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Balanço A verdadeira reforma estrutural do país passa pelo Estado conhecer os seus ativos e passivos

Este Orçamento não devia ter sido

aprovado assim

Textos JOANA NUNES MATEUS

'^^ Orçamento do Es-
r tado para 2019 que

os deputados acaba-
ram de aprovar na
Assembleia da Re-
pública já não devia
ter sido assim, àma-

k / neira tradicional,S usando uma conta-
bilidade mais arcaica do que aquela
que chegou a ser usada no próprio
tempo do marquês de Pombal

O Expresso, em parceria com o Paul Kazarian Institute, discutiu
esta semana a Reforma das Finanças Públicas, num evento
organizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados e pelo
Tribunal de Contas



De facto, a nova lei de enquadra-
mento orçamental, que a anterior
maioria parlamentar aprovou antes
das legislativas de 2015, obrigava o

país a preparar-se afincadamente du-
rante três anos para revolucionar por
completo a forma de gerir as contas do
Estado já em 2019. Contudo, apesar
dos alertas do Tribunal de Contas ou
do Conselho das Finanças Públicas,
esta verdadeira reforma estrutural só

agora começou a avançar no Terreiro
do Paço. O Ministério das Finanças já
reagendou a sua implementação para
2021, isto caso o futuro governo não
volte a adiar esta lei da Assembleia da
República para mais tarde.

Até lá, os contribuintes vão conti-
nuar sem saber qual é a verdadeira
situação patrimonial do Estado, por-
que este não tem um balanço, como
qualquer empresa para saber os seus
ativos e passivos. Os governantes vão
continuar a competir por quem gasta
mais nos 12 meses do ano, porque não
há informação que os responsabilize
pelo impacto que as suas decisões têm
na vida dos cidadãos no médio e no
longo prazo.

Foi neste contexto que Lisboa aco-
lheu, na passada quinta-feira, a segun-
da conferência internacional sobre
a Reforma das Finanças Públicas, e

que resulta de uma parceria entre o

Kazarian Center for Public Financial
Management, o Instituto de Direito
Económico, Financeiro e Fiscal da
Faculdade de Direito de Lisboa, a Or-
dem dos Contabilistas Certificados e

o Tribunal de Contas, tudo entidades

que clamam por uma reforma das
finanças públicas em Portugal. Na
abertura desta conferência que está
disponível nos vídeos do Facebook
do Expresso, até o próprio secretário
de Estado do Orçamento, João Leão,
reconheceu como a falta de qualidade
da informação pode dificultar a quali-
dade das decisões que este governante
tem de tomar no seu dia a dia: "O Es-
tado não tem um balanço consolidado.

Não sabemos o valor dos ativos nem
das responsabilidades assumidas".

O Ministério das Finanças não tem
forma de controlar o que se passa na
floresta como um todo, nem em cada
árvore em particular. João Leão deu o

exemplo do défice de informação pre-
cisa e exata que sente no caso das pro-
gressões de carreiras da Função Públi-

ca. A verdade é que não há um sistema

integrado que mostre quanto ganha
cada funcionário público e que revele
qual o impacto do descongelamento da
sua carreira. E lembra que as carreiras
são um tema com consequências não só

no OE-2019, mas nos anos vindouros:
"Tão ou mais relevante que o OE-2019,
é o seu impacto no OE-2020, 21, 22,
23 e como isso condiciona o futuro das

finanças públicas".

Transparência compensa
"Acho que foi a primeira vez que vi
uma intervenção sincera do Ministé-
rio das Finanças sobre as limitações
do atual sistema. É muito positivo ver
um responsável assumi-lo de forma
tão transparente e clara", disse Car-
los Lobo, o consultor da EY e antigo
secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais que foi o anfitrião da conferência.

Para Carlos Lobo, a reforma das

finanças públicas permitirá ao Esta-
do português conhecer não só quan-
tos funcionários públicos afinal tem
como clarificar qual é a sua verda-
deira situação patrimonial junto dos
mercados e até reduzir os encargos
da dívida. "Quanto melhor for a in-
formação sobre a sustentabilidade
das nossas finanças públicas, mais
baratos serão os juros que iremos
pagar pela nossa dívida."

