
Anualmente, a Ordem dos Economistas organiza uma Conferência sobre o Orçamento do

Estado do ano. E assim aconteceu este ano, embora fora do calendário habitual devido à

apresentação do Orçamento para 2016 já no principio desse mesmo exercício.

Efectivamente, se já é habitual sermos surpreendidos, ano após ano, por algumas medidas

contidas nos Orçamentos do Estado, seja no lado das despesas seja no capítulo das receitas,

nomeadamente as receitas fiscais, este ano a surpresa ainda é maior.

Primeiro, não foi o Orçamento propriamente dito que foi apresentado, mas um esboço do

mesmo que foi enviado a Bruxelas e divulgado pela imprensa. Após um primeiro exame

pelas autoridades europeias, fomos assistindo aos esforços do Governo português para

conciliar os preceitos a que está obrigado por pertencer a União Europeia com as promessas

eleitorais e compromissos a que se obrigou para poder ascender ao poder e governar.

Exercício difícil que coloca aquele documento essencial para a condução do País numa

situação que nos deixa, enquanto cidadãos e contribuintes, algo confusos e pouco confiantes.

Sabendo conscientemente que Portugal cresce debilmente desde o início deste século, que

a riqueza criada em cada ano é insuficiente para permitir o crescimento económico de que

necessitamos, que saímos há pouco mais de um ano de um programa de resgate, que temos

forçosamente que continuar e aprofundar as reformas estruturais, mais importante se torna

a execução do Orçamento do Estado para 2016.
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Há um aumento de despesa muito acentuado que não pode resvalar e uma cobertura da

mesma através de receitas fiscais, com aumentos em vários impostos que vão ter de

produzir, no final do exercício, receita prevista para não agravar o défice.

As previsões macroeconómicas são agora, e após correcção pelo Governo, mais cautelosas.

A tão propalada viragem da página da austeridade vai acontecer para alguns (reposição

salarial, redução da sobretaxa do IRS, IVA da restauração, prestações sociais aumentadas),

mas para outros, os contribuintes da classe média, há reforço da austeridade (ISP, imposto

sobre o tabaco, Imposto de selo).

Com a entrada tardia no ano corrente deste Orçamento do Estado e com a incerteza

das reacções futuras da Comissão Europeia ao cumprimento das obrigações por

Portugal, só podemos desejar que se cumpra o que consta deste documento e que o

próximo Orçamento do Estado para 2017 tenha como objectivos estimular o

crescimento económico, cortar despesa desnecessária e aliviar fiscalmente as famílias

e as empresas.

Alguns dos mais entendidos analistas e economistas neste domínio colaboram neste

número dos Cadernos de Economia. Lê-los só poderá ajudar-nos a compreender melhor a

política orçamental, os critérios europeus e os caminhos a seguir se se pretende que

Portugal seja uma sociedade desenvolvida, competitiva e solidária.                                          ><
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