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3.º da Lei n.º22/2011, de 20 de maio, que procedeu à 5.ª alteração da Lei de 
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uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Saldos, ajustamento e postura da política orçamental em 2018  

Em 2018, o défice das Administrações Públicas (AP) atingiu 0,5% do PIB retomando a 

trajetória de redução nominal observada em anos anteriores. Este resultado foi melhor do 

que o esperado pelo MF nos documentos de programação orçamental e reflete uma 

diminuição do défice em 2,5 p.p. do PIB face ao valor de 2017, que inclui um efeito de base 

decorrente da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O saldo primário 

consolidou a tendência excedentária, ao atingir um excedente de 6043 M€ em 2018 (ou 3% 

do PIB), mais do triplo do registado em 2017. 

Excluindo o efeito de medidas temporárias e não recorrentes (one-off), o saldo orçamental 

das AP atingiu o equilíbrio. Verificou-se assim em 2018 uma melhoria do saldo orçamental 

ajustado destes efeitos pontuais de 0,8 p.p. do PIB, correspondente a metade da verificada 

em 2017 (de 1,6 p.p. do PIB). Três quartos desta correção explica-se pela conjuntura 

económica favorável e pelos menores encargos com juros decorrentes das melhores 

condições de financiamento em mercado e da amortização antecipada dos empréstimos ao 

Fundo Monetário Internacional (FMI), cujo último pagamento ocorreu em dezembro de 2018. 

Com base na informação disponível e seguindo a metodologia comum da Comissão 

Europeia, corrigindo o défice orçamental dos efeitos do ciclo económico e das medidas 

temporárias e não recorrentes, o CFP estima que o défice estrutural tenha correspondido a 

0,7% do PIB em 2018. Face a 2017 este indicador melhorou 0,6 p.p. do PIB, prosseguindo 

uma trajetória de convergência para o Objetivo de Médio Prazo (OMP). Para essa melhoria 

concorreram sobretudo a redução dos encargos com juros em 0,4 p.p. do PIB, sendo os 

restantes 0,2 p.p. do PIB provenientes da melhoria do saldo primário estrutural. Com base 

nesta informação, a postura da política orçamental (discricionária) foi neutra em 2018. O CFP 

sublinha que estes cálculos são sensíveis à classificação de medidas one-off. 

Avaliação do cumprimento das regras orçamentais em 2018 

A variação estimada para o saldo estrutural cumpre a regra geral de melhoria anual prevista 

na Lei de Enquadramento Orçamental (0,5% do PIB), bem como os requisitos da vertente 

preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) e da recomendação do Conselho 

da União Europeia (UE) dirigida a Portugal para 2018. Verifica-se também um progresso 

suficiente para cumprir o critério da dívida.  

Contudo, os desenvolvimentos orçamentais em 2018 não se afiguram compatíveis com o 

cumprimento do valor de referência para a despesa. De acordo com os cálculos do CFP, o 

crescimento nominal da despesa primária líquida de medidas discricionárias e de medidas 

temporárias não recorrentes ficou acima do aumento máximo recomendado de 0,1%, 

apresentando um desvio superior ao limiar de 0,5% do PIB a partir do qual se pode assinalar 

um risco de desvio significativo (da trajetória de convergência para o OMP). Este 

incumprimento contrasta com a leitura fornecida pelo saldo estrutural, o que se explica 

sobretudo por aproximadamente dois terços da melhoria do saldo estrutural se ficarem a 

dever à diminuição dos encargos com juros que são excluídos do indicador de despesa 

primária. 
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Receita e despesa em 2018 

No ano de 2018, a receita das AP cresceu 5,5% (ou seja, 4604 M€), acelerando 1,5 p.p. face à 

variação registada em 2017. A explicar este crescimento estiveram, quer a componente da 

receita fiscal e contributiva (4219 M€ ou 5,9%), quer, pela primeira vez desde 2012, a 

componente da receita não fiscal e não contributiva (386 M€ ou 3,3%). O crescimento da 

receita fiscal justificou cerca de três quartos do aumento observado na receita fiscal e 

contributiva. A receita dos impostos diretos foi superior em 1272 M€ (mais 6,4%) ao 

verificado no ano anterior, sendo este desempenho explicado na quase totalidade pelo 

crescimento registado tanto na receita de IRS (de 704 M€ ou 5,6%), como na receita de IRC 

(de 521 M€ ou 8,3%). Nos impostos indiretos, o aumento de receita em 1831 M€ (ou seja, 

6,3%) deveu-se em mais de metade ao IVA. A receita bruta de IVA reflete o dinamismo do 

consumo, tendo a receita líquida deste imposto sido ainda beneficiada por uma diminuição 

dos reembolsos. As contribuições sociais mantiveram o crescimento verificado em 2017 

(4,9%), não obstante a maior receita obtida com as contribuições sociais efetivas que 

continuou a refletir a recuperação em curso do mercado de trabalho. Consequentemente, a 

carga fiscal aumentou 0,9 p.p. do PIB, voltando a atingir um novo máximo histórico (35,2% 

do PIB). A receita não fiscal e não contributiva beneficiou do desempenho positivo de todas 

as suas componentes, destacando-se, no entanto, o crescimento das vendas (286 M€ ou 

4,3%), que justificou cerca de três quartos do acréscimo registado nesta rubrica.  

O crescimento da receita das Administrações Públicas foi superior em 1,1 p.p. ao previsto 

pelo Ministério das Finanças no Orçamento de Estado para 2018. Este desempenho deveu-

se inteiramente ao contributo da receita fiscal e contributiva, em particular da receita fiscal 

cujo ritmo de crescimento (6,4%) foi quase três vezes superior ao previsto no OE/2018. 

No que respeita à despesa pública, o ritmo de crescimento deste agregado acelerou de 1,6% 

em 2017 para 4,4% em 2018, excluindo o efeito de base decorrente da recapitalização da 

CGD. Para essa aceleração contribuíram sobretudo duas operações relacionadas com o sector 

financeiro: o aumento de capital no Novo Banco e a execução de garantias relacionadas com 

o grupo de investidores comummente designados por “lesados do BES”, com um impacto 

global de 1072,6 M€ na despesa de capital. O crescimento da despesa corrente primária 

também acelerou para 3,3% em 2018, tendo as prestações sociais justificado quase metade 

desse crescimento. Todas as rubricas de despesa evidenciaram um aumento em relação a 

2017, com exceção das relativas a juros e subsídios. Sem o efeito de medidas temporárias e 

não recorrentes, a despesa das administrações públicas aumentou 3,5%, baixando assim o 

seu peso no PIB pelo quinto ano consecutivo, atingindo 43,4% do PIB em 2018. 

A despesa pública ficou abaixo do previsto no Orçamento dado que o desvio desfavorável 

registado na despesa de capital foi mais do que compensado por um desvio favorável na 

despesa corrente primária, no âmbito da qual apenas as despesas com pessoal ficaram acima 

da previsão inicial. A despesa de capital excedeu a verba orçamentada para 2018, sobretudo 

devido ao impacto de algumas operações que não estavam inicialmente previstas, 

relacionadas com o sector financeiro e com despesas da administração local e regional. A 

formação bruta de capital fixo foi a despesa que ficou mais aquém da previsão inicial para 

2018, tendo a respetiva taxa de crescimento sido menos de metade da que estava subjacente 

no orçamento inicial, face à execução provisória de 2017. 
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Subsectores em 2018 

A Administração Central foi o subsetor responsável pela melhoria do saldo orçamental das 

Administrações Públicas em 2018, mesmo se excluído o efeito de base decorrente da 

operação de recapitalização da CGD em 2017. Apesar de a diminuição do excedente da 

Administração Regional e Local (ARL) ter penalizado a melhoria do saldo das AP em termos 

absolutos, quando medido em percentagem do PIB, o contributo deste subsector para a 

variação do saldo orçamental foi aproximadamente nulo. Já no subsector dos Fundos de 

Segurança Social (FSS) a redução do excedente em 2018, contribuiu para um agravamento 

do défice do conjunto das Administrações Públicas em 0,2 p.p. do PIB. 

Dívida publica em 2018 

O rácio da dívida pública na ótica de Maastricht fixou-se em 121,5% do PIB, 2 p.p. abaixo da 

previsão do Orçamento do Estado para 2018 e 0,7 p.p. abaixo da previsão do Programa de 

Estabilidade 2018. Em relação ao ano anterior, o rácio da dívida diminuiu 3,3 p.p. do PIB. Para 

este resultado muito contribuiu o saldo primário (3 p.p.), seguido pelo efeito dinâmico (0,9 

p.p.) que mais do que compensou o impacto desfavorável do ajustamento défice dívida (0,6 

p.p.), influenciado essencialmente pelo comportamento dos derivados financeiros e outros 

débitos e créditos.  

No que respeita ao financiamento, o sector não residente manteve-se como o maior credor 

da República, detendo 67% do total da dívida pública. Esta estabilização resulta, por um lado, 

da ligeira diminuição da dívida ao abrigo do Programa de Assistência Económica e Financeira 

(de 23% em 2017 para 21% em 2018) explicada pelo pagamento do empréstimo do FMI e, 

por outro lado, pelas compras cumulativas realizadas ao abrigo do Public Sector Purchase 

Programme do Banco Central Europeu. No sector residente, que detém 33% da dívida, 

destaca-se o sector financeiro, que continua a deter cerca de 20% da dívida pública 

portuguesa. 
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Quadro 1 – Painel de indicadores de Finanças Públicas (em % do PIB) 

Fonte: INE, BdP e cálculos do CFP. | Nota: (i) os valores relativos aos anos de 2012 a 2018 encontram-se influenciados pelo 

efeito de medidas temporárias e não recorrentes conforme se detalha no Quadro 20 em anexo, apresentando-se no Quadro 

18, também em anexo, a conta ajustada de medidas temporárias e não recorrentes para os anos de 2017 e 2018; (ii) As 

variações foram calculadas face ao ano anterior e podem não corresponder às diferenças dos valores em percentagem do PIB 

devido a arredondamentos; (iii) A componente cíclica foi apurada de acordo com a metodologia comum da CE para as (novas) 

semi-elasticidades, tendo por base o hiato do produto decorrente das projeções macroeconómicas constantes no relatório 

do CFP “Situação e Condicionantes” de março de 2019.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Receita Total 42,9 45,1 44,6 43,8 42,8 42,7 43,5

Receita corrente 41,1 44,0 43,6 43,0 42,3 42,3 43,1

Receita fiscal 22,9 25,1 25,2 25,4 24,9 25,1 25,7

Impostos indiretos 13,9 13,7 14,2 14,5 14,7 14,9 15,3

Impostos directos 9,0 11,4 11,0 10,9 10,2 10,1 10,4

Contribuições Sociais 11,4 12,0 11,8 11,6 11,6 11,7 11,8

Vendas e outra receita corrente 6,9 6,8 6,6 6,1 5,8 5,6 5,6

Receitas de capital 1,8 1,1 1,0 0,8 0,6 0,4 0,4

Despesa Total 48,5 49,9 51,8 48,2 44,8 45,7 44,0

Despesa Primária 43,6 45,1 46,9 43,6 40,6 41,8 40,5

Despesa Corrente Primária 40,4 41,9 40,7 39,4 38,7 37,4 37,3

Consumo intermédio 5,8 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4

Despesas com pessoal 11,7 12,5 11,9 11,3 11,2 10,9 10,8

Prestações sociais 19,6 20,4 19,7 19,3 18,9 18,3 18,2

Subsídios e outra despesa corrente 3,3 3,3 3,4 3,2 3,1 2,7 2,9

Despesas de capital 3,3 3,2 6,2 4,3 1,9 4,4 3,2

Saldo primário -0,8 0,0 -2,3 0,2 2,2 0,9 3,0

Juros 4,9 4,9 4,9 4,6 4,2 3,8 3,5

Saldo global -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 -2,0 -3,0 -0,5

Medidas temporárias e não recorrentes -0,1 0,3 -3,6 -1,3 0,4 -2,2 -0,5

Saldo ajustado de medidas temporárias e n/recorrentes -5,6 -5,2 -3,6 -3,1 -2,4 -0,8 0,0

Componente cíclica -2,1 -2,2 -1,7 -0,9 -0,3 0,4 0,7

Saldo Estrutural -3,5 -3,0 -1,9 -2,2 -2,1 -1,2 -0,7

Variação anual do saldo estrutural 3,1 0,5 1,0 -0,3 0,1 0,8 0,6

Saldo Primário Estrutural 1,4 1,9 3,0 2,4 2,1 2,6 2,8

Variação anual do saldo primário estrutural 3,6 0,5 1,1 -0,6 -0,3 0,5 0,2

Dívida Pública 126,2 129,0 130,6 128,8 129,2 124,8 121,5

Variação do rácio da dívida, decomposição: 14,8 2,8 1,6 -1,8 0,5 -4,5 -3,3

Défice Primário 0,8 0,0 2,3 -0,2 -2,2 -0,9 -3,0

Efeito dinâmico ou bola de neve 10,0 3,5 2,8 -0,3 -0,4 -1,6 -0,9

Ajustamento défice-dívida 4,0 -0,6 -3,5 -1,4 3,1 -2,0 0,6

Por memória:

Taxa de juro implícita 4,2% 3,9% 3,9% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9%

Outros indicadores orçamentais

Carga fiscal 31,7 34,0 34,2 34,4 34,0 34,3 35,2

Despesa corrente 45,3 46,8 45,6 43,9 42,9 41,3 40,8

Consumo Público 18,5 19,1 18,6 18,1 17,9 17,5 17,3
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1 INTRODUÇÃO 
 

O relatório apresenta os desenvolvimentos orçamentais do sector das Administrações 

Públicas (AP) ao longo de 2018 e uma análise comparativa dessa evolução face aos objetivos 

fixados pelo Ministério das Finanças (MF) para o défice e para a dívida pública. A análise 

assenta nos dados divulgados em 26 de março de 2019 pelas seguintes fontes estatísticas: a 

primeira notificação de 2019 ao abrigo do Procedimento por Défices Excessivos (PDE) 

publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e as contas nacionais trimestrais por 

sector institucional relativas ao 4.º trimestre de 2018 publicadas pelo INE e pelo Banco de 

Portugal (BdP). Os dados subjacentes a este relatório têm caráter preliminar, estando sujeitos 

a revisões, tal como tem sucedido em anteriores trimestres. 

Os agregados orçamentais das AP objeto de análise neste relatório são apresentados em 

contabilidade nacional e sem o ajustamento dos efeitos de medidas temporárias, de medidas 

não recorrentes e de fatores especiais, exceto onde explicitamente indicado. Contudo, 

seguindo a metodologia adotada nos três relatórios anteriores, excluiu-se o impacto da 

operação de recapitalização da CGD ocorrida em 2017 para efeitos de análise da evolução 

dos desenvolvimentos orçamentais de 2018. Por não se repercutir de forma permanente nas 

necessidades de financiamento, este efeito justifica a necessidade da sua correção para uma 

melhor avaliação do esforço de consolidação. Os restantes ajustamentos são apresentados e 

justificados no texto nos casos em que forem relevantes para uma melhor avaliação do 

esforço de consolidação orçamental. 

O relatório está estruturado em quatro capítulos. A seguir ao capítulo introdutório, o 

segundo analisa a situação orçamental do sector das administrações públicas e de cada 

subsector que o compõe. Neste capítulo inclui-se ainda a análise ao ajustamento estrutural 

e à orientação da política orçamental, bem como a avaliação do cumprimento das regras 

orçamentais. No terceiro capítulo analisa-se a dívida pública, identificando-se os fatores que, 

além do défice, explicam a variação deste indicador. O quarto e último capítulo é dedicado 

à comparação entre as previsões nos diversos referenciais de programação orçamental e os 

resultados obtidos. 

A análise beneficiou de informação regularmente recebida do INE e do BdP, em contas 

nacionais (estatísticas financeiras e não financeiras), assim como de esclarecimentos 

adicionais prestados por estas entidades. Complementarmente, a Direção-Geral do 

Orçamento (DGO) disponibilizou informação através do acesso aos sistemas de informação 

orçamental e a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. prestou 

informação regular. Quanto ao subsector dos Fundos de Segurança Social, a análise assenta 

sobretudo na informação financeira recebida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social (IGFSS), continuando parcialmente em falta os dados físicos do sistema de segurança 

social solicitados pelo CFP. A todas estas entidades agradecemos a colaboração que 

continuamos a solicitar tendo em vista promover uma maior transparência das contas 

públicas. 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=348850404&DESTAQUEStema=55557&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314609953&DESTAQUEStema=55557&DESTAQUESmodo=2
https://www.bportugal.pt/publicacao/boletim-estatistico
https://www.bportugal.pt/publicacao/boletim-estatistico


2 | Evolução orçamental das Administrações Públicas 2018  Conselho das Finanças Públicas 

2 PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS ORÇAMENTAIS EM 2018 

2.1 SALDOS, AJUSTAMENTO E POSTURA DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 

A análise desta subsecção utiliza a classificação própria de medidas temporárias e não recorrentes 

adotada pelo Conselho das Finanças Públicas, que em alguns dos casos difere da considerada pelo 

Ministério das Finanças (MF) e pela Comissão Europeia (CE). No que se refere ao cálculo da componente 

cíclica do saldo orçamental, o CFP utiliza as semi-elasticidades adotadas pela CE e o hiato do produto é 

o que decorre das projeções macroeconómicas incluídas no relatório do CFP “Situação e Condicionantes” 

de março de 2019. Este recálculo é feito com base na metodologia comum da Comissão Europeia 

utilizando a versão da primavera de 2019 do programa CONV aplicado às projeções constantes naquele 

relatório. Por isso, a avaliação do saldo estrutural e respetivo ajustamento estrutural, bem como a 

avaliação da postura da política orçamental apresentada neste relatório, poderão ser diferentes das 

realizadas por aquelas instituições. 

Em 2018, a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 

0,5% do PIB, retomando a trajetória de redução nominal observada em anos anteriores. 

Este resultado, que está afetado pelo efeito líquido negativo no saldo de medidas 

temporárias e não recorrentes de 0,5% do PIB (Quadro 20), traduz uma diminuição do défice 

de 2,5 p.p. do PIB face a 2017 (Caixa 3). Esta redução é determinada em grande medida pelo 

efeito de base em 2017 relativo à operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) cujo impacto (3944 M€ ou 2% do PIB) explicou mais de dois terços das necessidades 

líquidas de financiamento naquele ano. O défice alcançado em 2018 situou-se abaixo do 

esperado pelo MF nos documentos de programação orçamental, para o que foi determinante 

o contributo do subsector da administração central (Caixa 6). O saldo apurado em 

contabilidade nacional (-0,5% do PIB) foi significativamente melhor do que o registado na 

ótica da contabilidade pública (-1,2% do PIB). Esta diferença é explicada em mais de dois 

terços pelo efeito favorável dos ajustamentos de especialização, em particular dos impostos 

e contribuições sociais, assim como o dos juros (Quadro 17). O saldo primário consolidou a 

tendência positiva de acumulação de excedentes, ao atingir 6043 M€ em 2018 (3% do PIB), 

mais do triplo do registado em 2017 (que foi de 1671 M€, o equivalente a 0,9% do PIB). 

Gráfico 1 – Saldo orçamental das administrações públicas (em % do PIB)  

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: valores apurados para efeitos do PDE; o detalhe sobre as medidas 

temporárias e não recorrentes consideradas para cálculo do saldo ajustado, pode ser consultado no 

Quadro 20, em anexo.  

https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-02-2019-pt.pdf
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Excluindo o efeito de medidas temporárias e não recorrentes (one-off), o saldo 

orçamental das AP alcançou em 2018 uma posição de equilíbrio. Esta correção traduz 

uma melhoria do saldo ajustado de 0,8 p.p. do PIB, correspondente a metade da verificada 

em 2017 (de 1,6 p.p. do PIB). A conjuntura económica favorável e os menores encargos com 

juros decorrentes das melhores condições de financiamento no mercado e da amortização 

antecipada dos empréstimos ao Fundo Monetário Internacional (FMI) foram responsáveis por 

cerca de três quartos desta correção (Gráfico 2). O restante deveu-se à ação discricionária da 

política orçamental do governo (tal como avaliada pela variação do saldo primário estrutural). 

Gráfico 2 – Do saldo de 2017 ao saldo de 2018 (em % do PIB) 

 
Fonte: INE, MF. Cálculos do CFP. Nota: O detalhe sobre as medidas temporárias e não recorrentes consideradas pode 

ser consultado no Quadro 20, em anexo; a ação discricionária do governo corresponde à variação do saldo primário 

estrutural. Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem do PIB devido a 

arredondamentos. 

Corrigido dos efeitos do ciclo económico e do impacto das medidas one-off, estima-se 

que em 2018 o défice estrutural se tenha fixado em 0,7% do PIB, reduzindo a distância 

ao Objetivo de Médio Prazo (OMP).1 Com base na informação disponível e fazendo uso da 

metodologia comunitária, estima-se que a variação do saldo estrutural em 2018 tenha sido 

de 0,6 p.p. do PIB (Gráfico 3). Esta evolução, que assegura a aproximação ao OMP, prossegue 

a redução do défice estrutural retomada em 2016, apontando, no entanto, para um menor 

ritmo de ajustamento em relação ao verificado em 2017 (de 1 p.p. do PIB).  

