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Lista de abreviaturas 
 

Abreviaturas Significado 

AC Administração Central 
AP Administrações Públicas 
ARL Administrações Regional e Local 
ASECE Apoio Social Extraordinário aos Consumidores de Energia 
BCP Banco Comercial Português 
BANIF Banco Internacional do Funchal 
BPI Banco Português de Investimento 
BPN Banco Português de Negócios 
CFP Conselho das Finanças Públicas 
CGA Caixa Geral de Aposentações 
CGD Caixa Geral de Depósitos 
CN Contabilidade Nacional 
CP Contabilidade Pública 
Ctvh Contributo para a taxa de variação homóloga 
DEO Documento de Estratégia Orçamental 
DGAEP Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 
DGO Direção-Geral do Orçamento 
EPNR Empresas Públicas Não Reclassificadas 
EPR Empresas Públicas Reclassificadas 
FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 
FEEF Fundo Europeu de Estabilização Financeira 
FMI Fundo Monetário Internacional 
FSE Fundo Social Europeu 
FSS Fundos de Segurança Social 
GeRFiP Gestão de Recursos Financeiros em modo partilhado 
INE Instituto Nacional de Estatística 
IRS Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 
IVA Imposto de Valor Acrescentado 
OE Orçamento do Estado 
OER Orçamento do Estado Retificativo 
PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira 
PDE Procedimento dos Défices Excessivos 
PES Programa de Emergência Social 
PIB Produto Interno Bruto 
p.p. Pontos percentuais 
PPP Parcerias Público Privadas 
RAM Região Autónoma da Madeira 
SEC Sistema Europeu de Contas Económicas Integradas 
UE União Europeia 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório inicia uma análise regular do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre 
a evolução das contas públicas trimestrais, dando cumprimento ao dever de acompanhar a 
execução orçamental, que lhe é cometido pelos Estatutos.  

O acompanhamento ao longo do ano da evolução da situação orçamental e da dívida das 
administrações públicas, em termos globais e por subsector, é uma base importante da 
avaliação do cumprimento das regras orçamentais estabelecidas, que constitui outra das 
atribuições do CFP. Neste domínio, é particularmente importante avaliar atempadamente a 
coerência entre a execução orçamental e os objetivos fixados para o défice e para a dívida 
de acordo com as definições de Maastricht, relevantes para a avaliação no âmbito do 
procedimento relativo aos défices excessivos (PDE). Assim, o acompanhamento a realizar 
pelo CFP privilegia a análise das estatísticas financeiras e não financeiras reportadas 
trimestralmente pelo Banco de Portugal e pelo INE às autoridades estatísticas europeias, em 
base de contas nacionais, coerente com as regras do PDE.  

Para uma melhor análise dos desenvolvimentos orçamentais, a receita e a despesa das 
administrações públicas é corrigida dos efeitos que não se repercutem de forma permanente 
nas suas necessidades de financiamento. Para além desses ajustamentos, a despesa trimestral 
é ainda expurgada do impacto de fatores especiais que influenciaram o saldo orçamental, 
mas que não se enquadram na definição de medidas temporárias ou não recorrentes. Esta 
análise permite avaliar o esforço de consolidação realizado, facilitando a monitorização da 
evolução dos agregados em termos estruturais e a avaliação da orientação da política 
orçamental.  

Com respeito ao acompanhamento trimestral da execução orçamental, é importante 
observar que os valores intra-anuais estão, por natureza, influenciados por efeitos de 
sazonalidade e de irregularidades na evolução ao longo do ano, tanto na despesa como na 
receita, que dificultam o retirar de conclusões para o conjunto do ano. Em 2013 verifica-se, 
além disso, uma alteração significativa do perfil de sazonalidade, em resultado da reposição 
dos subsídios aos trabalhadores em funções públicas e aos pensionistas, com impacto na 
despesa com pessoal e pensões e, em menor grau, na receita de contribuições e impostos 
diretos, o que limita também a validade das comparações homólogas habitualmente usadas 
para corrigir o efeito da sazonalidade. 

Por último, salienta-se que os dados analisados têm um carácter preliminar, estando sujeitos 
a eventuais revisões. A sua análise beneficiou de informação e esclarecimentos adicionais por 
parte do Banco de Portugal e do INE, bem como de contactos com outras entidades das 
administrações públicas, cuja colaboração agradecemos e continuamos a solicitar com vista 
a promover o desejável acentuar da transparência das contas públicas. 

Conselho das Finanças Públicas   Análise da conta das Administrações Públicas no 1.º trimestre de 2013 | 7 





2 PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS ORÇAMENTAIS 

Pelas razões atrás referidas, a informação relativa aos primeiros três meses do ano não pode 
ser objeto de extrapolação linear para a execução orçamental do conjunto do ano. Os valores 
provisórios relativos ao 1.º trimestre de 2013 devem, além disso, ser interpretados com 
cuidado acrescido devido ao facto de incorporarem fatores específicos com um forte impacto 
negativo no saldo. Destacam-se, entre eles, a contabilização do aumento de capital do BANIF, 
como uma transferência de capital,1 e o pagamento em duodécimos do subsídio de Natal 
aos trabalhadores em funções públicas e aos pensionistas.2 Fatores adicionais relevantes 
poderão vir a influenciar o saldo orçamental nos próximos trimestres, como é o caso da já 
decretada reposição dos subsídios de férias em novembro e da implementação de medidas 
no âmbito da denominada “reforma da despesa pública” (que o Executivo prevê que venha 
a ter impacto ainda no ano em curso).3 Ambos os fatores reforçam a necessidade de uma 
prudência acrescida na interpretação dos resultados trimestrais que, para além dos fatores já 
enunciados, é também dificultada pela continuada indefinição das medidas indispensáveis 
ao cumprimento dos objetivos prosseguidos. 

2.1 ANÁLISE DO SALDO ORÇAMENTAL 

Em termos ajustados, o défice orçamental no 1.º trimestre de 2013 atingiu 8,8% do PIB 
trimestral. Sem o efeito de medidas temporárias, não recorrentes e de fatores especiais,4 o 
défice orçamental ascendeu a 3452 M€ no referido período, correspondendo a 8,8% do PIB. 
Assim, decorridos três meses de execução orçamental, o saldo ajustado, em termos 
absolutos, correspondia a cerca de 38% do défice previsto para o conjunto do ano. Ao 
mesmo tempo, o saldo primário ajustado atingiu -4% do PIB no 1.º trimestre de 2013 (ver 
painel da direita no Gráfico 1). 

