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O Conselho das Finanças Públicas é um órgão independente, criado pelo artigo 

3.º da Lei n.º 22/2011, de 20 de maio, que procedeu à 5.ª alteração da Lei de 

Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, republicada pela 

Lei n.º 37/2013, de 14 de junho). 

A iniciativa para a sua criação seguiu-se à publicação do Relatório final do Grupo 

de Missão para o Conselho Europeu sobre a governação económica da Europa e 

concretizou-se em outubro de 2010, através de um protocolo entre o Governo, 

então apoiado pelo Partido Socialista, e o Partido Social Democrata. A versão final 

dos Estatutos do CFP foi aprovada pela Lei n.º 54/2011, de 19 de outubro. 

O CFP iniciou a sua atividade em fevereiro de 2012, com a missão de proceder a 

uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e 

sustentabilidade da política orçamental, promovendo a sua transparência, de 

modo a contribuir para a qualidade da democracia e das decisões de política 

económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado. 

 

Este Relatório foi elaborado com base na informação disponível até ao dia 7 de maio de 2016.  

Encontra-se disponível em www.cfp.pt, na área de publicações, um ficheiro em formato de folha de cálculo contendo os 

valores subjacentes a todos os gráficos e quadros do presente relatório. Os conceitos referidos no presente relatório 

podem ser consultados no Glossário de termos das Finanças Públicas.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11300/0327403299.pdf
file://///lxcfpfs01/FinancasPublicas/TrabRegulares/ExecOrc-CNac/2013/1T13/Relatório/Final/www.cfp.pt
http://www.cfp.pt/publications/glossario-de-termos-das-financas-publicas/#.VTZFzpOJU-0
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APRECIAÇÃO GLOBAL 

O presente Relatório completa o Parecer do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre as 

previsões macroeconómicas subjacentes ao Programa de Estabilidade 2016-2020 (PE/2016), 

debruçando-se fundamentalmente sobre a análise da estratégia orçamental nele definida e 

analisando a sua consonância com as regras definidas na legislação nacional e europeia.  

No que se refere ao cenário macroeconómico, o referido Parecer do CFP sublinhava riscos 

importantes em duas áreas principais: as hipóteses relativas ao enquadramento externo e a 

insuficiente fundamentação económica para a dinâmica do investimento e das exportações, 

que alicerçava o crescimento da economia no horizonte do Programa. O Parecer admitia, 

contudo, que esta lacuna pudesse ser preenchida pelo conhecimento mais detalhado da 

articulação entre o cenário macroeconómico e os demais instrumentos de política económica 

previstos no próprio Programa de Estabilidade ou no Programa Nacional de Reformas, 

ambos cobrindo o período 2016/2020.  

Com respeito às previsões relativas ao enquadramento externo, a informação mais recente 

tem vindo a confirmar as preocupações expressas no Parecer do CFP. Estas não se referem 

apenas à estimativa aritmética da procura externa baseada em previsões internacionais ou às 

observações agregadas sobre as exportações, mas têm também em conta outros aspetos 

relevantes. O primeiro destes refere-se ao facto de, devido à própria estrutura das 

exportações de bens portuguesas, ser necessário considerar não só a estimativa de 

crescimento das importações dos principais clientes, mas também a sua composição, mais 

ou menos intensiva nos produtos que Portugal exporta.  

Este fator reforça outra preocupação que assume uma importância fundamental numa 

economia com um elevado grau de endividamento externo e, por consequência, de 

vulnerabilidade às condições de financiamento que defronta. Daí decorre uma assimetria que 

é aconselhável ter em conta. Nomeadamente, se a conjuntura internacional vier a revelar-se 

mais favorável do que as projeções retidas a nível nacional, isso melhorará as condições de 

acesso a financiamento; se suceder o contrário, o desempenho da economia portuguesa 

voltará a ficar aquém das previsões, o que agrava essas condições, podendo frustrar qualquer 

estratégia de recuperação enquanto não for conseguida a normalização do acesso a 

financiamento. 

O PE/2016 justifica a dinâmica do investimento com a decisão política de antecipar a 

execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e a necessidade de as 

empresas residentes darem resposta à procura global. Sendo importante, sobretudo pelos 

efeitos de demonstração que possa ter, o investimento alavancado pelos FEEI encontra-se já 

refletido nas séries estatísticas sobre as quais o cenário de políticas invariantes é construído. 

As incertezas acima comentadas quanto à evolução da conjuntura externa são um risco que 

as empresas terão em conta ao planearem as suas decisões de investimento. 

Quanto à articulação com outros instrumentos de política económica, as projeções de médio 

prazo continuam a não integrar programas suficientemente detalhados no respeitante ao 

escalonamento dos respetivos custos e resultados esperados, bases fundamentais para o seu 

http://www.cfp.pt/publications/previsoes-macroeconomicas-subjacentes-ao-programa-de-estabilidade-2016-2020/#.VzhQnfkrJzV
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acompanhamento e avaliação. Seria importante clarificar a complementaridade no tempo e 

no modo entre as medidas de estímulo à procura interna e as medidas de reforço da 

capacidade competitiva da oferta. Falta, além disso, a integração num modelo institucional 

que assegure a coerência entre as medidas propostas e a exigência de otimização no uso de 

recursos que uma boa gestão económica implica. Sublinha-se a este propósito a ausência, 

em ambos os programas (PE e PNR), de qualquer referência à implementação da nova Lei de 

Enquadramento Orçamental e do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas. Trata-se de duas lacunas importantes precisamente por se 

encontrar naquela implementação a base indispensável à referida coerência. 

No que se refere especificamente à política orçamental, o PE/2016 renova o compromisso 

com uma trajetória descendente para o défice orçamental e para o rácio da dívida pública. 

Prevê, assim, que seja alcançado em 2020 um excedente orçamental de 0,4% do PIB, o que 

representa uma melhoria cumulativa de 3,4 p.p. face ao verificado em 2015 (descontando o 

efeito das medidas temporárias e não recorrentes). Atendendo a que parte desta se deve ao 

contributo esperado da melhoria da conjuntura económica, o ajustamento estrutural previsto 

para o mesmo período reduz-se para 1,7 p.p. do PIB. Descontando o efeito dos juros, para 

os quais prevê uma trajetória descendente, a melhoria cumulativa do saldo primário 

estrutural entre 2015 e 2020 equivale a 0,9 p.p. do PIB. 

Esta trajetória permitiria encerrar o Procedimento relativo aos Défices Excessivos com base 

nos valores de 2016, passando então a aplicar-se a vertente preventiva do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. Contudo, com base na informação disponível, a referida evolução 

programada para o saldo estrutural não se encontra de acordo com o disposto no Pacto de 

Estabilidade e Crescimento dado que: i) não prevê atingir o objetivo de médio prazo no 

horizonte temporal do PE/2016; ii) não prevê cumprir o ajustamento anual estrutural mínimo 

em qualquer dos anos abrangidos pelo programa. Já a trajetória prevista para a dívida 

pública, que evidencia uma diminuição do rácio da dívida em 18,7 p.p. do PIB entre 2015 e 

2020, cumpre as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O crescimento económico e 

os excedentes primários previstos para este período explicam a maior parte daquela 

melhoria. 

Para a redução prevista de 3,4 p.p. do PIB do saldo orçamental ajustado entre 2015 e 2020 

concorrerá sobretudo a despesa, uma vez que o peso da receita no PIB se reduz. Em termos 

absolutos, e a preços correntes, a melhoria cumulativa de 6,2 mil milhões de euros (mM€) no 

saldo orçamental ajustado seria obtida via um acréscimo de 12,7 mM€ da receita e um 

acréscimo de € 6,5 mM€ da despesa. 

A melhoria prevista para o saldo no período de 2016 a 2020 ascende a 5249 M€ (equivalente 

a 2,8 p.p. do PIB). Para obter essa redução o PE/2016 incorpora medidas de política 

orçamental. Face ao cenário de políticas invariantes do Ministério das Finanças, que toma 

como ponto de partida a previsão do Orçamento do Estado para 2016 (ajustada dos efeitos 

carry-over de 2015), o PE/2016 incorpora o efeito orçamental direto de medidas de política 

a serem tomadas nos anos de 2017 a 2020, que ascendem a 2412 M€ em termos acumulados 

e a preços correntes (o equivalente a 1,2 p.p. do PIB). Essas medidas encontram-se 

temporalmente concentradas em 2017 (1490 M€ ou 0,8% do PIB). A melhoria do saldo 
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assenta também num efeito significativo proveniente da dinâmica inerente ao próprio 

cenário macro-orçamental de políticas invariantes (1964 M€, o equivalente a 1,1 p.p. do PIB).  

As medidas de política orçamental encontram-se mais concentradas no lado da despesa 

(1370 M€ em termos acumulados a preços correntes). Contudo, em 2017 e em 2018 o peso 

das medidas de política na receita superará o efeito líquido direto das medidas incidentes 

sobre a despesa. Em termos acumulados, as medidas de natureza fiscal representam cerca 

de dois terços do valor previsto para as medidas incidentes sobre o conjunto da receita. No 

entanto, dos 704 M€ adicionais que o MF espera arrecadar entre 2017 e 2020, através da 

cobrança de impostos indiretos, mais de metade carece ainda de especificação (390 M€). 

Parte importante das medidas do lado da despesa está dependente de ganhos de eficiência 

cuja fundamentação é, por enquanto, insuficiente. Menos de um terço do volume de 

poupanças do lado da despesa previstas pelo MF apresenta uma especificação concreta, 

carecendo de especificação a parte restante (69%), referente à redução esperada na despesa 

com consumos intermédios, investimento e “outra despesa corrente”, num total acumulado 

de 1775 M€, a preços correntes. De acordo com o MF os ganhos de eficiência decorrerão da 

Expenditure Review que estará em curso. Será assim necessário especificar anualmente, 

nomeadamente em sede de Orçamento do Estado, medidas concretas que permitam atingir 

os objetivos previstos minimizando o risco de execução. 

Assim, a trajetória apresentada no PE/2016 apresenta vários riscos, designadamente: 

⎯ O cenário macroeconómico para o conjunto do horizonte temporal, sobretudo no 

que se refere às taxas de crescimento anual projetadas para as exportações e o 

investimento. 

⎯ Os riscos inerentes ao OE/2016, que constitui o ponto de partida considerado. Em 

particular os riscos relativos ao cenário macroeconómico em que o documento 

assenta; a evolução das prestações sociais; e a não incorporação dos custos 

decorrentes de alterações legislativas em fase adiantada de processo legislativo ou, 

em alternativa, a explicitação de medidas compensatórias que neutralizem os seus 

efeitos orçamentais. 

 

⎯ A assimetria na especificação das medidas de política. De acordo com a classificação 

do CFP, enquanto a totalidade das medidas que terão um impacto direto negativo 

no saldo orçamental são totalmente especificadas, no caso das medidas com impacto 

positivo no saldo (medidas de consolidação orçamental) mais de metade não se 

encontra suficientemente especificada.  

 

⎯ A trajetória da dívida pública encontra-se sujeita aos riscos anteriormente referidos 

e à concretização das amortizações antecipadas previstas e da utilização de depósitos 

da Administração Central. Estas decisões de gestão da dívida a tomar pelo MF 

dependem em larga medida de fatores que o MF não controla diretamente, como o 

nível das taxas de juro para novas emissões, o reembolso de créditos concedidos e 

as condições de alienação de ativos. 
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No respeitante ao Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO), o PE/2016 

prevê uma revisão em baixa significativa. A retificação justifica-se dado implicar limites 

mais exigentes que os definidos no OE/16. Contudo, é importante que os novos limites 

passem a ser respeitados nos períodos seguintes, em consonância com a lei e pondo 

termo à prática anterior de os rever em todos os documentos de programação 

orçamental, sem explicitar os fundamentos dessas alterações.  
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1 INTRODUÇÃO 

No presente relatório procede-se à análise do Programa de Estabilidade para o período de 

2016-2020, em cumprimento do disposto no artigo 7.º dos estatutos do Conselho das 

Finanças Públicas (CFP), designadamente no que diz respeito à produção de relatórios sobre 

o Programa de Estabilidade e demais procedimentos no quadro regulamentar europeu do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento, bem como sobre o Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental. A análise do CFP sobre o cenário macroeconómico subjacente a este Programa 

de Estabilidade consta do Parecer do CFP n.º 2/2016. 

O relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos. O primeiro é introdutório e 

apresenta os objetivos da análise e a estrutura do documento. No segundo capítulo 

apresenta-se uma avaliação do ajustamento orçamental e do cumprimento das regras 

aplicáveis a Portugal no período 2016-2020. No terceiro capítulo procede-se à análise da 

coerência entre os cenários de políticas invariantes e o cenário constante do Programa de 

Estabilidade tendo em conta as medidas de política orçamental remetidas ao CFP, à análise 

da evolução da dívida pública e à identificação de alguns riscos subjacentes às projeções 

apresentadas no Programa de Estabilidade. No quarto e último capítulo faz-se uma 

apreciação do Quadro Plurianual de Programação Orçamental apresentado no Programa de 

Estabilidade 2016-2020 (PE/2016). 

Para uma melhor avaliação do esforço de consolidação orçamental, os agregados 

orçamentais das administrações públicas foram ajustados do efeito de medidas temporárias, 

medidas não recorrentes e de outros fatores especiais. Neste âmbito, assinala-se o facto de 

estes ajustamentos diferirem daqueles que estão subjacentes às contas apresentadas pelo 

Ministério das Finanças no PE/2016.  

A elaboração deste relatório beneficiou de informação e esclarecimentos adicionais 

prestados por entidades do Ministério das Finanças (MF), designadamente o Gabinete de 

Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais (GPEARI), a Direcção-Geral do Orçamento 

(DGO), a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) e a Segurança Social. 

A todas o CFP agradece as respostas obtidas. 

 

 

 

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2016/04/Parecer-CFP-Previsoes-PE-2016-2020.pdf
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2 AVALIAÇÃO DO AJUSTAMENTO ORÇAMENTAL E DO 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS ENTRE 2016 E 2020 

A trajetória prevista no PE/2016 permite admitir que, a partir de 2017, a avaliação da situação das 

finanças públicas de Portugal passe a ser efetuada ao abrigo da vertente preventiva do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PEC).1 Recordam-se, resumidamente, as principais regras orçamentais 

que se aplicarão nessas circunstâncias. Para além da manutenção do saldo orçamental abaixo de 

3% do PIB, Portugal deverá ainda assegurar uma convergência do saldo estrutural em direção ao 

Objetivo de Médio Prazo (OMP), recentemente revisto para + 0,25% do PIB. Até atingir o OMP, e 

uma vez que Portugal apresenta um nível de dívida superior a 60% do PIB, o ajustamento anual 

mínimo (melhoria anual do saldo estrutural) a cumprir deverá ser superior a 0,5 p.p. do PIB, a 

confirmarem-se um crescimento do PIB observável superior ao crescimento do produto potencial e 

um hiato do produto situado no intervalo [-1,5, 1,5]. Com o encerramento do Procedimento relativo 

aos Défices Excessivos (PDE), iniciar-se-á um período transitório de três anos até começar a aplicar-

se a regra de correção do excesso de dívida ao ritmo de 5% ao ano. Durante esse período (2017-19), 

Portugal deverá fazer progressos suficientes com vista à redução do rácio da dívida. Esses progressos 

serão avaliados anualmente, tanto “ex-ante” como “ex-post”, comparando-os com um ajustamento 

estrutural linear mínimo (MLSA), que tem em conta o efeito do ciclo económico e o padrão de 

referência para a redução da dívida.  

A análise no presente capítulo encontra-se ajustada das medidas temporárias, medidas não 

recorrentes e fatores especiais que podem ser consultados no Quadro 7 em anexo.  

2.1 SALDOS ORÇAMENTAIS  

 

O PE/2016 renova o compromisso com uma trajetória descendente para o défice 

orçamental, prevendo um valor inferior a 3% do PIB no corrente ano e um excedente 

em 2020. O défice orçamental das administrações públicas deverá baixar de 4,4% em 2015 

para 2,2% do PIB em 2016, prevendo-se assim a correção da situação de défice excessivo um 

ano após o prazo estabelecido na Recomendação do Conselho da União Europeia, de 14 de 

julho de 2015.2,3 Entre 2017 e 2020, o MF prevê uma melhoria do saldo orçamental de 0,6 

p.p., em termos médios anuais. No último ano da projeção é esperado um excedente de 0,4% 

do PIB. 

 

Sem o efeito de medidas temporárias, a melhoria do saldo orçamental deverá ascender 

a 3,4 p.p. do PIB no quinquénio 2016-2020, beneficiando de uma evolução económica 

favorável. A referida melhoria deverá beneficiar do contributo positivo do ciclo económico 

em 1,7 p.p. do PIB (dos quais 0,6 p.p. em 2016) e da capacidade de gerar excedentes primários 

estruturais ao longo do horizonte de projeção (melhoria cumulativa de 1,1 p.p.), bem como 

da redução do peso dos juros da dívida pública (em 0,8 p.p.).  

 

                                                   
1 O encerramento do PDE e a consequente saída da vertente corretiva do PEC dependerão da correção do défice 

orçamental vir a ser considerada como duradoura pelo Conselho da União Europeia. 

2 O Conselho da União Europeia procederá em breve à avaliação do cumprimento das recomendações ao abrigo 

do n.º 6 do artigo 126.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia.  

3 Sem o efeito de base da medida de resolução do Banif, que correspondeu a um aumento do défice de 1,4% do 

PIB em 2015, a redução seria de 0,8 p.p. do PIB em 2016, ao invés de 2,2 p.p. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_portugal_pt.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_portugal_pt.pdf
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Quadro 1 – Indicadores orçamentais 

 
Fonte: INE, MF. Cálculos do CFP. Notas: * em percentagem do produto potencial. A componente cíclica foi calculada de 

acordo com o método comunitário das semi-elasticidades tendo por base o hiato do produto do MF; (i) o detalhe das 

medidas temporárias e não recorrentes consideradas consta do Quadro 7 em anexo; (ii) as variações podem não 

corresponder às diferenças dos valores em percentagem do PIB devido a arredondamentos. 

 

Face ao PE/2015 o objetivo de alcançar um excedente orçamental é adiado em um ano 

e os objetivos anuais são menos exigentes. O PE/2016 apresenta uma trajetória contínua 

de melhoria do saldo ajustado até atingir um excedente de 0,4% do PIB no final do horizonte 

de projeção. Na comparação com o PE/2015 verifica-se que os objetivos anuais para o saldo 

orçamental até 2019 são menos exigentes, particularmente nos dois primeiros anos, não 

podendo essa diferença ser atribuída exclusivamente ao desvio de 0,2 p.p. do PIB verificado 

em 2015 face ao então previsto. 

 

Gráfico 1 – Saldo ajustado das AP projetado nos Programas de Estabilidade 2015 e 2016  

(% e p.p. do PIB) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. Nota: O detalhe das medidas 

temporárias e não recorrentes consideradas consta do Quadro 7, em anexo. 

 

Após ter atingido uma situação excedentária em 2015, o saldo primário deverá 

prosseguir a tendência de melhoria até 2020. Excluindo o efeito de medidas temporárias, 

encontra-se previsto um aumento do excedente primário de 2,6 p.p. do PIB no quinquénio 

abrangido pelo PE/2016. Nos anos de 2016 até 2019 é projetada uma melhoria média anual 

de 0,6 p.p. que, para o ano de 2020 deverá cifrar-se em 0,3 p.p.. A concretização dessa 

Saldo orçamental:

Primário -2,3 0,2 2,2 2,8 3,2 3,8 4,2 2,4 2,1 0,6 0,4 0,6 0,3 8,4 4,0

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

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

Ajustado do ciclo -5,3 -3,2 -1,5 -1,1 -0,8 -0,4 -0,1 2,1 1,7 0,4 0,3 0,4 0,3 7,6 3,0

Estrutural -1,7 -1,8 -1,7 -1,3 -0,8 -0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 6,3 1,7

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

por memória

medidas temp., não recorrentes e FE -3,6 -1,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 2,2 1,6 0,0 -0,3 0,0 0,0 1,3 1,4

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

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

juros 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 1,6 -0,8
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evolução positiva projetada para o saldo primário será determinante para o cumprimento da 

trajetória de redução do rácio da dívida pública prevista pelo MF. 

 

2.2 AJUSTAMENTO ORÇAMENTAL E POSTURA DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 

Estima-se uma ligeira melhoria do saldo estrutural em 2016, após a deterioração de 

0,1 p.p. do PIB registada em 2015. Ambos os anos deverão ser marcados por uma evolução 

desfavorável do saldo primário estrutural e uma redução do peso dos juros. Mas, enquanto 

em 2015 a evolução favorável dos juros (-0,3 p.p. do PIB) apenas atenuou o impacto no saldo 

orçamental estrutural da deterioração do saldo primário estrutural (-0,5 p.p.), para 2016 

estima-se que a diminuição do peso dos juros (-0,2 p.p.) mais do que compense o 

agravamento esperado do referido saldo (-0,1 p.p.). Deste modo, o défice estrutural deverá 

diminuir 0,1 p.p. em 2016, atingindo 1,7% do PIB. 

Gráfico 2 – Cumprimento da regra do saldo estrutural (% e p.p. do PIB) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores estruturais 

encontram-se expurgados dos efeitos do ciclo económico e do efeito de medidas temporárias 

ou não recorrentes. (Ver Quadro 7, em anexo). 

 

O esforço orçamental subjacente ao PE/2016 apenas assegura o cumprimento do 

ajustamento estrutural mínimo previsto na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) no 

ano de 2018.4 Apesar da evolução do saldo estrutural segundo a projeção do MF apontar 

para uma redução cumulativa de 1,7 p.p. do PIB nos anos de 2016 a 2020, com exceção do 

ano de 2018, a diminuição prevista para o défice nominal tem subjacente uma melhoria anual 

do saldo estrutural inferior à regra geral prevista na LEO (melhoria anual de 0,5 p.p. do PIB 

tendo em conta a posição cíclica da economia). Ainda que esta trajetória programada não 

                                                   
4 Na redação da Lei n.º 41/2014, de 10 de julho. 
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assegure o cumprimento integral da regra nacional, a meta de -0,5% do PIB fixada na LEO 

seria atingida em 2019.5 

A evolução programada para o saldo estrutural não se encontra de acordo com o 

disposto no Pacto de Estabilidade e Crescimento dado que: i) não prevê atingir o 

objetivo de médio prazo no horizonte temporal do PE/2016 e ii) não prevê cumprir o 

ajustamento anual estrutural mínimo em nenhum dos anos abrangidos pelo Programa. 

Para 2016 o ajustamento estrutural de 0,1 p.p. do PIB previsto é inferior ao que consta da 

Recomendação do Conselho da União Europeia, de 14 de julho de 2015, que estabelecia que 

Portugal adotasse medidas no sentido da obtenção de um ajustamento orçamental de 

0,6 p.p. do PIB, tendente à realização do OMP em 2016 (naquela altura correspondente a -

0,5% do PIB).6 Relativamente aos restantes anos do período em apreço, com base na previsão 

macroeconómica do próprio PE/2016, o ajustamento estrutural mínimo anual no âmbito da 

vertente preventiva do PEC corresponde a 0,6 p.p. do PIB.7 O PE/2016 também não prevê 

alcançar esse ajustamento mínimo no período 2017-20208 nem o novo valor para o objetivo 

de médio prazo (um excedente estrutural de 0,25% do PIB). Entre o final 2015 e 2020 o 

programa prevê uma melhoria do saldo estrutural na ordem de 1,7 p.p. do PIB,9 implicando 

a continuação do esforço de ajustamento para além do horizonte temporal abrangido pelo 

PE/2016.10 Caso fosse assegurado o referido ajustamento estrutural anual mínimo, em 2018 

seria atingida uma situação de equilíbrio estrutural e o OMP seria atingido no ano de 2019 

(ver a Caixa 1 para detalhes relativos ao processo de revisão do valor para o OMP).  

Em 2016 a política orçamental deverá continuar a assumir uma orientação não 

restritiva. Em 2015 a orientação de política orçamental assumiu uma natureza expansionista 

e pró-cíclica na medida em que a degradação do saldo primário estrutural (em 0,5 p.p. do 

                                                   
5 Como decorre do exposto no Parecer do CFP relativo à oitava alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, de 

maio de 2014, a transposição do disposto no Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação na 

União Económica e Monetária (TECG) é imperfeita. Com efeito o TECG requer que a situação orçamental das 

administrações públicas seja equilibrada ou excedentária, considerando que essa regra é respeitada «se o saldo 

estrutural anual das administrações públicas tiver atingido o objetivo de médio prazo, com um limite de défice 

estrutural de 0,5% do produto interno bruto a preços de mercado». A redação do n.º 3 do artigo 12.º-C da lei de 

enquadramento orçamental estabelece como «objetivo alcançar um limite de défice estrutural de 0,5 %», ou seja 

equipara o valor do objetivo de médio prazo ao valor mínimo definido no TECG quando, nos termos do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento, esse objetivo pode corresponder a um saldo estrutural equilibrado ou excedentário, 

ou seja um saldo nulo ou positivo. 