 

                                                   
1 Face ao publicado pelo CFP em relatórios anteriores, a estimativa do saldo estrutural para 2018 foi objeto de uma 

ligeira revisão, que não afeta a variação anual deste indicador. Neste âmbito, a estimativa do saldo estrutural para 

2018 apresentada no Relatório “Situação e Condicionantes” de março 2019 reflete atualização do programa CONV 

da versão do outono de 2018 para a da primavera e 2019. Em relação ao considerado pelo CFP na análise ao 

PE/2019, a diferença reflete um diferente hiato do produto resultante aplicação do programa CONV (versão da 

primavera de 2019) às previsões do MF, que diferem das projeções do CFP no Relatório “Situação e Condicionantes” 

de março 2019. 

https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-02-2019-pt.pdf
https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-02-2019-pt.pdf
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Gráfico 3 – Saldo estrutural: ajustamento entre 2013 e 2018 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: Estimativa efetuada tendo por base a metodologia comum da Comissão 

Europeia e condicional à informação disponível para o cálculo do hiato do produto, que se encontra, por 

construção, sujeita a revisões, com particular incidência no período contemporâneo e na sua vizinhança. O 

valor do objetivo de médio prazo aplicável até 2019 é de 0,25% do PIB. O valor mínimo para o OMP foi 

revisto em 2019 para um saldo estrutural equilibrado, aplicando-se a partir de 2020, uma vez que o Governo 

português reviu implicitamente o OMP em conformidade com o novo valor mínimo no PE/2019.  

O esforço orçamental estimado para 2018 continua a beneficiar sobretudo do 

contributo favorável dos encargos com juros, à semelhança dos três anos anteriores. 

Dois terços do progresso estimado na variação do saldo estrutural devem-se à redução dos 

encargos com juros (Gráfico 4). O restante terço (melhoria de 0,2 p.p. do saldo primário 

estrutural), que teoricamente é atribuído à ação governativa, está influenciado neste ano pelo 

efeito positivo de receitas inesperadas (revenue windfalls), à semelhança dos dois anos 

anteriores. Estas receitas não decorrem diretamente dos desenvolvimentos cíclicos da 

economia, mas antes de dois efeitos:  

i. dos ganhos de receita fiscal que resultam da evolução de alguns impostos acima do 

crescimento da sua base macroeconómica (Caixa 4);  

ii. dos ganhos ao nível da receita não fiscal e não contributiva, que nestes últimos anos, 

refletem a maior expressão de dividendos do Banco de Portugal, cujo contributo 

positivo para a variação anual do saldo primário estrutural em 2017 e 2018 

representou 0,1 p.p. do PIB, em cada um dos anos.  

Analisando o período de 2016 a 2018, verifica-se que, em termos cumulativos, a melhoria 

estimada para o saldo estrutural foi 1,5 p.p. do PIB. O contributo favorável dos juros justifica 

cerca de três quartos desse progresso, que contrasta com o registado no período 2010-2014 

correspondente ao Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF). Nesta fase os 

juros deram um contributo negativo para a consolidação orçamental, que assentou 

exclusivamente numa melhoria do saldo primário estrutural (Caixa 1). 
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Gráfico 4 – Esforço Orçamental no período 2016-18 (em p.p. do PIB) 

Anual   Cumulativo  

  

Fonte: INE, MF. Cálculos do CFP. Notas: Os valores encontram-se expurgados do efeito do ciclo e do efeito de medidas 

temporárias e medidas não recorrentes (ver Quadro 20). As variações podem não corresponder necessariamente às somas 

dos valores em pontos percentuais do PIB devido a arredondamentos. 

A orientação da política orçamental foi neutra em 2018, o que sugere um 

abrandamento do processo de consolidação orçamental. Esta avaliação é sensível à 

classificação de medidas one-off. A variação do saldo primário estrutural (saldo estrutural 

excluindo a despesa com juros) conjuntamente com a variação do hiato do produto 

permitem aferir a natureza restritiva ou expansionista da política orçamental discricionária. 

Em 2018, a variação positiva do saldo primário estrutural (0,2 p.p. do PIB) realizada no 

contexto de melhoria da conjuntura económica (variação positiva do hiato do produto em 

0,4 p.p. do PIB potencial) foi inferior em mais de metade à estimada para 2017 (0,5 p.p. do 

PIB). Este resultado, apesar de continuar a apontar para uma melhoria dos indicadores 

estruturais, sugere que o progresso de consolidação orçamental tenha desacelerado em 2018 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Política orçamental e posição cíclica [2012-2018] 

 
Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Nota: (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 traduz a diferença entre as taxas de crescimento do PIB e do PIB potencial. 
(iii) O CFP considera que a orientação da política orçamental é restritiva se o rácio do saldo primário 

estrutural registar uma melhoria anual de, pelo menos, 0,25 p.p. do PIB potencial e é expansionista 

se essa proporção se deteriorar em pelo menos 0,25 p.p. do PIB. Caso a variação esteja entre -0,25 

p.p. do PIB e +0,25 p.p. do PIB a política orçamental é considerada neutra. 
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Caixa 1 – O contributo dos encargos com juros no esforço orçamental 

A evolução recente dos encargos com os juros tem-se mostrado um elemento determinante na explicação do esforço 

orçamental. Contudo esse contributo nem sempre favoreceu as contas públicas. Ao longo dos primeiros oito anos 

desta década, o esforço orçamental realizado por Portugal foi marcado por dois períodos distintos: um primeiro que 

abrange o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF); e um segundo que reflete a condução da política 

orçamental num contexto pós-programa de ajustamento. 

Os anos de 2010 a 2014 foram aqueles em que o esforço orçamental foi o mais elevado. O saldo estrutural apresentou 

uma melhoria de 6,6 p.p. do PIB (passando de -8,6% do PIB em 2010 para -1,9% em 2014). O contributo do saldo 

primário estrutural foi decisivo para essa melhoria (variação positiva de 8,6 p.p. do PIB) e suficiente para absorver o 

contributo desfavorável dos encargos com juros no PIB. Nesse período, o peso dos encargos com juros no PIB 

aumentou de 2,9% em 2010 para 4,9% em 2014.  

Concluído o programa de ajustamento (junho de 2014), sucedeu-se o regresso ao financiamento em mercado, 

acompanhado a partir de março de 2015 pelo programa de compra de ativos (Public Sector Purchase Programme) do 

Banco Central Europeu, de que Portugal passou a beneficiar. Estes desenvolvimentos favoreceram o início de uma 

prolongada descida das taxas de juro nos diferentes prazos e instrumentos financeiros.  

Gráfico 6 – Esforço orçamental durante e após o programa de ajustamento [2010-2018] 

 
Fonte: INE, MF. Cálculos do CFP. Notas: O esforço estrutural/esforço estrutural sem juros é 

medido pela variação do saldo estrutural/saldo estrutural primário. Os valores encontram-

se expurgados do efeito do ciclo e do efeito de medidas temporárias e medidas não 

recorrentes (ver Quadro 20). As variações podem não corresponder necessariamente às 

somas dos valores em pontos percentuais do PIB devido a arredondamentos. 

Neste novo contexto, os encargos com o serviço da dívida ao longo do período 2014-2018 reduziram-se em 1,5 p.p. 

para 3,5% do PIB. Esta evolução refletiu não apenas os menores custos de financiamento no mercado para novas 

emissões de dívida, mas também o impacto dos reembolsos antecipados ao FMI, tendo último pagamento do 

empréstimo àquela instituição ocorrido em dezembro de 2018.  

Este contributo favorável dos encargos com juros contrasta e substitui aquele que foi dado pelo esforço estrutural sem 

juros durante os anos 2010-2014 (Gráfico 6). No período pós programa de ajustamento, o contributo dos juros foi 

decisivo para o esforço orçamental, justificando a redução de 1,2 p.p. do PIB do défice estrutural.  

Em termos de dimensão do ajustamento orçamental, o progresso realizado após o programa representou 

aproximadamente um quinto do efetuado no período de vigência do PAEF, em que o esforço orçamental foi 

prejudicado por um aumento dos encargos com juros. 
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2.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ORÇAMENTAIS 

No âmbito da vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), a avaliação da situação 

das finanças públicas de Portugal passou a estar sujeita ao cumprimento de determinados requisitos. 

Neste contexto, desde o exercício orçamental de 2017 (após o encerramento do procedimento por défices 

excessivos) que Portugal deve assegurar: 1) a manutenção do saldo orçamental superior a -3% do PIB; 2) 

a realização de progressos suficientes que garantam o ajustamento estrutural necessário para o 

cumprimento do objetivo de médio prazo (OMP); e 3) o cumprimento da regra transitória de dívida 

pública. A aferição do cumprimento destes requisitos determina que a avaliação do ajustamento 

estrutural seja efetuada com base no indicador do saldo estrutural e do indicador do benchmark da 

despesa.2 Nos casos em que um destes indicadores aponte para um desvio significativo face ao 

ajustamento recomendado, a avaliação global a realizar pela Comissão (overall assessment) é 

fundamental para determinar o cumprimento das regras orçamentais. No que respeita à regra transitória 

da dívida que vigora no período de 2017-2019, a aferição do seu cumprimento depende dos progressos 

de redução do rácio da dívida que venham a realizar-se naquele triénio. Estes progressos serão avaliados 

anualmente, tanto de forma ex ante como ex post, comparando-os com um ajustamento estrutural linear 

mínimo (MLSA, na sigla em inglês) que tem em conta o efeito do ciclo económico e o padrão de referência 

para a redução da dívida.  

Em julho de 2017, a recomendação do Conselho da União Europeia (UE) estabeleceu 

que Portugal tomasse medidas no sentido de garantir a sustentabilidade da correção 

do défice excessivo, bem como de realizar um esforço orçamental significativo em 2018 

em linha com os requisitos da vertente preventiva do PEC. No contexto desta 

recomendação3, o Conselho considerou que: “Em 2018, em virtude da situação orçamental, 

e nomeadamente do nível da dívida, é de esperar que Portugal venha a fazer novo 

ajustamento para se aproximar do objetivo orçamental de médio prazo de um excedente 

estrutural de 0,25 % do PIB. Segundo a matriz acordada no âmbito do Pacto de Estabilidade 

e Crescimento, esse ajustamento traduz-se na exigência de assegurar uma taxa de 

crescimento nominal das despesas primárias líquidas da administração pública não superior 

a 0,1 % em 2018. Isto corresponderia a um ajustamento estrutural de pelo menos 0,6% do 

PIB”. A respeito da dívida pública, o Conselho da UE recomendou ainda “usar as receitas 

extraordinárias para acelerar a redução do nível da dívida pública”. 

Em 2018, a melhoria estimada do saldo estrutural (0,6 p.p. do PIB) cumpre o ritmo de 

ajustamento estrutural recomendado pelo Conselho da UE.4 Esta evolução garante não 

apenas o cumprimento da regra geral de melhoria anual do saldo estrutural previsto na Lei 

                                                   
2 A avaliação do ritmo de ajustamento depende não apenas de uma melhoria do saldo estrutural, que no caso 

português é de 0,6 p.p. do PIB, mas também da compatibilidade do progresso desse indicador com uma trajetória 

sustentável da despesa, medida em termos da variação nominal da despesa primária líquida (corrigida) que tem 

de ser inferior à taxa de referência de crescimento a médio prazo do PIB potencial deduzido de uma margem de 

convergência para o OMP. 

3 Recomendação do Conselho da União Europeia COM (2018) 421 final, de 11 de julho de 2017 relativa ao Programa 

Nacional de Reformas para 2017 e que emite um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de 

Portugal para 2017.  

4 Considerando a metodologia de avaliação ex post utilizada pela Comissão Europeia que mantém inalterada a 

posição cíclica da economia (princípio do freezing), ou seja, toma como fixo o hiato do produto para os anos de 

2017 e 2018 subjacentes às previsões da CE divulgadas respetivamente à época na primavera de 2016 e 2017, bem 

com as medidas por esta classificadas como one-off, a variação do saldo estrutural aponta para uma melhoria de 

0,6 p.p. do PIB.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0809(21)&from=EN
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de Enquadramento Orçamental (0,5% do PIB), como também o estabelecido no PEC 

(Gráfico 3). Este resultado permite igualmente um progresso suficiente no cumprimento do 

critério da dívida. A presente estimativa para a variação do saldo estrutural é melhor do que 

a que foi submetida à avaliação das autoridades europeias, por ocasião da apreciação do 

plano de orçamento para 2019 (Draft Budgetay Plan 2019). Isto porque a estimativa para 

2018 do MF subjacente àquele documento apontava para uma variação do saldo estrutural 

de apenas 0,4 p.p. do PIB, uma melhoria insuficiente que implicava a existência de um desvio 

de 0,2 p.p. do PIB face ao ajustamento estrutural mínimo recomendado.  

Não obstante o progresso estimado para o saldo estrutural, a execução orçamental em 

2018 não se mostra compatível com o cumprimento do valor de referência (benchmark) 

para a despesa primária líquida. De acordo com a informação disponível, ainda que 

preliminar, o crescimento nominal estimado do agregado modificado de despesa primária 

líquida de medidas discricionárias e de medidas temporárias não recorrentes, calculado pelo 

CFP, é de 5,0% em 2018 (Caixa 2). Este valor excede o aumento máximo recomendado de 

0,1%, a taxa de referência aplicável à despesa, para 2018, o que conduz, pela aplicação da 

metodologia comunitária, a um desvio do crescimento estimado daquela despesa primária 

de -1,8 p.p. do PIB nesse ano. Este resultado, que já exclui o efeito das medidas temporárias 

e não recorrentes, corresponde a um desvio superior ao limite máximo de -0,5% do PIB, o 

que aponta para um risco de desvio significativo em 2018. A natureza desse desvio  

mantém-se, mesmo considerando a média dos anos de 2017 e 2018 (de -1,2 p.p. do PIB), o 

que determina a necessidade de uma avaliação global. 

Diversos fatores contribuem para que a variação do saldo estrutural e o indicador de 

despesa primária conduzam a diferentes conclusões quanto ao cumprimento do 

ajustamento orçamental requerido pelas regras orçamentais. Embora o saldo estrutural 

seja o indicador que primeiro foi adotado pela CE no âmbito da avaliação do cumprimento 

dos requisitos estabelecidos pela vertente preventiva do PEC, a sua leitura enquanto medida 

do esforço orçamental tem sido influenciada positivamente por ganhos que não dependem 

da ação discricionária do governo. Neste domínio, destacam-se dois factos que beneficiaram 

a variação do saldo estrutural em 2017 e 2018: a decrescente despesa com juros e os ganhos 

anormais na receita que decorrem de uma maior resposta deste agregado ao ciclo 

económico (revenue windfalls, na expressão inglesa - Caixa 4). Ao contrário, o indicador de 

despesa, por excluir os juros e não captar os ganhos inesperados na receita, tem sido 

apontado pela CE como sendo aquele que fornece a melhor indicação sobre a posição 

orçamental subjacente.5 Acresce que o Conselho ECOFIN deu o seu acordo, em 6 de 

dezembro de 2016, a uma maior enfâse ao indicador de despesa na vertente preventiva do 

PEC.6 A principal desvantagem deste indicador reside no facto do crescimento do PIB 

potencial a médio prazo  relevante para o seu cálculo corresponder a uma média de 10 anos, 

que está negativamente influenciada pela recente crise financeira e de dívida soberana. Tal 

                                                   
5 Acresce ainda que o investimento público assegurado por financiamento nacional é alisado através de uma média 

simples de quatro anos, contrariamente ao que se procede na análise da variação do saldo estrutural, em que o 

impacto incide no ano de referência. 

6 “Improving the predictability and transparency of the SGP: A stronger focus on the expenditure benchmark in the 

preventive arm”, opinion of the Economic and Financial Committee endorsed by the ECOFIN on 6 December 2016. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14814-2016-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14814-2016-INIT/en/pdf
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circunstância tende a penalizar as séries cronológicas, introduzindo uma inconsistência com 

o cálculo do saldo estrutural que assenta na estimativa de produto potencial para 2018.7,8 

Adicionalmente, por Portugal ainda não ter atingido o OMP, a margem de convergência 

aplicável, ao reduzir o valor da taxa de referência do agregado de despesa, pressupõe 

implicitamente que a convergência para o OMP seja feita pelo lado da despesa primária ou 

por acréscimos discricionários de receita, o que contrasta com a evolução dos anos mais 

recentes.    

Caixa 2 – Aferição do cumprimento da regra de despesa (Expenditure Benchmark) 

A aferição do cumprimento da regra resulta do algoritmo de cálculo adotado pela Comissão Europeia (CE). A 

informação utilizada pelo CFP para o cálculo do desvio sustenta-se na estimativa provisória e preliminar apurada pelas 

autoridades estatísticas nacionais respetivamente para os anos de 2017 e 2018, bem como, nos dados da CE constantes 

das previsões da primavera de 2017 e 2018. O presente exercício insere-se no âmbito de uma avaliação ex post que 

tem por objetivo indicar a existência ou não de desvio significativo. Os quadros seguintes apresentam os passos para 

o cálculo que determinam a verificação do cumprimento da regra conforme descrita na Caixa CFP – Benchmark da 

despesa.  

Cálculo da despesa agregada corrigida:  Utiliza informação de algumas das componentes da despesa e receita das 

administrações públicas subjacentes à estimativa para 2017 e 2018 apuradas pelas autoridades estatísticas, exceto o 

montante das medidas temporárias e não recorrentes que segue a classificação do CFP (Quadro 20, em anexo). 

Quadro 2 – Cálculo da despesa agregada corrigida (despesa primária líquida em mil M€) 

  

Fonte: INE e CE. Cálculos do CFP. Nota: A despesa cíclica com subsídios de desemprego utiliza o recálculo da NAWRU efetuada 

pelo CFP de acordo com metodologia comum da CE.       

Cálculo da taxa de referência: Utiliza a informação da CE constante nas previsões da primavera de 2016 e 2017 

relativas: (i) à taxa média de crescimento do produto potencial a 10 anos; (ii) deflator do PIB; (iii) Despesa primária em 

rácio do PIB. 

 

                                                   
7 A este respeito, a última avaliação realizada pelas autoridades europeias (Plano de Orçamento para 2019) 

considerou como referência para o crescimento da despesa primária líquida a taxa de crescimento do PIB potencial 

a médio prazo decorrente das previsões do outono de 2018 da Comissão para o mesmo período de referência 

(2012-2021), eliminando o impacto dos anos mais afetados pela crise (2012 a 2014).  

8 Um horizonte temporal de 10 anos coloca a média de crescimento do PIB potencial abaixo do crescimento 

potencial do PIB subjacente ao saldo estrutural para 2018. 

CÁLCULO DA DESPESA AGREGADA CORRIGIDA Fórmulas 2017 2018

Despesa das Administrações públicas (1) 88,9 88,6

Juros (2) 7,4 7,0

Despesa pública em programas da UE cobertos por receita proveniente de fundos da UE  (3) 1,0 1,2

Formação Bruta de Capital Fixo coberta por financiamento nacional (4) 3,1 3,4

Média Anual da Formação Bruta de Capital Fixo entre t-3 e t (5) 2,6 2,9

Despesa cíclica com subsídios de desemprego (6) -0,1 -0,2

Total de medidas discricionárias da receita (MDR) (7) -0,1 -0,3

Medidas temporárias e não recorrentes da receita (8) 0,1 0,2

Medidas temporárias e não recorrentes da despesa (9) -4,3 -1,1

Medidas temporárias e não recorrentes (10)=(8)+(9) -4,2 -1,0

Total de medidas discricionárias da receita (MDR)  líquidas de medidas temp. e não recorr. (11)=(7)-(8)+(8) t-1 0,6 -0,4

Despesa agregada corrigida (nominal) (12)=(1)-(2)-(3)-(4)+(5)-(6) 80,0 80,2

Despesa agregada corrigida excl. medidas temp. e não recorr. (nominal) (13)=(12)+(9) 75,7 79,1

Despesa agregada corrigida excl. MDR (14)=(12)-(7) 80,1 80,5

Despesa agregada corrigida excl. MDR, líquida de med. temp. e não recorrentes (nominal) (15)=(13)-(11) 75,2 79,5

Crescimento anual da despesa pública líquida em % (nominal) (16)=100*[(14)-(12)t-1]/(12)t-1 8,3 0,6

Crescimento anual da despesa pública líq. excl. med. Temp. e não recorr. Em % (nominal) (17)=100*[(15)-(13)t-1]/(13)t-1 1,6 5,0

https://www.cfp.pt/pt/caixas/financas-publicas/benchmark-da-despesa-expenditure-benchmark
https://www.cfp.pt/pt/caixas/financas-publicas/benchmark-da-despesa-expenditure-benchmark
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Quadro 3 – Cálculo da taxa de referência do benchmark da despesa 

 

Fonte: CE. Cálculos do CFP. Nota: SF Ano (n-1) significa Spring Forecast da CE relativo ao ano anterior ao da informação 

em análise, ou seja, a análise do ano de 2018 utiliza a previsão da primavera de 2017 (SF 2017).    

Aferição do cumprimento da regra: Exercício que procede à comparação do resultado obtido por cada um dos 

indicadores acima identificados de forma a apurar o desvio e a distância do mesmo face ao limite máximo estabelecido 

de -0,5 p.p. do PIB num ano, ou cumulativamente em dois anos consecutivos.  

