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A sustentabilidade da dívida pública como primeira prioridade da 
política orçamental  

• O retorno à sustentabilidade exige um esforço significativo e

duradouro, mostrando, ao mesmo tempo, que qualquer tentativa de o

adiar tem como consequência intensificar o esforço necessário

• O CFP reconhece que a economia portuguesa tem de alcançar uma

taxa de crescimento tendencial mais elevada. Porém, esse objetivo não

pode ser atingido mediante a adoção de políticas tradicionais de

estímulo à procura

• As políticas devem ter por objetivo elevar o crescimento tendencial

mediante a prioridade, nas despesas públicas, às dirigidas ao reforço

do capital produtivo, em paralelo com a redução da carga fiscal sobre

os rendimentos de fatores (trabalho e capital) e com a implementação

de reformas que resultem num enquadramento favorável ao

investimento.

Avaliação Global e Conclusões



A sustentabilidade da dívida pública como primeira prioridade da 
política orçamental  

• Retorno ao crescimento económico depende agora de um

conjunto de condições, começando pelo retorno a uma trajetória

de responsabilidade orçamental.

• passo indispensável para a recuperação da confiança dos

mercados

 em si mesma uma condição para a prossecução de uma

política económica independente

• Supõe igualmente um conjunto de reformas institucionais e

estruturais

• cuja implementação se iniciou e cujos resultados serão

tanto mais rápidos quanto mais coerentes forem com uma

política de responsabilidade orçamental.

Avaliação Global e Conclusões



Omissão da estratégia orçamental destinada a atingir os 
necessários excedentes primários

• O DEO reconhece estas premissas e conclui pela necessidade de o

orçamento português registar excedentes primários significativos

durante um longo período, com vista a recuperar a sustentabilidade da

dívida pública.

• O documento fica, contudo, aquém de explicitar a estratégia

orçamental a seguir com vista a produzir esses excedentes.

• Esta omissão torna difícil avaliar as consequências de longo prazo das

políticas governamentais, o que prejudica a criação de um consenso em

seu redor.

• as projeções macro-orçamentais apresentadas no DEO estão

insuficientemente documentadas

• Desconhece-se de que modo os riscos identificados no DEO foram tidos

em conta nas projeções, que requerem um considerável grau de prudência

Avaliação Global e Conclusões



É necessário ir mais além na reforma do processo orçamental 

• 1.º passo constituiu a transposição para a legislação

nacional dos princípios consagrados na arquitetura europeia:

7.ª alteração à lei de enquadramento orçamental

• Mudar as leis é, todavia, apenas um primeiro passo para a

construção de um enquadramento eficaz.

• Na opinião do CFP, é igualmente necessário melhorar

os processos de gestão da despesa.

Avaliação Global e Conclusões



Necessidade de progressos adicionais na transparência orçamental 

• Exemplo das medidas não detalhadas

• A bem da transparência orçamental, o CFP recomenda que na sequência

da aprovação das medidas de consolidação orçamental que venham a ser

acordadas em 2013, o Governo proceda à atualização da composição do

ajustamento subjacente à previsão da conta das administrações públicas

para o período de 2013-2017,

• compatibilizando assim, a evolução prevista para as diversas

componentes da receita e despesa com a evolução prevista para o saldo

orçamental.

• Com vista ao cumprimento cabal da sua missão o CFP necessita no futuro,

de ter acesso atempado ao detalhe completo de medidas que venham a ser

propostas, incluindo o relativo à estimativa do seu impacto esperado.

Avaliação Global e Conclusões



Necessidade de assegurar uma gestão da política económica 
orientada para a sustentabilidade 

• Dado o choque nas expectativas da população que resultou

da crise orçamental e da necessidade de recurso a um

programa de assistência internacional, tanto os portugueses

como os investidores internacionais precisam de

recuperar a confiança em que a economia e a gestão das

finanças públicas entraram num novo rumo.