Até final do ano, para que se atinja o objetivo, a correção do défice terá que ser superior 
à verificada nos últimos três trimestres do ano anterior. Tal implica a rápida definição e 
implementação das medidas previstas no OER, mas ainda não explicitadas. A deterioração 
homóloga do saldo no 1.º trimestre de 2013 incorpora já o pagamento em duodécimos do 
subsídio de Natal.  

 

 

1 O Relatório n.º 3/2013 do CFP (Análise do DEO 2013-2017) já tinha assinalado o risco de o apoio financeiro do 
Estado ao BANIF poder vir a ser classificado, no todo ou em parte, como uma transferência de capital, com impacto 
no défice.  
2 Recorde-se que, no ano transato, foi suspenso totalmente o pagamento dos subsídios de férias e de Natal aos 
funcionários públicos e pensionistas a partir de 1100€ e parcialmente entre 600 € e 1100 €.  
3 O Memorando de Políticas Económicas e Financeiras, no âmbito da 7.ª avaliação do PAEF, estabelecia o dia 15 de 
julho de 2013 como data-limite para a finalização das alterações legislativas necessárias à implementação da 
reforma da despesa pública (n.º 8 do Capítulo I). Aguardam-se agora novos desenvolvimentos nessa área. 
4 Sobre o significado e o impacto destas operações, consulte-se a Caixa 3 do presente relatório. 
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Gráfico 1 – Saldo ajustado das administrações públicas (em % do PIB) 

1.º trimestre Evolução intra-anual  

  

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: valores acumulados. 

Em termos não ajustados (ótica relevante para a evolução das necessidades de 
financiamento das administrações públicas), o agravamento do défice foi acentuado 
pela operação de recapitalização do BANIF.5 Esta agravou o défice do 1.º trimestre de 2013 
em 1,8% do PIB gerado no período, face ao défice ajustado (8,8% do PIB). Dado o seu carácter 
não recorrente, corresponde, em termos anuais, a 0,4% do PIB projetado no OER/2013 para 
o conjunto do ano. 

Gráfico 2 – Evolução do saldo orçamental das administrações públicas 

Saldo acumulado no ano, em % do PIB 

 

Fonte: INE. | Nota: os valores assinalados a branco correspondem ao saldo ajustado no 
1.º trimestre. 
 

2.2 ANÁLISE DA RECEITA E DA DESPESA 

Em termos homólogos, a receita ajustada das administrações públicas apresentou um 
aumento de 0,8% e a despesa ajustada um acréscimo de 2,5%. Do lado da receita esta 
variação é explicada pelo aumento da receita corrente, que contribuiu em 1,7 p.p. para a taxa 

5 Embora o montante global de apoio financeiro concedido pelo Estado ao BANIF, ao abrigo da iniciativa para o 
reforço da estabilidade financeira do sector bancário, tenha ascendido a 1100 M€ no 1.º trimestre de 2013, apenas 
a injeção de capital do Estado, no valor de 700 M€, teve impacto no saldo. O valor remanescente (400 M€) foi 
aplicado na subscrição de instrumentos financeiros contingentes (CoCo’s), sem impacto no défice, à semelhança 
do que sucedeu com as operações de recapitalização do Millenium-BCP e BPI. 
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de variação homóloga observada, compensando a evolução desfavorável da receita de 
capital (contributo de -0,9 p.p.). A evolução da despesa ficou integralmente a dever-se ao 
comportamento da despesa primária (2,5 p.p.), uma vez que o contributo dos juros para a 
variação da despesa total foi nulo no 1.º trimestre. 

Quadro 1 – Agregados orçamentais (valores ajustados, acumulados no final de cada trimestre, em M€) 

 
Fonte: INE. Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: a coluna OER apresenta a previsão para o conjunto do ano 
de 2013 constante na 1.ª Alteração ao Orçamento do Estado para 2013; as últimas duas colunas apresentam a evolução 
anual subjacente a esse documento. Ctvh – contributo para a taxa de variação homóloga. (*) Para efeitos de análise, o 
ajustamento referente ao efeito dos juros associados aos acordos de swap, cujo tratamento no âmbito do procedimento 
dos défices excessivos é distinto do tratamento dado em contas nacionais (SEC95), foi totalmente efetuado na despesa.  
 

A melhoria da receita corrente deveu-se essencialmente à subida da receita fiscal, por 
via dos impostos diretos. O aumento das receitas fiscais no 1.º trimestre de 2013 (2,8%) 
assentou fundamentalmente na evolução da receita do IRS, que subiu 21,5%, refletindo o 
aumento das taxas e a redução dos escalões, bem como o efeito do pagamento em 
duodécimos dos subsídios de Natal aos trabalhadores em funções públicas e aos 
pensionistas e de metade dos subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores do sector 
privado que optaram por esse fracionamento. Ao nível dos impostos indiretos, verificou-se 
uma quebra essencialmente devido à evolução negativa da receita de IVA (-4,4%), cujo 
comportamento reflete a evolução verificada no consumo privado.6 Em menor grau, destaca-

6 O consumo privado apresentou uma quebra de 4,1% a preços correntes (Contas Nacionais Trimestrais- 1.º 
Trimestre 2013, INE). 

% Ctvh % Ctvh
Receita Total 15 216 31 136 48 480 67 254 15 342 71 208 0,8 0,8 5,9 5,9

Receita corrente 14 932 30 510 47 568 65 439 15 190 69 044 1,7 1,7 5,5 5,4
Receita fiscal 8 464 17 133 27 435 37 629 8 704 39 938 2,8 1,6 6,1 3,4

Impostos indiretos 5 240 10 683 16 461 22 522 4 983 22 122 -4,9 -1,7 -1,8 -0,6
Impostos directos 3 223 6 450 10 974 15 106 3 722 17 816 15,5 3,2 17,9 4,0

Contribuições Sociais 4 566 9 378 14 050 19 230 4 573 19 811 0,1 0,0 3,0 0,9
Das quais: efectivas 3 555 7 287 10 926 14 982 3 554 15 483 0,0 0,0 3,3 0,7

Vendas e outras receitas correntes 1 902 4 000 6 084 8 580 1 913 9 295 0,6 0,1 8,3 1,1
Receitas de capital 283 625 912 1 815 152 2 164 -46,4 -0,9 19,2 0,5

Despesa Total 18 329 36 970 55 983 77 060 18 794 80 519 2,5 2,5 4,5 4,5
Despesa Primária 16 467 33 329 50 513 69 795 16 926 73 065 2,8 2,5 4,7 4,2