Quadro 4 – Aferição do benchmark da despesa 

  

 

Fonte: MF e CE. Cálculos do CFP.  Nota: A menor magnitude do desvio em 2018 (-0,2 p.p. do PIB) reflete o efeito de base 

favorável que se produz nesse ano resultante sobretudo do impacto na despesa da operação de recapitalização da CGD 

ocorrida em 2017. Expurgando os efeitos de medidas temporárias, o desvio em 2018 é de -1,6 p.p. do PIB.    

 

Caixa 3 – Evolução intra-anual do saldo orçamental 

A comparação homóloga dos desenvolvimentos orçamentais em 2018 está afetada pelo impacto da operação de 

recapitalização da CGD ocorrida no 1.º trimestre de 2017. Esta operação, que elevou a despesa de capital das AP em 

3944 M€, contribuiu amplamente para o importante efeito de base no défice de 2017. Ainda assim, no conjunto do 

ano, a redução nominal do défice das AP (em 4853 M€) assentou sobretudo no contributo positivo da receita 

(+4604 M€), em particular da receita fiscal e contributiva. Apesar de a despesa de capital observar uma diminuição 

homóloga, que muito se deve ao efeito base da referida operação de recapitalização da CGD, o aumento da despesa 

corrente primária anulou este contributo, tendo a diminuição global da despesa (-249 M€) beneficiado da redução da 

despesa com juros (Gráfico 7). 

Na sequência destes desenvolvimentos, a evolução homóloga no 1.º trimestre de 2018 reflete o efeito base já referido, 

pelo que a despesa de capital foi o agregado que mais contribuiu para a melhoria homóloga da despesa e do saldo 

orçamental naquele trimestre. Este contributo passou a ser negativo ao longo dos trimestres seguintes, em particular 

no 2.º trimestre, devido ao impacto da recapitalização do Novo Banco por ativação do mecanismo de capital 

contingente e ao pagamento resultante da sentença judicial desfavorável ao Município de Lisboa, a que acresceu a 

aceleração da despesa de investimento observada no mesmo trimestre. A despesa corrente primária apresentou 

sempre um contributo negativo para o saldo, particularmente visível no 4.º trimestre. Neste último trimestre, o aumento 

da despesa corrente primária decorreu sobretudo do acréscimo homólogo da despesa com prestações sociais e com 

pessoal. Estas duas rubricas da despesa são penalizadas na comparação homóloga do último trimestre com o do ano 

anterior pela alteração do regime de pagamento do subsídio de Natal ocorrida em 2018. De facto, enquanto em 2018 

este subsídio foi integralmente pago no último trimestre do ano, em 2017 apenas metade foi pago nesse período, 

tendo os restantes 50% sido pagos em regime de duodécimos (ou seja, 62,5% deste abono foram pagos nos últimos 

três meses de 2017). No último trimestre de 2018, acresceu ainda um maior impacto orçamental do processo de 

descongelamento de carreiras. 

CÁLCULO DA TAXA DE REFERÊNCIA APLICÁVEL DO BENCHMARK DA DESPESA Fórmulas 2017 2018

Taxa de referência aplicável do Benchmark da despesa (real) (18)=(19) - (20) -1,4 -1,3

Média geométrica da taxa de crescimento do Produto Potencial de 10 anos  (real) (19) 0,0 0,2

SF 2016 | Ano 2017 com base no horizonte [2011 - 2020] 0,0

SF 2017 | Ano 2018 com base no horizonte [2012 - 2021] 0,2

Margem de convergência recalibrada (20)=(21) X (22) 1,4 1,5

Margem de convergência (21)= 50 / (22) 1,2 1,2

Despesa primária do (Ano n-1) em % PIB com base no SF Ano (n-1) (22) 42,2 40,8

Ajustamento minimo recomendado > = 0,6 (23) 0,6 0,6

(24) 1,6 1,4

Taxa de referência aplicável do Benchmark da despesa (nominal) (25)=[(1+(18)/100)*(1+(24)/100)-1]x100 0,1 0,1

Deflator do PIB ( variação %)  | Avaliação do Ano com base no SF (n-1) 

DESVIO DO BENCHMARK DA DESPESA AJUSTADO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E NÃO RECORR. Fórmulas 2017 2018

Desvio no ano t (em mil milhões de euros) (26)=[(8)-(17)]/100*(13) t-1 -1,1 -3,6

PIB nominal (em mil milhões de euros) (27) 194,6 201,6

Desvio no ano t (em % do PIB), se negativo é um excesso face à taxa de referência da despesa (28)=(26)/(27)*100 -0,5 -1,8

Desvio médio entre t-1 e t (em % do PIB) (29)=Média[(28) t-1 ;(28)] -1,2

DESVIO DO BENCHMARK DA DESPESA Fórmulas 2017 2018
Desvio no ano t (em mil milhões de euros) (30)=[(8)-(16)]/100*(12) t-1 -5,9 -0,4
PIB nominal (em mil milhões de euros) (31) 194,6 201,6
Desvio no ano t (em % do PIB), se negativo é um excesso face à taxa de referência da despesa (32)=(30)/(31)*100 -3,0 -0,2

Desvio médio entre t-1 e t (em % do PIB) (33)=Média[(32) t-1 ;(32)] -1,6
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Gráfico 7 – Contributo da receita e da despesa para a variação do saldo global (em M€) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: As variações negativas (positivas) da despesa 

correspondem a um contributo positivo (negativo) para as variações do saldo. 

Excluindo o efeito das medidas temporárias e não recorrentes na despesa (Quadro 19), verifica-se que foi no 4.º 

trimestre de 2018 que a despesa mais cresceu em termos homólogos (Gráfico 8). A redução da despesa com juros, 

ainda que beneficiando o saldo orçamental, não foi suficiente para atenuar o aumento da despesa primária das AP ao 

longo do ano. A diferente repartição do pagamento do subsídio de Natal em 2018 beneficiou a comparação homóloga 

das componentes com maior peso na despesa pública. Até setembro, as despesas com pessoal e prestações sociais 

registavam no conjunto uma variação homóloga negativa. 

Gráfico 8 – Contributo da receita e da despesa para a variação do saldo global, em termos 

ajustados (em M€) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: 1. As variações negativas (positivas) da despesa 

correspondem a um contributo positivo (negativo) para as variações do saldo. O detalhe 

sobre as medidas temporárias e não recorrentes consideradas para efeitos de cálculo do 

saldo ajustado pode ser consultado no Quadro 19, em anexo. 

O contributo da receita para a variação do saldo orçamental, com exceção do 1.º trimestre de 2018, foi sempre positivo 

ao longo do ano, em particular no 3.º trimestre. Ainda que este trimestre tenha beneficiado da receita de capital 

decorrente da recuperação da garantia do BPP (166 M€, medida de caráter temporário e não recorrente), foi mais 

determinante o crescimento homólogo da receita fiscal, ancorado na dissipação de efeitos negativos ocorridos nos 

trimestres anteriores na receita de diversos impostos1, bem como na diminuição acentuada dos reembolsos de IVA 

neste período (Gráfico 12). A receita de contribuições sociais contribuiu positivamente para a melhoria do saldo no 

decurso do ano, associada à recuperação dos indicadores do mercado de trabalho, com maior impacto no 4.º trimestre, 

tendo em conta o efeito positivo adicional na receita contributiva resultante do aumento das despesas com pessoal 

das AP neste período. Apesar do desempenho negativo no 1.º trimestre de 2018, a receita não fiscal e não contributiva 

acabou por favorecer no resto do ano a redução do défice orçamental, para o que muito contribuíram as vendas e a 

já referida recuperação da garantia do BPP (cerca de dois quintos do contributo positivo da receita não fiscal e não 

contributiva decorreram desta medida). 

_________________________ 

1 – Antecipação do pagamento dos reembolsos de IRS no 1.º trimestre, menor receita de autoliquidações do IRC no 2.º trimestre e 

impacto negativo da alteração efetuada no regime do IVA alfandegário no 1.º semestre. 
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2.3 ANÁLISE DA RECEITA  

Em 2018, o crescimento da receita total das AP acelerou pelo segundo ano consecutivo. 

A receita das AP cresceu 5,5% em 2018, acelerando 1,5 p.p. face ao valor registado em 2017 

e 4,1 p.p. quando comparada com a taxa de crescimento observada em 2016. Deste modo, a 

receita total atingiu 87 714 M€, mais 4604 M€ do que o montante arrecadado no ano de 

2017. A explicar este crescimento estiveram, quer a componente da receita fiscal e 

contributiva (4219 M€), quer, pela primeira vez desde 2012, a componente da receita não 

fiscal e não contributiva (386 M€). O crescimento da receita fiscal justificou cerca de três 

quartos do aumento da receita fiscal e contributiva, enquanto o crescimento das vendas e 

outra receita corrente deu o contributo maioritário para a variação positiva registada na 

receita não fiscal e não contributiva (de 84%).  Em 2018, o peso da receita total das AP atingiu 

43,5% do PIB, aumentando 0,8 p.p. face ao ano anterior, o que traduz um crescimento da 

receita acima da taxa de variação anual do produto nominal (3,6%).  

Gráfico 9 – Contributos para a taxa de variação homóloga da receita (em p.p.)  

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: tvh designa taxa de variação homóloga. Os valores 

encontram-se influenciados pelo efeito de medidas temporárias e não recorrentes conforme se 

detalha no Quadro 19. 

A receita fiscal registou um crescimento (6,4%) superior ao verificado em 2017 (de 

5,1%), impulsionado tanto pelo desempenho dos impostos diretos como pelos 

impostos indiretos. A justificar o crescimento da receita fiscal em 2018 esteve a variação 

anual registada tanto nos impostos indiretos (6,3%) como nos impostos diretos (6,4%), tendo 

as suas taxas de variação face a 2017 acelerado, respetivamente, 0,1 p.p. e 3 p.p.. Em termos 

nominais, a receita fiscal atingiu 51 864 M€, com o crescimento anual de 3103 M€ a ser 

explicado em cerca de 60% pelo aumento da tributação indireta (1831 M€). 
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Gráfico 10 – Evolução da receita fiscal das administrações públicas  

Contributos para a tvh da receita fiscal (p.p. e %) Contributos para a tvha da receita fiscal (p.p. e %) 

  

Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Notas: tvh designa taxa de variação homóloga e tvha designa taxa de variação 

homóloga acumulada.  

O crescimento dos impostos diretos deveu-se ao bom desempenho de todos os 

impostos desta categoria. Em 2018, a receita proveniente da tributação direta cresceu 6,4%, 

para o que contribuíram os incrementos de 8,3% registados ao nível do IRC e de 5,6% tanto 

do IRS como dos outros impostos diretos. Em termos nominais, a receita dos impostos 

diretos ascendeu a 20 991 M€, um resultado que foi superior em 1272 M€ ao verificado no 

ano anterior. Este aumento foi explicado, na sua quase totalidade, pelo crescimento registado 

tanto na receita de IRS (704 M€) como na receita de IRC (521 M€). O crescimento da receita 

de IRC traduziu, essencialmente, os incrementos registados nos pagamentos por conta (432 

M€ ou 12,2%) e nos pagamentos adicionais por conta (152 M€ ou 33,3%). O aumento anual 

desta última componente reflete, em parte, a subida da taxa para empresas com lucros 

tributáveis superiores a 35 M€, previsto no OE/2018. 

Gráfico 11 – Evolução da receita de IRS, em contas nacionais 

Variação homóloga da receita de IRS (M€) Peso dos reembolsos na receita bruta (%)  

  
Fonte: INE e AT. Cálculos do CFP. | Notas: Os valores em contas nacionais foram estimados pelo CFP com base nos dados 

da AT. No gráfico da esquerda, uma variação homóloga negativa/positiva dos reembolsos favorece/penaliza a variação 

da receita cobrada líquida. 

A receita líquida de IRS cresceu 5,6% em 2018, resultado, em parte, da evolução positiva 

das remunerações (5%). Em termos absolutos, a receita líquida de IRS aumentou 704 M€, 

refletindo o comportamento favorável da receita bruta (+745 M€) consideravelmente 

superior ao aumento dos reembolsos (41 M€). O incremento anual registado na receita bruta 

do imposto deveu-se, em cerca de metade, ao crescimento registado ao nível das retenções 

na fonte proveniente dos rendimentos do trabalho (374 M€ ou 3,9%) e, em menor dimensão, 

ao aumento verificado nas notas de cobrança (258 M€ ou 19,2%), nas retenções na fonte 
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provenientes de pensões (69 M€ ou 2,6%) e nas retenções na fonte de rendimentos prediais 

(24 M€ ou 8,8%). Estes acréscimos mais do que compensaram as quedas registadas quer ao 

nível das retenções na fonte associadas aos rendimentos de capital (-16 M€ ou -1,8%), quer 

ao nível das retenções na fonte da sobretaxa de IRS (-72 M€ ou -99,9%). Estes decréscimos 

continuaram a evidenciar as baixas taxas de juro vigentes, bem como a extinção total da 

sobretaxa de IRS. 

Quadro 5 – Receita Fiscal das administrações públicas em contabilidade nacional (em M€)  

 
Fonte: INE, MF e AT. Cálculos do CFP. | Notas: Valores não ajustados de medidas temporárias. A desagregação dos 

impostos indiretos e impostos diretos é da exclusiva responsabilidade do CFP, correspondendo ao cálculo em contas 

nacionais efetuado pelo CFP com base nos dados na ótica de caixa da AT. O Adicional ao Imposto Municipal de Imóveis 

(AIMI) está incluído na rubrica dos “Outros impostos indiretos”. 

Em 2018, o crescimento dos impostos indiretos (6,3%) assentou maioritariamente no 

contributo da receita do IVA. A receita líquida dos impostos indiretos registou, em termos 

absolutos, um crescimento de 1831 M€, dos quais 1040 M€ (cerca de 57%) se deveram ao 

bom desempenho da receita líquida de IVA. Os restantes impostos indiretos evidenciaram 

variações homólogas positivas, destacando-se o crescimento dos outros impostos indiretos 

(457 M€ ou 12%)9, do IMI (68 M€ ou 4,6%), e do IMT (167 M€ ou 20,1%). O aumento da 

receita do IMT reflete a manutenção do forte dinamismo do mercado imobiliário ao longo 

de 2018. 

O crescimento da receita líquida de IVA (6,2%) justificou cerca de um terço do aumento 

da receita fiscal em 2018. Em termos nominais, a receita líquida de IVA cresceu 1040 M€, 

sendo responsável por 33,5% do aumento verificado na receita fiscal e por 22,6% do 

incremento da receita total das AP. Para este aumento contribuiu não só o crescimento da 

receita bruta de IVA em 836 M€ (3,7%), que traduz a evolução favorável do consumo privado 

nominal (3,8%), mas também a redução do volume de reembolsos pagos em 2018 (-204 M€ 

                                                   
9 O crescimento dos outros impostos indiretos é explicado em mais de metade pelos aumentos registados no 

imposto de selo, no imposto do jogo e na receita com as licenças de emissão de gases com efeito de estufa. 

2017 2018 M€
Ctvh 
(p.p.)

M€
Ctvh 
(p.p.)

M€
Ctvha 
(p.p.)

M€ Tvh %
Ctvh 
(p.p.)

M€ Tvh %
Ctvha 
(p.p.)

RECEITA FISCAL 48 761 51 864 599 5,8 605 2,9 2 183 6,1 920 7,1 7,1 3 103 6,4 6,4

Imp. Indiretos 29 042 30 873 499 4,8 715 3,4 1 277 3,6 555 7,4 4,3 1 831 6,3 3,8

IVA 16 809 17 850 243 2,3 319 1,5 728 2,0 312 7,0 2,4 1 040 6,2 2,1

IECs 5 337 5 425 98 0,9 35 0,2 -25 -0,1 114 9,1 0,9 89 1,7 0,2

ISP 3 497 3 548 34 0,3 27 0,1 26 0,1 26 2,9 0,2 51 1,5 0,1

IT 1 542 1 577 59 0,6 2 0,0 -57 -0,2 92 31,8 0,7 35 2,3 0,1

IABA 297 300 5 0,0 6 0,0 7 0,0 -4 -5,3 0,0 2 0,8 0,0

IMI 1 480 1 549 0 0,0 42 0,2 66 0,2 2 0,6 0,0 68 4,6 0,1

ISV 775 785 1 0,0 5 0,0 25 0,1 -15 -8,0 -0,1 10 1,3 0,0

IMT 831 998 25 0,2 81 0,4 124 0,3 43 19,6 0,3 167 20,1 0,3

Outros 3 810 4 267 131 1,3 233 1,1 358 1,0 99 9,7 0,8 457 12,0 0,9

Imp. diretos 19 719 20 991 100 1,0 -110 -0,5 906 2,5 365 6,7 2,8 1 272 6,4 2,6

IRS 12 613 13 317 80 0,8 -35 -0,2 413 1,2 291 8,0 2,2 704 5,6 1,4

IRC 6 281 6 802 7 0,1 -94 -0,4 458 1,3 64 4,0 0,5 521 8,3 1,1

Outros 825 871 13 0,1 19 0,1 36 0,1 11 5,0 0,1 46 5,6 0,1

jan.-set./18jan.-mar./18 Anualout.-dez./18

Variação Homóloga

ADMINISTRAÇÕES 

PÚBLICAS jan.-jun./18Anual

Execução 

Orçamental
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ou -3,5%), que implicou a diminuição do seu peso na receita bruta de IVA de 25,9% em 2017, 

para 24,1% em 2018. 

Gráfico 12 – Evolução da receita de IVA, em contas nacionais  

Variação homóloga da receita de IVA (M€) Peso dos reembolsos na receita bruta (%)  

  
Fonte: INE e AT. Cálculos do CFP. | Notas: Os valores em contas nacionais foram estimados pelo CFP com base nos dados 

da AT. No gráfico da esquerda, uma variação homóloga negativa/positiva dos reembolsos favorece/penaliza a variação 

da receita cobrada líquida. 

As contribuições sociais mantiveram o crescimento verificado em 2017, não obstante o 

incremento das contribuições sociais efetivas. Em 2018, as contribuições sociais 

aumentaram 4,9% em resultado da evolução positiva das contribuições sociais efetivas (6,6%) 

que contrariou a diminuição de 1,5% nas contribuições imputadas. A redução desta 

componente é explicada pela diminuição do número de subscritores inscritos na CGA (-2,1%) 

o que se traduz num menor volume de contribuições pagas pelos funcionários públicos que 

descontam para aquele sistema de pensões. Em contraste, o desempenho positivo das 

contribuições sociais efetivas permanece associado à tendência de recuperação das 

remunerações e do emprego que, em 2018, registaram crescimentos de 5% e 2,3%, 

respetivamente. Em termos nominais, o crescimento das contribuições sociais situou-se em 

1116 M€, justificando cerca de um quarto do incremento registado na totalidade da receita 

fiscal e contributiva. 

A carga fiscal aumentou pelo segundo ano consecutivo, voltando a atingir um novo 

máximo histórico. O aumento da carga fiscal para 35,2% do PIB nominal em 2018 constitui 

o ponto mais elevado da série estatística disponibilizada pelo INE desde 1995.10 Este aumento 

deveu-se ao incremento do peso no PIB quer da receita fiscal, quer das contribuições sociais, 

tendo os impostos indiretos, diretos e contribuições sociais efetivas aumentando os seus 

pesos em 0,4 p.p., 0,3 p.p. e 0,3 p.p. do PIB, respetivamente.   

                                                   
10 Este valor difere dos 35,4% do PIB também apurados pelo Instituto Nacional de Estatística, uma vez que respeita 

apenas aos impostos e contribuições sociais efetivas cobradas pelas administrações públicas. A diferença de 0,2 

p.p. do PIB é explicada pela cobrança de impostos por parte de instituições e organizações da União Europeia. 

Neste âmbito, identificam-se em particular os impostos provenientes dos direitos aduaneiros de importação e das 

contribuições para o Fundo de Resolução Europeu. 
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Gráfico 13 – Evolução da carga fiscal no período 2013-2018 (em p.p. do PIB) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. Notas: O peso dos impostos de capital é residual ao longo do período, pelo que não é 

visível no gráfico. Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem do PIB devido 

a arredondamentos. 

Após seis anos consecutivos de redução, a receita não fiscal e não contributiva cresceu 

em 2018. A contribuir para esta variação positiva (386 M€ ou 3,3%) esteve o desempenho 

de todas as componentes da receita não fiscal e não contributiva. Aproximadamente três 

quartos do acréscimo deste agregado foi justificado pelas vendas cujo crescimento (286 M€ 

ou 4,3%) se situou acima da variação do PIB nominal (3,6%). A receita de capital registou um 

crescimento de 7,7% (ou seja, 63 M€), abaixo do aumento registado na FBCF das AP (11,3%). 

Com menor expressão, refere-se à evolução da componente “outra receita corrente” com 

uma variação anual positiva de 37 M€ (ou 0,9%), influenciada positivamente pelo aumento 

dos dividendos recebidos em 173 M€ (ou 32,8%), na sua quase totalidade relativos à maior 

distribuição de lucros por parte do Banco de Portugal. Este aumento que foi em grande parte 

contrariado pelo menor montante de receita proveniente de juros, rendas e transferências 

correntes.  

