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o
"Temos dever os apoios como medicina REINVENTAR
Paula Franco Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

regenerativa e não medicina curativa"

pãi

DEPOIMENTOS RECOLHIDOS POR ROSÁLIAAMORIM

No dia 30 há
eleições
legislativas.
Como
convencer uri
abstencionista
a ir votar?
Penso que o prc
blema da abstenção deve-se principalmente a dois
fatores: (i) falta de
confiança e consequente desconhecimento da
classe política; e
(ii) falta de identificação com o
atual sistema político nacional. Só
com proximidade, maior conhecimento e escrutínio da atuação
dos políticos se
conseguirá diminuir a abstenção.
Acredito, assim,
que o caminho
não é convencer
um abstencionista a exercer o seu
direito de voto
mas alterar comportamentos.
Nessa altura, o
abstencionista
poderá passar a
votar e participar
ativamente
na política
nacional.

Nasuaopinia
—ooqueseriamelhor
paraPortugal: umgovemodemaioriaabsolutaoudecoligaçãoentre
váriospartidos?

Para serem implementadasprofundas refonnas e para que essas
reformas tenham aestabilidade
neceçgariapara realmente ajudar o
nosso país, é necessário um governo de coligação, mas uma coligação estável, duradoura, transparente, rigorosa, mas dialogante, em
que osvários agentespartidários
atuem na defesa exclusiva do interessepúblico português. É necessário um trabalho de equipa, em que
se atente a interesses realmente relevantes e se ignore lutas políticas
pessoais e/ou partidárias.
OPRRpodemudaro país?
Qual asuaexpectativa
emrelaçãoàexecuçãodoPRR
duranteesta legislatura?

O PRR tem um potencialtremen do, no entanto, toda a sua execução
deve ter porbasealgunspilares essenciais. Primeiro, o governo deve
organizar as necessáriasplataformas para acesso aosfundos e apoio
às empregas. Emsegundo lugar, as
empregas devem ter acesso fácil à
informação sobre os fundos e
apoios e, em terceiro, deve haver
um rigoroso controlo ao longo de
todo o processo por parte de técnicos independentes, neste caso,
contabilistas certificados. Desta
forma, garantimos uma fácil agilização dos fundos às empresas,
umaaplicação estratégica dos
mesmos por parte dos empresários
ea transparência e rigor na alocação dasverbas. Esta tripartição é
essencialpara que os apoiospermitam a construção de bases para
um crescimento sólido a longo prazoe não um mero remendo às nefastas consequências económicas
que a pandemia causou.Temos de
ver os apoios como medicina regenerativa e não medicina curativa,
sendo importante que todos os intervenientesse articulem em perfeitaconsonáncia e, mais umavez,
na defesa dos interesses públicos
de Portugal.

Fiscalidade:
o novo governo
deve baixar primeiro
os impostos
àsfamíliasou às
empresas?
Qual das soluções
trará mais rápido
crescimento ao país?
mos, comor írr,
ormular afundo o sistema
fiscal e não limar arestas. Baixar o IRS ou o
I RCseria limar arestas
que não trariam alterações com verdadeiro
impacto na nossa sociedade e economia. Tendo isto em consideração, caso a opção
avançar sem uma r o
mulacão de fundo,
abrangendo apenas
com uma diminuição no
IRS ou no IRC, considero quedeveria ser no
IRC pois acredito que é
nas empresas que está
a verdadeira fonte de
crescimento económico que, consequentemente, trará melhores
condições pessoais
e qualidade de vida
a todos os cidadãos.

Qualaprimeira medida
na suaáreaqueo governo
deveriatoinar?

Reformularo sistemafiscal nacionale mantê-lo o mais estávelpossívela° longo daspróximaslegislaturas.Temos um sistema fiscal demasiado complexo e com constantes
alterações, que cria obstáculos a3
desenvolvimento económico do
nosso país, ao investimento estrangeiro eà estabilidade dos nossos
empreendedores.
Equalapritneira medida
paraopaís,erngeral?

Apar da reforma fiscal, urge urre
profun~imareformi ilação judicial. Apar do sistema fiscal
complexo que lemos, o
maiorproblema ao crescimento económico e
social do nosso país é o
insuficiente funcionamento do sistema judiciai, quearrastaduran te décadas empresas e
cidadãos em morosos e
custosos processos, limitando o
avanço sociale económico
que Portugal tanto
precisa.

Escolha dois
ou três políticos
da história de
Portugal (que não
sejam candidatos
a estas eleições)
e que continuam
a ser uma
inspiração para si?
Ernâni Lopes, Sá Carneiro
e António de Sousa Franco.