Despesa Corrente Primária 15 575 31 614 48 007 65 977 16 299 69 260 4,7 4,0 5,0 4,3
Consumo intermédio 1 565 3 404 5 202 7 536 1 537 7 463 -1,8 -0,2 -1,0 -0,1
Despesas com pessoal 4 033 8 149 12 110 16 309 4 112 17 304 2,0 0,4 6,1 1,3
Prestações sociais 8 772 17 610 27 273 37 355 9 205 38 550 4,9 2,4 3,2 1,5

em espécie 1 835 3 665 5 501 7 566 1 714 7 627 -6,6 -0,7 0,8 0,1
Subsídios 142 404 638 1 039 148 1 165 4,2 0,0 12,2 0,2
Outra despesa corrente 1 063 2 047 2 785 3 739 1 297 4 779 22,0 1,2 27,8 1,3

Despesas de capital 892 1 715 2 506 3 818 627 3 806 -29,7 -1,4 -0,3 0,0
FBCF 727 1 382 1 996 3 057 485 3 144 -33,3 -1,2 2,9 0,1
Outras despesas de capital 164 333 510 761 142 661 -13,7 -0,1 -13,1 -0,1

Juros (PDE) 1 863 3 640 5 470 7 265 1 868 7 454 0,3 0,0 2,6 0,2
Saldo global (PDE) -3 113 -5 834 -7 503 -9 806 -3 452 -9 311
Saldo Primário  (PDE)| -1 251 -2 194 -2 033 -2 541 -1 584 -1 858

Carga fiscal 12 019 24 419 38 360 52 610 12 258 55 421 2,0 1,6 5,3 4,2
Despesa corrente 17 437 35 254 53 477 73 242 18 167 76 713 4,2 4,0 4,7 4,5
PIB nominal 40 641 81 668 123 512 165 247 39 319 164 491

OER Homóloga OER
2012 2013 Variação 

I II III IV I
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se a variação positiva das “outras receitas correntes” (0,6%), sustentada no aumento da 
receita de juros (6,7%). 

As receitas de capital evidenciaram uma quebra homóloga de 46,4%, que anulou 
parcialmente o contributo positivo das receitas correntes. Como já referido, a evolução 
das receitas de capital traduziu-se num contributo de -0,9 p.p. para a variação da receita 
global, tendo decorrido essencialmente da quebra verificada nas receitas de fundos 
comunitários nos subsectores da administração central e da administração local. Estas 
receitas têm estado em queda, em termos homólogos, desde o 1.º trimestre de 2011. 
Contudo, assinala-se que no OER/2013 encontra-se implícito um crescimento anual de 19%. 

O acréscimo da despesa total em termos homólogos foi pressionado pela evolução da 
despesa corrente primária. Para o acréscimo da despesa corrente primária contribuiu o 
aumento das prestações sociais em dinheiro (8%) e a variação verificada nas rubricas de 
despesas com pessoal e “outras despesas correntes”, com um incremento de 2 e 22% 
respetivamente. O acréscimo verificado nas despesas com pessoal reflete sobretudo o 
pagamento do subsídio de Natal em duodécimos7 sendo que a despesa com prestações 
sociais reflete não só esse efeito mas também um aumento significativo com prestações de 
desemprego (14,5%). O forte acréscimo verificado nas “outras despesas correntes” resultou 
da liquidação antecipada da contribuição financeira à União Europeia relativa a abril, mês em 
que o seu efeito já se terá esbatido.8 

O consumo intermédio e as despesas de capital foram as únicas componentes da 
despesa que registaram um decréscimo. As despesas de consumo intermédio 
apresentaram uma redução homóloga de 1,8%. As despesas de capital mantiveram a 
tendência de quebra homóloga (-29,7%), apresentando o nível mais baixo dos últimos seis 
anos, fundamentalmente explicada pela redução verificada na FBCF (-33,3%).9 Assinale-se o 
facto dos encargos com juros não terem contribuído para o crescimento da despesa ajustada, 
tendo estabilizado num nível semelhante ao verificado no 1.º trimestre de 2012 (+0,3%).  

A evolução da receita e da despesa no 1.º trimestre reflete um padrão de execução 
atípico, que dificulta a sua avaliação face ao objetivo anual implícito no OER/2013. O 
CFP encontra muitas dificuldades em avaliar a compatibilidade entre a execução relativa ao 
1.º trimestre e o objetivo do OER/2013 para o conjunto do ano, tendo em conta o perfil intra-
anual da execução orçamental de 2013. Com efeito, a reposição dos subsídios de férias (que 
ocorrerá apenas em novembro) e de Natal (que tem vindo a ser pago por duodécimos), afeta 
as despesas com pessoal e com pensões e, indiretamente, a receita de impostos diretos e 
contribuições sociais. Acresce que as medidas de consolidação orçamental subjacentes ao 
OER/2013 e a quantificação dos seus efeitos, não se encontram suficientemente explicitadas. 

7 A variação das despesas com pessoal tem implícito um efeito preço positivo que decorre do pagamento do 
subsídio de Natal em duodécimos e, por outro lado e um efeito volume de sentido contrário, uma vez que se 
verificou uma quebra homóloga de 4,4% no emprego das administrações públicas, no 1.º trimestre (Síntese 
estatística do emprego público, 1.º trimestre - DGAEP).  
8 Síntese da Execução Orçamental, março e abril de 2013 (DGO). 
9 Na Síntese da Execução Orçamental de março, publicada pela DGO, é referido que a Parque Escolar, procedeu à 
“suspensão e redução de investimentos em escolas, acrescendo a execução de empreitadas a um ritmo mais lento 
do que o inicialmente previsto”. 
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Este facto foi já assinalado no Relatório n.º 4/2013 - Análise da Alteração ao Orçamento do 
Estado para 2013.  

Gráfico 3 – Receita e despesa ajustada das administrações públicas (M€) 

Variação homóloga da receita  Variação homóloga da despesa  

  

Fonte: INE, Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Nota: OER/2013 corresponde à variação, em termos absolutos, da 
estimativa subjacente ao OER/2013 face à estimativa preliminar do INE para 2012, reportada no âmbito da notificação de 
março do PDE. 
 

2.3 ANÁLISE POR SUBSECTORES 

No 1.º trimestre de 2013, todos os subsectores registaram um défice orçamental, 
exceto o subsector das administrações regional e local. A deterioração homóloga foi mais 
significativa ao nível da administração central, cujo défice aumentou 234 M€ (ver Quadro 6). 
Este acréscimo deveu-se fundamentalmente ao aumento da despesa, explicado pelo 
aumento da “outra despesa corrente” e das prestações sociais em dinheiro. O crescimento 
da “outra despesa corrente” ficou a dever-se à antecipação da contribuição financeira para a 
União Europeia referente ao mês de abril10 e ao acréscimo de transferências para o subsector 
dos fundos da segurança social, para financiamento do sistema Previdencial – Repartição. Em 
termos consolidados, este aumento de despesa apenas surge registado no subsector da 
segurança social. 

