ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente
INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Tomada de Posse da
Presidente do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas,
Nazaré Saldanha Póvoas da Costa Cabral
6 de março de 2019 | Salão Nobre

Toma hoje posse como Presidente do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas a
Professora Doutora Nazaré Saldanha Póvoas Costa Cabral, cargo para que foi nomeada pelo Conselho
de Ministros, sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e do Governador do Banco
de Portugal, conforme Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2019.
Para a Professora Doutora Nazaré Costa Cabral «As Finanças Públicas versam sobre opções. As
opções são escolhas de despesa que o Estado, na sua interação com a economia, pode e deve fazer,
dada a sua restrição orçamental».
E, de facto, as Finanças Públicas traduzem opções que o Estado faz na prossecução dos seus fins, na
satisfação das necessidades coletivas e na gestão dos recursos disponíveis.
Tais opções são, pela própria natureza, políticas, pois refletem as prioridades que cada Governo
entende indispensável para o cumprimento do seu programa e que são, anualmente,
consubstanciadas no Orçamento de Estado.
Por isso é tão importante a existência de entidades de fiscalização.
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A credibilidade financeira do Estado é fundamental para o desenvolvimento económico, o que exige
finanças públicas saudáveis. Sem finanças sãs não há crescimento económico, não há receitas fiscais
necessárias ao equilíbrio macroeconómico.
Finanças públicas sadias são também sinónimo de transparência e qualidade da democracia. Sem
finanças sãs não há estabilidade política, não há coesão social.
Ao Conselho das Finanças Públicas é confiada a missão de proceder a uma avaliação independente
sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental, promovendo ao mesmo
tempo a sua transparência, de modo a contribuir para a qualidade da democracia e das decisões de
política económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado.
É missão vasta, complexa, que determina que os membros do conselho superior tenham reconhecido
mérito, experiência nas áreas económica e de finanças públicas e elevado grau de independência.
A formação e a experiência profissional da Professora Nazaré Costa Cabral são testemunho de que
possui as qualificações e os demais atributos indispensáveis ao cargo que vai desempenhar.
Antes de terminar, uma palavra de apreço e agradecimento é devida à presidente cessante, a Dr.ª
Teodora Cardoso, pelo inestimável serviço prestado à causa pública nestes últimos sete anos.
A todos agradeço a presença na Assembleia da República, saudando a Senhora Presidente, Professora
Doutora Nazaré Costa Cabral, e desejando-lhe o maior sucesso na missão que agora inicia.
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