Avaliação Global e Conclusões



Rácio da dívida (% PIB)
• DEO/2013: revê em alta o nível 

de dívida face ao previsto no 

DEO/2012 e no memorando de 

entendimento (MoU) de maio de 

2011

• trajetória decrescente após 

atingir um máximo em 2015

• um ano mais tarde que o 

previsto no DEO/2012 e no MoU

de maio de 2011

• A incapacidade de inverter o 

crescimento do rácio da dívida 

desde o início do século revela as 

insuficiências do processo 

orçamental português

Sustentabilidade da dívida
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Evolução da dívida num cenário de ausência de 
consolidação orçamental adicional face a 2012 (% PIB)

Para que a dívida pública não

entre numa trajetória explosiva

(crescimento sem limite) são

necessários esforços adicionais

de consolidação orçamental,

para além dos efetuados até

2012, mesmo que se venha a

concretizar um nível elevado de

crescimento económico

Em 2012 

• défice primário de 2% do PIB (1,5% em termos

ajustados)

• Taxa de juro implícita: 3,9%

• Crescimento nominal: -3,3%

Crescimento nominal 2013: -0,6% | SP = 0,3% PIB

Cresc. nominal médio 2012-17 (DEO): 2,2%/ano

SP = -1,5; r = 4; g = 3,5
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Notas: SP designa saldo primário (em % do PIB), r a taxa de juro nominal (em 

percentagem), g a taxa de crescimento nominal do PIB (em percentagem). 

Tal como no Quadro 2, assume-se um ajustamento défice-dívida de -8,2% do PIB 

repartido tal como no DEO/2013. 

Sustentabilidade da dívida



Simulação do rácio da dívida pública em 2017 para diferentes 
combinações de saldo primário e crescimento nominal (% PIB)

135,88 -2,0 -1,5 -1,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

1,0 144,6 141,9 139,3 134,0 131,3 128,7 126,0 123,4 120,7 118,1 115,4 112,7 110,1

2,0 137,8 135,2 132,6 127,4 124,8 122,2 119,6 117,0 114,4 111,8 109,2 106,6 104,0

2,5 134,6 132,0 129,4 124,3 121,7 119,1 116,6 114,0 111,4 108,8 106,3 103,7 101,1

3,0 131,4 128,9 126,3 121,2 118,7 116,1 113,6 111,0 108,5 105,9 103,4 100,8 98,3

3,5 128,4 125,9 123,3 118,3 115,8 113,2 110,7 108,2 105,7 103,1 100,6 98,1 95,6

4,0 125,4 122,9 120,4 115,4 112,9 110,4 107,9 105,4 102,9 100,4 97,9 95,4 92,9

4,5 122,5 120,1 117,6 112,6 110,1 107,7 105,2 102,7 100,2 97,8 95,3 92,8 90,3

5,0 119,7 117,3 114,8 109,9 107,5 105,0 102,6 100,1 97,6 95,2 92,7 90,3 87,8

6,0 114,4 111,9 109,5 104,7 102,3 99,9 97,5 95,1 92,7 90,3 87,9 85,5 83,1
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Nota: O ponto de partida para a simulação é o rácio da dívida registado em 2012 (123,6% do PIB). Assume-se uma taxa de juro

implícita na dívida constante de 4% e um ajustamento fluxo-stock favorável de -8,2% do PIB (tendente à redução da dívida), repartido

temporalmente tal como no DEO/2013. A simulação considera um valor constante em cada um dos anos de 2013 a 2017 para todos

os parâmetros. As combinações de saldo primário e crescimento nominal da economia que resultam em 2017 num valor de dívida

superior a 100% do PIB e inferior ao nível atingido em 2012 encontram-se sombreadas a bege, e as combinações que resultam num

valor de dívida em 2017 superior ao verificado em 2012 encontram-se sombreadas a cor-de-rosa.



Sustentabilidade a longo prazo

• No cenário central do DEO/2013 o rácio da dívida será inferior a

60% do PIB em 2037 (ou seja 20 anos após o terminus do horizonte

temporal a que se refere o DEO/2013),

• Permite cumprir a regra de redução do excesso de dívida face ao

valor de referência de 60% do PIB (1/20 ao ano)

Análise de sensibilidade

• Excedentes primários inferiores a 2,5% do

PIB dificilmente serão compatíveis com a

regra de redução da dívida

• Um menor esforço orçamental inicial tem o

custo de exigir a manutenção do esforço de

consolidação orçamental durante um

período mais prolongado do que o

considerado no cenário central.



