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BASTIDORES

“No meu caso, não houve discussões duras
com os ministros. Se bem me recordo,
não foi difícil. Até foi pacífico.”

“OdiamaisviolentoquetivefoiemOutubro
de 1997, nas vésperas da apresentação do
OE/98,quandorecebiduas informações ines-
peradas: o aumento da despesa com a saúde
(mais ou menos 100 milhões de contos - 500
milhõesdeeuros) eumaquebradereceita fis-
cal também do mesmo valor. Posso-lhe dizer
que não partilhei a aflição nem com o minis-
tro das Finanças nem com o primeiro-minis-
tro.Nãodormiessamadrugadaenosdias se-
guintes tive pesadelos e falava durante a noi-

te”.AconfissãoédeManuelaArcanjo,secre-
tária de Estado do Orçamento no primeiro
governo (minoritário) de António Guterres
(1995/99),e reflecte bem a pressão psicológi-
ca a que estão sujeitos os responsáveis das Fi-
nanças durante o processo de elaboração e
execução de um OE.

Apesardenuncatertidoinsóniaseterador-
mecidosemprecom“relativa tranquilidade”,
Bagão Félix, ministro das Finanças de Santa-
na Lopes, reconhece que foi “muito desgas-

tante”.Até porque“o ministro é um incom-
preendido e faz um esforço quase inglório”.
“O ministro é um bocado como os treinado-
res de futebol. Se as coisas correm bem, não
tem os louros. Se correm mal é o culpado de
tudo e às vezes até é despedido”, salienta.

Guilhermed’OliveiraMartins,que liderou
o Ministério no segundo Governo de Guter-
res (2001/02), não tem dúvidas em afirmar
queapastatemvários“quebracabeças”.“Há
sempreumagrandepressãoeosministrosdas
Finançasacabampornãoterférias”,dizoac-
tualpresidentedoTribunaldeContas.Olivei-
raMartinscontaque,emAgosto,mêsemque
sãodefinidosos‘plafonds’paracadaministé-
rio, a pressão dos ministros aumenta.“É na-
tural e inevitável”mas“a última palavra é do
ministrodasFinançasqueestásempreemcon-
tacto com o PM”.Nesta altura,“só não dor-
mem juntos”,acrescenta num tom irónico.
Mais calma parece ter sido a experiência de

Eduardo Catroga, responsável pelo OE/95.
“No meu caso, não houve discussões duras
comosministrospois ficoutudo logoresolvi-
doemJulhocomadefiniçãodoquadrodere-
ferência global, os grandes números do OE e
arespectivafundamentação”.“Sebemmere-
cordo,nãofoidifícil.Atéfoipacífico”,lembra
oúltimoministrodasFinançasdeCavacoSil-
va.

A quadratura do círculo
e as reuniões insólitas
Semfinsdesemanaeváriasdirectaspelomeio,
ManuelaArcanjo conta que“raramente jan-
tava”. A secretária de Estado de Sousa Fran-
co considera que“o mais complicado”eram
as reuniões para discutir os plafonds para os
Ministérios.“Lembro-mequeem1996,hou-
ve um dia que entrei à tarde no gabinete do
PM e saíde lá de madrugada”.E o que tanto
discutiram?“Eraaquadraturadocírculo,pois

[ EX-MINISTROS CONTAM HISTÓRIAS DE ORÇAMENTOS PASSADOS ]

Directas, ‘pregos’ e
“Tive pesadelos”. “Foi muito desgastante”. “É
preciso muito sangue-frio”. Quatro ex-responsáveis
das Finanças desvendam ao Jornal de Negócios
algumas histórias de bastidores que envolveram a
elaboração dos seus Orçamentos.João d’Espiney jdespiney@gmail.com

Antes do fim do prazo de entrega
doRectificativode1995noParla-

mento, a missão estava cumprida. Mas
faltava um aspecto essencial: reprodu-
zir os documentos. “Eram milhares de
fotocópias e a certa altura algumas fo-
tocopiadorassobreaquecerameavaria-
ram.Foiumamaratonadedestruição”,
lembra Manuela Arcanjo. A ex-secretá-
riadeEstadocontaaindaque, jáde“ma-
drugada”, entrou no gabinete um juris-
tadaDGOedissequeestavaaliparaaju-
darnoquefossepreciso,nomeadamen-
te o articulado que acompanha o OE.
“Quando lhe disse que o articulado já
estava feito há dois dias, ele ficou mui-
tosurpreendido,poisatradiçãoeratudo
sairquentinhodirectamenteparaoPar-
lamento”.

OutroepisódiocuriosodequeArcan-
jo se recorda aconteceu a propósito do
mega-acordoqueoGovernoacaboupor
viraassinarcomastrêsfrentessindicais
daAdministraçãoPública.“Começámos
de manhã e só acabámos de madruga-
da. À hora de jantar, nós [Governo] ain-
da falámos, a brincar, que era melhor
não dar de comer às comitivas sindicais
porumaquestãodeestratégianegocial.
Acabámos por encomendar várias cai-
xasdepizzas,maseunãocomi,poisnão
gosto. Comi só umas bolachinhas”.

“Foi uma
maratona
de destruição”

Eduardo Catroga

Ministro da Finanças 1994/1995

“Não partilhei a aflição [derrapagem
orçamental] nem com o ministro das
Finanças nem com o primeiro-ministro. Não
dormi essa madrugada e nos dias seguintes
tive pesadelos e falava durante a noite.”

“Na Saúde, era uma loucura (...)
Não chegou a ameaças físicas,
mas as pressões foram violentas.”

Manuela Arcanjo

Secretária de Estado do Orçamento de Sousa Franco
1995/1999