Caixa 4 – A receita de IVA e a evolução do consumo privado nominal 

 

Nesta caixa, analisa-se a relação entre o consumo privado nominal e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Para 

tal, utiliza-se a série da receita bruta de IVA, entre 2006 e 2018, corrigida do efeito de medidas de política, tomadas ao 

longo do período. Nos casos em que a informação estava disponível, o impacto orçamental destas medidas de política 

foi obtido através das estimativas inscritas nas propostas de Orçamento de Estado que lhe deram origem ou, na sua 

ausência, utilizando as estimativas apresentadas por Pereira e Wemans (2013). 

A utilização da receita bruta de IVA corrigida das medidas de política parece a mais adequada no sentido em que se 

expurga o peso das alterações legislativas que ocorreram ao longo do período, ao mesmo tempo que se excluem as 

oscilações provocadas pela existência de reembolsos. Estas variações podem, por vezes, ser influenciadas pelo processo 

de gestão administrativa, na medida em que os prazos dos reembolsos poderão variar ao longo do tempo de acordo 

com a maior ou menor capacidade para se efetuar o seu processamento.   

Nos últimos 12 anos, e apesar de a receita bruta de IVA corrigida de medidas de política ter sempre acompanhado o 

sentido de variação do consumo privado nominal, existiram variações da receita superiores às da base 

macroeconómica, destacando-se as fortes reduções observadas nos anos de 2009 e 2012 e, mais recentemente, a 

expressiva expansão da receita no ano de 2017. 
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Gráfico 14 – Receita bruta de IVA corrigida vs. consumo privado nominal, 2007-2018 

 
Fonte: INE, AT e Cálculos do CFP. Nota: Os valores em contas nacionais da receita bruta de IVA foram estimados pelo CFP com base 

nos dados da AT; T.v.h.  Taxa de variação homóloga 

 

Neste sentido, estimou-se a elasticidade da receita bruta de IVA corrigida de medidas face ao consumo privado 

nominal, tendo por base o horizonte temporal 2006-2018. Os resultados podem ser observados no quadro seguinte. 

 

Quadro 6 – Elasticidade da receita bruta de IVA corrigida face ao consumo privado nominal 

 
Fonte: INE, AT e Cálculos do CFP.  

 

A elasticidade estimada é superior à unidade, indicando que a receita de IVA tende a variar mais do que o consumo 

privado nominal quer em momentos de expansão, quer em momentos de contração económica. Esta elasticidade 

sugere que os agentes económicos tendem a alterar os seus padrões de consumo ao longo do ciclo económico: em 

fases de crescimento os agentes económicos passariam a adquirir uma proporção cada vez maior de bens taxados à 

taxa normal, ao passo que, em momentos de arrefecimento da economia, os consumidores tenderiam a direcionar 

uma maior fatia do seu rendimento para a aquisição de bens essenciais, sujeitos a uma taxa reduzida. Esta mudança 

dos padrões de consumo ao longo do ciclo poderia, então, gerar receitas inesperadas (revenue windfalls), influenciando 

o cálculo do saldo estrutural das AP. 

O resultado obtido é mais elevado que o valor de 1,69 apresentado para a elasticidade da receita de IVA face ao 

consumo nominal em Braz (2006) para o período 1995-2005 e também que o valor de 1,26 referido em Braz et al. 

(2019). A diferença desta estimativa para as apresentadas nos artigos anteriores pode estar associada, tanto com a  

utilização da receita bruta de IVA (menos sujeita ao processo de gestão administrativa), como, no caso de Braz et al. 

(2019), com a utilização por parte dos autores do consumo das famílias excluindo as rendas imputadas como a sua 

proxy para a base macroeconómica sobre a qual incide o imposto. Em comparação com a estimativa de Braz (2006), e 

que abrangia o período 1995-2005, a alteração das tabelas de IVA ocorrida em 2012, que reduziu o número de bens 

abrangidos pela taxa intermédia, bem como o aumento do peso da atividade turística na economia, poderão ter 

elevado o consumo de bens sobre os quais se aplica a taxa normal de IVA, fazendo com que mudanças dos padrões 

de consumo ao longo do ciclo económico sejam atualmente mais pronunciadas.   

Por último, sinalize-se que uma elasticidade superior à unidade numa rubrica como o IVA (representou, em termos 

médios 1/3 da receita fiscal entre 1995 e 2018) pode beneficiar mais do que proporcionalmente o saldo orçamental 

em momentos de expansão e aceleração do consumo privado (ex. 2017), mas supõe riscos adicionais quando o 

crescimento deste agregado abranda ou se contrai (2009 e 2012), devendo ter-se presente este facto quando se 

procede à gestão orçamental de médio prazo. 

 

Referências:  

Braz, C. R. (2006), “O Cálculo dos Saldos Ajustados do Ciclo no Banco de Portugal: Uma Atualização”, Banco de Portugal, 

Boletim Económico, Inverno. 

Braz, C., Campos, M.M. e Sazedj S. (2019), “A nova metodologia do SEBC para o cálculo dos saldos orçamentais 

ajustados do ciclo: uma aplicação ao caso português.” Revista de Estudos Económicos, Volume V –n.º 2, Abril 2019. 

Pereira, M. C. e Wemans, L. (2013), “Output effects of a measure of tax shocks based on changes in legislation for Portugal”, 

Working papers 15, Banco de Portugal. 

Variável dependente: Δln (Receita bruta de IVA corrigida)

Variável explicativa Coeficiente P-value

C 0,0 0,0308

Δln(Consumo privado nominal) 1,8 0,0000

R^2 ajustado 0,74

Teste Durbin-Watson 2,19
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Quadro 7 – Conta das administrações públicas  

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: * excluindo a operação de recapitalização da CGD no ano de 2017. O detalhe sobre 

as medidas temporárias e não recorrentes, consideradas para efeitos de cálculo da conta das AP em termos ajustados, 

pode ser consultado no Quadro 19, em anexo. 

 

2.4 ANÁLISE DA DESPESA  

O crescimento da despesa pública acelerou de 1,6% em 2017 para 4,4% em 2018, na 

sequência de operações relacionadas com o sector financeiro.11 Em 2018 a despesa das 

AP atingiu 88 627 M€, mais 3695 M€ do que no ano anterior. Essa variação decorre do 

aumento da despesa corrente primária (2368 M€), da despesa de capital (1809 M€) e da 

redução da despesa com juros (481 M€). Para a aceleração contribuíram, sobretudo, duas 

operações relacionadas com o sector financeiro em 2018, que tiveram um impacto global de 

1072,6 M€ na rubrica “outras despesas de capital”.12 Saliente-se também a aceleração do 

                                                   
11 Excluindo o impacto da operação de recapitalização da CGD em 2017 (3944 M€), tal como referido na introdução 

deste relatório. 

12 As operações são: i) aumento de capital no Novo Banco por ativação do mecanismo de capital contingente 

subjacente ao acordo de venda efetuado pelo Fundo de Resolução (792 M€) e; ii) empréstimo concedido pela 

DGTF ao Fundo de Recuperação de Créditos “FRC- INQ – Papel Comercial ESI e Rio Forte”, na sequência da 

execução de garantias relacionadas com o grupo de investidores comummente designados por “lesados do BES” 

(280,6 M€). 

2017 2018 M€ var. % 
p.p. do 

PIB 
2017 2018 M€ var. % 

p.p. do 

PIB 

Receita Total 83 110 87 714 4 604 5,5 0,8 83 037 87 547 4 511 5,4 0,8

Receita corrente 82 311 86 854 4 542 5,5 0,8 82 311 86 854 4 542 5,5 0,8

Receita fiscal 48 761 51 864 3 103 6,4 0,7 48 761 51 864 3 103 6,4 0,7

Impostos indiretos 29 042 30 873 1 831 6,3 0,4 29 042 30 873 1 831 6,3 0,4

Impostos diretos 19 719 20 991 1 272 6,4 0,3 19 719 20 991 1 272 6,4 0,3

Contribuições sociais 22 685 23 801 1 116 4,9 0,1 22 685 23 801 1 116 4,9 0,1

Das quais: efetivas 17 950 19 135 1 186 6,6 0,3 17 950 19 135 1 186 6,6 0,3

Vendas e outras receitas correntes 10 866 11 189 324 3,0 0,0 10 866 11 189 324 3,0 0,0

Vendas de bens e serviços 6 696 6 982 286 4,3 0,0 6 696 6 982 286 4,3 0,0

Outra receita corrente 4 170 4 207 37 0,9 -0,1 4 170 4 207 37 0,9 -0,1

Receitas de capital 798 860 62 7,7 0,0 726 694 -32 -4,4 0,0

Despesa Total 84 932 88 627 3 695 4,4 0,3 84 589 87 510 2 920 3,5 -0,1

Despesa primária 77 495 81 671 4 176 5,4 0,7 77 153 80 554 3 401 4,4 0,3

Despesa corrente primária 72 849 75 217 2 368 3,3 -0,1 72 849 75 187 2 337 3,2 -0,1

Consumo intermédio 10 565 10 930 365 3,5 0,0 10 565 10 930 365 3,5 0,0

Despesas com pessoal 21 299 21 765 466 2,2 -0,1 21 299 21 765 466 2,2 -0,1

Prestações sociais 35 647 36 750 1 103 3,1 -0,1 35 647 36 750 1 103 3,1 -0,1

que não em espécie 32 159 33 134 974 3,0 -0,1 32 159 33 134 974 3,0 -0,1

em espécie 3 487 3 616 129 3,7 0,0 3 487 3 616 129 3,7 0,0

Subsídios 857 797 -60 -7,0 0,0 857 797 -60 -7,0 0,0

Outra despesa corrente 4 481 4 975 494 11,0 0,2 4 481 4 945 464 10,3 0,2

Despesas de capital 4 645 6 454 1 809 38,9 0,8 4 303 5 367 1 064 24,7 0,5

FBCF 3 563 3 965 402 11,3 0,1 3 604 3 965 361 10,0 0,1

Outras despesas de capital 1 082 2 489 1 407 130,1 0,7 699 1 402 703 100,7 0,3

Juros 7 437 6 956 -481 -6,5 -0,4 7 437 6 956 -481 -6,5 -0,4

Saldo global -1 822 -913 909 : 0,5 -1 553 38 1 590 : 0,8

-0,9 -0,5 : : 0,5 -0,8 0,0 : : 0,8

Saldo primário 5 615 6 043 428 : 0,1 5 884 6 993 1 109 : 0,4

2,9 3,0 : : 0,1 3,0 3,5 : : 0,4

PIB nominal 194 613 201 606 6 992 3,6 194 613 201 606 6 992 3,6

Não ajustada* Ajustada 

M€ Variação 2017/2018 M€ Variação 2017/2018

em % PIB

em % PIB
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ritmo de crescimento da despesa corrente primária (de 1,0% em 2017 para 3,3% em 2018), 

tendo a taxa de crescimento das prestações sociais mais do que duplicado. Todas as rubricas 

de despesa aumentaram face a 2017, com exceção das relativas a juros e subsídios. O peso 

da despesa pública no valor da riqueza gerada no país passou de 43,6% do PIB para 44,0% 

do PIB. Este aumento de 0,3 p.p. está influenciado pelo facto de o crescimento nominal da 

despesa (4,4%) ter sido superior ao do PIB (3,6%). 

Gráfico 15 – Contributos para a taxa de variação homóloga da despesa pública (em p.p.) 

 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: excluindo o impacto da operação de recapitalização da CGD em 2017 (3944 M€). 

A despesa de capital foi responsável por quase metade do crescimento da despesa 

pública (4,4%) em 2018. Esta despesa passou de 4645 M€ em 2017 para 6454 M€ em 2018, 

tendo aumentado 1809 M€. A maior parte desse acréscimo ocorreu no âmbito das “outras 

despesas de capital” (+1407 M€), na sequência do impacto das operações relacionadas com 

o sector financeiro (1072,6 M€). Saliente-se também o acréscimo das “outras despesas de 

capital” na administração local (despesa de 64,7 M€ incorrida pelo Município de Lisboa na 

sequência de um processo judicial e 23,8 M€ decorrentes da assunção de dívidas de 

municípios) e na administração regional (decorrente da concessão de uma garantia e de um 

aumento de capital da empresa SATA Air Açores, no valor global de 76 M€). A parte 

remanescente do aumento da despesa de capital (402 M€) é explicada pela FBCF. 

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu pelo segundo ano consecutivo, 

embora de forma menos expressiva. A taxa de crescimento da FBCF foi de 11,3%, cerca de 

metade da registada no ano de 2017 (23,4%). No conjunto dos últimos dois anos esta 

despesa aumentou 1078 M€, atingindo 3965 M€ em 2018. O acréscimo ocorrido em 2018 

(de 402 M€) é explicado pela administração central, estando sobretudo em causa 

investimentos em equipamento de transporte, construções e edifícios (exceto habitações) e 

sistemas de armamento (painel esquerdo do Gráfico 16). Após ter atingido um mínimo 

histórico de 1,5% do PIB no ano de 2016, o rácio da FBCF aumentou pelo segundo ano 

consecutivo, tendo atingido 2,0% do PIB em 2018, mais 0,1 p.p. do que no ano anterior. 

Contudo, ainda está abaixo do rácio registado em 2015 (painel direito do Gráfico 30). 
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Gráfico 16 – Evolução da FBCF das administrações públicas (em M€)  

Variação anual, por subsector  Evolução no período 2011-2018 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: os valores encontram-se influenciados pelo efeito de medidas temporárias e não 

recorrentes, conforme se detalha no Quadro 19, em anexo. AP – Administrações Públicas; AC – Administração Central; ARL 

– Administração Regional e Local; FSS – Fundos de Segurança Social. 

As prestações sociais justificaram quase metade do crescimento da despesa corrente 

primária em 2018. Esta despesa atingiu 36 750 M€ em 2018, tendo aumentado pelo quarto 

ano consecutivo. O crescimento (de 3,1% ou 1103 M€) foi bastante superior à média 

registada no período 2015-2017 (de 1,5% ou 520 M€), ficando a dever-se sobretudo à 

evolução das prestações que não em espécie (+974 M€). Nesse âmbito, salienta-se o 

aumento da despesa com pensões em 932 M€ (painel esquerdo do Gráfico 17),13 para o qual 

contribuíram os seguintes fatores:  

i) atualização das pensões da segurança social e da CGA;14 

ii) efeito líquido de medidas discricionárias previstas no OE/2018;15 

iii) atualização do IAS. 

Em sentido contrário, a despesa com prestações de desemprego diminuiu 78 M€, na 

sequência da redução da taxa média de desemprego em 1,9 p.p., bem como do número de 

beneficiários do subsídio de desemprego (-9,4%).16 Em percentagem do PIB, a despesa com 

prestações sociais das AP diminuiu pelo quinto ano consecutivo, tendo-se fixado em 18,2% 

em 2018 (painel direito do Gráfico 17). 

 

                                                   
13 A despesa com pensões da CGA aumentou 1,8% e a despesa com pensões da segurança social, excluindo a 

Prestação Social para a Inclusão, aumentou 3,2%. A Prestação Social para a Inclusão foi criada em outubro de 2017, 

sendo classificada como despesa com pensões, em contas nacionais. O impacto desta prestação foi de 12,3 M€ 

em 2017 e de 264,5 M€ em 2018 (ano em que foi introduzido um complemento nesta prestação). Antes da criação 

desta prestação, alguns destes apoios sociais eram assegurados sob a forma de pensões de invalidez. 

14 A legislação em vigor (artigos 5.º e 6.º da Lei n.º 53-B/2006, alterados pelo artigo 250.º da Lei do OE/2017) 

implicou em 2018 uma atualização das pensões de valor até duas vezes o valor do IAS correspondente à taxa de 

inflação, acrescida de pelo menos 0,5 p.p. Por outro lado, ao contrário do que sucedeu em 2017, as pensões de 

montante superior a duas vezes o IAS foram objeto de atualização em 2018.  

15 Tais como: o impacto da atualização extraordinária das pensões (que no caso das pensões da segurança social 

ascendeu a 206 M€, mais 129 M€ do que no ano de 2017; o impacto decorrente da 1.ª fase do novo regime para 

as muito longas carreiras contributivas (Decreto-Lei n.º 126-B/2017, de 6 de outubro) e; o impacto resultante do 

prolongamento dos efeitos das alterações introduzidas ao nível do abono de família, do rendimento social de 

inserção, do complemento solidário para idosos e das prestações de parentalidade.  

16 A despesa com prestações de desemprego diminuiu pelo quinto ano consecutivo. A redução acumulada no 

período 2014-2018 ascende a cerca de 1500 M€. 
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Gráfico 17 – Evolução da despesa com prestações sociais das AP  

Execução desagregada (em M€) Peso no período 2010-2018 (em % do PIB) 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. 

O crescimento das despesas com pessoal acelerou de 1,9% em 2017 para 2,2% em 2018. 

Essa aceleração é justificada pelo subsector da administração regional e local, no âmbito do 

qual o aumento foi praticamente o dobro do registado em 2017 (painel esquerdo do Gráfico 

18). Na administração central, o crescimento desta despesa abrandou ligeiramente. Nos 

últimos três anos, as despesas com pessoal do conjunto das AP aumentaram 1416 M€, 

atingindo 21 765 M€ em 2018. O acréscimo registado no ano passado (de 466 M€) é 

explicado pela evolução dos ordenados e salários (+467 M€), refletindo o impacto decorrente 

do início do descongelamento gradual de carreiras na administração pública,17 do Programa 

de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários nas AP18 e de outros efeitos 

remuneratórios.19 Acresce ainda o facto de o número médio de trabalhadores das AP ter 

aumentado 9212 (ou 1,4%) em 2018, de acordo com dados provisórios divulgados pela 

DGAEP. Em percentagem do PIB, as despesas com pessoal diminuíram 0,1 p.p. (de 10,9% para 

10,8% do PIB), prosseguindo a trajetória descendente iniciada em 2014 (painel direito do 

Gráfico 18). 

                                                   
17 No ano de 2018, o descongelamento faseado foi de 25% a 1 de janeiro e de 50% a 1 de setembro, nos termos 

do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. Desconhece-se o impacto orçamental decorrente do 

descongelamento em 2018. A nota à comunicação social emitida pelo Gabinete do Ministro das Finanças, em 5 de 

setembro de 2018, apontava para um impacto de 295 M€. A dotação centralizada no MF destinada a cobrir o 

impacto na despesa da administração central financiada por receitas gerais (130 M€) foi utilizada quase na íntegra, 

como se pode observar no Quadro 11. 

18 Programa estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. De acordo com o Ministério das Finanças, a 

integração de precários no Estado terá um efeito nulo no saldo das AP, estando apenas em causa uma 

reclassificação de consumo intermédio para despesas com pessoal. 

19 Destacando-se as novas condições remuneratórias para os enfermeiros, a reposição da aplicação de 

instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho e a reposição do regime de trabalho suplementar ou 

extraordinário. 

% Ctvh 

Prestações sociais 35 647 36 750 3,1 3,1

que não em espécie 32 159 33 134 3,0 2,7

Pensões 25 481 26 413 3,7 2,6

Pensões CGA 9 206 9 372 1,8 0,5

Pensões Segurança Social 16 274 17 041 4,7 2,1

Prestações de desemprego 1 312 1 234 -6,0 -0,2

Outras 5 367 5 487 2,2 0,3

em espécie 3 487 3 616 3,7 0,4

Variação Homóloga
2017 2018

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: * contributo para a Tvh da despesa 

total das AP. O apuramento das pensões corresponde ao cálculo em contas nacionais efetuado 

pelo CFP com base nos dados da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social.

18,6%

18,9%

19,6%

20,4%

19,7%

19,3%

18,9%

18,3% 18,2%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=ECA5D4CB-42B8-4692-A96C-8AAD63010A54
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https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=1d195c8e-0095-4212-960f-3f80aa480c6f


22 | Evolução orçamental das Administrações Públicas 2018  Conselho das Finanças Públicas 

Gráfico 18 – Evolução das despesas com pessoal das administrações públicas  

Variação anual, por subsector (em M€) Peso no período 2010-2018 (em % do PIB) 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: O gráfico do painel esquerdo não inclui o subsector dos Fundos de Segurança Social 

porque as variações em causa são pouco expressivas. AP – Administrações Públicas; AC – Administração Central; ARL – 

Administração Regional e Local. 

De acordo com a estimativa preliminar do INE, o ritmo de crescimento do consumo 

intermédio terá acelerado de 2,4% em 2017 para 3,5% em 2018, o que permitiu manter 

inalterado o peso no PIB. Esta despesa atingiu 10 930 M€ em 2018, tendo aumentado pelo 

quinto ano consecutivo. O acréscimo registado em 2018 (de 365 M€) foi superior ao ocorrido 

no ano anterior (248 M€), devido à aceleração verificada no subsector da administração 

central (de 55 M€ para 338 M€). Uma parte substancial do aumento verificado em 2018 é 

justificado pelo sector da Saúde (maioritariamente nos Hospitais EPE), no âmbito do qual a 

despesa com consumo intermédio aumentou 261 M€. Em sentido contrário, os encargos com 

PPP rodoviárias diminuíram 25 M€. A evolução do consumo intermédio reflete em parte o 

resultado da gestão das cativações (a Caixa 5 apresenta uma análise detalhada deste 

instrumento de gestão orçamental). Em percentagem do PIB, o consumo intermédio das AP 

estabilizou nos 5,4% do PIB.  