Além da transparência, esta refor-
ma das finanças públicas trará maior
responsabilização sobre quem gere as

contas públicas, dando aos funcionári-
os públicos os "incentivos certos" para
decidirem o que é melhor para o país e
permitindo aos cidadãos verificar para
onde vai o produto dos seus impostos.
"É alterar o jogo da gestão pública. O
bom gestor público será aquele que
criar mais valor pela sua ação e não
aquele que gasta o orçamento todo e
até consegue mais dinheiro e pessoal
para o ano seguinte."

Carlos Lobo deu vários exemplos
de como o atual modelo de gestão das

finanças públicas, que não passa da
mera gestão de tesouraria, já não faz
sentido. É o caso do incêndio do pinhal
de Leiria. Na contabilidade pública
atual, a perda do ativo é irrelevante
em sede orçamental e o impacto até é

positivo porque se pode poupar para
a frente com as despesas de manuten-
ção desta floresta pública.

"Mas se o ativo passar a ser uma pre-
ocupação imediata, os efeitos da sua

maximização terão um impacto direto
no aumento do PIB, o que reduzirá ain-
da mais a relação da dívida pública. Por
outro lado, os passivos não financeiros,
que a nível social têm um maior impac-
to do que os financeiros, entrarão na
equação. Os encargos com o sistema
de Segurança Social, com o Serviço
Nacional de Saúde ou com a Educação
passarão a ser analisados e tratados na
dimensão estrutural, propiciando uma
efetiva melhoria das políticas sectori-
ais", explicou Carlos Lobo.

Para o anfitrião da conferência, esta
é a verdadeira reforma estrutural que
o país não pode adiar: "O nosso mo-
delo atual de contabilidade pública,
assente na lógica da caixa, traduz-
-se na utilização de uma tecnologia
pré-industrial do início do século XIX
numa época de digitalização em pleno
século XXI. Os resultados, em termos
de competitividade nacional, não po-
dem ser mais devastadores."
economia@expresso.impresa.pt

Que revolução
orçamental é esta?
Dois diplomas publicados a 11 de
setembro de 2015 prometem
mudar por completo a forma
como o Orçamento do Estado

(OE) é feito em Portugal. A nova
lei de enquadramento orçamental
(LEO) e o decreto-lei que impõe o
sistema de normalização
contabilística nas administrações
públicas (SNC-AP) vão permitir
controlar melhor o que cada
ministro faz com o dinheiro dos
contribuintes. Além de receitas e

despesas, vai-se olhar para os
ativos e os passivos. Além dos

gastos de cada ano, vão-se poder
definir tetos de despesa para toda
a legislatura. E, além dos milhões

para cada ministério, vai-se poder
discutir quanto custa, afinal, ao
país erradicar a doença em x,
reduzir o abandono escolar em y
ou diminuir os tempos de espera
na justiça em z.
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O Estado não tem
um balanço consolidado.
Não sabemos o valor
dos ativos nem
das responsabil idades
assumidas
João Leão
Secretário de Estado do Orçamento

É essencial ter uma visão
completa, consolidada e
comparável das finanças
públicas nacionais.

Esta informação
é fundamental para
tomar melhores decisões,
promover maior
transparência e melhorar
a prestação de contas
Vítor Caldeira

Presidente do Tribunal de Contas

Esta reforma
das finanças públicas
vai permitir aos cidadãos
saber se o Estado
usa bem ou mal
os 90 mil milhões
de euros que gasta
Teodora Cardoso

Presidente do Conselho das Finanças Públicas

Hoje, a única
responsabilidade
financeira recai sobre
o ministro das Finanças,
tornando os outros
irresponsáveis. Estamos
a deixar para as gerações
futuras um encargo
muito elevado.
É necessário tornar
o ministro sectorial
no seu próprio
ministro das Finanças
Luís Morais Sarmento

Antigo diretor-geral e secretário
de Estado do Orçamento

"António Costa pode
acabar cozido como
o sapo na panela"

Paul Kazarian alerta
o primeiro-ministro e
pede-lhe para correr mais
e melhor para conseguir
fugir da crise que aí vem
O investidor internacional Paul
Kazarian, que tem acompanha-
do, com grande preocupação,
a evolução do endividamento
público no Sul da Europa du-
rante este século e que escolheu
Lisboa para instalar o Kazarian
Center for Public Financial
Management, receia que os

portugueses ainda não tenham
percebido a dimensão da tem-
pestade orçamental que aí vem:
"Portugal é um pequeno barco
no meio do oceano e o que está a
acontecer em França e na Itália
pode agitar tremendamente as

ondas", diz ao Expresso.
Perante as notícias que dão

conta dos aumentos a funcio-
nários públicos e pensionistas
em detrimento do investimento

para travar a degradação das
infraestruturas e equipamentos
públicos, este perito alerta que
o Governo português não está
a ser "financeiramente pruden-
te" ao gastar para ganhar votos
em vez de investir na criação da
riqueza e no desendividamento
do país.