6 Um eventual desvio de 0,5 p.p. do PIB em 2016 pode vir a não ser considerado significativo. Com efeito, no 

relatório de avaliação da Comissão Europeia sobre o projeto de plano orçamental para 2016 é referido que um 

desvio em 2016 não será considerado significativo caso o ajustamento estrutural se situe entre 0,1 p.p. do PIB e 

0,2 p.p. do PIB. 

7 Com base na matriz publicada na Comunicação com a referência COM (2015) 12, de 13 de janeiro, no caso de 

Portugal, no horizonte temporal coberto pelo PE/2016 o ajustamento mínimo deve ser superior a 0,5 p.p. do PIB 

uma vez que o país apresenta uma dívida pública superior a 60% do PIB e o hiato do produto está situado no 

intervalo entre -1,5% e 1,5% do PIB. A CE tem expressado o entendimento de que um ajustamento superior a 

0,5 p.p. corresponde a um ajustamento mínimo de 0,6 p.p. do PIB. 

8 Em 2018 o desvio não deverá ser significativo uma vez que nesse ano se estima um ajustamento estrutural de 0,5 

p.p. do PIB. 

9 No quinquénio de 2010-2015 a melhoria do saldo estrutural foi de 6,3 p.p. do PIB. 

10 No relatório do PE/2016 é referido que o horizonte de projeção reflete já a convergência para o novo valor para 

o OMP.  

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_portugal_pt.pdf
http://www.cfp.pt/publications/parecer-relativo-a-oitava-alteracao-a-lei-de-enquadramento-orcamental-projeto-de-lei-n-o-550xii
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf
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PIB) ocorreu num contexto de melhoria da conjuntura económica (variação positiva do hiato 

do produto em 1,4 p.p. do PIB).11 No corrente ano a política orçamental não será restritiva, 

tendo em conta que se prevê uma deterioração do saldo primário estrutural em 0,1 p.p. do 

PIB. 

Gráfico 3 – Política orçamental e posição cíclica no período 2013-2020 

 
Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Notas: (i) A natureza da política orçamental é 

avaliada pela variação do saldo primário estrutural; (ii) A posição cíclica da economia 

é aferida pela variação do hiato do produto, que corresponde aproximadamente à 

diferença entre as taxas de crescimento do PIB observado e do PIB potencial.  

A partir de 2017 a postura da política orçamental passará a ter uma natureza restritiva 

e contra cíclica. Com efeito, o MF estima uma melhoria do saldo primário estrutural em 

1,0 p.p. do PIB no quadriénio 2017-2020, no sentido da convergência para o OMP. A referida 

melhoria deverá ocorrer no contexto de recuperação da economia, na medida em que se 

prevê uma diminuição do hiato do produto ao longo do horizonte de projeção, passando a 

ser positivo em 2019.12  

 

                                                   
11 Devido à incerteza associada à estimativa do produto potencial, é habitual utilizar-se a variação do hiato do 

produto para identificar uma melhoria ou deterioração da conjuntura económica.  

12 Um hiato do produto positivo significa que o nível do produto gerado pela economia é superior ao seu potencial. 

Para um maior detalhe sobre os conceitos de hiato do produto e produto potencial, sugere-se a consulta do 

Glossário de termos das Finanças Públicas. 

http://www.cfp.pt/publications/glossario-de-termos-das-financas-publicas/#.VTZFzpOJU-0
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2.3 DÍVIDA PÚBLICA 

A trajetória da dívida pública apresentada no PE/2016 supera os requisitos mínimos de 

redução da dívida pública aplicáveis a Portugal. Admitindo que Portugal sairá do PDE com 

base nos valores da conta das administrações públicas referentes a 2016, de acordo com as 

regras europeias os três anos subsequentes serão considerados como período transitório. 

Nesse período, o rácio da dívida previsto no PE/2016 cumpre o ajustamento mínimo exigido 

(Minimum Linear Structural Adjustment — MLSA). A partir de 2020 inclusive aplica-se a regra 

de redução da dívida ao ritmo de um vigésimo por ano, a qual também é cumprida nas 

projeções do MF. No apuramento do MLSA,13 os cálculos do CFP tiveram por base o saldo 

estrutural para o ano de 2016 e a trajetória do PIB nominal prevista no PE/2016, bem como 

uma hipótese para o crescimento nominal da economia e dos ajustamentos défice-dívida  

em 2021 igual ao nível previsto pelo MF para 2020.14,15  

Gráfico 4 – Evolução da dívida pública (em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. 

No período transitório o rácio da dívida projetada no PE/2016 é sempre inferior ao que 

resulta do MLSA. A tabela seguinte compara a evolução da dívida prevista no PE/2016 com 

a que resultaria caso se efetuasse o ajustamento estrutural linear mínimo exigido no período 

de transição. No final do período transitório em 2019, de acordo com o MLSA, o rácio da 

dívida a atingir teria que ser inferior a 117,7% do PIB. A projeção do PE/2016 para a trajetória 

da dívida é inferior (114,5% do PIB), assegurando o cumprimento das regras aplicáveis a 

Portugal no período transitório 2017-2019.  

                                                   
13 Durante o período transitório de três anos, até à aplicação da regra de redução do diferencial da dívida em 5% 

ao ano, é exigida aos Estados-Membros uma redução da dívida pública de modo a satisfazer, pelo menos, um de 

três critérios: retrospetivo, prospetivo e ajustado do ciclo. Todos os critérios pressupõem um ajustamento linear ao 

longo de três anos. A magnitude do ajustamento exigido é proporcional ao desvio da trajetória estimada da dívida 

na ausência de ajustamento relativamente ao valor de referência (ou seja, mantendo o saldo estrutural inalterado 

no valor do ano de encerramento do procedimento relativo aos défices excessivos). Para mais detalhe sobre os 

critérios para determinação do MLSA consultar: Análise do Documento de Estratégia Orçamental 2014-2018. 

14 Este resultado corresponde ao cumprimento do critério que nestas condições se revela o menos restritivo: o 

critério prospetivo.  

15 As previsões do MF apontam para que se atinja em 2019 um saldo estrutural de - 0,3% e uma dívida de 114,5% 

do PIB. 
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Quadro 2 – Cumprimento da regra da dívida pública (% do PIB) 

Ano Dívida PE/2016 
Valor de referência 
para a dívida MLSA 

2016 124,8 124,8 

2017 122,3 123,2 

2018 118,7 120,7 

2019 114,5 117,7 

2020 110,3 114,9 

Fonte: MF. Cálculos CFP. 

Caixa 1 – OMP: revisões, trajetória de convergência e condições para a sua flexibilização 

OMP: revisões e trajetória de convergência 

O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) é adotado em 1997 para clarificar a obrigação de os Estados-Membros 

evitarem défices orçamentais excessivos, expressa no art. 126.º do atual Tratado de Funcionamento da União Europeia. 

Baseia-se no «objetivo de manter finanças públicas sãs como meio de reforçar as condições propícias à estabilidade 

dos preços e a um forte crescimento sustentável conducente à criação de emprego». Na redação original, os Estados-

Membros comprometeram-se a aderir ao «objetivo de médio prazo que visa alcançar situações orçamentais próximas 

do equilíbrio ou excedentárias»1 Essa formulação assentava na consideração que a manutenção de situações 

orçamentais próximas do equilíbrio ou excedentárias permitiria aos Estados-Membros gerir as flutuações cíclicas 

normais mantendo simultaneamente o défice orçamental abaixo do valor de referência de 3% do PIB. Dito de outra 

forma, o PEC assentava na premissa de que um orçamento equilibrado ou excedentário geraria uma margem 

orçamental suficiente para contrariar as flutuações cíclicas normais fazendo uso da função de estabilização, sem com 

isso se incorrer num défice excessivo.2  

A adesão prática dos países a este objetivo foi limitada, revelando-se a trajetória de convergência para esse objetivo 

de difícil monitorização. Avolumaram-se variadas críticas ao carácter excessivamente simplista da abordagem inicial 

do PEC, que não teria suficientemente em conta as condições cíclicas da economia. Assim, na revisão de 2005 e 

posteriormente na de 2011, o objetivo de médio prazo e a respetiva trajetória de convergência a ele conducente 

passaram a estar ancorados no conceito de saldo estrutural.  

O artigo 2.º-A da atual redação do Regulamento (CE) n.º 1466/973 dispõe que o Objetivo de Médio Prazo (OMP) é 

diferenciado para a situação ou estado das finanças públicas de cada Estado-Membro, podendo divergir da exigência 

de uma situação orçamental próxima do equilíbrio ou excedentária. Tal como também é explicitado no respetivo 

Código de Conduta, o OMP prossegue uma tripla finalidade: 

i. Facultar uma margem de segurança em relação ao rácio de 3% do PIB para o défice orçamental. Esta 

margem de segurança tem em conta a volatilidade passada do ciclo económico e a sensibilidade do 

orçamento em relação às flutuações cíclicas da qual resulta um “valor mínimo de referência”. No caso 

português, este valor corresponde atualmente a 1,6% do PIB (Ver Vade Mecum on the Stability and Growth 

Pact).  

ii. Assegurar um rápido progresso na via da sustentabilidade das finanças públicas. O cálculo do OMP 

deve garantir a convergência do rácio da dívida para o valor de referência de 60% do PIB tendo em conta o 

impacto económico e orçamental do envelhecimento populacional. Tal requer levar em consideração o saldo 

orçamental que estabiliza a dívida no valor de referência de 60% do PIB, adicionado de um esforço 

suplementar para os países que se encontrem acima desse limiar, bem como uma fração (pre-funding) do 

ajustamento necessário para fazer face ao valor atual (conceito atuarial) do aumento futuro da despesa 

pública relacionada com o envelhecimento. 

iii. Tendo em conta as duas finalidades anteriores, proporcionar espaço de manobra orçamental, em 

especial para atender às necessidades de investimento público. 

O OMP deve ser especificado dentro do intervalo de variação entre -1% do PIB de saldo estrutural e uma situação de 

saldo estrutural em equilíbrio ou excedentária. O limite inferior é -0,5% do PIB para os Estados signatários do Tratado 

sobre Estabilidade, Coordenação e Governação (TECG).4 As Partes Contratantes desse Tratado, incluindo a República 

Portuguesa, comprometeram-se ainda a assegurar “uma rápida convergência em direção aos respetivos objetivos de 

médio prazo.” 

Os objetivos orçamentais de médio prazo são revistos de três em três anos.5 A revisão ocorre geralmente na sequência 

da publicação do Relatório de Sustentabilidade da Comissão Europeia que, por sua vez, se baseia na mais recente 

atualização dos custos orçamentais relacionados com o envelhecimento. A fórmula de cálculo do OMP, adotada no 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip021_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip021_en.pdf


Conselho das Finanças Públicas   Análise do Programa de Estabilidade 2016-2020 | 9 

Código de Conduta do PEC,6 traduz as finalidades referidas e permite determinar o valor mínimo para o OMP. Consiste 

no apuramento do maior de três limites inferiores possíveis, a saber: 

OMPmin =  max {OMPVMR , OMPILD, OMPÁrea Euro/TECG} 

O primeiro termo representa valor mínimo de referência; o segundo, a componente de sustentabilidade ou de rápido 

progresso na via para a sustentabilidade das finanças públicas; e o terceiro, e último, o já referido limite geral de -1% 

do PIB (-0,5% para os signatários do TECG). A segunda componente que tem em conta as responsabilidades implícitas 

e a dívida pública (implicit liabilities and debt- ILD) é calculada da seguinte forma: 

OMPILD= SaldoEstab.Dívida (60%PIB) + α * Custos_Envelhecimento + EsforçoReduçãoDívida 

Correspondendo: a primeira parcela ao saldo orçamental que permite estabilizar o rácio da dívida nos 60% do PIB 

[correspondendo ao produto entre 60% e a previsão de crescimento nominal até 2060 tal como calculada pelo Grupo 

de Trabalho do Envelhecimento (AWG)]; a segunda parcela ao ajustamento orçamental que permite compensar uma 

parte do valor atual do aumento de despesa projetado para os custos de envelhecimento populacional, com 𝛼 = 33%; 

e a terceira parcela a um esforço adicional de redução em países com um rácio da dívida superior a 60% do PIB. Esta 

última parcela segue uma função linear que assegura um esforço adicional de 0,2% do PIB quando a dívida atinge os 

60% do PIB e um esforço adicional de 1,4% do PIB quando o rácio atinge 110% do PIB (correspondendo esse esforço 

ao resultado da seguinte operação: 0,024*Dívida - 1,24).  

