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Seminário “Orçamento do Estado 2017 e  

o Crescimento da Economia Portuguesa” 

AESE | 23 Novembro 2016 

 

Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Minhas Senhores e Meus Senhores 

 

Gostaria de cumprimentar todos os presentes e de agradecer à AESE, na pessoa do 

seu Presidente, Eng. Ramalho Fontes, a cedência das instalações e a parceria na 

organização deste evento, bem como a todos os oradores e patrocinadores. 

Gostaria muito de agradecer a presença do Senhor Secretário de Estado em 

representação do Ministro das Finanças.  

 

Aproveitarei esta oportunidade para tratar de uma forma mais directa o tema das 

receitas fiscais com quem tem a espinhosa tarefa de acomodar os objectivos 

contraditórios do aumento da despesa pública e da redução do deficit.  

A nossa sessão de hoje teve início com três apresentações a cargo de oradores com 

experiência concreta das dificuldades da governação em Governos do Partido 

Socialista e da coligação PSD-CDS. 

O Professor António Nogueira Leite assinala como positivos o controlo do deficit, a 

continuidade de um pequeno superavit nas contas externas e a descida do 

desemprego bem como o facto do tão apregoado crescimento do terceiro trimestre 

de 2016 se dever ao aumento das exportações. No entanto, referiu que a maior 

parte dos bloqueios estruturais continua por resolver -  em algumas áreas a 

coligação anterior não foi nada eficaz, e que os níveis elevados de dívida pública, 

das famílias e das empresas, continuam a representar um risco enorme perante 

qualquer alteração de política por parte do BCE. A falta de capital e os baixos fluxos 

de investimento directo estrangeiro para o sector dos bens transaccionáveis, a par 

de um crédito ao sector empresarial que continua a descer, explicam os 

fraquíssimos números do investimento. 

O retorno da dívida pública a uma trajectória ascendente e a discussão permanente 

sobre as dificuldades do sistema financeiro não ajudam. Pela nossa parte não 

contribuiremos com mais comentários sobre a situação da Caixa, por mais 

extraordinária que ela seja, respeitando o desejo do Senhor Ministro das Finanças 

de que não se fale no assunto.  
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Pelas razões apresentadas, o Professor Nogueira Leite concluiu apontando a 

necessidade imperiosa de mais investimento directo estrangeiro, o que implica 

políticas micro económicas consistentes, estabilidade do sistema fiscal e um 

ambiente favorável ao investimento.   

O Dr. Paulo Núncio referiu as reversões das privatizações e concessões e o 

aumento significativo da despesa pública de que começam a surgir elementos com 

a contabilização da entrada em vigor da redução dos horários – a recente e 

surpreendente subida dos custos unitários do trabalho na economia portuguesa 

explica-se fundamentalmente por, nos sectores de trabalho onde a Administração 

Pública é preponderante, o efeito cumulativo das reposições salariais e da redução 

dos horários ter significado um acréscimo de custos unitários superior a 7%. 

A reversão da reforma do IRC e a redução da credibilidade negocial do Estado 

português impediram o nosso regresso ao radar dos investidores, de que tínhamos 

sido compreensivelmente afastados pelo pedido de ajuda externa.  

É também difícil de acreditar que o Governo venha a apresentar qualquer programa 

de redução da despesa pública. 

O Dr. Oscar Gaspar, e em relação à Saúde, um dos sectores mais consumidor de 

recursos públicos, apela a que se crie uma lei de Meios do SNS que permita 

adequar meios financeiros e ter uma perspectiva plurianual criticando, 

implicitamente, a sua ausência, mas alertando de forma bem evidente para a 

dinâmica de despesa que os sectores da Saúde e da Segurança Social 

inevitavelmente trarão.  

Concluímos que não há plano de redução da despesa pública, que não há 

planeamento plurianual e que mais tarde ou mais cedo isso trará necessidades 

acrescidas de receitas fiscais.  

Sem políticas micro-económicas enunciadas de forma clara e aplicadas 

consistentemente – imaginamos aliás as dificuldades dessa negociação com 

parceiros anti-Euro, anti-economia de mercado e anti-iniciativa privada, e sem um 

ambiente geral favorável ao investimento das empresas, o sistema fiscal torna-se 

quase a única área onde o Governo pode actuar. E, no que diz respeito ao 

contencioso fiscal, a margem de progresso é enorme. Para deixar de ter de 

aguardar 10 anos por uma solução nos tribunais fiscais bastaria vontade política e 

um pouco mais de sentido prático. 

É com esta perspectiva da importância única da política fiscal neste contexto 

interno tão desfavorável, que me dirijo ao Ministério das Finanças apelando a que 

não se repita um período de discussão tão longo, como o que mediou entre a 

apresentação do chamado imposto Mortágua até às últimas alterações do debate na 

especialidade do Orçamento do Estado, levando todos os agentes económicos a 
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ficar com uma avaliação, que suspeito que é pior do que a realidade. E a realidade 

já seria infelizmente dissuasora. 

Precisamos, portanto, de discutir seriamente o que poderemos fazer numa óptica 

de médio-prazo para aproveitar tantos aspectos muito favoráveis de que Portugal 

dispõe neste momento: 

 acesso muito confortável ao financiamento da dívida, quer em termos de 

quantidade, quer em termos de taxa de juro 

 custos energéticos a níveis historicamente baixos 

 uma Comissão Europeia disposta a facilitar quase tudo para não arranjar 

problemas no período das eleições dos países que se consideram como 

importantes para a Europa 

 um afluxo turístico fortemente alavancado pela instabilidade no Médio 

Oriente e nos actos de terrorismo na Europa 

 um ambiente de paz sindical  

 

A alteração estrutural da economia portuguesa que o programa de ajustamento 

económico e financeiro desencadeou é uma realidade que nem o anúncio público de 

que a nova política governamental seria a de estimular a procura interna conseguiu 

contrariar. Todos os que se voltaram decididamente para o exterior foram 

ganhando quotas de mercado reagindo positivamente às alterações verificadas nos 

diferentes mercados de destino e cresceram, trimestre a trimestre, surpreendendo 

os que não gostam deste modelo de desenvolvimento, mesmo sendo ele a única 

fonte previsível de criação de mais e melhores empregos. 

É indispensável e possível crescer muito mais depressa. Basta ver todos os países 

da União Europeia que nos ultrapassaram nos últimos anos e reparar no 

crescimento da Espanha.  

Sentimos que infelizmente o Governo não quer colaborar com o associativismo 

empresarial e com o sector privado em geral na definição de objectivos de médio 

prazo, na selecção das medidas, na selecção dos objectivos a atingir e na condução 

concreta da política de angariação de investimento. Não deixa por isso de ser ainda 

mais importante que nos consigamos, em Portugal, pôr de acordo sobre uma 

plataforma mínima de políticas e medidas indispensáveis ao crescimento. 

 

 

Pedro Ferraz da Costa  

 


