordo nesta área permitiria 

dar previsibilidade e confiança à política orçamental e 

reduziria certamente as taxas de juro que o Estado e os 

Bancos pagam nos mercados.  

Portugal tem, no fundo, dois problemas por resolver - o de 

conter as despesas públicas dentro de limites financiáveis 

por receitas fiscais que não desencorajem a iniciativa, o 

investimento e a poupança. Isto significa que o esforço de 

redução das despesas públicas terá de permitir uma 

redução da carga fiscal sobre as empresas e os 

rendimentos do trabalho, e permitir quer a sustentabilidade 

da dívida actual, quer a sua redução futura.  

E o segundo problema é o da transferência de recursos 

humanos, tecnológicos e de capital para actividades  
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competitivas internacionalmente, que permitam criar 

empregos sustentáveis e atraentes para os mais jovens. O 

que não acontece em dimensão suficiente e sem isso não 

há futuro. 

Foi sobre estes dois temas – a consolidação das finanças 

públicas e os efeitos da política financeira no crescimento e 

no IDE, que o Seminário de debruçou.  

Sem prejuízo da distribuição das respectivas conclusões, 

gostava de salientar, Senhora Ministra, alguns aspectos 

mais importantes.  

Deve ser dada grande prioridade à criação de condições 

para o investimento estrangeiro. Não vemos a médio prazo 

outra forma de reduzir o desemprego, empregar os mais 

jovens, manter o crescimento das exportações, aumentar 

os impostos cobrados e reduzir os profundos desequilíbrios 

da Segurança Social.  

O reduzido peso a que chegou o sector dos bens 

transaccionáveis internacionalmente e as dificuldades de 

financiamento, que se agravam aliás com o deficit do 

Estado, significam que o crescimento só poderá vir de um 

volume significativo de investimento estrangeiro. E há 

possibilidades, mas é preciso trabalhar melhor nessa área. 

O sector privado pode ajudar se o Estado e o Governo não  
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quiserem continuar a fazer tudo sozinhos. Não tem 

funcionado… 

Os problemas que mais travam a localização da actividade 

produtiva em Portugal são cinco:  

1) elevada carga fiscal, a sexta da União Europeia; 

2) instabilidade das regras fiscais e insegurança jurídica 

derivada dum sistema judicial fiscal que não funciona; 

3) burocracia ingerível, ou pouco gerida, nos 

licenciamentos; 

4) lentidão da Justiça conjugada com péssimos hábitos 

de pagamento  e pouco respeito pelos direitos de 

propriedade; 

5) e uma legislação laboral, das piores do Mundo quanto 

à rigidez do emprego e à adaptabilidade dos horários. 

Continuamos em quase todos os indicadores desta área nos 

10 piores dos 150 países analisados pelo WEF e as 

conclusões do Banco Mundial são idênticas.  

No que diz respeito aos impostos, a reforma fiscal em 

preparação é um passo enorme no bom sentido, no que diz 

respeito às regras e aos conceitos. No sentido de 

reconhecer que Portugal vive num Mundo aberto e tem que 

competir para atrair e localizar em Portugal actividades 

produtivas e de comércio e serviços internacionais.  



 

Page 8 of 9 
 

 

 

Mas para além das regras e dos conceitos, temos de ter, 

num horizonte temporal conhecido, taxas atraentes. 

Actualmente quer o nível dos impostos, quer o da taxa de 

juro, desfavorecem-nos, nomeadamente, face à Espanha. O 

IRC é o imposto onde estamos pior colocados e aquele cuja 

descida mais ajudaria o investimento e o emprego. Não 

entenderíamos uma redução do IVA.  

No que diz respeito à legislação laboral - e não podendo 

alongar-me - será necessário pensar num contrato único 

para o futuro, que corrija o enorme desequilíbrio entre os 

contratos permanentes e os contratos a prazo. São dois 

mundos diferentes e com a conhecida e muito popular visão 

de curtíssimo prazo  acentuamos a diferença cada vez que 

optamos por aumentar o prazo e desistimos de corrigir a 

excessiva rigidez dos contratos permanentes.  

Desconhecemos a agenda governamental, e também a 

patronal, nesta área. Mas não temos dúvidas de que as 

empresas do futuro implicam uma aposta da empresa na 

formação e desenvolvimento dos seus colaboradores e a 

dedicação destes à sua carreira. E nada disto acontece com 

empregos descartáveis.  

Do acompanhamento que faz da economia real, o FpC não 

tem dúvidas que muito de bom está a acontecer no mundo  
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empresarial e muito mais está em gestação. Mas regressar 

a um crescimento estável exige a aplicação com convicção 

de reformas ousadas e uma gestão previsível da 

macroeconomia, nomeadamente da política orçamental.   

Aguardamos Senhora Ministra das Finanças que nos 

esclareça e nos crie expectativas positivas para os anos 

próximos.  

 

Pedro Ferraz da Costa 

18.09.2013 

 