Evolução do Défice Estrutural 

• O ritmo do ajustamento estrutural a realizar nos próximos anos é alterado face ao

DEO/2012;

• O objetivo de médio prazo para o saldo estrutural (2017) e o objetivo de correção

do défice excessivo (2015) são adiados por mais dois anos;

• A revisão das metas orçamentais implicará um contributo mais elevado da despesa

para o esforço de ajustamento.



Cenário macroeconómico
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• Condicionante: falta de identificação das medidas de consolidação orçamental a

implementar entre 2013-17, bem como do impacto previsível das medidas da

Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 2013-2020.

• Atividade económica: contração prevista para 2013 (-2,3%) revista em baixa face à

subjacente ao OE/2013 (-1%); DEO aponta para uma viragem já em 2014,

progressivamente assente na recuperação da procura interna (cujo contributo passará

a ser superior ao das exportações líquidas), em particular do investimento privado.

Contributos para a variação real do PIB (em p.p.) Componentes da procura interna (taxa variação anual)



Cenário macroeconómico
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• Procura externa dirigida à economia portuguesa: estima-se um crescimento

robusto, de 4,2% em 2014 e de 4,7% entre 2015-17.

• Exportações: crescimento médio anual de cerca de 5% entre 2015-17; o seu peso no

PIB aumentará 6,2 p.p. ao longo do horizonte temporal do DEO.

• Taxa de desemprego: deverá permanecer em níveis elevados ao longo do horizonte de

projeção; em 2017 será ainda superior (em 1 p.p.) à registada em 2012.

Peso das exportações e importações no PIB (em %) Crescimento do PIB e da taxa de desemprego (em %)



Composição do Ajustamento Orçamental

• ¾ do ajustamento estrutural 2010/17 assegurado pelo lado da despesa;

• Contributo crescente da redução da despesa corrente primária (despesas com

pessoal e prestações sociais); mas também redução de despesa de capital, o que

poderá penalizar a taxa de crescimento potencial da economia

• A aplicação de medidas permanentes de redução dos gastos públicos, torna o

ajustamento menos suscetível de ser revertido no futuro;

• A introdução de uma regra de despesa abrangente é um elemento crítico para

viabilizar o cumprimento do ajustamento estrutural.
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QUADROS ADICIONAIS



Indicadores Orçamentais

Saldo orçamental 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2010/12 2010/17 2012/17

Primário (PDE) -2,0 -1,1 0,3 1,8 3,1 4,2 0,9 1,4 1,5 1,3 1,0 5,0 11,2 6,2

Global (PDE) -6,4 -5,5 -4,0 -2,5 -1,2 -0,2 0,9 1,4 1,5 1,2 1,1 3,4 9,6 6,2

Ajustado de med. temp. ou não recorrentes -6,9 -5,6 -4,0 -2,5 -1,2 -0,2 1,3 1,6 1,5 1,2 1,1 4,6 11,3 6,7

-5,9 -5,6 -4,0 -2,5 -1,2 -0,2 0,3 1,6 1,5 1,2 1,1 2,7 8,5 5,7

Ajustado do ciclo -4,9 -3,4 -2,5 -1,6 -1,0 -0,5 1,4 1,0 0,9 0,6 0,5 4,6 9,0 4,4

Estrutural -5,3 -3,6 -2,5 -1,6 -1,0 -0,5 1,8 1,1 0,9 0,6 0,5 5,8 10,7 4,9

Estrutural líquido de fatores especiais -4,4 -3,6 -2,5 -1,6 -1,0 -0,5 0,8 1,1 0,9 0,6 0,5 3,9 7,9 3,9

Primário estrutural -0,9 0,8 1,9 2,7 3,4 3,9 1,8 1,1 0,8 0,7 0,5 7,4 12,2 4,9

Primário estrutural líquido de fatores especiais 0,0 0,8 1,9 2,7 3,4 3,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,5 5,5 9,4 3,9

por memória

medidas temporárias ou não recorrentes 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,7 -0,5

fatores especiais -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,8 1,0

med. temp. ou não recorrentes e FE -0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,5

hiato do produto -3,4 -4,5 -3,4 -1,9 -0,6 0,6 -1,1 1,1 1,5 1,4 1,1 -2,6 1,4 4,0

compon. cíclica -1,6 -2,0 -1,5 -0,9 -0,3 0,3 -0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 -1,2 0,6 1,8

juros (PDE) 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0

Variação (p.p. PIB)

