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OE. Carlos Tavares
lamenta perda de regras
de controlo e punição

Carlos Tavares, presidente da
Comissão do Mercado dos Valo-
res Mobiliários (CMVM), criti-
cou ontem o desaparecimento
de regras em Portugal: primei-
ro, as regras para o controlo
financeiro, depois a regra que
responsabilizava os decisores.

Em entrevista à Renascença,
Carlos Tavares manifestou-se
surpreendido com os sucessi-
vos buracos orçamentais que
vão sendo encontrados em Por-
tugal. “De alguma forma, isto
para mim é uma surpresa”, dis-
se, lembrando depois que, quan-
do esteve nas Finanças, “no fim
dos anos 80, início dos 90”, “um
dos trabalhos que o Dr. Miguel

Cadilhe fez foi precisamente dis-
ciplinar o controlo financeiro:
garantir que não havia despe-
sas fora do orçamento, garantir
que não havia estas surpresas.
Porque no passado, se recuar
aos anos 70/80, também era nor-
mal orçamentar-se um deter-
minado défice e depois chegar-
se a um défice maior”, explicou.
Agora, voltar a este cenário tan-
tos anos depois, “é uma realida-
de, para mim, nova e surpreen-
dente”, disse o presidente da
CMVM. O controlo que foi então
instituído “foi muito rigoroso e
funcionou bem durante alguns
anos”, lamentando que agora
“se tenham perdido esses meca-
nismos de controlo”. Solução?
Recuperá-los, “com mais pode-
res também para o Tribunal de

Contas”, dá como solução para
evitar futuras surpresas.

Mas as surpresas desagradá-
veis do presidente do CMVM
não ficam por aqui. Também a
falta de soluções para respon-
sabilizar os decisores políticos
por buracos nas contas é nega-
tivo. Carlos Tavares defendeu à
Renascença a responsabilização
dos políticos, lembrando mes-
mo uma lei de contabilidade
pública de 1929 “que criminali-
zava as despesas feitas pelos
membros dos governos que não
tivessem cabimento, digamos,
orçamental”.

E o que aconteceu a essa lei?
“Quando eu estava no ministé-
rio das Finanças ainda estava
em vigor (...) depois houve uma
reforma desta lei e retirou-se
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“Muitas vezes não se trata de infringir a lei e sim de encontrar
mecanismos de a tornear”,alerta presidente da CMVM

a criminalização”, explicou.
Apesar de aceitar que a crimi-
nalização é “uma medida extre-
ma”, tal não quer dizer que não
haja punições: “É bom que haja
sanções. Eu não compreendo
que seja possível que um mem-
bro do governo – ou quem quer
que seja –, que tem determina-
do orçamento, permita que se
realizem despesas sem ter auto-
rização do parlamento.” Ainda
assim, o ideal seria não ser
necessário punir: “Alguém que
está numa função pública não
pode, no meu entender, infrin-
gir a lei ou criar mecanismos
de tornear a lei. Muitas vezes
não se trata de infringir a lei,
trata-se de encontrar mecanis-
mos de a tornear que, em meu
entender, são tão maus como
a própria infracção.”

Para Carlos Tavares é agora
necessário “reforçar as capaci-
dades técnicas do parlamento
como órgão fiscalizador”, isto
além do reforço dos poderes do
Tribunal de Contas – “se virmos
no passado, há muitos relatórios
muito bem feitos pelo Tribunal
de Contas que não tiveram qual-
quer consequência pela falta,
creio eu, de poderes.”

Já para o parlamento, a solu-
ção é simples: “Tem que ter pode-
res e tem que ter as capacida-
des técnicas necessárias para
evitar que isto aconteça.”
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Presidente da CMVM pede mais poderes para o Tribunal de Contas MÁRIO CRUZ/LUSA


