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Num ano em que a economia mundial viu o fim da 
pandemia, entrámos num novo cenário de crise. 

Com um cenário de recessão global à vista, os bancos 
centrais respondem com subida acelerada das taxas de 
juro para travar a escalada da inflação desencadeada 
pela guerra na Ucrânia.  

Que respostas traz o Orçamento do Estado 2023 para 
apoiar as empresas na navegação desta crise? É sobre 
esta pergunta e sobre o contexto macroeconómico que 
marcará o próximo ano que refletimos na conferência 
anual dedicada ao OE, uma iniciativa da PLMJ realizada 
com o apoio do semanário Expresso e que conta 
com a participação e o apoio da AEP – Associação 
Empresarial de Portugal.

09h30—— 12h00
Auditório da AEP

Av. Dr. António Macedo, 196 
4450-617 Leça da Palmeira

12OUT

Com o apoio:
www.plmj.com
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09h30 BOAS VINDAS

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP

09h40 PERSPETIVAS PARA A ECONOMIA PORTUGUESA: DESAFIOS 
DO CENÁRIO MACROECONÓMICO DE MÉDIO PRAZO

Maria de Lurdes Rocha da Fonseca Torres, diretora  
do departamento de Estudos e Estratégia da AEP 

10h15 MESA REDONDA

AS RESPOSTAS DO OE 2023 PARA AS EMPRESAS: 
FISCALIDADE, FINANCIAMENTO E CAPITALIZAÇÃO

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP

Maria de Lurdes Rocha da Fonseca Torres, diretora  
do Departamento de Estudos e Estratégia da AEP

Pedro Siza Vieira, sócio das áreas de Bancário e Financeiro  
e de Mercado de Capitais da PLMJ

Serena Cabrita Neto, sócia e coordenadora da área de Fiscal 
da PLMJ

11h15 ENCERRAMENTO

Pedro Siza Vieira, sócio das áreas de Bancário e Financeiro  
e de Mercado de Capitais da PLMJ

ORADORES 

Luís Miguel Ribeiro 

Presidente da AEP

Luís Miguel Ribeiro é Presidente da Associação Empresarial de Portugal e Presidente 
da Fundação AEP, sendo também Vice-Presidente do Conselho Geral da Confederação 
Empresarial de Portugal. Com cerca de 30 anos de experiência, tem desempenhado 
funções no setor empresarial, bem como em várias instituições na área da cultura, 
da solidariedade social e do desporto. Licenciado em Gestão Financeira e Fiscal com 
Mestrado em Gestão e Negócios, é membro da Comissão Executiva do Concelho 
Regional do Norte da CCDR-N e Diretor do Instituto Empresarial do Tâmega. É também 
administrador não executivo da Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, SA.

 Maria de Lurdes Rocha da Fonseca Torres

Diretora do Departamento de Estudos e Estratégia da AEP

Maria de Lurdes Rocha da Fonseca Torres é Diretora do Departamento de Estudos 
e Estratégia da AEP. Com mais de 30 anos de experiência na instituição, representa 
a AEP em diversos órgãos no âmbito das políticas públicas e participa como membro 
de júri em diversos concursos de empreendedorismo. Licenciada em Economia, pela 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto e Mestre em Estatística Aplicada 
e Modelação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é investigadora 
e docente no Ensino Superior Politécnico e coordenadora e autora de diversas 
publicações e estudos na área da macroeconomia, microeconomia e economia regional. 

Pedro Siza Vieira

Sócio das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais da PLMJ

Com mais de 30 anos de experiência profissional, liderou algumas das operações 
mais relevantes e estruturantes da economia portuguesa. Licenciado pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, foi membro do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais e integrou a Comissão Executiva da Estrutura de Missão 
para a Capitalização de Empresas. Desempenhou ainda funções Governativas entre 
2017 e 2022, tendo sido Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital do XXII 
Governo da República Portuguesa.

Serena Cabrita Neto

Sócia e coordenadora da área de Fiscal da PLMJ

Conta com mais de 20 anos de experiência, tendo o reconhecimento da especialidade 
em direito fiscal pela Ordem dos Advogados. Com foco em contencioso fiscal, 
representa empresas nacionais e internacionais em casos relevantes. Licenciada pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós graduada em fiscalidade pelo 
Instituto Superior de Gestão, é árbitro em matéria tributária do Centro de Arbitragem 
Administrativa. É docente convidada da Universidade Católica Portuguesa.
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