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• Concluído o PAEF, Portugal está agora enquadrado nas regras

do Semestre Europeu, devendo apresentar em abril o

Programa de Estabilidade para o período 2015-19

• Um programa de médio prazo que represente um verdadeiro

compromisso político é uma peça essencial da política

económica:

i. baseia-se em decisões de política orçamental que

tomam em conta as suas implicações de médio prazo;

ii. fornece aos agentes económicos a orientação e estabilidade
necessárias à otimização das suas decisões de poupança e
investimento;

iii. é indispensável ao estabelecimento de métodos de gestão
pública eficientes e promotores de uma iniciativa privada
adaptada às condições de mercado e de competitividade da
economia



Cenário de políticas invariantes
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• O programa deve assentar numa projeção macro-orçamental

de políticas invariantes: isto é, um cenário que, para o período

coberto pelo programa, projete a evolução da economia e

das variáveis orçamentais na hipótese de ausência de

quaisquer novas medidas de política orçamental

• Este Relatório tem por objetivo apresentar um cenário dessa

natureza. Não se trata de prever resultados ou evoluções a ter

lugar no futuro, que dependerão de decisões políticas a

incorporar no programa

• Trata-se antes de avaliar o ajustamento a realizar com vista a

atingir os objetivos expressos da política



Caraterização e objetivos do 
Relatório
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• O cenário apresentado contém uma projeção das principais

variáveis orçamentais para o período 2015-19, tendo por base

• a situação das finanças públicas no final de 2014

• um cenário macroeconómico atualizado

• o pressuposto de políticas invariantes

• Apenas foram tidas em conta as medidas em vigor e com

efeitos quantificáveis. As hipóteses adotadas são

detalhadamente descritas no ponto 2.4 do relatório

• As projeções assim obtidas são comparadas com as metas do

anterior programa (DEO 2014-18) por forma a estimar o

ajustamento adicional necessário



Cenário macroeconómico
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instituição: CE CE CFP CFP CFP CFP

Procura externa relevante (variação, %) 3,1 4,6 4,4 3,3 2,8 2,8

Instituição: BCE BCE BCE BCE CFP CFP

Preço do petróleo Brent (Eur) 74,6 51,3 59,1 62,6 71,1 80,8

Instituição: BCE BCE BCE CFP CFP CFP

Taxa de juro de curto prazo (%) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Fontes: AMECO; FMI WEO, BCE | Cálculos e estimativas do CFP.

Hipóteses técnicas para o 

enquadramento externo

Parte de uma estimativa atualizada da situação da economia 

nacional e internacional em 2014, tendo em conta as diferentes 

previsões disponíveis.

Para os anos seguintes parte da hipótese de não alteração das 

medidas em vigor



Cenário macroeconómico 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB (variação real, %) 0,9 1,6 2,3 2,4 2,2 2,2

PIB (variação nominal, %) 1,9 2,3 3,9 3,5 3,1 3,2

Contributos para a variação real do PIB  (p.p.)

Procura interna 2,0 1,7 2,7 2,5 2,0 1,9

Exportações líquidas -1,1 -0,1 -0,4 -0,1 0,2 0,3

Evolução dos preços (variação, %)

Deflator do PIB 0,9 0,6 1,6 1,1 1,0 0,9

Deflator do consumo privado 0,6 0,6 1,5 1,3 1,1 1,0

Emprego (variação, %) 1,4 0,2 0,3 0,7 0,6 0,8

PIB Potencial (taxa de variação %) -0,4 0,1 0,6 1,1 1,4 1,6

Hiato do produto -3,7 -2,8 -1,5 -0,3 0,6 1,4

Projeção das principais variáveis



Cenário macroeconómico 

7

-4,3

1,4

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Hiato do produto (% do PIB potencial)

Taxa de crescimento do PIB potencial (%)

Taxa de crescimento do PIB potencial e 

hiato do produto



Impacto das políticas invariantes 
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• Um ponto fundamental quanto a este cenário respeita ao

impacto da hipótese de políticas invariantes, com destaque

para as ligadas à reposição da redução remuneratória dos

funcionários públicos e à não consideração da receita da

sobretaxa sobre o IRS a partir de 2016

• Delas resulta um forte estímulo ao rendimento disponível dos

particulares e consequentemente à procura interna, através

do consumo privado

• Importante é, por isso, considerar em seguida o seu impacto

orçamental



Evolução dos saldos orçamentais 
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Principais agregados orçamentais, 

ajustados (em % do PIB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Receita Total 44,5 44,8 45,2 44,3 44,1 43,8 43,5