Em 2016 realizou-se um exercício de atualização dos OMP no contexto da revisão regular de três em três anos. No 

caso português, desde a atualização anterior do OMP verificou-se um acréscimo no rácio de dívida pública, o que 

levou a que o valor mínimo para o OMP fosse revisto em alta, a fim de assegurar a finalidade de um rápido progresso 

na via da sustentabilidade das finanças públicas. Em conformidade, o OMP definido pelo Governo português no 

presente Programa de Estabilidade é mais exigente do que o anteriormente considerado. Assim, o OMP passou de um 

défice orçamental estrutural de 0,5% do PIB para um excedente orçamental estrutural de 0,25% do PIB. 

Flexibilização na interpretação das regras do PEC 

O PEC estipula que cada Estado-Membro deve assegurar um ajustamento anual mínimo até atingir o respetivo OMP. 

Em geral, esse ajustamento mínimo corresponde a uma melhoria anual do saldo estrutural em 0,5 p.p. do PIB, sendo 

o esforço modulado em função das condições cíclicas da economia e do rácio da dívida ou risco de sustentabilidade. 

Uma vez atingido o OMP, a quantificação do saldo estrutural continua a ser relevante para a monitorização da situação 

das finanças públicas. Deste modo, quando um desvio face ao OMP (ou face à trajetória de convergência a ele 

conducente) for considerado significativo, é acionado um mecanismo de correção. 

A Comissão Europeia introduziu recentemente a possibilidade de as regras do PEC poderem ser interpretadas de uma 

forma mais flexível, no contexto da estratégia de apoio ao emprego e ao crescimento. Na Comunicação de 13 de 

janeiro de 2015 foram fornecidas orientações quanto à forma de otimizar o recurso à flexibilidade prevista pelas atuais 

regras do PEC, sem pôr em causa o cumprimento das referidas regras. Essa Comunicação interpretativa serviu de base 

à elaboração da “Commonly agreed position on Flexibility in the Stability and Growth Pact”, que foi formalmente 

endossada pelo ECOFIN no passado dia 12 de fevereiro de 2016. 

A Comissão concebeu uma matriz que estabelece os requisitos a respeitar em matéria de ajustamento orçamental 

anual em direção ao OMP no âmbito da vertente preventiva do Pacto, tendo em conta a conjuntura económica e a 

sustentabilidade das finanças públicas dos Estados-Membros, clarificando a forma como o esforço anual deve ser 

modulado. Assim, a matriz preconiza um esforço orçamental maior para países com um rácio da dívida superior a 60% 

do PIB e em conjunturas económicas mais favoráveis, e um esforço orçamental menor para países com um rácio da 

dívida abaixo de 60% do PIB e em conjunturas económicas mais desfavoráveis. A conjuntura económica é aferida pela 

taxa de crescimento do PIB real e pelo hiato do produto.7  

De acordo com a trajetória prevista no PE/2016, Portugal deverá passar a estar ao abrigo da vertente preventiva a 

partir de 2017. Com base no cenário macroeconómico do PE/2016, a matriz aponta para um ajustamento mínimo anual 

de 0,6 p.p. do PIB, uma vez que o país apresenta um rácio da dívida pública superior a 60% e pelo facto de se prever 

que no horizonte temporal coberto pelo PE/2016 o hiato do produto se situe no intervalo entre -1,5% do PIB e 1,5% 

do PIB o que corresponde a “condições cíclicas normais (normal times)”.  

De acordo com essa posição comum adotada, a Comissão Europeia pode ainda avaliar o cumprimento das regras 

aplicáveis aos Estados-Membros de forma mais flexível, em função de estes poderem invocar cláusulas de salvaguarda. 

A flexibilidade consiste na autorização de um desvio temporário do OMP se este tiver sido anteriormente alcançado 

ou na concessão de tempo adicional para atingir o OMP, portanto permitindo um desvio temporário da trajetória de 

convergência. A elegibilidade para as referidas cláusulas encontra-se dependente dos seguintes requisitos: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf
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• O Estado-Membro terá que estar ao abrigo da vertente preventiva do PEC, isto é, terá que se encontrar já encerrado 

um eventual Procedimento relativo aos Défices Excessivos; 

• Terá que ser continuamente preservada uma margem de segurança adequada, de modo a que o desvio temporário 

em relação à trajetória de ajustamento orçamental para o OMP não leve a que o défice exceda o valor de referência 

de 3% do PIB. Tal implica que o saldo estrutural nunca seja inferior ao valor mínimo de referência (que, no caso de 

Portugal, corresponde a 1,6 % do PIB, tal como anteriormente referido); 

• Deve estar previsto atingir o OMP no período de quatro anos abrangido pelo Programa de Estabilidade do ano 

em que a cláusula é acionada, ou seja, até t+4; o desvio temporário face à trajetória de convergência para o OMP 

não pode ultrapassar três anos; 

• O desvio face ao OMP no ano em que se aciona a cláusula (ano t) não pode exceder 1,5% do PIB; 

• O desvio temporário não pode exceder 0,5% do PIB em termos anuais (exceto quando decorra de reformas 

estruturais no sistema de pensões que introduzam um pilar de capitalização);  

• O desvio temporário cumulativo que pode ser concedido ao abrigo das cláusulas das reformas estruturais e de 

investimento (adiante explicadas) não pode exceder 0,75% do PIB;  

• A aplicação da cláusula das reformas estruturais (ou do investimento) encontra-se restringida a uma única vez por 

cada período de ajustamento conducente ao OMP. Isto significa que um Estado-Membro só poderá voltar a 

invocada a cláusula após o respetivo OMP ter sido atingido. 

 

No caso de os Estados-Membros preencherem estes requisitos, podem invocar as seguintes cláusulas de salvaguarda: 

i) Reformas estruturais 

Em conformidade com as regras atuais do Pacto, os Estados-Membros abrangidos pela vertente preventiva do PEC 

que implementem reformas estruturais importantes são autorizados a desviar-se temporariamente da trajetória de 

ajustamento em direção ao OMP, devido aos custos a curto prazo da implementação dessas reformas. Porém, tal 

desvio apenas será autorizado nas seguintes condições (para além das acima referidas): as reformas em causa devem 

ter um impacto significativo (como, por exemplo, uma reforma do sistema de pensões), ser plenamente 

implementadas, e deverão ter efeitos orçamentais positivos a longo prazo, nomeadamente ao reforçar a 

sustentabilidade das finanças públicas por via de um aumento de receita ou do produto potencial ou por via da redução 

de despesa. Note-se que, para beneficiar da cláusula das reformas estruturais, o Estado-Membro tem que apresentar 

um plano exaustivo e pormenorizado das reformas estruturais a implementar no médio prazo. 

ii) Investimento 

Ao abrigo da vertente preventiva do Pacto, alguns investimentos poderão ser equiparados a reformas estruturais 

importantes, se for demonstrado que são instrumentais para alcançar e implementar as referidas reformas. Os 

investimentos elegíveis deverão, em larga medida, beneficiar de cofinanciamento comunitário. Deverá ser 

demonstrado que tais investimentos têm um impacto líquido significativo no crescimento potencial e na 

sustentabilidade das finanças públicas. Assim, em determinadas condições, poderão justificar um desvio temporário 

até 0,5% do PIB face à trajetória de convergência para o OMP. Tal apenas será autorizado nas seguintes condições 

(para além das acima referidas): quando o crescimento do PIB for negativo ou o PIB se mantiver muito abaixo do seu 

nível potencial (hiato do produto mais negativo do que -1,5% do PIB) e o investimento público nacional não seja 

substituído por despesa cofinanciada por fundos comunitários. Os investimentos elegíveis correspondem às despesas 

nacionais em projetos cofinanciados pela UE no âmbito da política estrutural e de coesão, nas Redes Transeuropeias e 

no Mecanismo Interligar a Europa, bem como ao cofinanciamento pelo Estado-Membro de projetos igualmente 

financiados pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (mais conhecido por “Plano Juncker”). 

Na sequência da recente vaga de migração, encontra-se em discussão a introdução de uma nova cláusula de 

salvaguarda, relacionada com os custos das políticas de apoio aos refugiados. Embora o Presidente da Comissão 

Europeia já tenha reconhecido que essa questão poderá configurar um “acontecimento excecional”, a respetiva decisão 

terá que ser tomada caso a caso, devendo os países fazer prova de que as contas públicas foram efetivamente afetadas 

pelo custo associado à aplicação de políticas excecionais de apoio aos refugiados.  

Por fim, refira-se que no âmbito da vertente corretiva do Pacto, as regras não incluem disposições pormenorizadas 

sobre a possibilidade das reformas estruturais ou do investimento serem tidas em conta no momento de avaliar se um 

Estado-Membro tomou medidas eficazes em resposta às recomendações do Conselho com vista à correção da situação 

de défice excessivo. Ainda assim, a Comissão analisa vários fatores, incluindo a execução de reformas estruturais no 

contexto do Semestre Europeu, aquando da apreciação da trajetória plurianual para a correção de uma situação de 

défice excessivo. Um excesso de défice em relação ao limite de referência pode ser considerado como excecional se 

resultar de uma circunstância não controlável pelo Estado-Membro com impacto significativo na situação das finanças 

públicas ou quando resultar de uma recessão económica grave. Se o Estado-Membro tiver tomado medidas eficazes 

e assegurado o esforço orçamental estrutural recomendado pelo Conselho, poderá beneficiar de um período 

suplementar para corrigir o défice nominal excessivo, sem incorrer em sanções financeiras.  

______________________________________________ 

1 Considerando o n.º 2 do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho, de 7 de julho de 1997. 
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2 Uma recessão económica grave, então definida como uma quebra anual de pelo menos 2% do PIB real, poderia justificar 

excecionalmente uma ultrapassagem do limite de 3% do PIB.  

3 Com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1175/2011, de 16 de novembro. 

4 Contudo, quando o rácio da dívida pública for significativamente inferior a 60% do PIB e os riscos para a sustentabilidade a longo 

prazo das finanças públicas forem reduzidos, o limite para o OMP pode ser um défice estrutural de, no máximo, 1,0% do PIB. O TECG 

foi assinado em Bruxelas a 2 de março de 2012 e ratificado por Portugal através da Resolução da Assembleia da República n.º 84/2012, 

aprovada em 13 de abril e publicada a 3 de julho de 2012 (o processo legislativo pode ser consultado na página da Proposta de 

Resolução n.º 30/XII).  

5 Fora deste intervalo regular, «O objetivo orçamental de médio prazo de um Estado-Membro pode ser submetido a uma nova revisão 

se for posta em prática uma reforma estrutural que tenha um impacto considerável na sustentabilidade das finanças públicas». Vide 

artigo 2.º-A da do Regulamento (CE) n.º 1466/97, revisto pelo Regulamento (CE) n. 
o 1055/2005 do Conselho de 27 de Junho de 2005 e 

pelo Regulamento (UE) n.º 1175/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro. 

6 Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes, 3 September 2012. 

7 A matriz está disponível na pág.25 do documento Commonly agreed position on Flexibility in the Stability and Growth Pact. 

 

  

https://dre.pt/application/file/178577
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36873
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36873
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=EN


Análise do Programa de Estabilidade 2016-2020   Conselho das Finanças Públicas | 12 

3 PROJEÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

O cenário de políticas invariantes constitui o ponto de partida para a elaboração da estratégia de 

médio prazo para as finanças públicas e é, por isso, um elemento fundamental na elaboração do 

Programa de Estabilidade. No PE/2016, o MF prevê um contributo positivo da atividade económica 

sobre a conta das AP ao longo de todo o horizonte de projeção, ao qual acresce o impacto direto de 

um conjunto de medidas de política, que no final do horizonte do Programa, ascende em termos 

acumulados, a 2412 M€. Porém, a falta de especificação de uma parte importante das medidas de 

consolidação orçamental coloca riscos à concretização das projeções apresentadas. No que diz 

respeito à evolução da dívida pública, o PE/2016 prevê a manutenção de uma trajetória descendente 

do seu rácio no PIB até 2020.  

 

3.1 CONTA DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

 

3.1.1 Cenário de políticas invariantes 

As previsões orçamentais do MF no PE/2016 têm por referência um cenário de políticas 

invariantes.16 A análise das previsões de receita e despesa incorporadas no cenário 

orçamental de políticas invariantes é indispensável para avaliar o efeito das medidas de 

política consideradas no Programa. Sendo os impactos das medidas considerados de forma 

diferencial face àquele cenário base, as previsões macro-orçamentais do PE refletem a 

evolução do cenário base bem como o impacto no mesmo das novas medidas orçamentais 

que o MF planeia introduzir. Desta forma, eventuais erros de previsão no cenário base são 

integralmente transmitidos ao cenário de previsão macro-orçamental com medidas 

apresentado no PE/2016, assim concorrendo para a fiabilidade do resultado final, em paralelo 

com a avaliação dos impactos das novas medidas. 

