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A crise e o programa de assistência ﬁnanceira implicaram uma série de alterações na política ﬁscal, orientadas
pela prioridade de redução do déﬁce orçamental. Hoje, existe a perceção, no debate público, de que a política
ﬁscal não cumpre os objetivos de equidade e de competitividade necessários à redução das desigualdades e à
promoção do crescimento económico. Por outro lado, emergem novas questões relacionadas com a concorrência ﬁscal à escala global e com o uso instrumental de medidas ﬁscais na resolução dos problemas da sustentabilidade ambiental e da coesão territorial.
Este será o ponto de partida para, em colaboração com o Conselho Económico e Social, analisar e debater as
políticas ﬁscais em Portugal. Será dado particular destaque às questões da equidade, da simpliﬁcação, da competitividade, da sustentabilidade ambiental e territorial, bem como da competição ﬁscal no quadro de economia globalizada. No debate serão envolvidos peritos e especialistas em políticas públicas e políticas ﬁscais e, em
particular, protagonistas políticos e parceiros sociais.
Cada tema em debate terá como base de discussão um documento de identiﬁcação e análise dos problemas,
que será comentado por políticos convidados, de diferentes gerações e quadrantes partidários, que apresentarão a sua avaliação das condicionantes das politicas ﬁscais, bem como a sua reﬂexão sobre cenários e perspetivas de desenvolvimento futuro.
Fórum das Políticas Públicas é uma iniciativa de professores e investigadores de políticas públicas do ISCTE-IUL que se realiza desde
2011 tendo como objetivos gerais, por um lado, promover o debate de ideias, o conhecimento e a informação sobre políticas públicas
em Portugal e, por outro lado, contribuir para a melhoria da qualidade da conceção, concretização, regulação e avaliação das políticas
públicas em Portugal. As intervenções e debates das anteriores edições do Fórum foram reunidos em diferentes publicações: Políticas
Públicas em Portugal (INCM, 2012); Políticas Públicas para a Reforma do Estado (Almedina, 2013); Governar com a Troika: políticas
públicas em tempo de austeridade (Almedina, 2015); Fundamentos Constitucionais das Políticas Públicas (Sociologia, Problemas e
Práticas, número especial, 2016).