Gráfico 4 – Desempenho orçamental por subsector 

Saldo acumulado em cada trimestre, por 
subsectores (valores acumulados, em % do PIB) 

Contributos para a variação homóloga do saldo no  
1.º trimestre de 2013 (em M€) 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: valores ajustados; AC – Administração Central, ARL – Administrações Regional e Local, 
FSS – Fundos da Segurança Social, AP - Administrações Públicas; no gráfico da direita, as barras da despesa com valor 

10 De acordo com a Síntese da Execução Orçamental DGO (março de 2013), essa antecipação terá decorrido de 
problemas com a aplicação GeRFiP. 
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negativo traduzem um aumento e, consequentemente, um contributo desfavorável da despesa para a variação homóloga 
do saldo. 

O subsector das administrações regional e local foi aquele que menos contribuiu para 
a degradação do défice das administrações públicas. A administração local apresentou 
um excedente de 226 M€, inferior em 42 M€ ao verificado no trimestre homólogo. O menor 
volume de transferências provenientes do exterior explica a redução deste excedente, pese 
embora a redução marginal da despesa (explicada pela despesa de capital e pelos encargos 
com juros). As administrações regionais reduziram o desequilíbrio orçamental, apresentando, 
no entanto, cada região autónoma um comportamento distinto. Por um lado, o défice da 
Região Autónoma da Madeira diminuiu, em resultado não apenas da redução da despesa 
(ainda que penalizada pelo aumento dos juros), mas também da evolução favorável da 
receita, sobretudo a fiscal. Por outro lado, a Região Autónoma dos Açores registou um défice, 
em contraste com o excedente registado em igual trimestre do ano anterior (ver Quadro 7). 

O défice orçamental do subsector dos fundos de segurança social deteriorou-se em 83 
M€ face ao período homólogo. A despesa registou um aumento de 6,5%, (ver Quadro 8) 
essencialmente devido ao crescimento acentuado dos encargos com pensões (9,1%). Este 
último refletiu o efeito do pagamento do subsídio de Natal em duodécimos, parcialmente 
compensado pelo impacto da contribuição extraordinária de solidariedade.11 A pressionar a 
despesa esteve ainda a evolução das prestações de desemprego, que registaram um 
acréscimo de 14,5%. A receita apresentou uma subida de 5%, explicada pela variação dos 
impostos indiretos12 e das transferências correntes. No primeiro caso, a variação é explicada 
pela receita consignada a programas específicos - PES e ASECE - que não registaram 
execução no período homólogo. Relativamente às transferências correntes, o aumento ficou 
a dever-se à transferência extraordinária do OE destinada ao financiamento do Sistema 
Previdencial – Repartição. As contribuições sociais (principal receita do sistema) registaram 
uma quebra homóloga (-0,5%) pelo sexto trimestre consecutivo. 

11 A receita desta contribuição extraordinária foi abatida à despesa com pensões. 
12 Os impostos indiretos recebidos pelos fundos de segurança social correspondem ao IVA Social, à receita de IVA 
consignada ao financiamento do Programa de Emergência Social e ao Apoio Social Extraordinário aos 
Consumidores de Energia.  
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3 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

3.1 DÍVIDA DE MAASTRICHT E DÍVIDA EM CONTAS NACIONAIS (SEC95) 

A dívida pública (na definição de Maastricht) prosseguiu uma trajetória ascendente, 
atingindo 127,1% do PIB no final do 1.º trimestre de 2013. Este valor situa-se acima da 
meta estabelecida para o ano de 2013 (122,3% do PIB)13 e traduz um incremento de 3799 M€ 
(3,4 p.p. do PIB) face ao registado no trimestre anterior.14 Para esta evolução contribuiu 
decisivamente a administração central (3887 M€). Neste subsector, apesar das empresas 
públicas reclassificadas (EPR) apresentarem, numa ótica consolidada15, uma ligeira redução 
da dívida face ao trimestre anterior (0,1 p.p.), esta ocorreu por contrapartida do aumento do 
financiamento destas entidades pelo Estado (711 M€ ou 0,5 p.p. do PIB). A variação da dívida 
é também explicada pela administração local (175 M€). A dívida de ambas as administrações 
regionais registou uma redução, embora tenha existido um aumento da dívida financiada 
pelo Estado a estas regiões.  

Gráfico 5 – Evolução da dívida das administrações públicas  

Evolução da dívida (% do PIB)  Variação trimestral da dívida (M€) 

  

Fonte: Banco de Portugal. Cálculos do CFP. 

No 1.º trimestre de 2013, o aumento do stock da dívida pública foi inferior ao défice. O 
desequilíbrio orçamental (4,2 mil M€) provocou um aumento da dívida pública (3,8 mil M€), 
parcialmente atenuado por um ajustamento défice-dívida16 favorável (-0,4 mil M€). 

Na ótica de contas nacionais (SEC95), a dívida pública registou um valor superior em 
6,2 p.p. do PIB à apurada na definição de Maastricht. Esta circunstância resulta 
maioritariamente do facto da dívida comercial não ser considerada no apuramento da dívida 
na definição de Maastricht, tendo aumentado 3,8 p.p. do PIB no 1.º trimestre de 2013. A parte 
remanescente reflete essencialmente diferentes critérios de valorimetria entre as duas óticas, 
uma vez que a dívida de Maastricht é aferida em termos nominais, enquanto a dívida SEC95 
corresponde ao valor de mercado. Esta situação leva a que esta última seja superior à dívida 
de Maastricht sempre que se registe uma desvalorização da dívida titulada (correspondente 

13 As previsões da OCDE para Portugal, publicadas no Economic Outlook no final de maio, apontam para que a 
dívida pública na definição de Maastricht atinja 127,7% em 2013. 
14 Em termos nominais, a dívida atingiu 208,4 mil M€ no final do 1.º trimestre. Os rácios apresentados nesta secção 
consideram sempre o PIB do ano terminado no trimestre de referência. 
15 Excluindo a dívida financiada por parte do Estado que representa 5,9% do PIB. 
16 Ver capítulo 3.1. 
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ao aumento dos respetivos custos), sucedendo o inverso quando se regista uma valorização 
(descida do custo), como sucedeu entre o 2.º trimestre de 2012 e o 1º de 2013.  