Os juros e subsídios foram as únicas rubricas de despesa que se reduziram em termos 

nominais face a 2017. A despesa com subsídios diminuiu 60 M€, devido a um decréscimo 

de 131 M€ na administração central. Os encargos com juros atingiram 6956 M€, tendo 

diminuído 481 M€ (ou seja, -6,5%) comparando com o ano anterior, fazendo com que 2018 

tenha sido o quarto ano consecutivo em que esta despesa se reduziu. Apesar de o stock da 

dívida pública ter registado um aumento nominal de 0,9% face ao apurado no final de 2017, 

a evolução da despesa com juros beneficiou de taxas mais favoráveis nas emissões de 

Obrigações do Tesouro e Bilhetes do Tesouro em 2018 (para as quais contribuiu também a 

melhoria do nível de notação de crédito por parte das agências de rating S&P e Fitch), bem 

como da antecipação de reembolsos de empréstimos concedidos pelo FMI no âmbito do 

PAEF.20 Após ter atingido 4,9% em 2014, a despesa com juros em percentagem do PIB baixou 

sucessivamente nos últimos anos, tendo-se fixado em 3,5% em 2018, menos 0,4 p.p. do que 

no ano anterior.  

Em termos ajustados de medidas temporárias e não recorrentes, a despesa das AP 

aumentou 3,5% em 2018, apesar de o seu peso no PIB ter diminuído pelo quinto ano 

                                                   
20 O custo anual da dívida direta do Estado emitida baixou de 2,6% em 2017 para 1,8% em 2018 e o custo do stock 

da dívida direta do Estado passou de 3,0% em 2017 para 2,8% em 2018. A taxa de juro implícita da dívida baixou 

de 3,1% em 2017 para 2,9% no ano em análise. 
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consecutivo. Sem o efeito de medidas temporárias e não recorrentes, a despesa totalizou 

87 510 M€ em 2018, tendo aumentado 3,5% (ou 2920 M€) face ao ano anterior.21 A despesa 

primária cresceu 4,4% devido à evolução da despesa corrente primária (+2337 M€) e da 

despesa de capital (aumento de 1064 M€, dos quais 703 M€ nas “outras despesas de capital”). 

Os encargos com juros diminuíram 6,5%, tendo mais uma vez contribuído para atenuar o 

crescimento da despesa pública. Em percentagem do PIB, a despesa ajustada diminuiu pelo 

quinto ano consecutivo, tendo passado de 43,5% em 2017 para 43,4% em 2018. 

Caixa 5 – Instrumentos de controlo orçamental no ano de 2018 

Esta Caixa analisa a gestão dos instrumentos de controlo orçamental efetuada pelo Ministério das Finanças em 2018. 

Os dados são apresentados na ótica da contabilidade pública, mas o seu tratamento é semelhante em contas nacionais. 

1 - Cativações orçamentais 

As cativações orçamentais correspondem à retenção de uma parte das dotações de despesa dos serviços e organismos 

da administração central, com o objetivo de assegurar um controlo flexível da execução orçamental. A utilização 

condicionada das dotações orçamentais para 2018 foi inicialmente estabelecida no artigo 4.º da Lei do OE/2018.1 Esta 

norma condiciona a utilização de algumas dotações orçamentais das entidades da administração central,  

sujeitando-as a autorização prévia do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

De acordo com informação prestada pela DGO, as cativações iniciais sobre as dotações de despesa efetiva dos 

serviços e organismos da administração central para 2018, incluindo a reserva orçamental, totalizaram 1505 M€. A este 

valor acresceram 47 M€ de cativações durante a execução orçamental. A conta das administrações públicas para 

2018 em contabilidade nacional tinha implícita a não utilização de dotações de despesa em 590 M€, dos quais 

436 M€ no âmbito da reserva orçamental (classificada na rubrica “outras despesas correntes” em contabilidade pública 

e em “consumo intermédio” em contabilidade nacional, como se explica adiante). O referido abatimento reflete a 

expectativa de não utilização dessa parte das dotações de despesa, sendo utilizado pelo MF para previsão da conta 

das AP. Essa conta consolidada faz parte do relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado, mas 

que não está sujeito a aprovação na Assembleia da República.  

De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, o único documento do OE sujeito a aprovação na Assembleia da 

República é a proposta de lei do Orçamento do Estado, que contém o articulado e os designados “mapas da lei” em 

contabilidade pública (previstos no artigo 32.º da Lei n.º 41/2014, de 10 de julho). As dotações de despesa que constam 

nos mapas da Lei do OE são apresentadas na ótica da contabilidade pública e são aprovadas na Assembleia da 

República sempre em termos brutos, ou seja, sem estarem afetadas pelos abatimentos.  

Quadro 8 – Cativações sobre a despesa efetiva da administração central em 2018 (em M€) 

  
Fonte: DGO. Cálculos do CFP. | Notas: valores em contabilidade pública; dados a 

31/12/2018 registados nos sistemas de informação da DGO; não inclui ativos nem passivos 

financeiros; não inclui os cativos reflexos que incidiram sobre as verbas transferidas do OE 

para as entidades com autonomia financeira. O valor negativo em "Cativações na 

Execução" na Reserva Orçamental, decorre do cancelamento de cativos por parte de 

algumas entidades. 

                                                   
21 Em 2018, o impacto líquido na despesa decorrente de medidas temporárias e não recorrentes (1117 M€) foi 

menos desfavorável do que em 2017 (4286 M€), sobretudo devido ao efeito da operação de recapitalização da 

CGD em 2017 (de 3944 M€). No Quadro 19 é apresentado o detalhe das referidas medidas. 

Iniciais Execução Valor Grau Valor Grau

(1) (2) (3) (4)=(3)/(1+2) (5) (6)=(5)/(1+2)

Despesas correntes: 1 415 42 1 002 68,8% 455 31,2%

Despesas com pessoal 208 15 187 83,7% 36 16,3%

Aquisição de bens e serviços 590 27 407 66,0% 209 34,0%

Juros e outros encargos 0 0 0 58,1% 0 41,9%

Transferências correntes 143 1 97 67,2% 47 32,8%

Subsídios 0 0 0 100,0% 0 0,0%

Outras despesas correntes 474 -1 311 65,8% 161 34,2%

- Reserva orçamental 436 -1 296 68,0% 139 32,0%

Despesas de Capital: 90 5 64 66,9% 32 33,1%

Aquisição de bens de capital 29 5 12 35,5% 22 64,5%

Transferências de capital 62 0 52 83,9% 10 16,1%

Total 1 505 47 1 066 68,7% 486 31,3%

Cativações Descativações Cativos finais
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De acordo com dados provisórios extraídos das bases de dados da DGO (designadamente do SIGO e do BIORC), em 

2018 terá sido descativado um total de 1066 M€, tendo os cativos finais ascendido a 486 M€ (cerca de dois terços 

desses cativos finais incidiram sobre despesa financiada por receitas consignadas). Este valor corresponde a 31,3% do 

total de cativos iniciais e de execução, um rácio superior aos 26,9% registados em 2017. Em termos absolutos, os 

cativos finais em 2018 ficaram ligeiramente abaixo da média de 523 M€ registada nos anos de 2014, 2015 e 

2017 e bastante abaixo dos 1005 M€ registados em 2016.  

Gráfico 19 – Gestão das cativações orçamentais no período 2014-2018 

Cativos iniciais vs. Cativos finais (M€) Peso dos cativos finais (%)  

  
Fonte: DGO. Cálculos do CFP. | Notas: não inclui ativos nem passivos financeiros; não inclui os cativos reflexos que incidiram sobre as 

verbas transferidas do OE para as entidades com autonomia financeira; os cativos iniciais incluem cativações na execução; o peso dos 

cativos finais representa o seu peso no total de cativações iniciais e na execução. 

Atendendo a que a Conta das AP para 2018, tanto em contabilidade pública como em contas nacionais, já tinha 

implícita uma poupança de 590 M€ (atribuível a uma parcela dos cativos iniciais) e que os cativos finais atingiram 486 

M€, conclui-se que os cativos finais em 2018 ficaram 104 M€ aquém do valor implícito no OE/2018. 

Tal como habitualmente, a maioria dos cativos finais incidiu sobre a despesa com a aquisição de bens e serviços. 

Nesse caso, a poupança (209 M€) foi até superior à considerada pelo MF na Conta das AP para 2018, em contabilidade 

pública (144 M€).  

2 – Reserva orçamental 

A reserva orçamental (prevista no artigo 4.º da Lei do OE/2018) correspondeu a 2,5% do orçamento de cada programa 

orçamental da administração central para 2018, totalizando 451,2 M€.2 De acordo com esclarecimentos prestados pelo 

MF no âmbito da análise da POE/2018, a reserva orçamental líquida de cativos ascendia a 5 M€ que, em contabilidade 

pública, foram imputados na rubrica “outras despesas correntes” e, em contas nacionais, foram considerados na rubrica 

de consumo intermédio.  

Contudo, de acordo com dados provisórios relativos a 2018, a reserva orçamental teve uma utilização de 310,5 M€, 

dos quais 113,7 M€ foram para reforço do orçamento do Instituto de Gestão Financeira da Educação, tendo como 

destinatários finais os Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário. 
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Quadro 9 – Utilização da reserva orçamental em 2018 (em M€) 

  
               Fonte: SIGO. Cálculos do CFP.  

3 – Dotação provisional 

A dotação provisional constitui outro instrumento de controlo orçamental cuja utilização só pode ser autorizada, a 

título excecional, pelo Ministro das Finanças. A dotação provisional destina-se à cobertura de despesas excecionais e 

imprevisíveis que surjam ao longo do ano. Por essa razão, costuma estar incluída inicialmente na rubrica “outras 

despesas correntes” (tendo sido também esse o procedimento adotado no OE/2018). Ao longo do ano, à medida que 

forem identificadas necessidades de financiamento, a dotação provisional é anulada em contrapartida do reforço de 

outras rubricas de despesa (maioritariamente despesas com pessoal). 

À semelhança do que sucedeu nos últimos anos, a dotação provisional para 2018 foi integralmente utilizada, num 

total de 495 M€. Cerca de 72% deste valor destinou-se a reforçar a dotação de despesas com pessoal dos 

estabelecimentos de educação e ensinos básico e secundário (354 M€). Saliente-se também a alocação de recursos ao 

SNS (117 M€), através da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), para fazer face aos pagamentos em 

atraso deste sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargos Gerais do Estado 5,6 0,4              5,2   

Presidência do Conselho de Ministros 3,3 1,6              1,7   

Ministério dos Negócios Estrangeiros 6,9 1,5              5,4   

Ministério das Finanças 26,5 2,7           23,8   

Ministério da Defesa Nacional 40,1 40,1                -     

Ministério da Administração Interna 44,9 4,2           40,7   

Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna 37,7 1,4 36,3

Ministério da Justiça 33,7 17,4           16,4   

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 23,6 8,2 15,5

Ministério da Cultura 6,0 1,9              4,1   

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 9,3 0,2              9,1   

Ministério da Educação 122,1 6,9         115,2   

Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGEFE) 113,7 0,0 113,7

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 25,8 25,7              0,0   

Ministério da Saúde 22,5 3,1           19,4   

ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença 13,4                 0,0             13,4   

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas 55,7 5,5           50,2   

Infraestruturas de Portugal 38,3 0,0 38,3

Ministério da Economia 10,2 5,0              5,2   

Ministério do Ambiente 26,5 19,8              6,7   

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 10,7 3,7              6,9   

Ministério do Mar 1,4                 1,1                0,3   

451,2             140,6           310,5   

Utilização

Total

Serviço/Organismo
Dotação 

inicial

Dotação 

corrigida
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Quadro 10 – Reforços com contrapartida na dotação provisional em 2018 (em M€)  

 
       Fonte: SIGO. Cálculos do CFP.  

4 – Dotações centralizadas  

As restantes dotações centralizadas no Ministério das Finanças, que ascendiam a 745 M€ no OE/2018, tiveram uma 

execução de 618 M€, salientando-se o baixo grau de execução da contrapartida pública nacional. 

Quadro 11 – Dotações centralizadas no MF em 2018 (em M€)  

 
                  Fonte: SIGO. Cálculos do CFP.  

Conclui-se, portanto, que o desvio desfavorável de 104 M€ nas cativações orçamentais face ao valor abatido na Conta 

das AP para 2018 foi compensado por uma poupança de 127 M€ no âmbito das dotações centralizadas no MF.  

__________________________ 

1 – No artigo 4.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, estão previstas as percentagens das cativações, as exceções (entre as quais, 

as dotações destinadas à aquisição de serviços de Saúde e as afetas a determinados projetos dos programas ”Saúde” e “Ensino Básico 

e Secundário e Administração Escolar”), bem como a possibilidade de redistribuição e descativação de verbas. O Decreto-Lei de 

Execução Orçamental para 2018 estabeleceu cativações adicionais, abrangendo dotações relativas a despesas com pessoal, 

transferências para fora das administrações públicas e outras despesas correntes (artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio). 

2 - Foram excecionadas da aplicação da reserva orçamental as instituições pertencentes ao SNS e ao Ensino Superior, bem como as EPR 

abrangidas pelo regime simplificado. O cálculo da reserva orçamental não incide sobre as despesas financiadas por fundos europeus, 

aplicações de ativos e passivos financeiros, as dotações relativas a pessoal colocado em situação de requalificação, nem sobre as 

chamadas dotações específicas. 

 

Encargos Gerais do Estado 

Conselho Superior da Magistratura 0,6 0,6

Gabinete do Representante da República - Região Autónoma dos Açores 0,1 0,1

Ministério da Administração Interna

Polícia de Segurança Pública (PSP) 0,1 0,1 0,3

Ministério da Justiça

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 0,3 0,1 0,4

Ministério da Cultura

Direção-Geral das Artes 0,5 1,0 1,5

Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,2 0,2

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,0 0,0 0,1

Ministério das Finanças

DGFT - Contribuições para Organizações Internacionais 9,8 9,8

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Universidades e Institutos Politécnicos 4,9 4,9

Ministério da Educação

Estabelecimentos de educação e ensinos básico e secundário 353,9 353,9

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,2 0,2

Ministério da Saúde

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 116,7 116,7

Ministério do Ambiente

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P. 0,4 4,6 5,0

Ministério do Mar

Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação 0,4 0,8 1,2

        354,4               2,2           123,7                0,1           14,5         495,0   

Ministério / Entidade

Despesas 

com 

pessoal

Transf 

correntes
Total 

Aquisição 

de bens e 

serviços

Aquisição 

bens 

capital

Total 

Transf 

capital 

Regularização de Passivos Não Financeiros da Adm. Central 300,0 280,0 93%

Sustentabilidade do Sector da Saúde 84,9 73,6 87%

Descongelamento de Carreiras 130,0 129,6 100%

Contrapartida Pública Nacional Global 100,0 9,6 10%

Incêndios Florestais de 2017 125,0 125,0 100%

Orçamento Participativo de Portugal 5,0 0,0 0%

taxa de 

utilização
Designação

Dotação 

inicial
Execução
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Caixa 6 – Principais desenvolvimentos orçamentais por subsectores das Administrações Públicas 

A Administração Central foi o subsector responsável pela melhoria do saldo orçamental das Administrações 

Públicas em 2018, mesmo se excluído o efeito de base decorrente da operação one-off de recapitalização da 

CGD em 2017. Esta medida, que onerou a despesa deste subsetor em 2017, beneficiaria ainda mais a comparação 

homóloga quanto ao contributo deste subsetor. Excluído este efeito, a Administração Central (AC) reduziu as 

necessidades de financiamento (défice orçamental) em 0,7 p.p. do PIB1 (Gráfico 20). Tanto o subsetor da Administração 

Regional e Local (ARL) como o dos Fundos de Segurança Social (FSS) mantiveram um excedente orçamental em 2018 

evidenciando capacidade de financiamento. No entanto, se no primeiro caso esta se manteve praticamente inalterada 

relativamente ao PIB gerado no ano, no segundo caso a redução da capacidade de financiamento do subsetor do FSS 

contribuiu em 0,2 p.p. do PIB para o agravamento do défice orçamental do conjunto das AP. O impacto das medidas 

temporárias e não recorrentes na deterioração dos saldos dos subsetores da AC (e.g. recapitalização do Novo Banco) 

e da ARL (operações do Município de Lisboa), teve maior expressão no 1.º semestre, efeito que acabou por se diluir na 

execução até final do ano (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 – Contributo dos subsectores para a variação do défice das AP em 2018, excluindo 

impacto da operação de recapitalização da CGD em 2017 

Em M€ Em p.p. do PIB 

  

Fonte: INE. Cálculos do CFP. 

 

Administração Central (AC) 

Excluindo a despesa com a operação de recapitalização da CGD em 2017, o subsector da Administração Central 

melhorou em 1191 M€ (equivalente a 0,7 p.p. do PIB) o respetivo saldo, contribuindo para a redução do défice 

das AP em 2018. Caso se considerasse aquele impacto, a melhoria do saldo da AC elevar-se-ia a 5135 M€. Sem contar 

com este efeito de base, a melhoria assentou num acréscimo de receita, em particular da receita fiscal e contributiva, 

superior ao aumento da despesa. Em termos consolidados2, a AC representou 60,5% da despesa total das AP em 2018. 

A redução do défice da AC permitiu compensar a deterioração dos excedentes orçamentais dos restantes subsectores, 

a qual penalizou o saldo orçamental em 0,2 p.p. do PIB, em particular no caso do subsector dos FSS (Gráficos 20 e 21). 

Na AC são consideradas como despesa as transferências pagas a outros subsectores, designadamente as decorrentes 

das respetivas leis de financiamento sectoriais.3 

 

Gráfico 21 – Saldo orçamental por subsetor das Administrações Públicas (M€) 

Saldo orçamental da AC Saldo orçamental da ARL e FSS 

  

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | AC- Administração Central; ARL – Administração Regional e Local; AR – Administração Regional; AL – 

Administração Local; FSS – Fundos de Segurança Social. 

 

Administração Regional e Local (ARL)4 

Em 2018 o subsector da ARL manteve um excedente orçamental (424 M€), o que ocorre desde 2012. Contudo, 

e pelo segundo ano consecutivo, o saldo atingido é inferior ao do ano anterior. Em 2018, o saldo é inferior em 58 M€ 

ao do ano anterior (482 M€), contrastando com a melhoria prevista no OE/2018 (de 488 M€). A diferença, que ascende 

a 546 M€, decorre sobretudo de a receita ter crescido 765 M€ abaixo do implícito ao OE/2018 (1150 M€), sendo o 

desvio mais evidente ao nível da receita de capital, que diminuiu em termos homólogos. Ainda que a despesa do 
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subsector tenha crescido menos do que o inicialmente esperado (em 220 M€, em particular quanto ao consumo 

intermédio e ao investimento), esta situação apenas compensou parcialmente o desvio observado quanto à receita.  

Apesar de a variação em termos nominais ter penalizado o défice das AP, em percentagem do PIB, o contributo 

da ARL foi aproximadamente nulo. A ARL representou 12,6% do total da despesa das AP em 20182 e 10,4% das 

receitas.5 

Administração Regional (AR) 

A AR apresentou um défice orçamental em 2018 (de 19 M€), o que acontece pela primeira vez desde 2012 

(Gráfico 22). Para esta evolução contribuiu o agravamento em contas nacionais do défice da Região Autónoma dos 

Açores (RAA), de 52 M€ em 2017 para 126 M€ em 2018, explicado sobretudo pela concessão de uma garantia (65 M€) 

e um aumento de capital (11 M€) por parte do Governo da Região à empresa SATA, Air Açores6, que elevaram as outras 

despesas de capital. Já a Região Autónoma da Madeira (RAM) continuou a trajetória de excedentes orçamentais que 

teve início em 2013, tendo apresentado em 2018 um saldo orçamental positivo, de 107 M€. Porém, no conjunto da AR, 

a melhoria do saldo da RAM em 28 M€ foi insuficiente para compensar o agravamento do défice da RAA em 74 M€. 

Na perspetiva agregada das duas RA, a deterioração do saldo (-46 M€) deve-se a um aumento da despesa 

superior ao verificado na receita, justificado pelas transferências efetuadas para a SATA. Este apoio financeiro do 

Governo Regional dos Açores à SATA (76 M€) contribuiu para o agravamento das “outras despesas de capital” em 

136 M€, o que representou mais de dois terços do aumento da despesa da AR (189 M€, superior ao previsto no 

OE/2018, de 69 M€). A despesa corrente primária também aumentou, em linha com o OE/2018, destacando-se, 

contudo, a diminuição do investimento relativamente a 2017, em sentido contrário ao inicialmente esperado. 

A receita da AR registou um aumento (143 M€) inferior ao previsto no OE/2018 (175 M€), devido à menor 

execução das receitas de capital. Apesar de a receita fiscal ter tido uma evolução mais favorável do que o previsto, 

esta foi insuficiente para compensar aquele desvio. Na receita do subsetor são de assinalar ainda as transferências 

recebidas da AC (534 M€ em 2018, cerca de 19% da receita da AR), das quais 436,5 M€ respeitam a transferências do 

OE decorrentes da lei de finanças regionais (+3,1% face a 2017).7 

 

Gráfico 22 – Contributos para a variação anual do saldo nos subsetores da ARL e FSS (M€) 

2017 2018 

  

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | ARL – Administração Regional e Local; AR – Administração Regional; AL – Administração Local; FSS – 

Fundos de Segurança Social. Nota: A soma dos contributos da AR e da AL quanto à receita e despesa não correspondem exatamente 

aos contributos destes agregados na perspetiva da ARL uma vez que existem fluxos intersectoriais entre a AR e a AL que consolidam. 

