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Da sombra para o palco
das Finanças Públicas
Nazaré Costa Cabral, professora e investigadora, toma
hoje posse como presidente do Conselho das Finanças
Públicas, no salão nobre da Assembleia da República.

Nazaré Costa Cabral substitui Teodora Cardoso ã frente do CFP.

Com formação
em Direito
e em Economia,
a professora
universitária que
vai liderar o CFP

já assessorou
vários governos.

MARGARIDA PEIXOTO

margaridapeixoto(ã)negocios.pt

A nova presidente do

Conselho das Finan-

ças Públicas (CFP),
Nazaré Costa Cabral,

toma posse esta quarta-feira, na
Assembleia da República. Sai do

recato da universidade e da inves-

tigação científica para um dos car-

gos com maior visibilidade na área

das Finanças Públicas. Assessorou

diferentes governos e é uma peri-
ta em Segurança Social.

Com uma formação de base

em Direito, à qual depois somou a

Economia, Nazaré Costa Cabral
vai passar a vigiar as finanças pú-
blicas portuguesas, liderando a en-
tidade que se pronuncia oficial-
mente sobre as projeções macroe-
conómicas do Governo, os Orça-

mentos do Estado e a estratégia or-

çamental do país.

Segundo a nota curricular que
acompanha a resolução do Conse-

lho de Ministros, Nazaré Costa Ca-
bral colaborou no passado com o po-
der político, mas sempre em cargos
de menor destaque mediático, de

consultoria e assessoria. Na maioria

das vezes, as colaborações aconte-

ceram com governos socialistas, mas

também foi escolhida pelo Executi-

vo de Pedro Passos Coelho.

Entre 1997 e 2002 (altura dos

governos de António Guterres), e

entre 2005 e 2007 (durante o pri-
meiro mandato de José Sócrates),

desempenhou funções de assesso-

ria e consultadoria jurídicas em ga-
binetes governamentais, nas áreas

do Trabalho e da Segurança Social.

Nesses períodos, integrou diver-

sos grupos de trabalho encarregues

da revisão de diplomas legais no do-

mínio da segurança social. Traba-

lhou, por exemplo, na Lei de Bases

da Segurança Social de 2000 e de

2007, no regime jurídico do finan-
ciamento dasegurançasocial e no re-

gimejurídico das pensões. Também

integrouaequipatécnicaparaosas-

petos do financiamento da seguran-

ça social, colaborando no relatório
de 2002 sobre a sustentabilidade fi-
nanceira da segurança social.

Em 2014 foi escolhida pela en-
tão ministra Maria Luís Albuquer-
que para o grupo de trabalho res-

ponsável por propor uma revisão

da Lei de Enquadramento Orça-
mental.

Um ano depois, em 2015, foi
contratada como perita nacional

para integrar um projeto europeu
sobre a proteção social dos traba-
lhadores migrantes, e ainda o pro-



jeto liderado pelo CEPS (Centre
forEuropeanPolicyStudies),jun-
to da Comissão Europeia, que ti-
nha como missão avaliar a exequi-
bilidade de criar um subsídio de

desemprego europeu.
A nova presidente do CFP tem

formação em Direito, pela Facul-
dade de Direito da Universidade
de Lisboa, onde se licenciou, mes-
trou e doutorou, entre 1994 e

2007. Mais tarde, em 2015, licen-
ciou-se em Economia, pela Nova
SBE - School of Business & Eco-
nomics.

Nazaré Costa Cabral é profes-
sora na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, investiga-
dora principal do Centro de Inves-

tigação de Direito Económico, Fi-
nanceiro e Fiscal (CIDEFF) da

Faculdade de Direito de Lisboa.
Tem vários livros e artigos publi-
cados sobre as áreas de Finanças
Públicas, da Orçamentação Públi-

ca e da Segurança Social. ¦