Despesa Total 49,7 48,6 48,0 47,7 47,3 47,0 46,7

Despesa Primária 44,7 43,6 43,1 43,1 42,9 42,8 42,7

Juros 5,0 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0

Saldo orçamental -5,2 -3,8 -2,8 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2

Saldo Primário -0,2 1,2 2,1 1,2 1,2 0,9 0,9

Dívida Pública 128,0 128,7 127,4 124,5 122,6 121,9 121,5

Projeção CFP
2013



Evolução do saldo global ajustado
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Comparações com o DEO 2014-2018 

2014 
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Cumprimento das regras do saldo 
orçamental
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Saldo Orçamental -4,6 -2,8 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2
(a) Medidas temporárias, não recorrentes 

e  fatores especias -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.Saldo Ajustado [(1) - (a)] -3,8 -2,8 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2

(b) Componente cíclica -2,5 -1,8 -0,9 -0,3 0,1 0,4

3. Saldo Estrutural [(2)- (b)] -1,3 -1,0 -2,4 -2,9 -3,3 -3,5
4. Melhoria anual projetada do Saldo 

Estrutural
0,7 0,3 -1,4 -0,5 -0,4 -0,2

5. Ajustamento anual exigido p/ o OMP - - 0,5 0,0 0,0 0,0

(c) Hiato do produto (CFP) -4,9 -3,5 -1,8 -0,6 0,1 0,7

6. Saldo Estrutural necessário p/ o OMP -1,3 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

7. Desvio [(6)-(3)] 0,0 0,0 1,9 2,4 2,8 3,0
8. Saldo Orçamental necessário p/ cumprir o 

ajustamento anual [(6)+(b)+(a)]
-4,6 -2,8 -1,4 -0,8 -0,5 -0,1

(d) Correção anual necessária p/ o OMP - - 1,3 0,6 0,4 0,3

Por memória:

Saldo Orçamental DEO/2014 (SEC95) -4,0 -2,5 -1,5 -0,7 0,0 -

Valores em % do PIB.



Conclusões
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• No contexto do PAEF Portugal realizou progressos

assinaláveis em matéria de finanças públicas e de

competitividade da economia face a um enquadramento

externo desfavorável

• A expectativa de melhoria deste e de manutenção de uma

política monetária fortemente expansionista estabelecem um

quadro favorável ao desenho de um programa de política

económica interna destinado a completar e consolidar os

progressos já realizados, agora com uma componente

essencial dirigida ao crescimento sustentado da economia,

capaz de assegurar um nível de emprego e um padrão de

distribuição do rendimento compatíveis com a estabilidade

social



Conclusões
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• As incertezas e riscos que permanecem no plano internacional

e a necessidade de coordenação das políticas europeias

exigem que os estímulos de curto prazo ao crescimento se

insiram num contexto de responsabilidade financeira e de

políticas estruturais de apoio à produtividade e ao emprego

• Com a perda de acesso ao financiamento normal de mercado,

Portugal tomou consciência dos riscos inerentes à insuficiente

atenção às condicionantes relevantes a nível demográfico,

tecnológico e geoestratégico e ao acumular de desequilíbrios

internos e externos



Conclusões
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• O cumprimento do PAEF proporcionou as condições para um

novo ponto de partida em matéria de crescimento económico

mas, para se efetivar, este terá de garantir

• a sustentabilidade das finanças públicas

• no que ao sector privado diz respeito, o equilíbrio entre os

sectores transacionáveis e não transacionáveis

• O ajustamento dos últimos anos assegurou o regresso a

condições normais de financiamento e a política monetária

tornou-as altamente favoráveis

• Portugal já passou, porém, na sequência da adesão ao euro,

por um longo período de grande facilidade de financiamento,

mas as políticas que adotou conduziram a vulnerabilidades

que precipitaram a crise e que por isso exigem uma

reformulação de fundo da política de crescimento económico



Conclusão
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• No período pós-adesão ao euro, a abundância de

financiamento alimentou sobretudo a procura interna e

estimulou o investimento nos sectores não transacionáveis

• Tornou-se por isso num fator de vulnerabilidade da economia

face à crise financeira internacional, sem que tivesse

conseguido proporcionar uma aproximação estável à

desejada convergência real com a média europeia

• A recuperação do acesso a condições normais de

financiamento deve agora levar a refletir nessa experiência,

uma necessidade acrescida pelo elevado nível de

endividamento atingido

• À política orçamental cabe dar particular atenção às suas

consequências intertemporais, um resultado que este

Relatório procura estimular



Posição de Investimento Internacional
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Obrigada pela vossa atenção.