O efeito direto das variáveis macroeconómicas sobre as variáveis orçamentais no 

cenário de políticas invariantes explicaria a melhoria em 1,1 p.p. do PIB (1964 M€ a 

preços correntes) no saldo orçamental até 2020. Sem considerar o impacto de novas 

medidas, o MF prevê que o rácio da despesa apresente uma redução mais acentuada do que 

o rácio da receita entre 2016 e 2020. A quebra dos rácios da receita e da despesa no PIB 

refletiria essencialmente a evolução projetada para o PIB nominal, uma vez que quer os 

agregados da receita quer da despesa apresentariam aumentos nominais ao longo do 

horizonte de projeção. Do lado da receita, o MF prevê a quebra em 2,1 p.p. do PIB, explicada 

essencialmente pela receita fiscal (1,5 p.p. do PIB). Com exceção das despesas de capital, 

todas as rubricas da despesa cresceriam a taxas iguais ou inferiores às projetadas para o PIB 

nominal, contribuindo para a projetada redução do peso da despesa total no PIB (em 

3,9 p.p.).  

                                                   
16 O cenário de políticas invariantes incorpora as medidas em vigor à data da sua elaboração e que tenham caráter 

permanente. Inclui o impacto de medidas já legisladas para os anos posteriores a 2016.  
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Gráfico 5 – Previsão da receita e despesa ajustada em cenário de políticas invariantes (% do PIB)  

 
Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores encontram-se expurgados do efeito de medidas 

temporárias, não recorrente e fatores especiais. Ver Quadro 7 em anexo. 

Mais de 80% do aumento na receita projetada seria explicado pela receita fiscal e 

contributiva, que depende da evolução macroeconómica. O aumento da receita fiscal 

previsto pelo MF seria mais acentuado nos impostos indiretos, refletindo no entanto um 

crescimento inferior ao do consumo privado. A projeção da receita de impostos diretos 

estaria em linha com a massa salarial e a atividade económica, exceto em 2018, ano em que 

a elevada variação esperada não parece ter sustentação na respetiva base macroeconómica. 

As contribuições sociais apresentam neste cenário um crescimento superior ao da massa 

salarial ao longo de todo o período em análise, refletindo uma elasticidade variável ao longo 

dos anos (ver Quadro seguinte). A evolução projetada para esta rubrica no ano de 2019 

também não parece encontrar fundamentação no cenário macroeconómico de políticas 

invariantes apresentado ao CFP.  

Quadro 3 – Elasticidades subjacentes às projeções do PE/2016, cenário de políticas invariantes (%) 

 
Fonte: MF e INE. Cálculos do CFP. | Notas: Os valores da receita de impostos e contribuições efetivas não foram ajustados 

das medidas de política.  

A quebra no rácio da despesa não traduziria a redução nominal de nenhuma das 

rubricas da despesa, com exceção dos subsídios, mas antes um crescimento inferior ao 

do PIB nominal. O aumento nominal da despesa entre 2016 e 2020 decorreria 

essencialmente da evolução projetada para as prestações sociais, a despesa com consumo 

intermédio e as despesas de capital. No caso das prestações sociais e de acordo com o MF, 

esta evolução refletiria uma melhoria das condições do mercado de trabalho bem como a 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elasticidade dos impostos indiretos face ao consumo privado 1,8 1,8 0,2 0,9 0,8 0,8

Elasticidade dos impostos diretos face às remunerações 2,1 -0,7 0,2 1,3 0,8 0,8

Elasticidade das contribuições sociais efetivas face às remunerações 3,4 1,5 1,1 1,3 1,5 1,3

Elasticidade dos impostos indiretos face ao PIB 1,8 1,7 0,2 0,9 0,8 0,8

Elasticidade dos impostos diretos face ao PIB 0,7 -0,5 0,2 1,0 0,7 0,7

Elasticidade das contribuições sociais efetivas face ao PIB 1,2 1,2 0,9 1,0 1,2 1,1
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reposição da regra de atualização das prestações sociais.17 Porém, a despesa projetada com 

prestações sociais poderá estar subestimada ao longo do horizonte de projeção, tendo em 

conta o ponto de partida em 2016. Recorde-se que, já no relatório de análise ao OE/2016, o 

CFP assinalou o facto da estimativa de despesa com prestações sociais prever aumentos 

muito reduzidos relativamente a 2015, sem que tenham sido apresentadas medidas 

suscetíveis de explicar essa contenção.18  

3.1.2 Cenário com medidas 

3.1.2.1 Receita e despesa 

Considerando o efeito das medidas de política, o PE/2016 aponta para que, no final do 

horizonte de projeção, o peso da despesa pública ajustada no PIB seja inferior ao da 

receita ajustada. A convergência gradual destes dois agregados orçamentais ao longo do 

período 2015 a 2020 é determinada pelo crescimento nominal do PIB acima dos aumentos 

nominais na receita e na despesa previstos para cada um dos anos. A redução da diferença 

entre o peso de cada um destes agregados (ajustados) no PIB, em parte decorrente de 

medidas de consolidação orçamental, conduzirá, assim, à obtenção de uma posição de 

equilíbrio. Contudo, a projeção orçamental do MF aponta para uma trajetória de evolução 

do peso da receita e da despesa no PIB menos acelerada do que o previsto no PE/2015, para 

os anos de 2015 a 2019.19  

Gráfico 6 – Previsões de receita e despesa ajustada, com medidas (em % do PIB)  

 
Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores encontram-se expurgados do efeito de medidas 

temporárias, não recorrente e fatores especiais. Ver Quadro 7 em anexo. 

Entre o final de 2015 e 2020, projeta-se uma redução cumulativa do peso da receita no 

PIB de 1,1 p.p. do PIB. As previsões consideradas no PE/2016 apontam para uma diminuição 

                                                   
17 Lei n.º 53-B/2006, de 20 de dezembro. 

18 Para 2016 o MF prevê um incremento da despesa das administrações públicas com prestações sociais que não 

em espécie de apenas 78 M€ sendo que o conjunto da despesa da CGA e da Segurança Social deverá aumentar 

cerca de 513 M€ (47 M€ na CGA e 466 M€ na Segurança Social). Um desvio nesta rubrica em 2016 teria reflexos 

não negligenciáveis na despesa ao longo da totalidade do horizonte de projeção. 

19 No PE/2015 a redução prevista para a despesa era de 4,8 p.p. do PIB e de 1,8 p.p. do PIB para a receita, níveis 

que comparam com as diminuições constantes no PE/2016 de 3,7 p.p. e 0,8 p.p., respetivamente. 
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anual do peso deste agregado de 43,9% do PIB em 2015, para 42,7% em 2020. Esta alteração 

é explicada integralmente pela receita corrente (-1,3 p.p.), muito em particular pela receita 

fiscal e contributiva que justificam 80% desta diminuição. A atenuar esta quebra, o MF projeta 

uma evolução positiva da receita de capital (+0,2 p.p.) refletindo um maior volume de fundos 

estruturais europeus destinados ao investimento público.  

A projeção orçamental do PE/2016 tem subjacente um desagravamento da carga fiscal 

até 2020. A partir do final de 2015, o MF prevê uma diminuição da carga fiscal (não ajustada) 

de 0,6 p.p. do PIB, a qual se espera que possa atingir os 33,8% em 2020. Este desagravamento, 

que não ocorre em 2018, prevê-se que venha a acontecer em todos os restantes anos da 

projeção, tendo maior expressão em 2017 (-0,3 p.p.). Para esta redução contribuirão 

integralmente os impostos diretos (-1,1 p.p.) em resultado, sobretudo, da eliminação da 

sobretaxa do IRS. A contrariar parcialmente este desagravamento, assinala-se, por um lado, 

o aumento das contribuições sociais efetivas (+0,3 p.p. do PIB) traduzindo a evolução da 

massa salarial e do emprego, e por outro lado, os impostos indiretos refletindo, não apenas 

o crescimento do IVA (decorrente da evolução do consumo privado) e do ISP 

(acompanhando a evolução em volume da procura interna), mas também o efeito de 

medidas de natureza fiscal ainda não especificadas. 

 

Gráfico 7 – Evolução da carga fiscal (não ajustada)  

(em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. 

Do lado da despesa, as projeções do MF apontam para uma redução no peso da despesa 

pública (ajustada) no PIB superior à verificada nos últimos seis anos. O MF prevê um 

crescimento nominal do PIB mais de duas vezes superior ao aumento nominal previsto para 

a despesa, justificando assim, a diminuição do peso da despesa pública no PIB. Assim, ainda 

que em termos nominais a projeção do MF não aponte para uma diminuição em nível 

daquele agregado orçamental,20 a despesa pública (ajustada) em percentagem do PIB 

                                                   
20 Em termos ajustados, o aumento nominal acumulado da despesa pública previsto no PE/2016 para o período 

compreendido entre 2015 e 2019 é de 4993 M€, dos quais 11 M€ relativos a despesa com juros. Estes valores 

comparam para o mesmo período no PE/2015, com um aumento da despesa de 3747 M€, e uma diminuição nos 

juros de 1524 M€. 
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reduzir-se-á 4,5 p.p. do PIB até 2020. O ano de 2017 será aquele em que a redução será maior 

(-1,1 p.p. do PIB), sendo que o MF prevê que o rácio da despesa pública no PIB alcance em 

2020 o nível registado no ano de 1997 (42,4% do PIB). 

No período 2016-2020, a despesa corrente primária será a determinante principal da 

redução do rácio da despesa pública no PIB. Todas as componentes da despesa corrente 

primária contribuirão para aquela redução. Em termos acumulados a despesa com prestações 

sociais (-1,5 p.p. do PIB) e a despesa com pessoal (-1,3 p.p.) representarão cerca de dois 

terços da redução prevista, enquanto o consumo intermédio (-0,5 p.p.) e a “outra despesa 

corrente” (- 0,2 p.p.) justificarão a restante parte. Em termos anuais, as maiores reduções 

serão obtidas através das prestações sociais e da despesa com pessoal (em média de -0,3 

p.p. do PIB ao ano para cada), atingindo esta última 10% do PIB em 2020, o nível mais baixo 

desde 1995. 

A despesa de capital não deverá penalizar a redução da despesa pública enquanto a 

despesa com juros deverá contribuir favoravelmente. Apesar das medidas previstas 

promoverem a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento até 2020, a 

projeção do MF aponta para que o peso do investimento das administrações públicas no PIB 

permaneça semelhante ao verificado em 2015 (2,1%). Assim, a evolução prevista para a 

despesa de capital não deverá penalizar a contenção da despesa pública. No que se refere 

aos juros, o MF prevê que a diminuição desta despesa ao longo do horizonte de projeção 

(0,8 p.p. do PIB) beneficie a correção do desequilíbrio orçamental. Este contributo favorável 

depende da redução nominal da dívida pública (efeito volume) a obter com a amortização 

antecipada dos empréstimos ao FMI que, por sua vez, está condicionada pelo encaixe 

financeiro a obter com a alienação de ativos financeiros e a amortização de empréstimos 

concedidos pelas administrações públicas. 

3.1.2.2 Medidas de política orçamental 

O efeito direto de medidas de política explica apenas cerca de metade da melhoria 

prevista para o saldo orçamental entre 2016 e 2020. As medidas novas de política que o 

PE/2016 prevê introduzir nos anos de 2017 a 2020 estão elencadas no Quadro 8, em anexo. 

O cumprimento da trajetória de saldo global ajustado apresentado no PE/2016 dependerá 

da evolução macroeconómica e dos seus efeitos sobre as variáveis orçamentais, assim como 

do efeito das novas medidas de política previstas no PE/2016. Conforme referido 

anteriormente, o efeito direto das variáveis macroeconómicas e das pressões sobre as 

variáveis orçamentais num cenário de políticas invariantes explica uma melhoria de 

1964 M€.21 As medidas de política deverão explicar diretamente uma melhoria de 2412 M€, 

devendo os outros efeitos (que inclui os efeitos induzidos pelas medidas sobre o cenário 

macroeconómico) explicar o remanescente (872 M€). 