 

Administração Local (AL) 

O saldo da AL, reportado em contas nacionais, ascendeu em 2018 a 443 M€. Apesar de ser o oitavo ano 

consecutivo em que o subsector apresenta um excedente orçamental, este foi ligeiramente inferior ao de 2017 

(-12 M€, Gráfico 21). No ano anterior, a diminuição do saldo orçamental interrompeu a série de aumentos anuais 

sucessivos registados desde 2013, observando-se em 2018 uma nova diminuição, em sentido contrário à melhoria 

prevista no OE/2018 (381 M€). Esta diferença decorre sobretudo de a receita do subsetor ter aumentado apenas 

207 M€ (abaixo dos 931 M€ que se esperavam), devido principalmente à menor receita de “vendas e outras receitas 

correntes” e receita de capital. Por seu turno, ainda que penalizada pelo pagamento extraordinário de uma 

indemnização pelo Município de Lisboa no seguimento de uma sentença judicial, medida que não se encontrava 

contemplada na previsão inicial, a despesa registou um aumento (218 M€) inferior ao esperado (550 M€). No entanto, 

esta diferença foi insuficiente para compensar a registada ao nível da receita. 

O aumento da receita da AL em 2018 teve por base o crescimento da receita fiscal do subsetor (8,9%), em linha 

com a estimativa subjacente ao OE/2018. Os desenvolvimentos ao nível da receita fiscal refletem o comportamento 

favorável dos dois principais impostos locais (IMI e IMT), associados à dinâmica do mercado imobiliário que se verificou 

em 2018, particularmente no segundo caso. No entanto, em sentido inverso ao aumento estimado pelo MF para as 

vendas e outras receitas correntes, estas diminuíram, tendo penalizado a evolução da receita. Da mesma forma, a 

receita de capital diminuiu, contrariamente ao previsto (para o que terá contribuído um aumento menor do que o 

antecipado quanto às transferências recebidas da União Europeia). As transferências recebidas da AC, nas quais se 

incluem as resultantes da Lei das Finanças Locais, totalizaram 2697 M€ em 2018 (29% da receita da AL), tendo 

aumentado 1,4%. 
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O acréscimo da despesa da administração local em 2018 decorreu exclusivamente do aumento da despesa 

corrente primária. Para esta variação contribuíram as despesas com pessoal, pressionadas pelo aumento do pessoal 

ao serviço neste subsector (+5,9% de acordo com dados da DGAEP) e acréscimos remuneratórios transversais às AP. 

Acresce o impacto dos juros indemnizatórios pagos pelo Município de Lisboa no seguimento de uma sentença judicial 

desfavorável (31 M€) que elevou a outra despesa corrente. Ainda assim, a despesa corrente primária aumentou menos 

do que o previsto, uma vez que as despesas com consumo intermédio ficaram bastante abaixo do esperado. 

O investimento da administração local em 2018 manteve-se praticamente ao mesmo nível do de 2017. No ano 

imediatamente anterior, o investimento explicou mais de metade do aumento da despesa da AL, estando implícito ao 

exercício de previsão do OE/2018 um novo aumento em 2018 (de 13,8%). No entanto, a FBCF terá mesmo diminuído, 

ainda que ligeiramente (-0,5%). A outra despesa de capital também diminuiu apesar do pagamento de uma 

indemnização por parte do Município de Lisboa (65 M€), uma vez que em 2017 esta rubrica tinha sido igualmente 

elevada, em 59 M€, pela devolução pela autarquia lisboeta da Taxa Municipal de Proteção Civil. A despesa da AL, em 

termos consolidados,1 representou 10% do total da despesa das AP em 2018 e 7,7% da receita.5 

 

Fundos de Segurança Social (FSS) 

Em 2018 registou-se novamente nos FSS um excedente orçamental (2021 M€). Contudo, e ao contrário do ano 

anterior, os desenvolvimentos orçamentais do subsector contribuíram para um agravamento do défice público. 

A deterioração do excedente relativamente ao ano anterior foi de 223 M€, o que ditou um contributo negativo para a 

variação do saldo do conjunto das AP de 0,2 p.p. do PIB (Gráficos 20 e 22). Contudo, em 2018, e ao contrário de anos 

anteriores, não existiu qualquer transferência extraordinária do OE destinada ao Sistema Previdencial – Repartição8. O 

efeito de base na comparação com o ano anterior corresponde ao valor desta transferência em 2017 (de 429,6 M€). 

Nesta sequência, o crescimento da despesa (1010 M€), mais do que superou o acréscimo de receita do subsetor 

(787 M€). 

Apesar de as contribuições sociais terem aumentado 7,3% em 2018, a evolução da receita foi penalizada pelo 

decréscimo da “outra receita corrente”. Tal circunstância deve-se ao facto de em 2018 não se ter realizado a 

transferência extraordinária do OE.8 O crescimento das contribuições sociais, que excedeu o implícito ao OE/2018 e 

registou uma aceleração de 0,3 p.p. face ao ano anterior, acompanhou a manutenção de uma conjuntura favorável do 

mercado de trabalho em 2018. No entanto, o referido efeito de base e a diminuição da transferência do OE para 

cumprimento da Lei de Bases da Segurança Social (-83 M€) levaram a que as transferências recebidas pelos FSS 

provenientes da AC tivessem diminuído no seu conjunto 5,7% (-469 M€). Esta evolução negativa foi atenuada em 

70 M€ pela transferência do OE relativa ao IRC consignado ao subsetor.9 

As prestações sociais observaram um aumento de 4,1% em 2018 (835 M€) comparando favoravelmente com a 

estimativa implícita ao OE/2018. O crescimento desta componente que constitui a maior parcela de despesa do 

subsector foi superior em mais de 2,4 p.p. ao verificado em 2017, refletindo, nomeadamente, medidas de política 

adotadas no OE/2018 com impacto orçamental no sentido da ampliação da despesa com pensões e outras prestações 

sociais (cf. ponto 2.4 relativo à análise da despesa). Por outro lado, ainda que a despesa com prestações de desemprego 

tenha diminuído novamente em 2018, a poupança daí resultante foi menos de metade da alcançada no ano anterior. 

_________________________ 

1 – Considerando o efeito da operação de recapitalização da CGD em 2017 a melhoria elevar-se-ia a 2,7 p.p. do PIB. 

2 – Excluindo transferências e juros pagos a outros subsetores das AP. 

3 – O total de transferências pagas pela AC aos outros subsetores das AP em 2018 ascendeu a 10 917 M€ enquanto o total de 

transferências recebidas dos restantes subsetores totalizaram 1360 M€. Estas transferências entre subsetores são objeto de 

consolidação quando se considera o conjunto das AP, uma vez que são despesa de um subsetor, mas também receita de outro. 

4 – Este subsetor integra a Administração Regional (AR) - correspondente às Regiões Autónomas (RA) dos Açores e da Madeira - bem 

como a Administração Local (AL). No caso português, ambas estão incluídas no código S.1313 do SEC 2010, nomeadamente por a AR 

não cobrir todo o território nacional, correspondendo a AR e a AL a subdivisões daquele. 

5 – Excluindo transferências e juros recebidos de outros subsetores das AP. 

6 – Operações contabilizadas como transferências de capital dado se tratar de uma empresa pública fora do perímetro das AP. A 

contabilização integral da garantia no ano de 2018 decorre, nos termos do SEC 2010, e conforme referido pelo INE, da situação 

económica e financeira da empresa. O Grupo SATA, onde se encontra integrada esta empresa, apresentou capitais próprios negativos 

de 133 M€ no final de 2017 (os passivos excedem os ativos neste montante), encontrando-se em situação de falência técnica (cf. 

Relatório e Parecer sobre a Conta da Região Autónoma dos Açores de 2017, do Tribunal de Contas). 

7 – Cf. Destaque do INE relativo ao Procedimento dos Défices Excessivos, de abril de 2019. 

8 – Transferência, iniciada em 2012, tendo por finalidade a cobertura do défice do Sistema Previdencial – Repartição. O OE/2018 não 

previu qualquer transferência a este título tendo em conta a previsão de um saldo positivo no regime previdencial. 

9 – Esta receita acresce à transferência do adicional ao IMI destinada aos FSS (50 M€, tanto em 2018 como em 2017). 

 

  

https://www.tcontas.pt/pt/actos/parecer-cra/sratc/2017/sratc-cra-2017.pdf
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3 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 2018 
 

3.1 DÍVIDA DE MAASTRICHT 

O rácio da dívida pública sobre o PIB diminuiu pelo segundo ano consecutivo. No final 

de 2018, a dívida de Maastricht fixou-se em 121,5%, o que compara com 124,8% em 2017 e 

129,2% em 2016 (Gráfico 23). Esta evolução reflete um crescimento do produto superior ao 

aumento nominal da dívida. Com efeito, o crescimento do PIB nominal contribuiu para a 

diminuição do rácio em 4,3 p.p. (depois do contributo de 5,4 p.p. em 2017), enquanto o 

impacto desfavorável do efeito juros foi menor que em 2017 (passando de 3,8 p.p. para 3,5 

p.p. em 2018). O saldo primário tornou a contribuir para a redução da dívida, como sucede 

desde 2015, com -3 p.p. (face a -0,9 p.p. em 2017), mais do que compensando o impacto 

desfavorável de 0,6 p.p. do ajustamento défice-dívida em 2018.22 A dívida pública líquida de 

depósitos da Administração Central diminuiu de 117,2% para 115,4% do PIB, refletindo uma 

redução de depósitos de 1,5 p.p. do PIB. 

Em termos nominais, a dívida das administrações públicas na ótica de Maastricht voltou 

a aumentar, elevando-se de 242,8 mil M€ para 244,9 mil M€. Esta variação, ligeiramente 

superior à do ano anterior (1,8 mil M€) (Gráfico 23), reflete o acréscimo dos títulos de dívida 

(7,2 mil M€), em especial os de longo prazo, que compensaram a redução de empréstimos 

no montante de 6,4 mil M€. Esta diminuição de empréstimos decorre do último pagamento 

antecipado do empréstimo do FMI (5,4 mil M€) realizado em dezembro de 2018. Estes 

desenvolvimentos contribuíram para um ligeiro acréscimo do peso da dívida de longo prazo 

face a 2017, passando de 82,7% para 83,3% em 2018. 

Gráfico 23 – Evolução da dívida pública 

Dívida total e dívida líquida de depósitos da AC (% PIB) Juros, depósitos da AC e dívida pública (em M€) 

  
Fonte: INE e Banco de Portugal. Cálculos do CFP. 

O subsector da administração central continuou a justificar o aumento da dívida 

pública. O crescimento da dívida consolidada deste subsector fixou-se em +1,9 mil M€ (para 

236,9 mil M€), enquanto a dívida consolidada da administração regional e local registou o 

primeiro aumento desde 2014, com uma variação positiva de 142 M€ (para 8 mil M€). A 

dívida dos fundos da Segurança Social continuou a apresentar um valor próximo de zero. 

                                                   
22 Para mais detalhes consultar o Quadro 16 em anexo.  
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3.2 AJUSTAMENTO DÉFICE-DÍVIDA 

O défice orçamental contribuiu para menos de metade do aumento da dívida pública 

em 2018. Esta diferença entre a variação da dívida e o défice explica-se pelos ajustamentos 

défice-dívida de 1,2 mil milhões em 2018, um valor superior ao défice orçamental de 913 M€. 

A redução do stock de passivos não incluídos na dívida (-1924 M€) justificou o aumento da 

dívida que não resulta do défice.23 Para o elevado montante de redução dos passivos 

contribuíram os derivados financeiros (-632 M€) e outros débitos e créditos (-1,3 mil M€), 

dos quais -679 M€ se deveram à diminuição de créditos comerciais. A atenuar o impacto 

daqueles passivos no aumento da dívida regista-se uma redução líquida de ativos financeiros 

e as outras variações na dívida, que refletem sobretudo o decréscimo de numerário e 

depósitos (-1,5 mil M€) resultante em parte do reembolso antecipado do empréstimo do FMI 

e as emissões acima do par (diferença positiva entre o preço de emissão e o valor nominal).  

Quadro 12 – Ajustamento défice-dívida  

 
Fonte: INE e Banco de Portugal. Cálculos do CFP. 

3.3 SECTOR FINANCIADOR 

A estrutura de detentores de dívida pública não sofreu alterações significativas em 

2018. O sector não residente permaneceu como o maior credor, detendo 67% do total da 

dívida pública. Apesar da ligeira diminuição de dívida ao abrigo do PAEF (de 23% em 2017 

para 21% em 2018), explicada pelo pagamento da última parcela do empréstimo do FMI (em 

dezembro de 2018), as compras cumulativas ao abrigo do Public Sector Purchase Programme 

(PSPP) do BCE aumentaram de 31,1 mil M€ em 2017 para 36,8 mil M€ em 2018, atingindo o 

equivalente  a cerca de 15% da dívida de Maastricht (Gráfico 24).24 Os restantes credores 

                                                   
23 Por não relevarem para efeitos de apuramento da Dívida Pública na ótica de Maastricht, são abatidos no cálculo 

do ajustamento défice-dívida. Como em 2018 os passivos não incluídos na dívida diminuíram - o que em alguns 

dos casos reflete a redução de dívidas a fornecedores através de financiamento obtido junto do sistema financeiro 

- o efeito desta substituição afeta a dívida pública.  

24 Refira-se que ao longo de 2018 o valor das compras mensais diminuiu progressivamente, de acordo com o 

anunciado pelo Banco Central Europeu (BCE), tendo atingido os 332 M€ em dezembro. Em setembro de 2018, o 

BCE confirmou a retirada progressiva das compras líquidas de ativos e a partir de outubro o programa passou de 

 

2016 2017 2018 2009/13 2014/18

(1) Défice orçamental das AP 3 674 5 766 913 68 084 30 673

(2) Ajustamento défice-dívida (diferença) = (3)-(1) 5 776 -3 924 1 188 23 439 -5 482

Aquisição líquida de ativos financeiros (+) 5 250 -2 851 -440 21 487 -8 568

Numerário e depósitos 4 500 -2 602 -1 525 12 870 -2 749

Títulos exceto ações 5 -571 547 6 727 -5 705

Empréstimos -138 48 59 3 230 -87

Ações e outras participações -113 248 614 -2 114 -1 531

Outros ativos financeiros 997 25 -134 774 1 504

Passivos Financeiros não incluídos na Dívida (-) -328 420 -1 924 3 375 -4 387

Outr. variações na dívida [inclui valorizações] (+) 198 -654 -296 5 327 -1 301

(3) Variação da Dívida das AP 9 450 1 842 2 101 91 523 25 191

(4) Dívida Pública (ótica de Maastricht) 240 963 242 805 244 906

Dívida Pública (% do PIB) 129,2 124,8 121,5

Por memória

Juros 7 800 7 437 6 956 34 564 38 886

 Taxa juro implícita (J/Dt-1) 3,4% 3,1% 2,9%

Efeito acumulado
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externos aumentaram 1 p.p., para 29% do total. Do sector residente, que detém 33% da 

dívida, o sector financeiro manteve o seu peso em torno de 20%, tal como os particulares, 

em 12%. Por último, o financiamento das empresas, excluindo os créditos comerciais, 

continuou a apresentar um peso residual no stock total da dívida de Maastricht. 

Gráfico 24 – Sector financiador da dívida de Maastricht e compras do BCE 

Sector financiador da dívida pública (ótica de 

Maastricht) (M€ e %) 
PSPP do BCE (M€) 

  
Fonte: BdP, BCE e IGCP. Cálculos do CFP. | Nota: a soma das diferentes parcelas pode diferir de 100% devido a 

efeitos de arredondamento. 

O peso do financiamento externo da administração central e da administração regional 

e local diminuiu em 2018. Comparando com 2009, a percentagem de dívida da 

administração central e da administração regional e local detida pelo exterior diminuiu 24 

p.p. e 7 p.p. do total, respetivamente (Gráfico 25). Na administração central, a menor 

relevância do exterior (que financia 50% do total) foi compensada pelo maior peso do sector 

financeiro (31%) e dos particulares, empresas e outros (19%). Na administração regional e 

local, o sector bancário continua a destacar-se, com um peso de 52%, seguido pelos 

particulares, empresas e outros (39%), e em menor grau pelo financiamento externo (9%). 

Gráfico 25 – Sector financiador da dívida consolidada (M€ e % do total) 

Sector financiador da administração central Sector financiador da administração regional e local 

  
Fonte: BdP. Cálculos do CFP. | Notas: A soma das diferentes parcelas pode diferir de 100% devido a efeitos de 

arredondamento. As escalas dos gráficos são diferentes por conveniência de representação gráfica. 

                                                   
30 mil M€ de compras líquidas mensais para 15 mil M€, tendo as mesmas terminado em dezembro. Em janeiro de 

2019 foi iniciada a fase de reinvestimento. O anterior programa de compras, terminado em 2012, o Security Markets 

Programme (SMP) tem registado cada vez menor relevância (2% do total, face a 3% no final de 2017). 
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A dívida das empresas incluídas nas administrações públicas diminuiu pelo quinto ano 

consecutivo em 2018 (Gráfico 26)25. Esta diminuição foi, em grande parte, motivada pelo 

menor financiamento assegurado pelo sector financeiro, que passou de 7,9 mil M€ em 2017 

para 5,5 mil M€ em 2018, em resultado de um maior financiamento pelas AP. No que respeita 

à dívida das empresas públicas não incluídas nas administrações públicas, verificou-se um 

aumento de 6,3 em 2017 para 6,7 mil M€ em 2018. Esta variação constitui o primeiro aumento 

desde 2011, justificado em grande parte pelo maior financiamento obtido junto do sector 

financeiro. 

O peso do financiamento externo da dívida da administração central e da 

administração local e regional aumentou em 2018. Não obstante, as empresas públicas 

incluídas na administração central continuaram a financiar-se principalmente junto das AP e 

particulares, tendo, no entanto, ocorrido um ligeiro aumento no financiamento por não 

residentes (de 25% do total em 2017 para 26% em 2018). Nas empresas públicas incluídas 

na administração regional e local, o peso do financiamento externo é mais relevante e 

aumentou pela primeira vez desde 2014, passando de 32% do total em 2017 para 37%. 

Apesar deste aumento do peso do financiamento externo, a dívida das empresas públicas da 

administração central e da administração local e regional diminuiu em termos absolutos em 

2018, de 33,8 mil M€ em 2017 para 32 mil M€ e de 2,1 mil M€ para 1,9 mil M€, 

respetivamente. 

                                                   
25 Excluindo os créditos comerciais. 
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Gráfico 26 – Sector financiador das empresas públicas (M€) 

Empresas públicas incluídas nas administrações 

públicas 

Empresas públicas não incluídas nas administrações 

públicas 

  
Empresas públicas incluídas na administração central Empresas públicas incluídas na administração 

regional e local 

  
Fonte: BdP. Cálculos do CFP. | Nota: As escalas dos gráficos são diferentes por conveniência de representação gráfica. 

 

 

4 COMPARAÇÃO COM OS DOCUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTAL 

4.1 CONTA DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

O défice orçamental estimado pelas autoridades estatísticas nacionais foi inferior às 

previsões orçamentais para 2018 constantes dos documentos de programação 

orçamental apresentados pelo governo. O resultado apurado pelo INE foi de 913 M€ 

(correspondente a 0,5% do PIB anual), o que representa um desvio favorável de 1304 M€ 

(0,7 p.p. do PIB) relativamente ao maior valor do défice orçamental inscrito no OE/2018, de 

2217 M€ (1,1% do PIB). Mais de dois terços deste desvio decorre do facto de o aumento da 

receita ter excedido o previsto no OE/2018, devendo-se o restante ao aumento da despesa 

inferior ao esperado. 
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Gráfico 27 – Défice orçamental das AP em 2018: do OE/2018 até ao resultado alcançado 

(em M€ e em % do PIB) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores não ajustados; a 

estimativa foi incluída no relatório da POE/2019 e a execução corresponde ao apuramento 

preliminar efetuado pelo INE. 

 

O contributo da receita foi decisivo para a melhoria do saldo orçamental, em linha com 

o apresentado nos documentos de programação orçamental para 2018. A melhoria do 

défice orçamental, de 909 M€, ascenderia a 4853 M€ no caso de se considerar o impacto da 

operação de recapitalização da CGD em 2017 que elevou a despesa daquele ano em 

3944 M€.26 Sem contar com o impacto orçamental daquela operação, a despesa aumentou, 

embora menos do que o previsto no OE/2018, acabando por contribuir para o aumento do 

défice orçamental. No entanto, o contributivo negativo da variação da despesa para o saldo 

orçamental foi mais do que compensado pela receita, em particular pela receita fiscal e 

contributiva, que superou o previsto nos diversos documentos de programação orçamental 

(Quadro 13). 

