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Relatório de Audiência  

 

 

Dia: 28 de maio de 2015                                                                       

 

ENTIDADE: Deputados do Bundestag 

 

ASSUNTO: Visita de trabalho     

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Eduardo Cabrita (PS), Presidente da Comissão; 

 Cristóvão Crespo (PSD); 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Senhor Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Senhores Deputados Doris 

Barnett (SPD) e Alois Karl (CDU), após o que apresentou os Senhores Deputados 

presentes.  

De seguida, o Senhor Presidente da COFAP apresentou a Comissão e as principais 

competências que lhe estão acometidas. 

A Senhora Deputada Doris Barnett (SPD), que apresentou a restante delegação, 

elogiando de seguida os alegados progressos da economia portuguesa e de como 

estes são um exemplo para outros países mediterrânicos. 

O Senhor Presidente manifestou a sua discordância relativamente a essa visão 

otimista e notou que, nas próximas eleições, entende que a escolha será entre um 

caminho de continuação ou não das restrições impostas nesta legislatura, referindo 

que o PS entende que houve pouca atenção para as questões sociais e esse facto 

levou a uma estagnação económica não só a nível nacional como europeu. Salientou 

a queda do PIB como corolário das políticas seguidas e o papel do Banco Central 

Europeu no regresso do investimento. 
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Declarou ainda que não entende porque é exigida a Portugal a realização de mais 

esforços de consolidação orçamental que outros países e que Portugal deve apostar 

nas exportações mas também no consumo interno. Referiu também que o Governo 

não contribuiu para a estabilidade aprovando Orçamentos do Estado inconstitucionais. 

Defendeu que o próximo Governo deve primeiro estabilizar a economia e depois 

diminuir a dívida pública, que aumentou bastante desde 2010. 

Seguidamente, usou da palavra o Senhor Deputado Cristóvão Crespo (PSD), que 

salientou as circunstâncias em que o Governo assumiu o poder, declarando que este 

pretende um crescimento sustentado. Notou que o início da legislatura foi muito difícil 

mas que foi possível, no seu entender, reverter as condições adversas, alegando que 

a crise terminou em 2014 e que os indicadores atuais são otimistas. 

O Senhor Deputado Alois Karl (CDU) saudou Portugal pela saída do “programa de 

ajustamento”, conseguindo cumprir as suas obrigações, entendendo que se conseguiu 

uma diminuição do desemprego que há sinais de confiança na economia. Notou que, 

na Alemanha, só em 2014 se fez um Orçamento do Estado sem novo endividamento, 

encorajando Portugal a que siga o mesmo caminho. Lembrou que a educação e a 

ciência são considerados fundamentais na Alemanha e sugeriu que Portugal seguisse 

o caminho da Alemanha na criação, após as próximas eleições, de um Governo de 

grande coligação. 

A Senhora Deputada Doris Barnett (SPD) invocou a ligação de Portugal a África para 

questionar se a mesma pode ser uma porta de entrada de África na Europa e, até, 

contribuir para ajudar a solucionar o problema dos refugiados do Norte de África.  

O Senhor Presidente notou que a educação deve ser uma prioridade, especialmente 

num país com uma história de baixas qualificações. Sendo o desemprego bastante 

elevado, deve haver uma aposta na formação dos desempregados de longa duração e 

baixas qualificações, política que desapareceu nos últimos anos. Concordou que a 

ligação a África é uma vantagem estratégica, como o é a ligação ao Brasil ou à 

Venezuela. Relativamente ao problema dos refugiados, o Senhor Presidente criticou a 

intervenção ocidental, que ajudou, na sua opinião, a desestabilizar a Líbia e 

mencionou a sua experiência no Parlamento Mediterrânico. 
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Os Senhores Deputados do Bundestag agradeceram então a partilha de informações 

com a COFAP, tendo o Senhor Presidente da COFAP encerrado os trabalhos. 

 

 

Palácio de São Bento, 28 de maio de 2015 

 

O Presidente da Comissão  

 

 
Eduardo Cabrita 