                                                   
21 A variação do saldo apresentada no cenário de políticas invariantes reflete, para além da melhoria das variáveis 

orçamentais associada ao ciclo económico, o efeito das pressões orçamentais associadas, nomeadamente, à 

evolução das Parcerias Público-Privadas e das prestações sociais.  
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Gráfico 8 – Do défice de 2016 ao excedente de 2020 (em M€)  

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: O efeito “Cenário Invariantes” inclui o efeito direto das 

variáveis macroeconómicas e das pressões sobre as variáveis orçamentais. Os “Outros 

efeitos” deverão incluir os efeitos de 2.ª ordem das medidas. Os totais não correspondem 

necessariamente à soma das parcelas em percentagem do PIB devido a arredondamentos. 

 

As medidas de política previstas do lado da despesa são as que mais contribuirão para 

a melhoria do saldo orçamental. No horizonte 2017 a 2020 prevê-se que em termos 

acumulados o impacto líquido estimado destas medidas atinja 1370 M€ a preços correntes. 

O total das medidas previstas no lado da despesa ascende a 3752 M€, das quais 2561 M€ 

refletem medidas de consolidação do lado da despesa, enquanto 1191 M€ correspondem a 

medidas de expansão na despesa.22 A maior parte do contributo da despesa para a 

consolidação provém das poupanças com consumo intermédio (1100 M€) e “outra despesa 

corrente” (540 M€), poupanças que acomodam os aumentos previstos sobretudo nas 

despesas com pessoal (600 M€). Ver detalhes no Quadro 8 em anexo. 

As medidas de natureza fiscal representam cerca de dois terços do valor previsto para 

o conjunto da receita. Dos 704 M€ adicionais que o MF espera arrecadar através da 

cobrança de impostos indiretos, entre 2017 e 2020,23 mais de metade carece de especificação 

(390 M€). A restante parte (337 M€) decorrerá de medidas previstas de fomento à utilização 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento cujo impacto na receita de capital se 

destinará em grande medida a suportar o aumento do investimento público (ver Quadro 8 

em anexo).  

 

                                                   
22 No pacote de medidas de política fornecido pelo MF o efeito acumulado de medidas que fazem aumentar a 

despesa pública entre 2017 e 2020 face ao cenário de políticas invariantes corresponde a: (i) medidas salariais na 

função pública – incentivos à produtividade no valor de 600 M€; (ii) Complementos salariais a famílias de baixo 

rendimento no montante de 200 M€ e realização de despesa de capital de 391 M€, sobretudo investimento, com 

recurso à utilização de fundos estruturais. 

23 O valor acumulado de 704 M€ inclui 314 M€ de receitas fiscais a obter com a manutenção das contribuições 

extraordinárias sobre os setores bancário, energético e sobre a indústria farmacêutica que estão em vigor em 2016.  
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Gráfico 9 – Medidas de Política subjacentes ao PE/2016 

Distribuição do impacto anual das medidas (M€) Contributo para o saldo em termos acumulados (M€) 

 

 

Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: O impacto das medidas encontra-se quantificado e classificado no Quadro 8 em anexo. 

No gráfico do painel direito as barras representam contributos para a melhoria do saldo, quer da receita quer da despesa. 

Apesar do maior contributo de medidas do lado da despesa, uma fatia importante das 

mesmas está dependente de ganhos de eficiência cujos resultados são incertos. Menos 

de um terço do volume de poupanças previstas pelo MF (31%) apresenta uma especificação 

concreta.24 A restante parte, superior a dois terços (69%), referente à redução esperada na 

despesa com consumos intermédios, investimento e “outra despesa corrente”, num total de 

1775 M€, carece de especificação. 

Gráfico 10 – Efeito acumulado de medidas de política, especificadas e não especificadas  

(em M€ a preços correntes)  

 
Fonte: MF e Cálculos CFP. | Nota: N. E. – Não especificadas. Para maior detalhe 

sobre as medidas não especificadas consultar Quadro 8 em anexo.  

Face à estratégia apresentada será necessário especificar anualmente, nomeadamente 

em sede de OE, medidas concretas que permitam atingir os objetivos previstos, 

assegurando a trajetória do saldo estabelecida no PE/2016. O impacto cumulativo 

esperado de medidas não especificadas varia entre 825 M€ em 2017 e 2165 M€ em 2020, do 

qual dois terços se concentra nos anos de 2017 e 2018. A credibilidade da estratégia 

apresentada implica que os documentos de programação orçamental anual prevejam, com 

                                                   
24 As medidas referem-se às poupanças a obter com (i) a despesa com juros (349 M€), (ii) a aplicação da regra de 

efetivos na função pública (277 M€) e (iii) as prestações sociais, em particular no domínio do maior controlo e 

fiscalização nas atribuições de outras prestações sociais e no plano de combate à fraude e evasão prestacional e 

contributiva (150 M€). 
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o detalhe e a quantificação necessários, as medidas em causa. A especificação insuficiente 

das medidas de política em que assentam as estratégias orçamentais e os próprios 

orçamentos anuais tem sido uma falha recorrente na política orçamental portuguesa. 

3.1.3 Coerência entre cenários com e sem medidas de política 

A evolução macroeconómica e as medidas apresentadas não parecem ser suficientes 

para sustentar a melhoria apresentada pelo MF no final do horizonte de projeção. 

Comparando o cenário de políticas invariantes do MF com o impacto acumulado direto das 

medidas de política orçamental, constata-se que a diferença remanescente25 está mais 

concentrada no lado da receita. Porém, no ano de 2020 esta diferença atinge uma magnitude 

elevada quer na receita quer na despesa, contribuindo para a redução do défice em 0,4 p.p. 

do PIB. A melhoria prevista em 2020 é essencialmente explicada pela receita (0,3 p.p. do PIB), 

refletindo um aumento das contribuições sociais efetivas acima da variação prevista para a 

respetiva base macroeconómica. Na despesa a melhoria de 0,1 p.p. do PIB decorre da 

evolução apresentada para a “outra despesa de capital”.  

Quadro 4 – Outros efeitos na conta das AP 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores foram apurados deduzindo ao 

cenário de políticas invariantes o efeito das medidas e fazendo a diferença entre 

esse resultado e as projeções do PE/2016.  

3.2 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

Para o rácio da dívida o PE/2016 prevê a continuidade da trajetória descendente 

iniciada em 2015. No período a que o PE/2016 se reporta, o MF prevê uma diminuição do 

rácio da dívida em 18,7 p.p. do PIB. As reduções mais significativas no rácio ocorrerão no ano 

de 2016 e nos dois últimos anos da projeção. O efeito do crescimento económico dará o 

maior contributo para a redução acumulada no período do PE, sendo responsável por cerca 

de 54% da mesma, seguindo-se os excedentes primários com um contributo de 41% e os 

ajustamentos défice-dívida contribuindo com a parte remanescente. De acordo com a 

previsão do MF o contributo para o crescimento da dívida no horizonte do PE/2016 decorrerá 

exclusivamente dos juros (+ 20,5 p.p. do PIB). Isto apesar do MF prever que o rácio da despesa 

com juros registe uma redução, passando de 4,6% do PIB em 2015 para 3,8% em 2020. Esta 

situação reflete uma diminuição da taxa de juro implícita em 0,1 p.p. resultado do efeito 

                                                   
25 A diferença remanescente obtém-se deduzindo o impacto acumulado das medidas de política orçamental ao 

cenário de políticas invariantes.  

 

2017 2018 2019 2020

Valores absolutos (M€)

Total Receita 144 269 352 570

Total Despesa -90 -77 -10 -302

Saldo Global 235 346 362 872

Em % do PIB

Total Receita 0,1 0,1 0,2 0,3

Total Despesa 0,0 0,0 0,0 -0,1

Saldo Global 0,1 0,2 0,2 0,4
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conjugado do reembolso antecipado de empréstimos ao FMI26 e de condições de 

financiamento do Estado mais favoráveis.  

Ao contrário do previsto para o rácio sobre o PIB, o MF prevê que o stock de dívida 

pública registe um crescimento de 4,5 mil M€ no final de 2020 face ao final de 2015. O 

MF prevê que o valor nominal da dívida passe de 231,3 mil M€ em 2015 para 235,8 mil M€ 

em 2020. Este aumento de dívida em termos nominais apenas ocorrerá nos primeiros três 

anos, devendo o valor mais elevado acontecer em 2018, atingindo um valor total de dívida 

de 236,5 mil M€ (após um aumento de 3,1 mil M€ no ano anterior). Nos anos de 2019 e 2020 

está prevista uma redução de stock de dívida pública que totalizará 0,7 mil M€. Enquanto a 

diminuição nominal em 2019 tem subjacente a concretização de operações sem impacto no 

saldo, em 2020 já deverá resultar de um excedente orçamental. 

O PE/2016 prevê um impacto favorável dos ajustamentos défice-dívida nos anos de 

2016-2020 de 1,9 p.p. do PIB. Estes ajustamentos refletem nomeadamente: (i) a utilização 

de depósitos para amortização de dívida pública, (ii) o encaixe que será obtido através da 

venda do Novo Banco, que permitirá a amortização dos empréstimos concedidos ao Fundo 

de Resolução, (iii) a receita da venda da Oitante, (iv) o reembolso de CoCos e (v) as diferenças 

na passagem da contabilidade pública à contabilidade nacional, no qual estará incluída a 

liquidação do Banif, SA.  

Gráfico 11 – Contributos para a evolução da dívida pública, nos anos de 2016 a 2020 (em % do PIB)  

 

Fonte: MF. BdP. Cálculos CFP. 

 

3.3 RISCOS NAS PROJEÇÕES ORÇAMENTAIS 

A trajetória apresentada no PE/2016 parte da previsão de saldo orçamental constante 

do OE/2016 que apresenta diversos riscos. Esses riscos estão subjacentes ao cenário de 

políticas invariantes em que assenta o exercício do PE/2016. Neste âmbito destaca-se a 

                                                   
26 A amortização dos empréstimos do FMI ao abrigo do PAEF no horizonte temporal do PE/2016 irão ascender a 

8,2 p.p. do PIB. 
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variação do nível de despesa com prestações sociais previsto pelo MF para o conjunto das 

AP em 2016, significativamente inferior ao aumento da despesa orçamentada na CGA e no 

subsector da Segurança Social.27 A materializarem-se, parte dos riscos tornariam mais 

exigente o cumprimento da referida trajetória no período 2017-2020. Adicionalmente, o 

PE/2016 não incorpora explicitamente os custos decorrentes de alterações legislativas em 

fase adiantada de processo legislativo, nem as medidas suscetíveis de neutralizar os seus 

efeitos orçamentais. Refere-se em particular a legislação que estabelece as 35 horas como 

período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, cujos Projetos de Lei 

foram aprovados na generalidade a 15 de janeiro de 2016 na Assembleia da República.28 

A assimetria na especificação das medidas de política entre medidas que deterioram o 

saldo orçamental e medidas conducentes à sua melhoria constitui um risco para a 

estratégia apresentada no PE/2016. Com efeito, de acordo com a classificação do CFP, 

enquanto que as medidas de política que terão um impacto direto negativo no saldo 

orçamental se encontram totalmente especificadas, no caso das medidas com impacto 

positivo no saldo (medidas de consolidação orçamental) mais de metade não se encontram 

suficientemente especificadas.  

A projeção da receita tem subjacente medidas não especificadas cuja concretização 

poderá condicionar o conjunto do cenário macro-orçamental. Para além da receita estar 

ancorada em aumentos anuais de impostos que se encontram por definir (e que, em termos 

acumulados, representam 390 M€), a evolução da receita conforme prevista pelo MF no final 

do horizonte temporal de projeção reflete outros efeitos que parecem não decorrer 

exclusivamente da evolução da atividade económica. Acresce que a natureza das medidas de 

agravamento fiscal previstas mas não especificadas podem condicionar a evolução 

macroeconómica e o efeito previsto sobre as variáveis orçamentais.  

A trajetória da despesa pública apresentada no PE/2016 também está fortemente 

dependente de um conjunto de medidas não especificadas. O desconhecimento das 

medidas em concreto de consolidação orçamental, em particular nas áreas de despesa 

respeitantes aos consumos intermédios, investimento e “outra despesa corrente”, associada 

à incerteza do seu resultado, introduz um fator de risco nas metas orçamentais a atingir. O 

impacto estimado pelo MF para o conjunto destas medidas (1755 M€ a preços correntes no 

final do horizonte) representa 0,8 p.p. do PIB da redução do rácio da despesa pública prevista 

até 2020. A experiência anterior com medidas não especificadas recomenda, por isso, uma 

especial prudência na programação dos seus resultados, dado que a sua insuficiente 

concretização pode pôr em causa o ajustamento definido no PE/2016. 