Caixa 7 – Evolução das previsões do MF para o saldo orçamental em 2018 

À semelhança do sucedido nos dois exercícios orçamentais anteriores, a previsão inicial da conta das administrações 

públicas apresentada no OE/2018 foi atualizada em subsequentes documentos de programação orçamental 

apresentados pelo governo no decurso de 2018, apesar de não ter sido necessário a aprovação de um orçamento 

retificativo. Estas atualizações ocorreram em abril no âmbito do Programa de Estabilidade 2018-2022 (PE/2018) e em 

outubro com a apresentação da estimativa para 2018 subjacente à POE/2019. Inicialmente foi considerado no OE/2018 

um défice orçamental de 1,1% do PIB, previsão revista em baixa para 0,7% do PIB em abril do próprio ano aquando da 

apresentação PE/2018. A estimativa mais recente do MF para 2018, que serviu de ponto de partida para a elaboração 

da POE/2019, manteve, aproximadamente, a previsão do saldo em -0,7% do PIB, apesar de apresentar níveis mais 

elevados de receita e despesa (Quadro 13). Por sua vez, a taxa de crescimento do PIB nominal foi também revista em 

alta. Na última estimativa do MF (subjacente à proposta do OE/2019), o PIB nominal foi superior em 2570 M€ ao 

previsto no OE/2018 e em 1568 M€ ao indicado no PE/2018. De acordo com os dados das Contas Nacionais Trimestrais 

por Sector Institucional divulgados pelo INE em março de 2019, a taxa de crescimento do PIB nominal em 2018 foi de 

3,6%, ficando 0,2 p.p. abaixo dos 3,8% subjacentes à última estimativa do MF, mas 1,1 p.p. e em 0,6 p.p. acima das 

taxas de crescimento do PIB nominal implícitas ao OE/2018 (de 2,5%) e ao PE/2018 (de 3,0%), respetivamente. 

No Programa de Estabilidade, apresentado em abril de 2018, o MF reviu em baixa o objetivo do défice 

orçamental em 0,4 p.p. do PIB. Em termos absolutos, a revisão em baixa de 727 M€ no défice resultou do facto de a 

correção da despesa ter sido superior à da receita, uma vez que ambos os agregados orçamentais foram revistos em 

baixa no PE/2018. Na despesa, a maior revisão ocorreu no consumo intermédio (-620 M€), sendo de realçar também 

as correções quanto a “outras despesas correntes” (-490 M€), prestações sociais (-372 M€) e subsídios (-220 M€). Estas 

                                                   
26 Nesta perspetiva, o aumento da receita das AP em 2018 seria responsável por cerca de 95% da redução do défice 

orçamental. Por seu turno, estando influenciada pelo efeito de base da referida operação de recapitalização, a 

despesa apresentaria uma diminuição homóloga contribuindo residualmente, ainda que de forma positiva, para a 

melhoria do saldo orçamental (ver Gráfico 7). 
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correções em baixa na despesa refletiram sobretudo o desvio favorável da execução orçamental de 2017, o que 

permitiu acomodar as correções em alta nas “outras despesas de capital” (602 M€) e nas despesas com pessoal 

(225 M€), decorrentes da recapitalização do Novo Banco e do acréscimo de despesa com os incêndios, bem como do 

reforço da despesa com salários nos sectores da saúde e da educação. Quanto à receita, a maior revisão em baixa 

ocorreu na receita não fiscal e não contributiva (-918 M€, em particular quanto a vendas), a qual não foi compensada 

pelas melhores perspetivas quanto à receita fiscal e contributiva, revista em alta em cerca de 703 M€, no seguimento 

da integração de um cenário macroeconómico mais favorável. 

Na estimativa implícita à POE/2019, apresentada em outubro de 2018, o rácio do défice orçamental para aquele 

ano manteve-se aproximadamente ao mesmo nível do subjacente ao PE/2018. Apesar da revisão em alta do nível 

do PIB nominal e de o défice ter sido corrigido ligeiramente em baixa (34 M€), tendo como denominador aquele 

indicador, o objetivo para o saldo orçamental manteve-se praticamente ao mesmo nível, cerca de -0,7% do PIB. À 

semelhança do que ocorreu no ano anterior e em sentido contrário à revisão efetuada no âmbito do PE/2018, a 

POE/2019 atualizou em alta as estimativas para 2018 tanto da receita como da despesa (em 603 M€ e 570 M€, 

respetivamente). A incorporação de uma perspetiva ainda melhor quanto à receita fiscal e contributiva determinou 

uma revisão em alta desta rubrica (948 M€) que mais do que compensou a correção em sentido contrário efetuada na 

receita de capital (-342 M€). Esta revisão em baixa da receita de capital deveu-se a perspetivas menos favoráveis do 

que o inicialmente previsto quanto à execução de fundos comunitários destinados ao cofinanciamento de projetos 

desenvolvidos por entidades integrantes das AP. No lado da despesa, a proposta orçamental para 2019 reviu em alta 

as “outras despesas correntes e de capital” (551 M€), em particular aquelas últimas, muito em resultado de no PE/2018 

não se encontrarem previstas para o ano de 2018 o impacto de medidas temporárias relativas a uma sentença judicial 

desfavorável ao Município de Lisboa e a conversão de ativos por impostos diferidos1. Acrescem perspetivas menos 

favoráveis na POE/2019 relativamente ao PE/2018 quanto à despesa primária, designadamente quanto a prestações 

sociais (236 M€) e despesas com pessoal (135 M€). Em sentido contrário, a POE/2019 corrigiu em baixa a previsão de 

investimento das AP previsto para 2018 (em 441 M€), acompanhando a revisão em baixa da receita de fundos 

comunitários que parcialmente a financiam. Ainda que tenha também considerado menores encargos com juros da 

dívida pública (-84 M€) estas alterações em baixa não foram suficientes para compensar as revisões em alta para as 

restantes rubricas da despesa. 
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Quadro 13 – Evolução da previsão e estimativa do MF para 2018 (em M€) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores não ajustados; as revisões têm por referência o 

documento orçamental imediatamente anterior; os valores relativos ao PE/2018 foram calculados através do respetivo PIB 

nominal estimado pelo MF; a Estimativa do MF para 2018 foi incluída no relatório da POE/2019. 

 

_________________________ 

1 – Também comummente designados por DTA, o que corresponde ao acrónimo da respetiva designação em inglês (Deferred 

Tax Assets). 

A receita total das AP cresceu acima do esperado pelo MF no OE/2018, o que se justifica 

integralmente pelo desvio favorável observado na receita fiscal e contributiva. Em 2018, 

a receita das AP cresceu 5,5%, mais 1,1 p.p. acima do objetivo subjacente ao OE/2018 (de 

4,4%). Este desempenho foi determinado inteiramente pelo crescimento da receita fiscal e 

contributiva (5,9% vs. 2,4% no OE/2018). Em termos nominais, o desvio positivo na receita 

total das AP ascendeu a 926 M€ (equivalente a 0,5% do PIB), refletindo o maior nível de 

receita arrecadado ao nível dos impostos (2058 M€) e contribuições (446 M€), que mais do 

que compensaram os desvios negativos registados nas vendas e outras receitas correntes  

(-1076 M€) e nas receitas de capital (-501 M€).  

O ritmo de crescimento da receita fiscal superou largamente o previsto no OE/2018, 

refletindo o desempenho positivo tanto dos impostos indiretos como dos impostos 

diretos. Em 2018, a receita fiscal cresceu 6,4%, um ritmo quase três vezes superior ao previsto 

no OE/2018, traduzindo taxas de variação anual dos impostos indiretos (6,3% vs. 3,9% no 

OE/2018) e diretos (6,4% vs. -0,4% no OE/2018) substancialmente superiores às inicialmente 

(1) (2) (3) (4) = (2)-(1) (5) = (3)-(2)

Receita Total 86 788 86 573 87 176 -215 603

Receita fiscal e contributiva 73 161 73 865 74 812 703 948

Receita fiscal 49 807 50 231 51 066 424 835

Impostos indiretos 30 166 30 472 30 460 305 -12

Impostos diretos 19 640 19 759 20 606 119 847

Contribuições sociais 23 355 23 634 23 747 279 113

das quais: efetivas 18 619 18 826 18 950 208 124

Receita não fiscal e não contributiva 13 626 12 708 12 364 -918 -344

da qual: receita de capital 1 361 1 633 1 290 272 -342

Despesa Total 89 005 88 063 88 633 -941 570

Despesa Primária 81 878 81 011 81 665 -867 654

Consumo intermédio 11 323 10 703 10 800 -620 97

Despesas com pessoal 21 497 21 721 21 856 225 135

Ordenados e salários 15 620 15 776 15 905 156 130

Contribuições sociais efetivas 1 141 1 138 1 154 -4 17

Contribuições sociais imputadas 4 736 4 808 4 797 72 -11

Prestações sociais 37 128 36 756 36 991 -372 236

que não em espécie 33 520 33 170 33 395 -351 225

em espécie 3 607 3 586 3 596 -21 10

Subsídios 1 094 875 951 -220 76

FBCF 4 577 4 585 4 144 8 -441

Outras despesas correntes e de capital 6 259 6 371 6 922 112 551

das quais: outras despesas correntes 5 292 4 802 4 844 -490 42

Juros  7 126 7 052 6 968 -74 -84

Saldo global -2 217 -1 490 -1 457 727 34

em % do PIB -1,1 -0,7 -0,7 0,4 0,0

Saldo Primário 4 910 5 562 5 512 652 -50

Carga fiscal 68 425 69 057 70 015 632 959

PIB nominal 199 382 200 384 201 952 1 002 1 568

2018 Revisões subjacentes a:

OE/2018 PE/2018 Estimativa PE/2018 Estimativa
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esperadas pelo MF. Em termos nominais, este maior nível de receita arrecadada totalizou 

2058 M€, dos quais cerca de dois terços foram explicados pelo desvio positivo ocorrido nos 

impostos diretos. Nesta categoria de impostos, destacam-se o IRS e o IRC com desvios de 

800 M€ e 736 M€, respetivamente, que mais do que compensaram a menor receita obtida 

nos outros impostos diretos (-186 M€). Relativamente aos impostos indiretos, verifica-se que 

o desvio positivo de 707 M€, se deveu à diferença positiva observada no IVA (de 407 M€), 

nos outros impostos indiretos (de 572 M€) e no IMT (de 57 M€), e que mais do que 

compensaram os desvios negativos registados nos IEC (-205 M€), no IMI (-69 M€) e no ISV 

(-54 M€). 

Quadro 14 – Desvio da receita fiscal face ao previsto no OE/2018 (em M€ e em %) 

 
Fonte: INE, MF e AT. Cálculos do CFP. | Notas: A desagregação dos impostos 

indiretos e impostos diretos é da exclusiva responsabilidade do CFP, 

correspondendo ao cálculo em contas nacionais efetuado pelo CFP com base nos 

dados na ótica de caixa da AT. A previsão implícita no OE/2018 resulta de 

informação obtida junto do MF. O Adicional ao Imposto Municipal de Imóveis 

(AIMI) está incluído na rubrica dos “Outros impostos indiretos”.  

As contribuições sociais registaram uma taxa de crescimento anual superior à esperada 

pelo MF. Em 2018, as contribuições sociais aumentaram 4,9%, situando-se 1,9 p.p. acima do 

previsto no OE/2018. Este desempenho deveu-se, exclusivamente à evolução das 

contribuições sociais efetivas (6,6% vs. 3,7% no OE/2018) que reflete um crescimento das 

remunerações (5%) superior ao inicialmente previsto pelo MF no cenário macroeconómico 

subjacente ao OE/2018 (de 3,2%). Em termos nominais, as contribuições sociais cresceram 

446 M€ acima do objetivo previsto no OE/2018, traduzindo, integralmente, o desvio positivo 

registado nas contribuições sociais efetivas (517 M€), uma vez que as contribuições 

imputadas ficaram 71 M€ abaixo da previsão do MF. 

A carga fiscal situou-se 0,9 p.p. do PIB acima do previsto no OE/2018, com todas as 

componentes deste indicador a apresentarem um maior peso do que o esperado 

inicialmente. Em 2018, o rácio da carga fiscal cresceu 0,9 p.p. do PIB face a 2017, diferindo 

da relativa estabilização prevista pelo MF no OE/2018. A contribuir para este desvio estiveram 

os impostos diretos (com um desvio de 0,6 p.p. do PIB) e as contribuições sociais efetivas e 

os impostos indiretos a situarem-se 0,2 p.p. do PIB acima do peso previsto pelo MF no 

OE/2018. Estas três componentes da carga fiscal cresceram acima do previsto pelo MF e 

posteriormente observado para o PIB nominal de 2018 (3,6%). 

Previsão

Anual
Desvio 

(M€)
Anual

2017/OE

2018

2018 OE/2018 Tvh % Tvh %

RECEITA FISCAL 49 806 51 864 2 058 6,4 2,1

Impostos indiretos 30 166 30 873 707 6,3 3,9

IVA 17 443 17 850 407 6,2 3,8

IECs 5 630 5 425 -205 1,7 5,5

ISP 3 707 3 548 -158 1,5 6,0

IT 1 615 1 577 -37 2,3 4,7

IABA 309 300 -9 0,8 3,9

IMI 1 618 1 549 -69 4,6 9,3

ISV 839 785 -54 1,3 8,3

IMT 941 998 57 20,1 13,2

Outros 3 695 4 267 572 12,0 -3,0

Impostos diretos 19 640 20 991 1 351 6,4 -0,4

IRS 12 517 13 317 800 5,6 -0,8

IRC 6 066 6 802 736 8,3 -3,4

Outros 1 057 871 -186 5,6 28,1

Administrações Públicas

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL
Variação Homóloga

OE/2018
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Gráfico 28 – Carga fiscal esperada e verificada em 2018 (em p.p. do PIB) 

 
 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: O PIB utilizado nos cálculos corresponde ao subjacente em cada um 

dos momentos. A previsão da carga fiscal tem por base o PIB previsto no OE/2018. O resultado da carga 

fiscal em 2018 tem subjacente a estimativa mais recente publicada pelo INE para esse ano.  
 

Não obstante a receita não fiscal e não contributiva ter registado o seu primeiro 

crescimento (3,3%) desde 2012, o seu aumento representou sensivelmente um quinto 

do previsto no OE/2018 (que apontava para +16,8%). Em 2018, a receita não fiscal e não 

contributiva aumentou 386 M€, uma variação inferior em 1577 M€ ao esperado pelo MF no 

OE/2018. Para esta diferença contribuíram os desvios negativos registados nas vendas de 

bens e serviços (575 M€), na outra receita corrente (-502 M€) e na receita de capital (-501 M€). 

Tal como no ano anterior, na sua análise à POE/2018, o CFP alertou que o aumento expressivo 

previsto para a rubrica das vendas de bens e serviços constituía um risco para a execução 

orçamental, pelo facto de aquela evolução não ser justificada por medidas de política. No 

que se refere às receitas de capital, verificou-se que, mesmo tendo sido recuperada uma 

parte da garantia prestada ao BPP (166,3 M€), o objetivo de crescimento subjacente ao 

OE/2018 não foi atingido. Esta situação vai ao encontro com outro alerta deixado pelo CFP, 

que referia que, mesmo descontando o impacto das medidas divulgadas no OE/2018, o MF 

pressupunha uma aceleração considerável da receita de capital em 2018, expectativa que 

acabou por não se concretizar. 

https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/orcamento-do-estado/analise-da-proposta-do-orcamento-do-estado-para-2018
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Gráfico 29 – Comparação da variação anual face à variação implícita no OE/2018 (em M€) 

Receita  Despesa  

 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Nota: os valores encontram-se influenciados pelo efeito de medidas 

temporárias e não recorrentes detalhadas no Quadro 19 (em anexo), com exceção do relativo à recapitalização da CGD 

no ano de 2017 (3944 M€). As variações implícitas no OE/2018 tem por referência a execução provisória de 2017. 

 

A despesa das administrações públicas ficou 378 M€ abaixo do previsto no OE/2018. 

Este resultado é explicado pelo facto de, tanto a despesa primária (-207 M€), como os 

encargos com juros (-171 M€), terem ficado abaixo da previsão inicial. Relativamente à 

despesa primária, saliente-se que o desvio desfavorável da despesa de capital (mais 909 M€ 

que o previsto) foi mais do que compensado por um desvio favorável na despesa corrente 

primária (-1116 M€), no âmbito da qual apenas as despesas com pessoal ficaram acima do 

previsto no OE/2018 (painel direito do Gráfico 29). 
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Quadro 15 – Conta das administrações públicas: desvios face ao OE/2018 (em M€) 

 

Fonte: INE. Ministério das Finanças. | Notas: os valores encontram-se influenciados pelo efeito de medidas temporárias e 

não recorrentes detalhadas no Quadro 19 (em anexo), com exceção do relativo à recapitalização da CGD no ano de 2017 

(3944 M€); a execução corresponde aos valores apurados pelo INE; os desvios de sinal positivo no saldo global e no saldo 

primário correspondem a desvios favoráveis face ao OE/2018; o desvio verificado na “outra despesa corrente” face ao 

previsto no OE/2018 está influenciado pelo facto de a dotação provisional (495 M€) ter sido inicialmente foi imputada 

naquela rubrica, tendo posteriormente reforçado outras rubricas. 

A despesa de capital excedeu em 909 M€ a verba orçamentada para 2018, sobretudo 

devido ao impacto de algumas operações que não estavam inicialmente previstas. Esta 

evolução foi induzida pelo facto de as “outras despesas de capital” terem aumentado 1407 

M€ face a 2017, embora no OE/2018 estivesse implícita uma redução de 114 M€. O 

correspondente desvio desfavorável de 1521 M€ deveu-se sobretudo ao impacto das 

operações referidas no início do subcapítulo 2.4 (relacionadas com o sector financeiro e com 

despesas incorridas pela administração local e regional), que não estavam previstas no 

OE/2018 e que totalizaram 1237 M€. Excluindo o impacto dessas operações, a “outra despesa 

de capital” ficou 284 M€ acima do inicialmente previsto. 

A FBCF foi a despesa que ficou mais aquém da previsão inicial, tendo apresentado um 

desvio de 612 M€. Este desvio foi praticamente igual ao registado no ano de 2017 (-613 M€) 

e contribuiu para que o défice orçamental em 2018 tenha sido inferior ao previsto. A taxa de 

2017

Receita Total 83 110 86 788 87 714 3 678 4 604 4,4 5,5 926

Receita corrente 82 311 85 427 86 854 3 116 4 542 3,8 5,5 1 427

Receita fiscal 48 761 49 807 51 864 1 046 3 103 2,1 6,4 2 057

Impostos indiretos 29 042 30 166 30 873 1 125 1 831 3,9 6,3 707

Impostos diretos 19 719 19 640 20 991 -79 1 272 -0,4 6,4 1 350

Contribuições sociais 22 685 23 355 23 801 670 1 116 3,0 4,9 446

das quais: efetivas 17 950 18 619 19 135 669 1 186 3,7 6,6 517

Vendas e outras receitas correntes 10 866 12 266 11 189 1 400 324 12,9 3,0 -1 076

Venda de bens e serviços 6 696 7 557 6 982 861 286 12,9 4,3 -575

Outra receita corrente 4 170 4 709 4 207 539 37 12,9 0,9 -502

Receita de capital 798 1 361 860 562 62 70,4 7,7 -501

Despesa Total 84 932 89 005 88 627 4 073 3 695 4,8 4,4 -378

Despesa Primária 77 495 81 878 81 671 4 384 4 176 5,7 5,4 -207

Despesa corrente primária 72 849 76 333 75 217 3 484 2 368 4,8 3,3 -1 116

Consumo intermédio 10 565 11 323 10 930 757 365 7,2 3,5 -393

Despesas com pessoal 21 299 21 497 21 765 198 466 0,9 2,2 268

Ordenados e salários 15 442 15 620 15 909 178 467 1,2 3,0 289

Contribuições sociais efetivas 1 121 1 141 1 190 20 68 1,8 6,1 48

Contribuições sociais imputadas 4 736 4 736 4 666 0 -69 0,0 -1,5 -69

Prestações sociais 35 647 37 128 36 750 1 481 1 103 4,2 3,1 -378

que não em espécie 32 159 33 520 33 134 1 361 974 4,2 3,0 -387

em espécie 3 487 3 607 3 616 120 129 3,4 3,7 9

Subsídios 857 1 094 797 237 -60 27,6 -7,0 -297

Outra despesa corrente 4 481 5 292 4 975 811 494 18,1 11,0 -317

Despesa de capital 4 645 5 545 6 454 900 1 809 19,4 38,9 909

FBCF 3 563 4 577 3 965 1 014 402 28,5 11,3 -612

Outras despesas de capital 1 082 967 2 489 -114 1 407 -10,6 130,1 1 521

Juros  7 437 7 126 6 956 -310 -481 -4,2 -6,5 -171

Saldo global -1 822 -2 217 -913 -395 909 1 304

em % do PIB -0,9 -1,1 -0,5 -0,2 0,5 0,7

Saldo Primário 5 615 4 910 6 043 -705 428 1 133

Carga fiscal 66 710 68 425 70 999 1 715 4 289 2,6 6,4 2 574

PIB nominal 194 613 199 382 201 606 4 768 6 992 2,5 3,6 2 224

2018 Variação (em M€) Variação (em %)

Execução
implícita no 

OE/2018
2017/18

implícita no 

OE/2018

Desvios 

face ao 

OE/2018
Execução OE/2018 2017/18
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crescimento da FBCF em 2018 foi de 11,3%, menos de metade da que estava subjacente no 

OE/2018 face à execução provisória de 2017 (28,5%).27 O desvio apurado em 2018 é 

maioritariamente justificado pela administração central e pela administração local. No 

primeiro caso, o aumento foi praticamente metade do que estava previsto (painel esquerdo 

do Gráfico 30); na administração local, a FBCF diminuiu 0,5%, em contraste com o aumento 

de 13,8% subjacente no OE/2018. Refira-se que a FBCF ficou 179 M€ aquém da estimativa 

para 2018 efetuada pelo MF em outubro passado, no âmbito do OE/2019. Em percentagem 

do PIB, a FBCF foi inferior em 0,3 p.p. ao previsto no OE/2018, como se ilustra no gráfico 

abaixo. 

