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fiscal, do direito laboral ao penal, e a abundante 

legislação complementar fazem desta obra um 

verdadeiro instrumento de consulta e de trabalho.

As anotações, as remissões, os comentários, tão 

abrangentes que vão do direito administrativo 

ao fiscal, do direito laboral ao penal, e a 

abundante legislação complementar fazem 

desta obra um verdadeiro instrumento de 
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“Em termos de investimento, 
esperamos que o facto de 
Miranda passar a ter gás natural 
possa ser um fator de atração 
ao investimento espanhol na 
procura de fixação de indústria 
em Miranda do Douro”, afirma 
Helena Barril, presidente da 
Câmara Municipal de Miranda 
do Douro.
“Espanha é, cada vez mais, um 
país amigo que desencadeou 
um crescimento económico 
para Miranda e tudo faremos 
para que nada disso se perca”, 
acrescenta.

Vida Económica - Quais são os princi-
pais setores de atividade no concelho de 
Miranda do Douro?

Helena Barril - O principal setor de ati-
vidade do concelho, à semelhança de mui-
tos concelhos do interior, é o setor agrícola. 
Somos um concelho rural e, consequente-
mente, um concelho com vitalidade agríco-
la, assente, sobretudo, na criação das raças 
autóctones.

Se, por um lado, nos criadores de ovinos 
da raça Churra Galega Mirandesa se nota 
um acentuado envelhecimento, da parte 
dos criadores da raça Bovina Mirandesa há 
um crescimento de jovens a abraçar projetos 
agrícolas da criação desta raça.

Há um polo industrial nas áreas da cute-
laria e tanoaria, na aldeia de Palaçoulo, com 
um forte dinamismo, gerando pleno em-
prego.

Aliado à ligação estreita que temos com 
Espanha, tivemos um crescimento expo-
nencial do comércio local, da hotelaria e da 
restauração, o que tem gerado uma resposta 
muito positiva a quem nos procura.

VE - Que balanço faz do apoio do Por-
tugal 2020 no apoio ao investimento da 
autarquia?

HB - No âmbito dos apoios do Portugal 
2020, estão em execução alguma obras que, 
aquando da sua conclusão, poderão trazer 
uma melhoria para o concelho.

A execução das obras, em consequência 
da conjuntura que se gerou por conta da 
pandemia e agora da guerra na Ucrânia, 
tem sofrido um abrandamento.

Estamos a trabalhar no sentido de, através 
desses apoios, trazer ao concelho um valor 
acrescentado.

VE - Considera que a investigação em 
curso à venda das barragens do Douro 
pela EDP vai ter um desfecho favorável 
e conduzir ao pagamento das receitas 
fiscais devidas ao município?

HB - O que é da investigação em cur-
so pertence à justiça. É o tempo da justiça, 
como se costuma dizer.

Que o negócio da venda das barragens está 
envolvido em polémica é público e notório. 
Se eu acreditasse no Pai Natal, dir-vos-ia que 
acredito num desfecho positivo deste proces-
so. Na realidade, a primeira parte do desfe-
cho desta situação não está do nosso lado. 
No entanto, mantenho alguma esperança 
que se possa fazer justiça à terra de Miranda.

VE - De que forma o legado cultural 
do concelho pode impulsionar o cresci-
mento?

HB - O nosso legado cultural é a nossa 

identidade, o que nos diferencia dos demais 
concelhos e tem sido um impulsionador no 
desenvolvimento do nosso território. So-
mos um concelho de interior onde temos a 
Língua Mirandesa, os Pauliteiros de Miran-
da, as raças autóctones, a gastronomia, as 
paisagens que fazem parte do PNDI, a gen-
tileza das nossas pessoas. A distância com o 
litoral encurtou com a A4 e o IC5, temos a 
Espanha aqui ao lado e temos resposta ao 
nível da restauração e hotelaria, consequen-
temente, o turismo está em crescimento.

VE - A proximidade de Espanha é um 
fator positivo em termos de atração de 
população e de investimento?

HB - A Espanha é e sempre foi um fator 
positivo para o concelho de Miranda. Tem 

contribuído para o crescimento e desen-
volvimento do comércio, da restauração e 
hotelaria. É incrível o quanto os espanhóis 
gostam do nosso país.

Em termos de investimento, esperamos 
que o facto de Miranda passar a ter gás na-
tural possa ser um fator de atração ao inves-
timento espanhol na procura de fixação de 
indústria em Miranda do Douro.