Consequentemente, com base na estratégia subjacente ao PE/2016, a evolução do saldo 

orçamental até 2020 poderá ficar aquém da apresentada pelo MF. Conforme notado 

anteriormente, a melhoria anual que decorre do PE/2016 fica aquém do ajustamento mínimo 

                                                   
27 Para 2016 o MF prevê um incremento da despesa das administrações públicas com prestações sociais que não 

em espécie de apenas 78 M€ sendo que o conjunto da despesa da CGA e da Segurança Social deverá aumentar 

cerca de 513 M€ (47 M€ na CGA e 466 M€ na Segurança Social). Um desvio nesta rubrica em 2016 teria reflexos 

não negligenciáveis na despesa ao longo da totalidade do horizonte de projeção 

28 Vide os Projetos de Lei n.º 7/XIII [PCP], 18/XIII [PEV], 96/XIII [BE] e 97/XIII [PS]. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39763
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39778
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39953
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39954
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exigido pelas regras europeias e nacionais nesta matéria. A concretização dos riscos 

assinalados poderá conduzir por isso a uma situação de desvio significativo, inviabilizando o 

acesso à flexibilidade subjacente ao Programa Nacional de Reformas apresentado 

recentemente (ver Caixa 1). 

O cenário macroeconómico também comporta riscos para o planeamento orçamental. 

No seu Parecer sobre as projeções macroeconómicas subjacentes ao PE/2016, o CFP alertou 

para riscos na concretização das mesmas, sobretudo em torno das taxas de crescimento 

anual projetadas para as exportações e o investimento. A incerteza em torno do sistema 

financeiro português foi outro fator de prudência para o qual o CFP chamou a atenção. A 

melhoria prevista pelo MF para o saldo orçamental em resultado da evolução 

macroeconómica ao longo do período da projeção mostra a sensibilidade considerável das 

metas orçamentais a desvios que se possam verificar entre a projeção e a realidade 

macroeconómicas. 

 

A trajetória da dívida pública está dependente das amortizações antecipadas previstas 

e da utilização de depósitos da Administração Central. O MF prevê em 2016 continuar a 

efetuar amortizações antecipadas de empréstimos com base nas receitas da alienação dos 

ativos do Novo Banco, da Oitante e do reembolso dos Coco’s. Estas operações comportam 

o risco associado ao momento e ao valor de venda destes ativos. A materialização destes 

elementos de risco poderá colocar em causa a estratégia de amortização de dívida pública 

e, por esta via, a redução do rácio da dívida pública apresentada no PE/2016 para o nível 

110,3% do PIB no final de 2020. A utilização de depósitos da Administração Central está 

dependente de circunstâncias ligadas à própria gestão da dívida face às condições de 

financiamento no mercado. Os depósitos da Administração Central ascendiam a 7,4% do PIB 

no final de 2015, estando prevista no horizonte temporal do PE/2016 uma utilização intensiva 

dos mesmos que levará a que no final de 2020 representem apenas 4,4% do PIB. 

 

  

http://www.portugal.gov.pt/media/19058366/20160421-pnr.pdf
http://www.cfp.pt/publications/previsoes-macroeconomicas-subjacentes-ao-programa-de-estabilidade-2016-2020/#.VzRep4QrKUl
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4 QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL 

ENTRE 2016 E 2020 

A LEO prevê que o Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO) seja atualizado 

anualmente, para os quatro anos seguintes, na lei do Orçamento do Estado, em consonância com 

os objetivos estabelecidos no Programa de Estabilidade. Os limites do QPPO são vinculativos por 

programa e por agrupamento para os primeiro e segundo anos, respetivamente. Contudo, constata-

se que o PE/2016 prevê já uma revisão dos limites fixados em março último, sem que para tal tenha 

sido apresentada qualquer fundamentação. Apesar do artigo 12.º-D da LEO referir que os limites 

do QPPO devam ser definidos em consonância com os objetivos estabelecidos no Programa de 

Estabilidade, o MF continua a não disponibilizar qualquer evidência dessa compatibilidade.  

O PE/2016 já prevê uma revisão dos limites do QPPO aprovados em março último 

conjuntamente com a Lei do Orçamento do Estado para 2016 (OE/2016). Com efeito, a 

Lei n.º 7-C/2016, de 31 de março, aprovou o QPPO para os anos de 2016 a 2019, 

estabelecendo, na ótica da contabilidade pública, os limites de despesa efetiva da 

Administração Central (AC) financiada por receitas gerais.29 O PE/2016 incorpora uma 

proposta de revisão em baixa daqueles limites para os anos seguintes a 2016, bem como a 

definição do limite para o ano de 2020 (Gráfico 12). No caso presente, a alteração operada, 

que é significativa, pode explicar-se pelo facto de o OE/16 ainda não ter por base a alteração 

de estratégia orçamental que o PE/2016 viria a definir. Dado que esta implica limites mais 

exigentes que os definidos no OE/16, a retificação justifica-se. Contudo, é importante que os 

novos limites passem a ser respeitados nos períodos seguintes, em consonância com a lei e 

pondo termo à prática anterior de os rever em todos os documentos de programação 

orçamental, sem explicitar os fundamentos dessas alterações.30 

Gráfico 12 – Limites de despesa nos QPPO do OE/2016 e do PE/2016 (em M€)  

 

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. 

                                                   
29 Despesa financiada essencialmente por impostos. O QPPO não abrange a despesa financiada por receita própria 

dos serviços (por exemplo, taxas). Ver, a este propósito, o Glossário de Finanças Públicas do CFP.  

30 Os limites do QPPO por programa orçamental são vinculativos para o primeiro ano económico, por área de 

programas (soberania, segurança, social e económica) para o segundo ano e para o conjunto dos programas 

orçamentais para os terceiro e quarto anos seguintes. Tal não invalida a apresentação desagregada por programa 

orçamental para todos os anos. No entanto, o PE/2016 apenas se compromete com a desagregação vinculativa. 
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Nas suas versões anteriores, o QPPO foi objeto de sucessivas alterações, resultando em 

limites de despesa sempre superiores aos montantes inicialmente previstos. Para além 

da incorporação de mais anos, uma vez que o QPPO apresenta uma janela temporal móvel, 

promoveram-se alterações aos limites da despesa inscrita para os mesmos anos nos 

sucessivos QPPO. Para os anos de 2016 a 2019 (Gráfico 12), assinala-se a revisão em baixa 

entre o OE/2016 e o PE/2016, que perfaz um total de 2630 M€ para os anos de 2017 a 2019, 

com particular incidência no último ano (-1192 M€). Note-se que, enquanto nos Orçamentos 

do Estado, a que corresponde a aprovação formal do QPPO, se tem procedido normalmente 

a uma revisão em alta dos limites de despesa, já os Programas de Estabilidade subsequentes, 

caso dos PE/2015 e PE/2016, têm previsto limites inferiores. Contudo, apesar de revisões em 

sentido contrário, os limites aplicados a cada ano orçamental têm resultado sempre 

superiores aos que inicialmente foram previstos para cada um desses anos (Gráfico 13).31 

Gráfico 13 – Revisão dos limites para 2016-2019 face aos montantes inicialmente previstos 

(em M€)  

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: As variações apresentadas são calculadas para cada 

documento de programação orçamental relativamente ao imediatamente anterior. 

Pese embora a revisão em baixa, entre 2016 e 2020, da trajetória de limites estabelecida 

na última lei sobre esta matéria (vide Gráfico 12), os limites referentes à Administração 

Central (AC) no QPPO deverão, ainda assim, aumentar em termos absolutos face ao ano 

de 2015. Entre 2015 e 2020, o MF prevê um aumento global de 4959 M€. O acréscimo mais 

expressivo deverá ocorrer no corrente ano (2506 M€).32 A proposta de QPPO incluída no 

PE/2016 não comporta, em nenhum dos anos do respetivo horizonte temporal, qualquer 

diminuição de despesa, em termos nominais, face ao ano anterior (Gráfico 14, painel da 

                                                   
31 Até ao PE/2015, apenas se registou uma única revisão em baixa (o OE/2014 diminuiu em 511 M€ o limite para 

2016). No entanto, no Documento de Estratégia Orçamental (DEO) subsequente (2014) a previsão, por comparação 

ao OE/2014, era superior em 706 M€. 

32 Ainda que ajustado o impacto da reclassificação contabilística de receitas próprias consignadas a determinados 

serviços para receitas gerais em 2016 (964 M€), este seria de 1542 M€, ainda assim o mais expressivo no conjunto 

dos anos do período. Grande parte deste acréscimo decorre de aumentos da despesa em programas orçamentais 

da área económica (“Finanças e administração pública” e “Gestão da dívida pública”), designadamente em 

resultado da reposição total das remunerações dos trabalhadores das Administrações Públicas (+447 M€) e do 

acréscimo com encargos (juros e outros) da dívida direta do Estado (cf. Análise da Proposta de Orçamento do 

Estado para 2016). 
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esquerda). Porém, a confirmar-se a evolução prevista pelo MF, o rácio da despesa financiada 

por receitas gerais no PIB deverá manter uma trajetória descendente, após um aumento em 

2016 (0,4 p.p. do PIB). Entre 2015 e 2020 está prevista uma quebra de 1,8 p.p. do PIB (ver 

Gráfico 14, painel da direita). 

Gráfico 14 – Evolução da despesa sujeita aos limites do QPPO 

Em milhões de euros Em percentagem do PIB 

  

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Notas: o valor executado em 2015 é provisório; “∆” designa a variação 

prevista face ao ano anterior. 

No relatório do PE/2016 não se encontra demonstrada a compatibilidade dos limites 

de despesa previstos no QPPO com os objetivos orçamentais definidos em contas 

nacionais para o horizonte temporal do PE. Nos termos do n.º 4 do artigo 12.º-D da LEO, 

o QPPO deve definir os limites de despesa da AC financiada por receitas gerais, em 

consonância com os objetivos estabelecidos no Programa de Estabilidade. Sendo o QPPO 

estabelecido na ótica da contabilidade pública apenas para o subsetor da AC (embora o mais 

relevante em termos de dimensão orçamental), e não integrando todas as despesas, seria 

necessário evidenciar no texto do PE a compatibilidade com a conta apresentada para o 

conjunto das AP. Contudo, no relatório do PE/2016 nada é referido quanto a esta matéria.33 

De acordo com o Ministério das Finanças estará assegurada a consistência dos limites de 

despesa financiada por receitas gerais com o cenário macro-orçamental adotado no PE/2016, 

nomeadamente no que respeita à evolução de determinados agregados de despesa. Porém, 

a informação disponibilizada pelo MF a pedido do CFP é insuficiente para aferir 

quantitativamente a compatibilidade dos limites constantes do QPPO com os objetivos 

orçamentais do PE/2016, tal como previsto na LEO. 

Refira-se, por último, que, como tem vindo a ser assinalado pelo CFP, continuam a não ser 

publicadas, conjuntamente com o QPPO, as projeções de receitas gerais e receitas próprias 

dos organismos da administração central e do subsector da segurança social para os quatro 

anos seguintes. A publicação destas projeções é obrigatória nos termos do n.º 6 do artigo 

12.º-D da LEO. Esta disposição legal nunca foi cumprida. 

 

                                                   
33 Para o ano de 2016, tendo em conta informação adicional prestado pelo MF, foi possível aferir esta 

compatibilidade (ver relatório Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2016). 
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ANEXOS 

Quadro 5 – Conta das Administrações Públicas ajustada, 2015–2020 (em % do PIB) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. 

 

Quadro 6 – Conta das Administrações Públicas não ajustada, 2015–2020 (em % do PIB) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP.  

