
É com gosto que vos dou as Boas-vindas à AESE Business School.  

E começo por agradecer ao Forum para Competitividade, na pessoa do seu 

Presidente, Dr. Pedro Feraz da Costa, por desafiar a AESE ano após ano, para 

este debate tão importante quanto relevante sobre o Orçamento de Estado. 

Discutir o Orçamento 2020, em concreto o seu enquadramento político e 

económico não só é importante como, sobretudo, relevante. 

Num momento em que se equacionam variáveis como a possibilidade de uma 

nova recessão, a insustentabilidade dos sistemas de apoio social, o contexto 

económico mundial vuca -volátil, incerto, complexo e ambíguo -, o cenário social 

em mudança, com a desigualdade e a pobreza a assumir novos contornos… 

Todas estas variáveis são demasiado complexas e exigem por si mesmas um 

diálogo, sério, profundo e responsável.  

Poderemos discutir reiteradamente o desenvolvimento económico e social. 

Porém o desenvolvimento considerado de forma integral, assim acreditamos na 

AESE, só o é verdadeiramente quando inclui todos os homens e o homem todo, 

em todas as suas dimensões. 

O desenvolvimento não é assegurado pelo simples progresso técnico e por 

meras relações de negócio ou de conveniência económica. O progresso, os 

negócios, o saber, as estratégias, todos são importantes, mas curtos se excluem, 

se perpetuam situações injustas e desumanas.   

Por outro lado, o desenvolvimento é, actualmente, policêntrico. Os actores, as 

causas e os caminhos de solução são múltiplos e diferenciados. Mas em todos 

os momentos devemos exigimo-nos considerar com objectividade a espessura 

humana dos problemas e das alternativas. 

Ora a discussão de um Orçamento de Estado tem de ser, necessariamente, uma 

discussão abrangente, integrando estas múltiplas dimensões e múltiplas 

protagonistas e, como tal, estamos aqui. Na missão da AESE está inscrita esta 

sua vocação para ser espaço para estes diálogos e, por isso, é com muito gosto 

que nos encontramos aqui nesta tarde. 

Sejam bem-vindos! 

 

5Nov2019 

Fatima Carioca 

Dean 

AESE Business School 