As sinergias entre Miranda e as cidades 
espanholas mais próximas, normalmente, 
Zamora, Salamanca, Valladolid e Madrid, 
estão, desde há muitos anos, em curso e es-
tão para continuar.

Espanha é, cada vez mais, um país amigo 
que desencadeou um crescimento económi-
co para Miranda e tudo faremos para que 
nada disso se perca.

HELENA BARRIL, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO, CONSIDERA

Gás natural é um fator de atração 
do investimento espanhol
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Governo define seis prioridades no OE 
Está em vigor o Orçamento do Estado para 2022. O Governo define seis grandes prioridades, 
bem como os valores atribuídos para a sua consecução, desde logo, prosseguir a consolidação 
orçamental, o choque geopolítico (dotação de 1,8 mil milhões de euros), seguindo-se o refor-
ço dos rendimentos das famílias (475 milhões), apoio da recuperação das famílias (cerca de 
2,6 mil milhões) e transição climática e digital (1,1 mil milhões), e recuperação dos serviços 
públicos (1,6 mil milhões). 

“Espanha é e sempre foi um fator positivo para o concelho de Miranda”, afirma Helena Barril.

Nos últimos 20 anos, Portugal 
teve um crescimento médio de 
1% ao ano, o que é insuficiente 
para sustentar a progressão dos 
salários – referiu António Hor-
ta Osório. Na abertura do QSP 
Summit, o o ex-banqueiro e atual 
presidente da BIAL considerou 
que, quanto ao fraco crescimen-
to, Portugal foi ultrapassado quer 
pelos países mais ricos, quer pelos 
países mais pobres da União Eu-
ropeia. Em ambos os casos houve 
mais crescimento e maior pro-
gressão dos salários. A única exce-
ção foi a Grécia, onde houve uma 
redução dos salários, incluindo a 
remuneração mínima, na sequên-

cia do resgate. 
Para Horta Osório, a falta de 

crescimento é a causa principal 
da estagnação dos salários. “Não 
é possível aumentar as fatias da 
torta, sem fazer crescer a torta” – 
afirmou.

O ex-banqueiro alertou os par-
ticipantes do QSP Summit para a 
dimensão da dívida de Portugal, 
que atinge 312% do PIB, incluin-
do Estado, empresas e famílias. A 
dívida de Portugal está muito aci-
ma de Itália – 282% do PIB – e 
da média da zona Euro – 279% 
do PIB.

Com a inflação e a subida das 
taxas de juro para conter o aumen-

to dos preços, Portugal é um dos 
países mais vulneráveis tendo em 
conta a dimensão da dívida. Ao 
contrário do que aconteceu nos 
último anos, o Estado, as empresas 
e as famílias vão deixar de poder 
contar com taxas próximas de 0%, 
ou mesmo negativas, tendo que fa-
zer face a um aumento considerá-
vel dos encargos financeiros.

Inflação vai subir

A dívida do Estado representa 
132% do PIB, enquanto as famí-
lias devem 68% do PIB e as em-
presas devem 104% do PIB. Por 
comparação, Itália está cima na dí-

vida do Estado (166%), mas bas-
tante abaixo de Portugal na dívida 
das famílias (44%) e na dívida das 
empresas (73%). Por isso, o im-
pacto da subida das taxas de juro 
será muito maior para o setor pri-
vado em Portugal do que em Itália.

António Horta Osório alertou 
também para o facto de a infla-
ção – que vai subir por várias 
vertentes, entre elas a necessidade 
de o Estado acudir às situações 
sociais mais desesperadas – ser 
um elemento centrifugador do 
crescimento e, em regime de bola 
de neve, da produtividade e da 
possibilidade de crescimento dos 
salários. Admitiu que a Europa e 

o mundo em geral estiveram mui-
to bem na resposta à pandemia – 
momento em que o PIB mundial 
teria necessariamente que cair, 
como sucedeu – e espera que os 
Estados e os bancos centrais sai-
bam mais uma vez responder com 
rapidez, segurança e sem tibiezas 
ao cenário atual.

E esse cenário, recordou, é o de 
crise: a guerra na Ucrânia, a ba-
ralhação das cadeias de abasteci-
mento (que foram um dínamo da 
inflação), a crise das energias, mas 
principalmente a crise alimentar, 
vão consumir recursos financeiros 
de enorme envergadura, exigindo 
respostas imediatas.