 

2015/2020 2016/2020

Receita Total 43,9 43,6 43,2 43,1 43,0 42,7 -1,1 -0,8

Receita corrente 43,1 42,8 42,3 42,2 42,0 41,8 -1,3 -1,0

Receita fiscal 25,4 25,2 24,9 24,9 24,7 24,5 -0,9 -0,7

Impostos indiretos 14,5 14,9 14,9 14,9 14,8 14,7 0,2 -0,2

Impostos diretos 10,8 10,2 10,0 10,0 9,9 9,8 -1,1 -0,4

Contribuições sociais 11,5 11,5 11,4 11,3 11,3 11,4 -0,2 -0,1

Das quais: efetivas 9,0 9,1 9,1 9,1 9,2 9,3 0,3 0,2

Vendas e outras receitas correntes 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 -0,3 -0,2

Receitas de capital 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,2 0,1

Despesa Total 46,9 46,0 44,8 44,0 43,2 42,4 -4,5 -3,6

Despesa Primária 42,3 41,5 40,6 39,9 39,2 38,6 -3,8 -3,0

Despesa Corrente Primária 39,6 39,1 38,1 37,3 36,5 35,9 -3,7 -3,1

Consumo intermédio 5,9 6,2 5,9 5,7 5,5 5,4 -0,5 -0,8

Despesas com pessoal 11,3 11,1 10,8 10,5 10,2 10,0 -1,3 -1,1

Prestações sociais 19,2 18,6 18,4 18,2 18,0 17,7 -1,5 -0,9

que não em espécie 17,4 16,8 16,6 16,5 16,3 16,1 -1,3 -0,7

Subsídios 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 -0,1

Outra despesa corrente 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 -0,2 -0,2

Despesas de capital 2,7 2,5 2,5 2,6 2,7 2,6 -0,1 0,2

FBCF 2,1 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 0,0 0,1

Outras despesas de capital 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,1 0,0

Juros 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 -0,8 -0,6

Saldo global -3,0 -2,4 -1,7 -0,9 -0,1 0,4 3,4 2,8

Saldo primário 1,5 2,0 2,5 3,2 3,8 4,2 2,6 2,2

2020
Variação em p.p.

2015 2016 2017 2018 2019

2015/2020 2016/2020

Receita Total 43,9 43,7 43,4 43,1 43,0 42,7 -1,1 -1,0

Receita corrente 43,1 42,8 42,3 42,2 42,0 41,8 -1,3 -1,0

Receita fiscal 25,4 25,2 24,9 24,9 24,7 24,5 -0,9 -0,7

Impostos indiretos 14,5 14,9 14,9 14,9 14,8 14,7 0,2 -0,2

Impostos diretos 10,8 10,2 10,0 10,0 9,9 9,8 -1,1 -0,4

Contribuições sociais 11,5 11,5 11,4 11,3 11,3 11,4 -0,2 -0,1

Das quais: efetivas 9,0 9,1 9,1 9,1 9,2 9,3 0,3 0,2

Vendas e outras receitas correntes 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 -0,3 -0,2

Receitas de capital 0,7 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 0,2 0,0

Despesa Total 48,3 45,9 44,8 44,0 43,2 42,4 -5,9 -3,5

Despesa Primária 43,7 41,5 40,6 39,9 39,2 38,6 -5,1 -2,9

Despesa Corrente Primária 39,6 39,1 38,1 37,3 36,5 35,9 -3,7 -3,2

Consumo intermédio 5,9 6,2 5,9 5,7 5,5 5,4 -0,5 -0,8

Despesas com pessoal 11,3 11,1 10,8 10,5 10,2 10,0 -1,3 -1,1

Prestações sociais 19,2 18,6 18,4 18,2 18,0 17,7 -1,5 -0,9

que não em espécie 17,4 16,8 16,6 16,5 16,3 16,1 -1,3 -0,7

Subsídios 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 -0,1

Outra despesa corrente 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 -0,2 -0,3

Despesas de capital 4,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,6 -1,5 0,3

FBCF 2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 -0,1 0,2

Outras despesas de capital 1,9 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 -1,4 0,1

Juros 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 -0,8 -0,6

Saldo global -4,4 -2,2 -1,4 -0,9 -0,1 0,4 4,8 2,5

Saldo primário 0,2 2,2 2,8 3,2 3,8 4,2 4,0 1,9

Dívida Pública 129,0 124,8 122,3 118,7 114,5 110,3 -18,7 -14,5

2020
Variação em p.p.

2015 2016 2017 2018 2019
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Quadro 7 – Medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais (em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem do 

PIB devido a arredondamentos. Não estão previstas medidas temporárias ou não recorrentes para os anos de 2018 a 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em % do PIB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medidas temporárias ou não recorrentes (impacto no saldo) 0,2 -0,1 0,3 -3,6 -1,4 0,2 0,3

Receita 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0 0,1 0,2

Receita de repatriamento de capitais 0,2

Regime excecional de regulariz. de dívidas fiscais - IVA 0,1

Regime excecional de regulariz. de dívidas fiscais - Out. Imp. Ind. 0,1

Regime excecional de regulariz. de dívidas fiscais - IRS ; IRC 0,4

Regime excecional de regulariz. de dívidas fiscais - IMI ; IMT 0,0

Regime excecional de regulariz. de dívidas à segurança social 0,1

Sobretaxa em sede de IRS relativos a rendimentos de 2011 0,5 0,1

Recuperação de garantia do BPP 0,2

Pre-Paid Margins 0,1

Despesa 0,3 0,3 0,4 3,6 1,4 -0,1 0,0

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

Transferências de capital (Banca) 0,3 0,5 0,4 2,9 1,4

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

Financiamento ao Setor dos Transportes 0,7

Entrega de Areoranaves F-16 à Roménia -0,1 0,0

Fatores especiais (impacto no saldo) -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita

Despesa 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reclassificação de PPP 0,1

Operações Madeira ( Via Madeira) 0,2

Dívidas de contratos-programa e a clubes de futebol na RA Madeira 0,1

Medidas Temporárias, não recorrentes e factores especiais (impacto no saldo) -0,2 -0,1 0,3 -3,6 -1,4 0,2 0,3
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Quadro 8 – Medidas de política, efeito acumulado face ao cenário de políticas invariantes (em M€) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: Classificação das medidas da responsabilidade do CFP. [E] Especificadas; [N.E.] Não 

Especificadas. O montante de medidas incidentes sobre impostos sobre a produção e a importação inclui 314 M€ de 

receitas fiscais a obter com a manutenção das contribuições extraordinárias sobre os setores bancário, energético e sobre 

a indústria farmacêutica que se encontram em vigor até ao final de 2016. 

 

 

 

  

Tipo situação

Total da Receita 809 1 017 1 240 1 041

Impostos s/Produção e Importação 524 614 704 704

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário 210 210 210 210 Melhora Saldo E

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético 90 90 90 90 Melhora Saldo E

Contribuição sobre a Indústria Farmacêutica 14 14 14 14 Melhora Saldo E

Outros impostos 210 300 390 390 Melhora Saldo N.E.

Transferências de capital recebidas 285 403 536 337

Fundos Estruturais 285 403 536 337 Melhora Saldo E

Total da Despesa -681 -869 -1 106 -1 370

Despesas com pessoal -122 0 123 323

Regra de Efetivos na Função Pública (volume) -122 -200 -277 -277 Melhora Saldo E

Medidas Salariais na Função Pública (Preço) 0 200 400 600 Piora Saldo E

Consumo Intermédio -300 -650 -980 -1 100

Congelamento nominal Consumo Intermédio s/ PPP -300 -650 -980 -1 100 Melhora Saldo N.E.

Prestações Sociais -100 50 50 50

Crédito f iscal a famílias com baixos rendimentos 0 200 200 200 Piora Saldo E

Poupança prestações sociais -100 -150 -150 -150 Melhora Saldo E

Juros -186 -246 -311 -349

Poupanças -186 -246 -311 -349 Melhora Saldo E

Subsídios 7 -4 -37 -10

Fundos Estruturais 7 -4 -37 -10 Melhora Saldo E

Outra Despesa Corrente -180 -360 -450 -540

Congelamento nominal -180 -360 -450 -540 Melhora Saldo N.E.

Formação Bruta de Capital fixo 145 257 385 209

Fundos Estruturais 280 392 520 344 Piora Saldo E

Poupanças em Investimento -90 -90 -90 -90 Melhora Saldo N.E.

Poupanças EPR -45 -45 -45 -45 Melhora Saldo N.E.

Outra Despesa de Capital 56 85 114 47

Fundos Estruturais 56 85 114 47 Piora Saldo E

Impacto no saldo 1 490 1 886 2 346 2 412

Medidas que melhoram o saldo | Efe ito  no  saldo 1 826 2 762 3 580 3 602

Receita  (aumentos na receita) 809 1 017 1 240 1 041

Especif icadas [E] 599 717 850 651

Não especif icadas [N.E.] * 210 300 390 390

Despesa (diminuições na despesa) -1 017 -1 746 -2 340 -2 561

Especif icadas [E] -402 -601 -775 -786

Não especif icadas [N.E.] * -615 -1 145 -1 565 -1 775

Medidas que pioram o saldo | Efeito  no  saldo -335 -877 -1 234 -1 191

Despesa (aumentos na despesa) 335 877 1 234 1 191

Especif icadas [E] 335 877 1 234 1 191

Não especif icadas [N.E.] * 0 0 0 0

Impacto no saldo das medidas não especificadas * 825 1 445 1 955 2 165

Medidas 
2017 2018 2019 2020Componente/medida
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Quadro 9 – Medidas de política, variação face ao ano anterior (em M€) 

 
Fonte: MF e Cálculos CFP. | Nota: Classificação das medidas da responsabilidade do CFP. O montante de medidas 

incidentes sobre impostos sobre a produção e a importação inclui 314 M€ de receitas fiscais a obter com a manutenção 

das contribuições extraordinárias sobre os setores bancário, energético e sobre a indústria farmacêutica que se encontram 

em vigor até ao final de 2016. 

Tipo situação

Total da Receita 809 208 223 -198

Impostos s/Produção e Importação 524 90 90 0

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário 210 0 0 0 Melhora Saldo E

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético 90 0 0 0 Melhora Saldo E

Contribuição sobre a Indústria Farmacêutica 14 0 0 0 Melhora Saldo E

Outros impostos 210 90 90 0 Melhora Saldo N.E.

Transferências de capital recebidas 285 118 133 -198

Fundos Estruturais 285 118 133 -198 Melhora Saldo E

Total da Despesa -681 -188 -237 -264

Despesas com pessoal -122 122 123 200

Regra de Efetivos na Função Pública (volume) -122 -78 -77 0 Melhora Saldo E

Medidas Salariais na Função Pública (Preço) 0 200 200 200 Piora Saldo E

Consumo Intermédio -300 -350 -330 -120

Congelamento nominal Consumo Intermédio s/ PPP -300 -350 -330 -120 Melhora Saldo N.E.

Prestações Sociais -100 150 0 0

Crédito f iscal a famílias com baixos rendimentos 0 200 0 0 Piora Saldo E

Poupança prestações sociais -100 -50 0 0 Melhora Saldo E

Juros -186 -60 -65 -38

Poupanças -186 -60 -65 -38 Melhora Saldo E

Subsídios 7 -11 -33 27

Fundos Estruturais 7 -11 -33 27 Melhora Saldo E

Outra Despesa Corrente -180 -180 -90 -90

Congelamento nominal -180 -180 -90 -90 Melhora Saldo N.E.

Formação Bruta de Capital fixo 145 112 128 -176

Fundos Estruturais 280 112 128 -176 Piora Saldo E

Poupanças em Investimento -90 0 0 0 Melhora Saldo N.E.

Poupanças EPR -45 0 0 0 Melhora Saldo N.E.

Outra Despesa de Capital 56 29 29 -67

Fundos Estruturais 56 29 29 -67 Piora Saldo E

Impacto no saldo 1 490 396 460 66

Medidas 
Componente/medida 2017 2018 2019 2020
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LISTA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

AC Administração Central 

AP Administrações Públicas 

Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. 

BdP Banco de Portugal 

BPP Banco Privado Português 

CE Comissão Europeia 

CFP Conselho das Finanças Públicas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CoCo’s Instrumentos de Capital Contingente 

DEO Documento de Estratégia Orçamental 

DGO Direção-Geral do Orçamento 

E Especificado 

EPR Empresas Públicas Reclassificadas 

FEEI Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FE Fatores especiais 

FMI Fundo Monetário Internacional 

GPEARI Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais 

IGCP Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. 

ILD Implicit Liabilities and Debt 

IMI Imposto Municipal sobre Imóveis 

IMT Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

ISP Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

LEO Lei de Enquadramento Orçamental  

mM€ Mil milhões de euros 

M€ Milhões de euros 

MF Ministério das Finanças 

MLSA Minimum Linear Structural Adjustment 

N.E. Não Especificado 

Novo Banco Novo Banco S.A. 

OE Orçamento do Estado 

Oitante Oitante, S.A. 

OMP Objetivo de Médio Prazo  

p.p. Pontos percentuais 

P Previsão 

PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira 

PDE Procedimento por Défices Excessivos 

PE Programa de Estabilidade 

PEC Pacto de Estabilidade e Crescimento 

PIB Produto Interno Bruto 

PNR Programa Nacional de Reformas 

PPP Parcerias Público-Privadas 

QPPO Quadro Plurianual de Programação Orçamental 

s.p.e. Saldo primário estrutural 

TECG Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação 

UE União Europeia 

VMR Valor Mínimo de Referência 
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