Gráfico 6 – Dívida das administrações públicas 
 (em % do PIB) 

Dívida de Maastricht vs. Dívida SEC95  

 

Fonte: Banco de Portugal. Cálculos do CFP. 

Caixa 1 – Impacto das empresas públicas na dívida pública 

O impacto das empresas públicas na dívida pública concretiza-se quando estas passam a integrar o universo das 
administrações públicas, sendo os passivos financeiros daquelas entidades englobados na dívida pública. De acordo 
com o atual sistema europeu de contas (SEC95), para que as empresas detidas pelo Estado não contem para o défice é 
preciso, entre outros requisitos, que as suas receitas mercantis superem 50% dos custos operacionais. 

A aplicação, a partir de 2014, do recém-aprovado SEC201017 levará à integração de mais empresas públicas no perímetro 
das administrações públicas. Segundo estimativas do CFP essa reclassificação poderá implicar a inclusão na esfera da 
dívida pública de pelo menos ¼ da dívida das empresas atualmente fora do perímetro das administrações públicas. 

Por outro lado, a dívida pública na definição de Maastricht não compreende a dívida comercial, da qual fazem parte os 
pagamentos em atraso. Um pagamento em atraso é um compromisso de despesa decorrente da aquisição de bens ou 
serviços, que permanece por pagar ao fornecedor após o decurso de determinado período temporal. No seu conjunto, 
os pagamentos em atraso das administrações públicas e das empresas públicas fora do perímetro de consolidação 
representavam cerca de 1,8% do PIB, no final do 1.º trimestre de 2013. 18 

Gráfico 7 – Dívida pública (Maastricht), dívida EPNR e pagamentos em atraso 

 
Fonte: Banco de Portugal e DGO. Cálculos do CFP. | Nota: EPNR – Empresas Públicas Não 
Reclassificadas, AP – Administrações Públicas, EPR – Empresas Públicas Reclassificadas. 

17 Regulamento (UE) n.º 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao 
sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia, publicado no Jornal Oficial da União Europeia 
- L174, de 26 de junho de 2013. 
18 Tendo em conta o PIB previsto para o ano de 2013. 
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Assim, constituem fatores de risco, que poderão conduzir a um aumento da dívida pública: (i) a reclassificação de 
empresas que se encontram fora do perímetro das administrações públicas, e (ii) o reconhecimento de pagamentos em 
atraso a fornecedores como componente da dívida pública. Eventuais reclassificações de investimento das PPP poderão 
ter também impacto na dívida, de sinal ainda desconhecido. O Gráfico 7 ilustra as componentes acima assinaladas, à 
exceção das PPP, indicando também o peso das EPR na dívida pública. 

 

3.2 AJUSTAMENTOS DÉFICE-DÍVIDA 

Embora o aumento ou a diminuição da dívida pública decorra tendencialmente do 
défice/excedente global das administrações públicas, existem outros fatores que podem 
influenciar a variação da dívida pública, em termos absolutos. Estes fatores incluem-se no 
chamado ajustamento défice-dívida19 que incorpora, nomeadamente, diferenças resultantes: 
(i) da ótica de registo, que decorre do facto dos défices em contas nacionais serem apurados 
segundo o princípio de especialização do exercício, contrariamente à dívida, que é um 
conceito de caixa; (ii) de efeitos de valorização, ligados a alterações do valor de mercado da 
dívida titulada e do efeito das variações cambiais sobre a dívida denominada em moeda 
estrangeira; (iii) de transações de ativos financeiros cuja aquisição/alienação aumenta/reduz 
a dívida, sem produzir impacto no défice; (iv) de transações de outros passivos não incluídos 
na dívida, tais como instrumentos de derivados financeiros e “outros débitos”; e (v) de 
variações do volume da dívida que decorrem, por exemplo, da reclassificação de entidades 
no perímetro das administrações públicas.  

No 1.º trimestre de 2013, o ajustamento défice-dívida justificou um aumento da dívida 
inferior ao défice apurado. Para este ajustamento foi determinante a diminuição ocorrida 
ao nível das “outras variações na dívida”, explicada sobretudo pela diferença entre juros 
devidos e juros pagos (ver Caixa 2), assim como a evolução desfavorável registada na 
“aquisição líquida de ativos financeiros”. Esta última foi influenciada pela diminuição de 
“outros ativos financeiros” (refletindo essencialmente o ajustamento temporal efetuado às 
contribuições sociais e a alguns dos impostos indiretos) e pela diminuição das “ações e outras 
participações”, que resultou sobretudo da regularização de responsabilidades do Estado para 
com a Parpública.20,21  Em sentido contrário, assinala-se a diminuição dos “passivos financeiros 
não incluídos na dívida”, que neste trimestre foram afetados sobretudo pela regularização 
de responsabilidades do Estado já anteriormente referidas. 

19 Um valor positivo do ajustamento défice-dívida significa um aumento da dívida superior ao défice orçamental, 
ou uma redução da dívida inferior ao excedente orçamental. Um valor negativo do ajustamento défice-dívida 
representa um aumento da dívida inferior ao défice orçamental, ou uma diminuição da dívida superior ao 
excedente orçamental. 
20 Ainda ao nível da aquisição líquida de ativos financeiros refere-se o aumento do numerário e depósitos, na 
sequência sobretudo dos desembolsos no âmbito do PAEF -7.ª tranche de financiamento do programa no valor 
global de 1,6 mil M€, dos quais 800 M€ da UE, no âmbito do FEEF e 835 M€ provenientes do FMI. Em menor escala, 
os “títulos exceto ações” merecem uma referência particular, dado que a sua reduzida expressão reflete efeitos de 
sinal contrário, designadamente a subscrição de instrumentos de capital contingente do BANIF e a amortização 
parcial pelo BPI de parte do apoio concedido pelo Estado em 2012, igualmente ao abrigo dos mecanismos de 
recapitalização do sistema bancário (CoCo’s).   
21 De acordo com o constante na página 136 do Relatório de gestão e contas da Parpública de 2012, a alienação 
de participações envolvidas nesta operação correspondia às seguintes entidades: ANA – Aeroportos de Portugal, 
SA; CTT- Correios de Portugal; Propnery – Propriedade de equipamentos, SA; EFACEC Internacional Financing, SA; 
Lisnave – Estaleiros Navais, SA; SIMAB – Soc. Instaladora de Mercados abastecedores, SA; AdP – Águas de Portugal, 
SA; SPE – Soc. Portuguesa Empreendimentos, SA. 
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Quadro 2 – Ajustamentos défice-dívida no 1.º trimestre de 2013  
(em milhões de euros) 

 
 Fonte: Banco de Portugal. Cálculos do CFP.   