Ajustado de med. temp. ou não recorrentes e de 

fatores especiais(FE)

Em % PIB



Evolução dos Agregados Orçamentais (2012-17)

Variação p.p. PIB | Change p.p. GDP

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010/12 2010/13 2010/14 2010/17 2012/17

Valores ajustados | Adjusted for temp. measures & special factors
Receita Total | Total revenue 40,7 42,6 42,2 41,7 41,6 41,7 0,7 2,6 2,2 1,8 1,1

Receita corrente | Current revenue 39,6 41,5 41,3 40,8 40,7 40,8 0,8 2,7 2,5 2,0 1,3
Receita fiscal |Tax revenue 22,7 24,1 24,1 24,2 24,4 24,7 0,6 2,0 2,0 2,5 1,9

Impostos indiretos | Indirect taxes 13,6 13,2 13,3 13,5 13,7 13,9 0,3 -0,1 0,0 0,5 0,2
Impostos directos | Direct taxes 9,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 0,3 2,1 2,0 2,0 1,7

Contribuições Sociais | Social contributions 11,6 12,0 11,9 11,4 11,1 11,1 -0,7 -0,3 -0,4 -1,2 -0,5
Das quais: efectivas| of which: actual soc. contr. received 9,1 9,3 9,2 9,1 9,0 9,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0

Vendas e outras receitas correntes | Sales & other current rev. 5,2 5,3 5,2 5,2 5,2 5,0 0,8 0,9 0,8 0,7 -0,1
Receitas de capital | Capital transfers received 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 -0,2

Despesa Total | Total expenditure 46,6 48,2 46,2 44,2 42,9 41,9 -2,1 -0,4 -2,5 -6,7 -4,6
Despesa Primária | Primary expenditure 42,2 43,8 41,8 39,9 38,5 37,6 -3,6 -2,0 -4,0 -8,3 -4,6

Despesa Corrente Primária | Current primary expend. 39,9 41,8 39,9 38,0 36,8 35,9 -2,2 -0,3 -2,2 -6,2 -4,0
Consumo intermédio | Intermediate consumption 4,6 4,4 4,4 4,1 4,0 3,9 -0,1 -0,3 -0,3 -0,8 -0,6
Despesas com pessoal | Compensation of employees 9,9 10,6 9,9 9,1 8,7 8,4 -2,4 -1,6 -2,3 -3,9 -1,5
Prestações sociais | Social transfers 22,6 23,9 22,7 22,1 21,7 21,3 0,7 1,9 0,8 -0,7 -1,3

que não em espécie | other than in kind 18,0 19,1 18,2 17,7 17,4 17,1 0,9 2,0 1,1 0,0 -0,9

Subsídios e outra despesa corrente | Subsidies & other current exp. 2,9 2,9 2,8 2,6 2,4 2,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,9 -0,5

Despesas de capital | Capital expenditure 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 -1,4 -1,7 -1,8 -2,0 -0,6
Juros (PDE) | Interest paid (EDP) 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0

Saldo global (PDE) | General government balance (EDP) -5,9 -5,6 -4,0 -2,5 -1,2 -0,2 2,7 3,1 4,7 8,5 5,7
Saldo Primário  (PDE)| Primary balance (EDP) -1,5 -1,2 0,3 1,8 3,1 4,2 4,3 4,7 6,2 10,0 5,7

Carga fiscal | Tax burden 32,0 33,5 33,4 33,4 33,4 33,8 0,7 2,2 2,1 2,5 1,8
Despesa corrente | Current expenditure 44,3 46,1 44,2 42,3 41,1 40,3 -0,6 1,2 -0,7 -4,7 -4,0
Dívida Pública | Public Debt (Maastricht def.) 123,6 122,3 123,7 122,5 119,3 115,0 29,6 28,3 29,7 21,0 -8,6

Percentagem do PIB | Percentage of GDP


