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Neste breve momento de encerramento em que a ausência do Governo está justificada 

pela discussão e votação do seu Programa, no Parlamento. 

 

Em primeiro lugar, quero referir o conteúdo objetivo das excelentes e pormenorizadas 

intervenções feitas, que nos trouxeram o resultado da reflexão feita sobre a realidade atual 

e sobre as necessidades do país por parte dos convidados do Fórum da Competitividade e 

da AESE, assim como do seu conhecimento sobre como pensam e como atuam os 

deputados atuais e os membros do 21.º Governo constitucional. O que foi comum a todas 

as intervenções feitas foi a certeza de uma tripla incerteza: o que é que vai passar do 

Programa de Governo para o Orçamento de Estado para 2016, como é que a equipa o vai 

implementar e durante quanto tempo. 

 

Gostava de vos recordar, em contraste com isto, como terminei a minha intervenção do 

ano passado neste mesmo evento: “Resumindo: a confiança é essencial para as relações 

estáveis, para a identificação com os propósitos da organização, para a coesão social, para 

a boa coordenação e cooperação no trabalho, diminuindo custos de controlo e evitando 

incentivos.”, citação de “Inspirando líderes, Palavras de circunstância”, do nosso Presidente 

emérito, Raul Diniz. 

 

Por isso, sinto a necessidade de vos deixar uma orientação mais permanente e de 

referência que terá o seu interesse teórico e prático, isto é, a forma como podemos mitigar 

aquelas incertezas: acorrer a instituições que têm como missão ajudar-nos a compreender 

a realidade para além das discussões do quotidiano, perceber o que é mesmo importante 

que os orçamentos incluam para o bem de Portugal, o nosso país, a nossa pátria, palavra 

que ainda me evoca a terça-feira passada, o dia 1 de Dezembro. 

Seguindo uma orientação europeia, genérica, foram criados dois âmbitos de racionalidade 

transversal que podem dar mais coerência e consistência às discussões na Assembleia da 

República, darem continuidade às boas políticas (boas práticas…) e retirarem incertezas 

quando elas ocorrem. No ano passado referi a UTAO, «uma unidade especializada que 

funciona sob orientação da comissão parlamentar permanente com competência em 

matéria orçamental e financeira, prestando-lhe apoio pela elaboração de estudos e 



 
 

documentos de trabalho técnico sobre a gestão orçamental e financeira pública». É muito 

recente porque só arrancou em 2006, criada por Resolução da AR. Em 2010 e 2014, foram 

reforçados os seus meios humanos e competências, tendo sido aditadas competências 

referentes à avaliação e acompanhamento das Parcerias Público-Privadas, concessões e 

reequilíbrios financeiros, sinal da confiança dos deputados na sua ajuda. Dá maior 

coerência e substrato à discussão política, para que não se transforme em politiquice. 

Este ano queria chamar a vossa atenção redobrada para o Conselho das Finanças Públicas 

que tem como missão proceder a uma avaliação independente sobre a coerência, o 

cumprimento dos objetivos definidos e a sustentabilidade das finanças públicas 

promovendo simultaneamente a sua transparência. O CFP foi criado por iniciativa nacional 

em maio de 2011, no final da XI Legislatura, na 5.ª alteração à Lei de Enquadramento 

Orçamental. É um órgão cuja existência vinha sendo referida e que nasceu em outubro de 

2010 como decisão dos dois partidos políticos com maior representação parlamentar, antes 

mesmo da orientação europeia nesta matéria. Esta iniciativa integrou o acordo político 

(Protocolo de entendimento relativo ao Orçamento do Estado para 2011 e à 

sustentabilidade das finanças públicas) que viabilizou a aprovação na Assembleia da 

República da proposta de Orçamento do Estado para 2011. 

 

Os membros do órgão máximo do CFP, o Conselho Superior, tomaram posse em 16 de 

Fevereiro de 2012 e integram cinco personalidades relevantes. A Presidente, Teodora 

Cardoso, e os restantes membros - Jürgen von Hagen, Vice-Presidente, Rui Nuno Baleiras, 

Vogal Executivo e dois vogais não executivos, George Kopits e Carlos José Fonseca 

Marinheiro - são uma garantia de informações e orientações relevantes. O prestígio e a 

independência da sua presidente e as experiências alargadas e bem estruturadas dos 

restantes quatro membros (2 estrangeiros) transmitem confiança, independência. 

 

As suas orientações apontam linhas de fundo que nós devemos conhecer e com as quais 

devemos contrastar as ideias dos políticos. Assim, em 14 outubro 2015, o CFP divulgou o 

documento "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2015-2019 – Atualização" -, o 

qual atualiza as projeções macroeconómicas e macro orçamentais para o período de 2015-

2019, publicadas em março de 2015, com o pressuposto de políticas invariantes. Esta 

revisão já tem em conta os desenvolvimentos entretanto ocorridos a nível interno e 

internacional e procura explicitar os riscos existentes: 

 

“Após concluir o programa de assistência internacional, Portugal continua a defrontar 

desafios significativos em matéria de política económica em geral e de política orçamental 

em particular. No que a esta diz respeito, a acumulação de défices orçamentais ao longo 

de DÉCADAS e o peso da dívida pública daí resultante exigem manter a consolidação 



 
 

orçamental e a revisão em profundidade do processo orçamental como suas prioridades 

principais. Paralelamente, o país precisa de encontrar um modelo de crescimento estável 

da economia e do emprego, assente no aumento da produtividade e na competitividade da 

economia e não no seu endividamento e no aumento das despesas públicas”. 

 

Esta frase é suficiente para nos enquadrar naquilo que é verdadeiramente crítico para os 

presentes, que somos dirigentes de empresas portuguesas que produzem, acrescentam 

valor, empregam pessoas, pagam salários… transformam o seu enquadramento, e que 

estamos virados para o futuro para o que podemos esperar da ação do novo Governo. 

Neste âmbito, queria trazer-vos um apontamento estimulante que contrarie a incerteza 

que atravessou a tarde: há cada vez mais setores significativos da economia nacional que 

se pautam pelo aumento da produtividade e pela sua competitividade, como sendo o mais 

importante para Portugal, para a nossa economia; queria assinalar três: o já conhecido e 

muito referido setor do calçado com uma produção anual de 2 milhões de euros e uma 

exportação de 95%, o setor dos vinhos que também incorporou os estudos do Michael 

Porter, referido pelos dois oradores do primeiro painel, e o dos frescos – frutas, vegetais e 

flores – que produziu 2 milhões de euros e exportou 50% (valores arredondados), o dobro 

do exportado quatro anos antes. 

 

Agradecendo ao Fórum a sua parceria, aos conferencistas a sua sabedoria e aos presentes 

a sua paciência, dou por encerrado Seminário Orçamento de Estado de 2016. 