  

(1) Défice Orçamental (PDE) [ valores não ajustados] 4 152
(2) Ajustamento défice-dívida -353

(+) Aquisição líquida de ativos financeiros -690
     Numerário e depósitos 2 243
     Títulos excepto ações 27
      Empréstimos -13
      Ações e outras participações -935
      Outros ativos financeiros -2 012

(-) Passivos financeiros não incluídos na dívida -1 413
(+) Outras variações na dívida (Inclui valorizações) -1 077

(3) Variação da Dívida (ótica Maastricht)  [1]+[2] 3 799
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Caixa 2 – Passagem do saldo em contabilidade pública para contabilidade nacional 

No 1.º trimestre de 2013, o défice (não ajustado) em contas nacionais teve implícito um ajustamento de passagem do 
saldo em contabilidade pública para contabilidade nacional de 6,9 p.p. do PIB. Mais de 2/3 daquele ajustamento é 
explicado pelo princípio da especialização do exercício. Este princípio visa relevar, em cada período contabilístico, os 
juros devidos ao invés dos juros pagos, assim como aproximar a receita e a despesa aos factos económicos que lhe 
estão subjacentes, através de ajustamentos temporais. Neste âmbito, destaca-se o impacto desfavorável dos juros e 
do ajustamento da cobrança das contribuições sociais e de alguns impostos indiretos. Em menor grau, destaca-se o 
impacto negativo de dívidas contraídas e não pagas.  

No domínio dos outros ajustamentos que não decorrem do princípio de especialização do exercício, salienta-se a 
operação de recapitalização do BANIF (700 M€ ou 1,8% do PIB) que foi reclassificada como uma transferência de capital 
com impacto no défice (ver Quadro 3), pelo facto de a entrada de fundos por parte dos investidores privados não ter 
sido simultânea à do Estado, nem ter sido proporcional à participação que aqueles detinham no capital da instituição 
bancária. 

Quadro 3 - Ajustamentos (em % do PIB)  Gráfico 8 – Ajustamentos por subsector (em % do PIB) 

 
 

Fonte: INE. Cálculos do CFP | Nota: (*) Ajustamento temporal (**) Dívida não financeira; AC – Administração Central, ARL – Administrações 
Regional e Local, FSS – Fundos da Segurança Social, CP – Contabilidade Pública e CN – Contabilidade Nacional. No gráfico, os valores 
positivos/negativos significam aumento/diminuição do défice. 

Os ajustamentos para o conjunto dos subsectores da administração central e fundos da segurança social originaram 
um défice superior, em 7,5 p.p. do PIB, ao registado na ótica da contabilidade pública (3,4% do PIB). A administração 
central justificou aproximadamente 90% daquele resultado, sobretudo em consequência do ajustamento nos juros, do 
ajustamento temporal nos impostos indiretos e da reclassificação da operação do BANIF. No que se refere aos fundos 
da segurança social, o efeito desfavorável resulta principalmente do ajustamento temporal das contribuições sociais. 
Em sentido contrário, o subsector das administrações regional e local beneficiou do impacto favorável do ajustamento 
temporal do imposto municipal sobre imóveis, que absorveu o efeito desfavorável das dívidas contraídas e não pagas 
das administrações regionais. 

 

1.º TRIMESTRE 

2012 2013

1. Saldo em Contabilidade Pública -1,5 -3,7
Administração Central e Segurança Social (das quais) -1,6 -3,4

Empresas Públicas Reclassificadas -0,7 -1,0
Administração Regional e Local 0,1 -0,3

2. Ajust. de passagem a Contab. Nacional -6,4 -6,9
Diferenças de universo -1,3 -0,1

-6,1 -4,9
               Impostos e contribuições sociais * -2,1 -2,1
               Dif. entre juros pagos e devidos -2,7 -2,6
               Outros desfasamentos temporais (das quais) -1,3 -0,1

Aj. caixa-compromissos CGA e SNS -0,4 -0,1
Ajustamento à Adm Local 0,6 0,9
Dívidas contraídas e não pagas** -1,0 -0,7
Anulação de intermediação de fundos da UE -0,4 -0,3

Outros Ajustamentos 1,0 -1,8
3. Saldo em Contabilidade Nacional (1+2) -7,9 -10,6

Especializ. do exercício (Aj. Caixa-Compromissos)
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Caixa 3 – Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais 

As medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais adotadas nos anos mais recentes, bem como os respetivos 
efeitos sobre o saldo orçamental das administrações públicas, em termos anuais e trimestrais, encontram-se 
identificados no quadro seguinte. No 1.º trimestre dos anos de 2008 e 2009 não se verificaram operações daquela 
natureza, sendo que entre 2010 e 2012 ocorreram em todos os trimestres. No 1.º trimestre de 2013 não foram 
identificadas medidas temporárias ou não recorrentes, tendo-se considerado como fator especial o apoio financeiro do 
Estado ao BANIF, concedido ao abrigo da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira do sector bancário. 

O impacto das medidas temporárias, não recorrentes e dos fatores especiais em cada trimestre corresponde ao rácio 
entre o valor destas e o PIB acumulado até esse trimestre.  

Quadro 4 – Impacto das medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais no saldo 
orçamental acumulado 

 
Fonte: INE, Ministério das Finanças, Banco de Portugal.  
 

 

 

   

Em % do PIB 2013
I II III IV I II III IV I II III IV I 

Medidas temporárias e não recorrentes -0,2 -0,1 -0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,5 0,7 0,5 0,0

Receita 0,2 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,0

Transferência de fundos de pensões 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

Receita de repatriamento de capitais 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0

Sobretaxa em sede de IRS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0

Despesa 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Receita de concessões (abate à despesa de capital) 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,2 0,0

Pagamentos one-off à União europeia 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Fatores especiais 0,0 -1,1 -0,7 -2,8 -1,2 -0,9 -0,6 -1,2 -0,2 -1,0 -0,7 -1,0 -1,8

Despesa 0,0 1,1 0,7 2,8 1,2 0,9 0,6 1,2 0,2 1,0 0,7 1,0 1,8

Entrega de submarinos 0,0 0,5 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Efeito BPN  e BPP (despesa de capital) 0,0 0,5 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

Efeito BANIF  (despesa de capital) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

Transferências de capital (CGD e Sagestamo) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,9 0,0

Reclassificação de PPP 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Registo dívida Gov. Regional da Madeira 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações RAM (Sesaram e reclassificação Via Madeira) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dívidas de contratos-programa/clubes de futebol na RAM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reclassificação do fundo de apoio ao SNS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais -0,2 -1,1 -0,8 -1,1 -1,2 -0,9 -0,6 2,8 -0,2 -0,6 0,0 -0,5 -1,8

20112010 2012
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Quadro 5 – Conta das administrações públicas 
 (ajustada de medidas temporárias e fatores especiais, em % do PIB) 

 
Fonte: INE. Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: A coluna OER apresenta a previsão para o conjunto do ano de 
2013 constante na 1.ª alteração ao Orçamento do Estado para 2013. (*) Para efeitos de análise o ajustamento referente ao efeito 
dos juros associados aos acordos de swap, cujo tratamento no âmbito do procedimento dos défices excessivos é distinto do 
tratamento dado em contas nacionais (SEC95), foi totalmente efetuado na despesa.  