Gráfico 30 – Evolução da FBCF em comparação com a implícita no OE/2018  

Tva da FBCF em 2018 vs. Tva implícita OE/2018 (%) Peso no período 2010-2018 (em % do PIB) 

 

 
 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Nota: o gráfico da esquerda não inclui o subsector dos Fundos de 

Segurança Social porque as variações em causa são pouco expressivas; a variação implícita no OE/2018 foi calculada tendo 

por base a execução provisória de 2017 reportada pelo INE; Tva – Taxa de variação anual; AC – Administração Central; AR 

– Administração Regional; AL – Administração Local; AP – Administrações Públicas. 

O consumo intermédio foi inferior ao previsto no OE/2018, particularmente no 

subsector da administração regional e local. Todos os subsectores das AP registaram um 

consumo intermédio inferior ao previsto no OE/2018, apurando-se um desvio global de 

393 M€, dos quais 341 M€ no âmbito da administração local e regional (painel esquerdo do 

Gráfico 31). Refira-se, contudo, que no OE/2018 estava implícito um aumento do consumo 

intermédio do conjunto das AP de 550 M€, face a uma estimativa de despesa para 2017 que 

acabou por revelar uma sobrestimação de 207 M€. Em percentagem do PIB, o consumo 

intermédio das AP ficou 0,3 p.p. abaixo dos 5,7% previstos no OE/2018, como se observa no 

painel direito do gráfico seguinte. 

Gráfico 31 – Evolução do consumo intermédio das AP  

Variação anual, por subsector (em M€) Peso no período 2007-2018 (em % do PIB) 

 

 

                                                   
27 Face à estimativa para 2017, incluída no relatório do OE/2018, o MF apontava para um aumento da FBCF de 

42,0% em 2018. Contudo, essa estimativa para 2017 revelou uma subestimação de 340 M€. 
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Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: a variação implícita no OE/2017 foi calculada tendo por base a execução de 2016 

reportada pelo INE. AC – Administração Central; ARL – Administração Regional e Local; FSS – Fundos de Segurança Social; 

AP – Administrações Públicas. 

A despesa com prestações sociais aumentou 3,1%, embora no OE/2018 estivesse 

subjacente um acréscimo de 4,2%. Esta evolução é explicada pelo comportamento da 

despesa com prestações sociais que não em espécie, que aumentou 974 M€ face a 2017, mas 

cuja taxa de crescimento ficou 1,2 p.p. abaixo do previsto (painel esquerdo do Gráfico 32). 

Nesta subrubrica apurou-se um desvio de 387 M€ face ao OE/2018, com origem no subsector 

dos Fundos de Segurança Social (-476 M€), como se ilustra no painel direito do gráfico 

abaixo. Para este resultado contribuiu o facto de o cálculo da respetiva dotação aprovada 

para 2018 ter tido por base uma estimativa para 2017 sobrestimada em 345 M€. Assim, a 

despesa com pensões de velhice da Segurança Social e a despesa com a Prestação Social 

para a Inclusão ficaram aquém da previsão inicial para 2018, em 194 M€ e 62 M€, 

respetivamente. As prestações de desemprego também foram inferiores ao previsto (-

118 M€), na sequência de melhores indicadores relativos ao mercado de trabalho.28 

Gráfico 32 – Evolução das prestações sociais em comparação com a implícita no OE/2018 

Taxa de crescimento anual (em %) Desvios face ao OE/2018, por subsector (em M€) 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: o gráfico do painel direito não inclui o subsector da Administração Regional e Local 

porque as variações em causa são pouco expressivas; um desvio de sinal positivo significa que a despesa ficou acima do 

previsto, sucedendo o inverso no caso de um desvio de sinal negativo. AP – Administrações Públicas; AC – Administração 

Central; FSS – Fundos de Segurança Social. 

 

As rubricas de subsídios e “outra despesa corrente” registaram desvios favoráveis, 

embora este último esteja influenciado pela dotação provisional. A despesa com subsídios 

diminuiu 7,0% face a 2017, em contraste com o aumento de 27,6% que estava subjacente no 

OE/2018. Em termos absolutos, esta despesa ficou abaixo da previsão inicial em 297 M€, dos 

quais 152 M€ na administração central e 147 M€ nos Fundos de Segurança Social. A “outra 

despesa corrente” aumentou 11,0% em 2018. O aumento de 18,1% subjacente no OE/2018 

está influenciado pela imputação inicial da dotação provisional (495 M€).29 Excluindo esse 

efeito, a “outra despesa corrente” ficou 178 M€ acima da previsão inicial. Uma parte desse 

desvio é explicada pelo pagamento de juros de mora incorridos pelo Município de Lisboa na 

sequência de um processo judicial (despesa de 30,5 M€ que não estava prevista no OE/2018). 

                                                   
28 A taxa de desemprego fixou-se em 7,0% em 2018, abaixo da previsão de 8,6% considerada pelo MF no âmbito 

do OE/2018.  

29 Embora tenha sido inicialmente classificada na rubrica “outra despesa corrente”, a dotação provisional foi 

posteriormente reafectada para outras rubricas, em função das necessidades identificadas ao longo do ano (o 

Quadro 10 apresenta os reforços com contrapartida na dotação provisional em 2018). 
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As despesas com pessoal foram a única rubrica da despesa corrente primária que 

excedeu a previsão inicial para 2018. As despesas com pessoal ficaram 268 M€ acima da 

dotação aprovada no OE/2018. Esta evolução desfavorável é explicada pelo comportamento 

da despesa com ordenados e salários, que aumentou 3,0% face a 2017, embora no OE/2018 

estivesse implícito um acréscimo de 1,2%, apurando-se um desvio desfavorável de 289 M€. 

Nesse âmbito, destacam-se os desvios ocorridos na administração central (+199 M€) e na 

administração regional e local (+104 M€), como se observa no gráfico abaixo. Em 2018, a 

dotação de despesas com pessoal dos estabelecimentos de educação e ensinos básico e 

secundário foi reforçada em 354 M€, com contrapartida na dotação provisional (Quadro 10) 

– um reforço semelhante ao ocorrido em 2017 e que revela uma recorrente subavaliação 

inicial das despesas com pessoal daqueles estabelecimentos. No âmbito das contribuições 

sociais efetivas dos empregadores também se registou um desvio desfavorável de 48 M€, 

que foi compensado por um desvio favorável de 69 M€ nas contribuições imputadas. 

Gráfico 33 – Desvios nas despesas com pessoal face ao OE/2018 (em M€) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: um desvio de sinal positivo significa que a despesa 

ficou acima do previsto, sucedendo o inverso no caso de um desvio de sinal negativo. AC – Administração Central; 

ARL – Administração Regional e Local; FSS – Fundos de Segurança Social; AP – Administrações Públicas. 

A despesa com juros ficou abaixo do previsto em todos os documentos de programação 

orçamental para 2018. Nos últimos anos esta despesa tem sido sempre inferior à previsão 

inicial. O desvio favorável face à dotação orçamental aprovada no OE/2018 ascendeu a 

171 M€, tendo sido menos expressivo do que o desvio médio de 742 M€ registado no triénio 

anterior (painel direito do Gráfico 34). Apesar de ter sido sucessivamente revista em baixa ao 

longo do ano de 2018, a despesa com juros também acabou por ficar aquém da verba 

considerada no PE/2018 (-97 M€) e na estimativa do MF de outubro passado (-13 M€), 

conforme se observa no painel esquerdo do gráfico seguinte.  
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Gráfico 34 – Comparação da despesa com juros com as previsões do MF (em M€) 

No ano de 2018 Desvios face à previsão inicial 

 

 

Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Nota: a “Estimativa (out/2018)” corresponde à que foi incluída na POE/2019; os desvios 

de sinal negativo correspondem a despesa inferior ao previsto nos respetivos OE. 

4.2 DÍVIDA PÚBLICA  

Em 2018 o rácio da dívida pública em percentagem do PIB situou-se 2 p.p. abaixo da 

previsão do OE/2018, de 123,5%. Esta previsão foi posteriormente revista em baixa pelo 

MF no PE/2018 para 122,2% e OE/2019 para 121,2% (Gráfico 35). No entanto, enquanto a 

primeira revisão foi motivada tanto por um menor stock de dívida nominal como por um 

maior crescimento do produto, a segunda revisão ficou a dever-se a um crescimento do PIB 

acima do esperado, uma vez que a previsão para o valor nominal da dívida pública se 

manteve praticamente inalterado (244,9 mil M€ em abril, face a 244,8 mil M€ em outubro 

2018). O rácio da dívida pública em 2018 fixou-se 0,3 p.p. acima da estimativa do OE/2019. 

Gráfico 35 – Previsões para a dívida pública e PIB nominal em 2018 (em % do PIB e mil M€) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. 
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ANEXOS 

Quadro 16 – Dinâmica da dívida (p.p. do PIB) 

 
Fonte: INE e Banco de Portugal. Cálculos do CFP. | Nota: A explicação detalhada para a decomposição da variação 

no rácio da dívida usada neste quadro encontra-se na Caixa 3 do Apontamento do CFP sobre Dívida Pública. 

Quadro 17 – Ajustamento de passagem entre óticas contabilísticas  

(% do PIB no período) 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP | Nota: (*) Ajustamento temporal. Os ajustamentos de sinal positivo/negativo 

originam um défice em contas nacionais inferior/superior ao obtido na ótica da contabilidade pública. 

2014 2015 2016 2017 2018 2009/13 2014/18

Dívida Pública (% do PIB) 130,6 128,8 129,2 124,8 121,5 57,4 -7,6

Variação da dívida (em p.p. do PIB) 1,6 -1,8 0,5 -4,5 -3,3 57,4 -7,6

Saldo primário 2,3 -0,2 -2,2 -0,9 -3,0 18,9 -4,0

Efeito dinâmico (bola de neve) 2,8 -0,3 -0,4 -1,6 -0,9 25,1 -0,4

- efeito juros 4,9 4,6 4,2 3,8 3,5 19,9 20,9

- efeito crescimento -2,1 -4,9 -4,6 -5,4 -4,3 5,1 -21,3

Ajust. défice-dívida -3,5 -1,4 3,1 -2,0 0,6 13,4 -3,2

Variação Acum.

2017 2018

(1) Saldo em Contabilidade Pública -1,4 -1,2

Administração Central e Segurança Social -1,6 -1,4

Administração Regional e Local 0,1 0,2

(2) Ajustamentos de passagem à Contabilidade Nacional -1,5 0,8

Diferenças de universo 0,0 0,0

Especialização do exercício (Ajustamento Caixa-Compromissos) 1,4 1,7

               Impostos e contribuições sociais * 0,1 0,4

               Dif. entre juros pagos e devidos 0,0 0,2

               Outros desfasamentos temporais (dos quais) 1,3 1,2

Ajustamento caixa-compromissos CGA e SNS 0,0 0,0

Ajustamento de especialização às empresas públicas reclassificadas (das quais) 1,5 1,4

Dotação de Capital em Entidades Públicas Reclassificadas 1,2 1,0

Outros ajustamentos (dos quais) -3,0 -0,9

Injeções de capital  (das quais) -3,3 -1,0

Dotação de Capital em Entidades Públicas Reclassificadas -1,2 -1,0

               Fundos de pensões 0,3 0,3
(3) = (1)+(2) Saldo em Contabilidade Nacional -3,0 -0,5

http://www.cfp.pt/publications/apontamento-sobre-divida-publica/#.VS_3t_nF98E
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Quadro 18 – Conta das administrações públicas  

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: * excluindo a operação de recapitalização da CGD no ano de 2017. O detalhe sobre 

as medidas temporárias e não recorrentes, consideradas para efeitos de cálculo da conta das AP em termos ajustados, 

pode ser consultado no Quadro 20. 

 

 

Quadro 19 – Medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais (M€) 

 
Fonte: MF, INE. Cálculos CFP. | Nota: Os valores podem vir a sofrer alterações caso nova informação assim o justifique. 

Encontra-se disponível em https://www.cfp.pt/pt/dados/series-temporais/anuais uma lista mais detalhada, 

nomeadamente quanto ao apoio ao sistema bancário. 

p.p. PIB p.p. PIB

2017 2018
Var. 

2017/18
2017 2018

Var. 

2017/18

Receita Total 42,7 43,5 0,8 42,7 43,4 0,8

Receita corrente 42,3 43,1 0,8 42,3 43,1 0,8

Receita fiscal 25,1 25,7 0,7 25,1 25,7 0,7

Impostos indiretos 14,9 15,3 0,4 14,9 15,3 0,4

Impostos diretos 10,1 10,4 0,3 10,1 10,4 0,3

Contribuições sociais 11,7 11,8 0,1 11,7 11,8 0,1

Das quais: efetivas 9,2 9,5 0,3 9,2 9,5 0,3

Vendas e outras receitas correntes 5,6 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0

Vendas de bens e serviços 3,4 3,5 0,0 3,4 3,5 0,0

Outra receita corrente 2,1 2,1 -0,1 2,1 2,1 -0,1

Receitas de capital 0,4 0,4 0,0 0,4 0,3 0,0

Despesa Total 43,6 44,0 0,3 43,5 43,4 -0,1

Despesa primária 39,8 40,5 0,7 39,6 40,0 0,3

Despesa corrente primária 37,4 37,3 -0,1 37,4 37,3 -0,1

Consumo intermédio 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0

Despesas com pessoal 10,9 10,8 -0,1 10,9 10,8 -0,1

Prestações sociais 18,3 18,2 -0,1 18,3 18,2 -0,1

que não em espécie 16,5 16,4 -0,1 16,5 16,4 -0,1

em espécie 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0

Subsídios 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0

Outra despesa corrente 2,3 2,5 0,2 2,3 2,5 0,2

Despesas de capital 2,4 3,2 0,8 2,2 2,7 0,5

FBCF 1,8 2,0 0,1 1,9 2,0 0,1

Outras despesas de capital 0,6 1,2 0,7 0,4 0,7 0,3

Juros 3,8 3,5 -0,4 3,8 3,5 -0,4

Saldo global -0,9 -0,5 0,5 -0,8 0,0 0,8

Saldo primário 2,9 0,0 -2,9 3,0 3,5 0,4

Não ajustada* Ajustada 

% do PIB % do PIB

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais (impacto no saldo) -4 737 -318 -137 580 -6 186 -2 333 780 -4 213 -951

Receita 87 840 444 1 280 130 745 73 166

RERD (2013) / PERES (2016) 1 280 443

IVA 186 58

Outros Imp. Ind. 116 45

IRS; IRC 690 293

IMI; IMT 53

Segurança social 234 47

Devolução parcial das Prepaid Margins 302

Receita de repatriamento de capitais 87 259

Sobretaxa em sede de IRS 840 185

Contribuição para o Fundo Único de Resolução 130

Recuperação de garantia do BPP 73 166

Despesa 2 286 546 580 700 6 186 2 463 -34 4 286 1 117

Apoio ao Sistema Bancário 2 250 600 850 700 4 994 2 463 4 098 891

Assunções de Dívida 0 1 192 111

Receita de concessões (abate à despesa de capital) -124 -54 -372

Pagamentos one-off  à União Europeia 160 102 77

Entrega de Aeronaves F-16 à Roménia -111 -41

Incêndios florestais 2017 (indemnizações e reconstrução) 60 130

Devolução da Taxa de Proteção Civil  (Mun. Lisboa - decisão Trib. Const.) 59

Pagamentos extraordinários por decisões judiciais (Mun. Lisboa) 96

Fatores especiais (despesa) 2 538 612

Entrega de submarinos 881

Reclassificação de PPP 756 226

Registo dívida Gov. Regional da Madeira 900

Operações Madeira (Sesaram e reclassificação Via Madeira) 274

Dívidas de contratos-programa e a clubes de futebol na RA Madeira 112

https://www.cfp.pt/pt/dados/series-temporais/anuais
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Quadro 20 – Medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais (% do PIB) 

 
Fonte: MF, INE. Cálculos CFP. | Nota: Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem 

do PIB devido a arredondamentos. Os valores podem vir a sofrer alterações caso nova informação assim o justifique. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais (impacto no saldo) -2,6 -0,2 -0,1 0,3 -3,6 -1,3 0,4 -2,2 -0,5

Receita 0,0 0,5 0,3 0,8 0,1 0,4 0,0 0,1

RERD (2013) / PERES (2016) 0,8 0,2

IVA 0,1 0,0

Outros Imp. Ind. 0,1 0,0

IRS; IRC 0,4 0,2

IMI; IMT 0,0

Segurança social 0,1 0,0

Devolução parcial das Prepaid Margins 0,2

Receita de repatriamento de capitais 0,0 0,2

Sobretaxa em sede de IRS 0,5 0,1

Contribuição para o Fundo Único de Resolução 0,1

Recuperação de garantia do BPP 0,0

Despesa 1,3 0,3 0,3 0,4 3,6 1,4 0,0 2,2 0,6

Apoio ao Sistema Bancário 1,3 0,3 0,5 0,4 2,9 1,4 2,1 0,4

Assunções de Dívida 0,7 0,1 0,0

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

Pagamentos one-off  à União Europeia 0,1 0,1 0,0

Entrega de Aeronaves F-16 à Roménia -0,1 0,0

Incêndios florestais 2017 (indemnizações e reconstrução) 0,0 0,1

Devolução da Taxa de Proteção Civil  (Mun. Lisboa - decisão Trib. Const.) 0,0

Pagamentos extraordinários por decisões judiciais (Mun. Lisboa) 0,0

Fatores especiais (despesa) 1,4 0,3

Entrega de submarinos 0,5

Reclassificação de PPP 0,4 0,1

Registo dívida Gov. Regional da Madeira 0,5

Operações Madeira (Sesaram e reclassificação Via Madeira) 0,2

Dívidas de contratos-programa e a clubes de futebol na RA Madeira 0,1
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

Abreviaturas Significado 

AC Administração Central 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

AdC Agência para o Desenvolvimento e Coesão 

AL Administração Local 

AP Administrações Públicas 

ARL Administração Regional e Local  

 AT Autoridade Tributária 

Banif Banco Internacional do Funchal 

BdP Banco de Portugal 

BCE Banco Central Europeu 

CARRIS Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 

CGD Caixa Geral de Depósitos 

CES Contribuição Extraordinária de Solidariedade 

CFP Conselho das Finanças Públicas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CSI Complemento Solidário para Idosos 

DGAEP Direção-Geral da Administração e do Emprego Público  

 DGO Direção-Geral do Orçamento 

EPR Entidades Públicas Reclassificadas 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FEAGA Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEEF Fundo Europeu de Estabilização Financeira 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FSS Fundos de Segurança Social  

 FUR Fundo Único de Resolução 

IABA Imposto sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas 

IAPMEI IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P 

e Inovação, I. P., IEC Impostos Especiais sobre o Consumo 

IGCP Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública  

IMI Imposto Municipal sobre Imóveis 

IMT Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IFAP Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 

IGFSS Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

ISV Imposto sobre Veículos 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

M€ Milhões de Euros 

MF Ministério das Finanças 

OE Orçamento do Estado 

OMP Objetivo de Médio Prazo 

OT Obrigações do Tesouro 

PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira 

PDE Procedimento por Défices Excessivos 

PE Programa de Estabilidade 

PERES Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado 

PIB Produto Interno Bruto 

POE Proposta de Orçamento do Estado 

p.p. Pontos percentuais 

PPP Parcerias Público Privadas 

PSPP Public Sector Purchase Programme 

QPPO Quadro Plurianual de Programação Orçamental 

RA Regiões Autónomas 

RAA Região Autónoma dos Açores  
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Abreviaturas Significado 

RAM Região Autónoma da Madeira  

 RERD Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social  

 RSI Rendimento Social de Inserção 

SMP Securities Markets Programme 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

STCP Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

TFUE Tratado de Funcionamento da União Europeia 

UE União Europeia 

VHA Variação Homóloga Acumulada 

 

PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

Banco de Portugal (2019 a), Boletim Estatístico – março de 2019 

Banco de Portugal (2019 b), BPstat | Estatísticas online 

DGAEP (2019), Síntese estatística do emprego público - 4.º trimestre de 2018 

DGO (2019), Síntese de execução mensal de fevereiro de 2019 

IGCP (2019), Estatísticas online 

INE (2018 a), Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional, 4.º trimestre de 2018 

INE (2018 b), Procedimento dos Défices Excessivos (1.ª Notificação de 2019) 
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