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Este OE e este Fundo de
Financiamento das Freguesias viola
claramente a Lei das Finanças
Locais. (...) Lamentamos e estamos
profundamente desiludidos.
Armando Vieira Presidente da Associação Nacional de Freguesias

O Governo vai continuar a combater o
défice pelo pior dos caminhos, pela via
dos impostos. Quem está a combater
o défice são os contribuintes,
as famílias e as empresas.
Diogo Feio Líder parlamentar do CDS/PP

O resultado prático nas vidas dos
portugueses será mais dificuldades
nos seus orçamentos familiares e
mais dificuldades para quem está
desempregado arranjar emprego.
Patinha Antão Deputado do PSD

“stress” e negociações. Um ciclo de onze meses sobre o qual cada membro do Governo e uma grande fatia
dos funcionários públicos teria uma história para contar. O JdN falou com três dos actores centrais.
Rui Peres Jorge rpj@mediafin.pt

a um parto difícil
“Os protagonistas são os funcionários que dão horas que nem imaginamos”,
diz Morais Sarmento. Joaquina Concruta é uma delas: a directora da
delegação da DGO que acompanha os mais de 300 serviços dos 730 da AP.

Depois de quase 10 meses, o trabalho está concluído e é apresentado. Será
escrutinado ao pormenor. Os holofotes vão para o ministro e os obreiros do
OE têm o merecido descanso ameaçado apenas por receios de gralhas.

Agosto a Outubro A semana derradeira

A poucos dias da entrega do Orçamento: “Hoje já foi até às 5
da manhã”, diz Joaquina Concruta, directora da sexta
delegação da DGO – um dos braços de Morais Sarmento nos
ministérios. Semanas antes, em Setembro, os serviços dos

mais de 700 organismos da AP já apresentaram as suas propostas aos ministros, receberam
aprovação, e começaram a carregar nos sistemas informáticos. Às delegações da DGO cabe
verificar, serviço a serviço, “ se há verbas para pessoal e se todos cumprem as regras,”, diz
Joaquina Concruta, a responsável por quase 300 serviços nos ministérios da Cultura, Educação e
Ciência e Tecnologia. “O pico de trabalho vai desde Setembro praticamente até à entrega do
Orçamento”, diz. É que mesmo depois dos “plafonds” definidos, há sempre negociações de
última hora entre ministros e mesmo entre os serviços. Para as verificações, a responsável
destina 20 pessoas, metade da sua equipa e, mesmo assim, “80% do trabalho é feito em regime
pós laboral ou ao fim de semana”, com noitadas a verificar e introduzir correcções e alterações.
“Muitas vezes são pequenas alterações, a maior parte em pequenos investimentos, mas que
mudam tudo”, diz, com o sorriso de quem já está habituada a todo este processo... “é um ‘puzzle’
de 5.000 peças que vamos construindo”. Já em Outubro, com os dados verificados, é tempo de
construir tabelas e analisar as contas de cada ministério. O OE volta a subir aos serviços centrais.

3DGO começa a montar
“o ‘puzzle’ de 5.000
peças” dos 730 serviços

O ritual repete-se todos os anos: ministro e secretários
de Estado apresentam o “seu” OE, terminado apenas
horas antes. Nos dias anteriores à apresentação, a DGO e
o GPEARI, em articulação com todos os ministérios,

completam os últimos quadros e finalizam o relatório. Nesta altura “esquecemos por uns
momentos a família e os telemóveis”, diz Reis. “A última noite é sempre muito complicada para
garantirmos que está tudo a funcionar: o relatório fica pronto na noite”, confirma Morais
Sarmento. Apresentado o documento, a bola sai do pé das equipas governativas. Os jornais
começam a fazer os textos que hoje lê, procuram notícias, gralhas, prioridades. Agora, os
observadores são os que elaboraram o OE. Dado o empenho e as horas gastas em quase um ano,
a ansiedade sobre as críticas é alta. “Por mais boa vontade, cuidado e rigor, os erros acontecem”,
diz Reis, para quem a tensão “é a busca da perfeição”. Um erro entristece-o, mas os quase dez
anos que leva já nas Finanças permitem-lhe desvalorizar: “só erra quem trabalha, e o importante
é que o planeado e central corra bem”. “Se fossemos a pegar nos jornais à procura de gralhas
encontraríamos muitas”, reforça Morais Sarmento. Dias depois começará o embate entre o
Governo e a oposição. Os serviços têm o merecido descanso, breve, contudo: é que o primeiro
passo para o OE do ano seguinte – a actualização do PEC – dá-se já Dezembro.

4Nasce o OE: o documento
político mais escrutinado
e debatido no ano