 

 

  

I II III IV I OER Homóloga OER
Receita Total 37,4 38,1 39,3 40,7 39,0 43,3 1,6 2,6

Receita corrente 36,7 37,4 38,5 39,6 38,6 42,0 1,9 2,4
Receita fiscal 20,8 21,0 22,2 22,8 22,1 24,3 1,3 1,5

Impostos indiretos 12,9 13,1 13,3 13,6 12,7 13,4 -0,2 -0,2
Impostos directos 7,9 7,9 8,9 9,1 9,5 10,8 1,5 1,7

Contribuições Sociais 11,2 11,5 11,4 11,6 11,6 12,0 0,4 0,4
Das quais: efectivas 8,7 8,9 8,8 9,1 9,0 9,4 0,3 0,3

Vendas e outras receitas correntes 4,7 4,9 4,9 5,2 4,9 5,7 0,2 0,5
Receitas de capital 0,7 0,8 0,7 1,1 0,4 1,3 -0,3 0,2

Despesa Total 45,1 45,3 45,3 46,6 47,8 49,0 2,7 2,3
Despesa Primária 40,5 40,8 40,9 42,2 43,0 44,4 2,5 2,2

Despesa Corrente Primária 38,3 38,7 38,9 39,9 41,5 42,1 3,1 2,2
Consumo intermédio 3,9 4,2 4,2 4,6 3,9 4,5 0,1 0,0
Despesas com pessoal 9,9 10,0 9,8 9,9 10,5 10,5 0,5 0,7
Prestações sociais 21,6 21,6 22,1 22,6 23,4 23,4 1,8 0,8

em espécie 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,6 -0,2 0,1
Subsídios 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,0 0,1
Outra despesa corrente 2,6 2,5 2,3 2,3 3,3 2,9 0,7 0,6

Despesas de capital 2,2 2,1 2,0 2,3 1,6 2,3 -0,6 0,0
FBCF 1,8 1,7 1,6 1,8 1,2 1,9 -0,6 0,1
Outras despesas de capital 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,0 -0,1

Juros (PDE) 4,6 4,5 4,4 4,4 4,8 4,5 0,2 0,1
Saldo global (PDE) -7,7 -7,1 -6,1 -5,9 -8,8 -5,7 -1,1 0,3
Saldo Primário  (PDE)| -3,1 -2,7 -1,6 -1,5 -4,0 -1,1 -1,0 0,4

Carga fiscal 29,6 29,9 31,1 31,8 31,2 33,7 1,6 1,9
Despesa corrente 42,9 43,2 43,3 44,3 46,2 46,6 3,3 2,3
PIB nominal 40 641 81 668 123 512 165 247 39 319 164 491

2012 2013 ∆  (p.p. do PIB)
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Quadro 6 – Conta da administração central 

 (ajustada de medidas temporárias e fatores especiais, em milhões de euros) 

 
Fonte: INE. Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: A coluna OER apresenta a previsão para o conjunto do ano de 2013 
constante na 1.ª alteração ao Orçamento do Estado para 2013. (*) Para efeitos de análise o ajustamento referente ao efeito dos 
juros associados aos acordos de swap, cujo tratamento no âmbito do procedimento dos défices excessivos é distinto do 
tratamento dado em contas nacionais (SEC95), foi totalmente efetuado na despesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Ctvh % Ctvh
Receita Total 10 280 21 120 33 205 45 916 10 417 50 439 1,3 1,3 9,9 9,9

Receita corrente 10 058 20 624 32 496 44 547 10 316 48 980 2,6 2,5 10,0 9,7
Receita fiscal 7 404 15 032 24 081 32 959 7 527 35 823 1,7 1,2 8,7 6,2

Impostos indiretos 4 422 9 054 14 001 19 095 4 045 19 297 -8,5 -3,7 1,1 0,4
Impostos directos 2 982 5 977 10 079 13 864 3 482 16 526 16,8 4,7 19,2 5,8

Contribuições Sociais 1 367 2 782 4 137 5 578 1 386 6 107 1,4 0,2 9,5 1,2
Das quais: efectivas 509 993 1 465 1 937 522 2 466 2,7 0,1 27,3 1,2

Vendas e outras receitas correntes 1 287 2 810 4 279 6 010 1 403 7 051 9,0 1,2 17,3 2,3
Receitas de capital 222 496 709 1 369 101 1 459 -54,5 -1,3 6,6 0,2

Despesa Total 13 533 27 199 40 849 56 851 13 904 60 283 2,7 2,7 6,0 6,0
Despesa Primária 11 715 23 513 35 351 49 533 12 072 52 930 3,1 2,6 6,9 6,0

Despesa Corrente Primária 10 989 22 148 33 358 46 309 11 650 50 386 6,0 4,9 8,8 7,2
Consumo intermédio 1 019 2 122 3 263 4 731 977 4 884 -4,0 -0,3 3,2 0,3
Despesas com pessoal 3 219 6 473 9 642 12 992 3 267 13 853 1,5 0,4 6,6 1,5
Prestações sociais 3 801 7 676 11 677 15 991 3 914 16 210 3,0 0,8 1,4 0,4

em espécie 1 646 3 294 4 964 6 871 1 542 6 919 -6,3 -0,8 0,7 0,1
Subsídios 76 258 419 723 103 752 35,5 0,3 4,0 0,1
Outra despesa corrente 2 876 5 621 8 357 11 871 3 389 14 688 17,9 3,7 23,7 5,0

Despesas de capital 725 1 365 1 993 3 224 422 2 544 -41,8 -2,1 -21,1 -1,2
FBCF 315 543 720 1 186 114 1 061 -63,8 -1,3 -10,6 -0,2
Outras despesas de capital 410 821 1 273 2 038 308 1 483 -25,0 -0,8 -27,2 -1,0

Juros (PDE) 1 818 3 686 5 499 7 317 1 831 7 353 0,7 0,1 0,5 0,1
Saldo global (PDE) -3 252 -6 079 -7 644 -10 934 -3 486 -9 844
Saldo Primário  (PDE)| -1 434 -2 393 -2 145 -3 617 -1 655 -2 491

Variação 

I II III IV

2012 2013
OER

I OER
Homóloga
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Quadro 7 – Conta das administrações regional e local 
 (em milhões de euros) 

 
Fonte: INE. Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: no período abrangido pelo quadro não existiram medidas 
temporárias, não recorrentes e fatores especiais; a coluna OER apresenta a previsão para o conjunto do ano de constante 
na alteração ao Orçamento do Estado para 2013. 
  

