
A Ordem dos Economistas não poderia terminar este ano sem abordar dois temas que consideramos

importantes e correspondem ao desejo de vários dos seus membros os verem tratados nas nossas

publicações.

Trata-se de duas temáticas que, por razões diversas, tem demorado a serem encaradas frontalmente, com

as medidas necessárias que conduzam à sua resolução.

O primeiro destes tópicos é bem abrangente e tem a ver com a descentralização. Passaram já gerações,

preconizando as vantagens para os habitantes das várias regiões deste País de deixarmos de viver numa

estrutura politica, económica e social centralizada. Mais recentemente, um movimento de cidadãos que já

tiveram ou têm responsabilidades públicas, vieram apresentar as razões para requererem a

descentralização, bem como soluções e medidas a tomar para atingirmos esse objectivo.

O presente número dos Cadernos aborda extensamente esta matéria e apresenta colaborações de muitos

especialistas, muitos deles membros da Ordem.

Várias experiências internacionais, nomeadamente europeias, demonstraram já os benefícios que um país

pode receber, no seu desenvolvimento e crescimento, sem perturbar a coesão nacional, se adoptar e

implementar convenientemente as necessárias medidas e soluções visando a descentralização.

O segundo tópico que é abordado nesta edição tem a ver com um grave problema com que ainda hoje,

vários anos após a última crise económica e financeira, nos debatemos: os chamados NPL (Non Performing

Loans), bem como a gestão necessária para enfrentar e resolver os muitos casos de insolvência de

empresas e a sua recuperação ou reabilitação, quando possível.

Aliás, será toda esta temática tratada na primeira realização da Ordem em 2019, mais precisamente

no dia 23 de Janeiro, na Fundação Gulbenkian. Vários especialistas desta matéria, entre reguladores,

advogados, gestores de insolvência e gestores de empresas especializadas irão passar nessa

jornada, para a qual convidamos desde já os membros interessados a inscreverem-se previamente

através do site da Ordem.                                                                                                                                 ><

rui.martinho@ordemeconomistas.pt
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Dois temas fulcrais


