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Muito boa tarde, é com muito gosto que abro mais um seminário sobre o Orçamento 

que o FdC organiza connosco e em colaboração com estas outras empresas que o 

patrocinam. 

O programa tem quatro partes, devidamente articuladas, que são o resultado 

(output) da reflexão dos oradores sobre a proposta de orçamento a partir da sua 

experiência, sólida, sobre os assuntos: 

Primeiro nível: dois ex-governantes que tiveram de preparar vários orçamentos e, 

agora, a partir da privada podem avaliar o verdadeiro significado da proposta, qual a 

margem de manobra em ordem à sua concretização, e que consequências macro 

pode ter para que possamos gerir os próximos meses, porque o médio prazo está 

desenhado como bonito, mas com uma probabilidade de concretização incerta por 

muitas razões internas e externas. 

Segunda intervenção: uma apreciação da área da saúde, por outro ex-governante do 

setor que, pelo contrário, conhece bem o médio e o longo prazo de uma dimensão 

absolutamente crítica nas contas e na sociedade, a demografia com uma evolução 

inexorável! Não cairá na retórica ou em comentários inconsequentes, mas como 

parte da elite na saúde saberá exprimir as preocupações corretas. 

Segundo painel que inclui três perspetivas privadas sobre o documento com uma 

composição muito estudada, para ser mais relevante e objetiva, sem enviesamentos 

setoriais: 

UMA do setor financeiro 

OUTRA da maior empresa de serviços, com cerca de 30 mil empregados, que 

convive com toda a sociedade portuguesa, que bem conhecemos e valorizamos e, por 

isso, convidámos 

UMA TERCEIRA a de uma associação que representa 60 a 70% do PIB, um tipo 

de empresas amplamente maioritário, e que carece de formação em gestão). 

Estas visões que vão partilhar connosco são muito úteis porque a realidade 

impõe-se-lhes e a sustentabilidade empresarial tem de alcançar-se, pelo que sabem 

tirar partido de todos os enquadramentos. O David Diniz saberá sublinhar esta ligação 

entre o possível e o desejável. 

Na parte final, para além do Senhor Secretário de Estado, o Dr Pedro F da C oferecerá 

uma visão global das potenciais implicações do orçamento no tecido económico e 

que alterações ou adaptações ainda poderiam ser introduzidas. 



Questionar a utilidade deste evento, a produtividade do esforço da organização e dos 

intervenientes, é uma dúvida académica que me levou a ‘fazer contas’ e a pensar que 

seria interessante proporcionar-vos este esquema interpretativo deste final de tarde 

para potenciar o seu outcome, ie, o que cada um vai aproveitar das 8 intervenções: 

2+1+3+2. 

 “A melhor forma de prever o futuro é cria-lo”, terá dito Abraham Lincoln (para 

outros a frase é de Peter Drucker) mas para o efeito é irrelevante, mas exige o 

conhecimento do enquadramento que é aquilo que vos oferecemos. 

Dois comentários finais: 

- Estabilidade, maior que há um ano. Além disso, a reordenação de artigos tornou a 

lei orçamental mais fácil de ler e deu maior relevância à questão contabilística – L. 

Morais Sarmento, nosso Alumnus. Mas, quiçá, é uma realidade que está feita sobre 

muita alteração miúda, maçadora (3178 artigos só na área fiscal, de 1989 e 2014, ao 

ritmo de ~ 200 / ano!) que não é saudável e que constitui uma marca nacional, desta 

solução governativa: não há soluções perfeitas e é com esta que temos de viver… 

neste horizonte orçamental. 

 

- Nesta mesma linha, sublinho agora tal como em 2015 e 16, que uma forma 

substantiva de assegurar a continuidade é prestar atenção ao 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. Criado por iniciativa nacional 

em maio de 2011, 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. 

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

quais devemos contrastar as ideias dos políticos. Assim, o CFP voltou a divulgar um 

documento que atualiza o texto "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2015-

2019 ", com projeções macroeconómicas e macro orçamentais para o período de 

2015-2019, publicadas em março de 2015, com o pressuposto de políticas 

invariantes. O novo texto, de 14 de outubro, Previsões macroeconómicas subjacentes 

à Proposta de Orçamento do Estado para 2017, elaborado no quadro das regras 

europeias e da Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro) conclui: 

1. Ainda que com riscos descendentes assinaláveis, o cenário macroeconómico 

subjacente à POE/2017 apresenta projeções estatisticamente plausíveis. 



 2. Os riscos descendentes presentes no cenário macroeconómico estão sobretudo 

ligados às previsões relativas ao saldo comercial com o exterior e à formação bruta 

de capital fixo, devendo sublinhar-se serem estas as variáveis-chave para a 

concretização do cenário projetado.  

 

O CFP assinala, como recomendação, a necessidade de os cenários macroeconómicos 

subjacentes aos diferentes documentos de programação orçamental serem 

elaborados para o médio prazo. Apenas desta forma é possível avaliar os efeitos a 

prazo das políticas adotadas e a sua sustentabilidade. 

 