% Ctvh % Ctvh
Receita Total 2 449 5 007 7 756 10 794 2 427 11 006 -0,9 -0,9 2,0 2,0

Receita corrente 2 078 4 218 6 566 9 032 2 144 9 280 3,2 2,7 2,7 2,3
Receita fiscal 835 1 659 2 671 3 597 887 3 907 6,3 2,1 8,6 2,9

Impostos indiretos 594 1 187 1 777 2 355 648 2 617 9,1 2,2 11,1 2,4
Impostos directos 241 472 894 1 242 239 1 290 -0,7 -0,1 3,9 0,4

Contribuições Sociais 150 294 440 592 150 672 0,2 0,0 13,5 0,7
Das quais: efectivas 2 4 7 9 1 9 -35,1 0,0 3,6 0,0

Vendas e outras receitas correntes 1 093 2 264 3 454 4 843 1 107 4 701 1,3 0,6 -2,9 -1,3
Receitas de capital 371 788 1 190 1 762 283 1 726 -23,8 -3,6 -2,0 -0,3

Despesa Total 2 274 4 930 7 278 9 947 2 273 10 405 0,0 0,0 4,6 4,6
Despesa Primária 2 228 4 840 7 133 9 745 2 223 10 058 -0,2 -0,2 3,2 3,2

Despesa Corrente Primária 1 754 3 844 5 652 7 866 1 789 7 838 2,0 1,5 -0,4 -0,3
Consumo intermédio 535 1 244 1 880 2 719 543 2 486 1,5 0,4 -8,6 -2,3
Despesas com pessoal 754 1 555 2 288 3 075 783 3 182 3,8 1,2 3,5 1,1
Prestações sociais 321 630 922 1 213 304 1 252 -5,5 -0,8 3,3 0,4

em espécie 165 322 461 592 146 590 -11,4 -0,8 -0,3 0,0
Subsídios 23 66 103 157 18 238 -18,6 -0,2 51,6 0,8
Outra despesa corrente 121 349 458 702 141 680 16,4 0,9 -3,1 -0,2

Despesas de capital 473 995 1 481 1 879 434 2 221 -8,2 -1,7 18,2 3,4
FBCF 409 825 1 256 1 839 370 2 052 -9,4 -1,7 11,6 2,1
Outras despesas de capital 65 170 225 40 64 168 -1,1 0,0 322,5 1,3

Juros (PDE) 46 90 145 202 50 346 8,6 0,2 71,2 1,4
Saldo global (PDE) 175 77 478 847 154 602
Saldo Primário  (PDE) 221 167 623 1 049 204 948

OER
I OER

Homóloga
2012 2013 Variação 

I II III IV
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Quadro 8 – Conta dos Fundos da Segurança Social 
 (em milhões de euros) 

 
Fonte: INE. Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: no período abrangido pelo quadro não existiram medidas 
temporárias, não recorrentes e fatores especiais; a coluna OER apresenta a previsão para o conjunto do ano de constante 
na alteração ao Orçamento do Estado para 2013. 
 

% Ctvh % Ctvh
Receita Total 5 229 10 738 16 251 22 981 5 491 23 743 5,0 5,0 3,3 3,3

Receita corrente 5 229 10 736 16 249 22 977 5 491 23 738 5,0 5,0 3,3 3,3
Receita fiscal 225 442 683 1 072 290 209 29,1 1,2 -80,6 -3,8

Impostos indiretos 225 442 683 1 072 290 209 29,1 1,2 -80,6 -3,8
Impostos directos 0 0 0 0 0 0 - - - -

Contribuições Sociais 3 050 6 302 9 472 13 061 3 036 13 032 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1
Das quais: efectivas 3 044 6 289 9 453 13 036 3 030 13 008 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1

Vendas e outras receitas correntes 1 954 3 993 6 094 8 844 2 164 10 498 10,7 4,0 18,7 7,2
Receitas de capital 1 2 2 4 0 5 -99,6 0,0 30,5 0,0

Despesa Total 5 266 10 570 16 589 22 700 5 610 23 812 6,5 6,5 4,9 4,9
Despesa Primária 5 265 10 570 16 589 22 700 5 610 23 812 6,5 6,5 4,9 4,9

Despesa Corrente Primária 5 262 10 554 16 566 22 665 5 607 23 745 6,6 6,6 4,8 4,8
Consumo intermédio 12 39 59 85 17 93 42,4 0,1 9,3 0,0
Despesas com pessoal 60 121 180 241 62 269 3,7 0,0 11,3 0,1
Prestações sociais 4 650 9 305 14 674 20 151 4 987 21 087 7,3 6,4 4,6 4,1

em espécie 24 49 76 103 25 118 7,7 0,0 13,9 0,1
Subsídios 44 80 115 159 27 176 -38,5 -0,3 10,7 0,1
Outra despesa corrente 496 1 010 1 538 2 028 514 2 119 3,6 0,3 4,5 0,4

Despesas de capital 4 16 22 35 3 67 -32,0 0,0 92,0 0,1
FBCF 4 14 20 31 0 31 -87,6 -0,1 -0,3 0,0
Outras despesas de capital 0 2 2 4 2 36 850,6 0,0 836,0 0,1

Juros (PDE) 0 0 0 0 0 0 -33,3 0,0 809,1 0,0
Saldo global (PDE) -36 168 -337 281 -120 -69
Saldo Primário  (PDE) -36 168 -337 281 -120 -68

OER
Homóloga OER

2012 2013 Variação 

I II III IV I
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PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

Banco de Portugal, Boletim Estatístico – maio de 2013 

Banco de Portugal, Contas Financeiras Trimestrais – 1.º Trimestre 2013 

DGAEP, Síntese estatística do emprego público - 1.º Trimestre 

DGO, Síntese da Execução Orçamental - março e abril de 2013 

INE, Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional – 1.º Trimestre 2013 

Ministério das Finanças, Relatório da Proposta de Alteração ao Orçamento do Estado para 

2013 
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