"Apesar do bom trabalho dos
últimos anos, o Governo não se

pode dar por satisfeito dado o
endividamento tão pesado que
herdou do passado. Estão a co-

meçar a descansar à sombra dos

louros alcançados, quando têm

é de reduzir o mais rapidamente
possível o enorme passivo públi-
co acumulado no país. Portugal
tem mesmo de correr mais e
melhor para conseguir escapar
da crise que está aí a chegar",
diz Paul Kazarian.
Próxima crise será pior
Questionado sobre se os por-
tugueses não têm razões para
estarem mais confiantes e oti-
mistas depois de o Governo ter
alcançado "o maior crescimento
económico do século" e "o défi-
ce mais baixo da democracia",
este investidor recorre a uma
conhecida fábula para lembrar
que o sapo também parecia
quentinho e muito confortável
enquanto a água não ferveu na
panela: "O primeiro-ministro

devia ter mais cuidado. António
Costa pode acabar cozido como
o sapo na panela", ironiza.

"Sei quão difícil é para os polí-
ticos aumentarem os impostos
ou dizerem aos eleitores que
não têm dinheiro. Mas temos
de nos preparar para a tempes-
tade e o Governo tem mesmo
de se precaver para conseguir
manter o barco estável", acres-

centa, lembrando a recente
sucessão de eventos no plano
europeu, desde as fissuras que
se estão a abrir nas finanças
públicas da França e da Itália
ao movimento dos "coletes
amarelos" e outros fenómenos
mais populistas, até ao recente
acordo do Eurogrupo sobre a
reforma da zona curo, "sinal de



que se estão a preparar para te-
rem de reestruturar a dívida".

Questionado pelo Expresso
sobre se a próxima crise será
tão violenta quanto aquela que
trouxe em 2011 a troika a Por-
tugal, Paul Kazarian alerta: "A
próxima crise em Portugal pode
ser ainda pior porque virá, não
do sistema financeiro, mas dos

próprios governos." Se na ante-
rior crise, os bancos foram sal-

vos pelo Governo, quem salvará
os governos na próxima crise,
questiona. E quando chegará
a próxima crise? "Quanto mais
tarde chegar a crise, pior ela
será porque os Estados estarão
ainda mais endividados."
Viciados em dívida
Convém notar que Grécia e

Portugal valem menos de 2% da
área do curo, mas há três ou-
tras economias do Sul bastante
relevantes na moeda única: a
Espanha (10%), a Itália (15%) e

a França (20%).
Paul Kazarian põe estes cin-

co países todos no mesmo saco

para mostrar como os governos
do Sul da Europa estão a gerar
um fardo insustentável para os

seus cidadãos, socorrendo-se de
contas que comparam o cresci-
mento do PIB com o passivo acu-
mulado pelo sector público nes-
tes cinco países, incluindo não só

a dívida pública em obrigações

do Tesouro, mas demais respon-
sabilidades assumidas pelos go-
vernos da Europa do Sul, como,
por exemplo, pensões, PPP ou
dívidas a fornecedores.

Paul Kazarian explica que,
entre 2002 e 2017, o PIB de
França, Grécia, Itália, Portu-
gal e Espanha, no seu conjun-
to, aumentou cerca de €6 mil
per capita enquanto o passivo
líquido do seu sector público se

agravou em €34 mil per capita:
"Em 15 anos, a riqueza líquida
de cada pessoa, homem, mulher
ou criança, caiu €28 mil nestes
cinco países mais endividados
da Europa do Sul, enquanto su-
biu quase €3 mil per capita nos
restantes 23 países da União
Europeia." Na Europa do Sul,
cada pessoa já carrega um fardo
de €59 milper capita.

A perspetiva do investidor pautou o discurso de Paul
Kazarian na conferência de quinta-feira fotonunofox


