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económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado. 
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APRECIAÇÃO GLOBAL 

Nos últimos anos, o esforço de ajustamento orçamental (medido pela redução do défice 

estrutural em percentagem do PIB potencial) tem sido conseguido, fundamentalmente, pela 

conjugação da redução da despesa primária e dos encargos da dívida pública. Estes últimos 

refletem a diminuição da taxa de juro no mercado primário e a redução do rácio da dívida 

pública em percentagem do PIB. No que diz respeito à despesa primária, foi possível 

assegurar a contenção de alguns dos fatores de crescimento. Destacam-se os casos da 

despesa com remunerações dos trabalhadores da Administração Pública e com prestações 

sociais que, além de ser obrigatória, é despesa tipicamente marcada por elementos de 

rigidez. 

Como se mostra neste Relatório, o referido ajustamento orçamental, no que diz respeito à 

sua relação com a conjuntura económica, tem nos anos mais recentes oscilado entre uma 

política de natureza contra-cíclica, em que se aproveita a fase de expansão para reforçar a 

melhoria do saldo primário estrutural, e uma política pró-cíclica, na qual o bom momento 

económico é acompanhado por uma deterioração (ou por uma melhoria menos expressiva) 

desse mesmo saldo. 

Na realidade, o ajustamento tem sido focado na redução do défice orçamental e do peso da 

dívida pública no produto. 

Suscita-se, assim, a necessidade de uma reflexão acerca da introdução de elementos de 

transformação estrutural na política orçamental e da qualidade do ajustamento resultante 

dessa transformação. A forte repressão da despesa que marcou o período de assistência 

financeira e que em diversas áreas e rubricas ainda se mantém permitiu assegurar a melhoria 

do desempenho orçamental, refletida quer no saldo, quer na redução paulatina da dívida. 

Portugal está já a beneficiar deste resultado, desde logo no plano reputacional, que se traduz 

no acesso ao financiamento mais fácil e a menor custo. 

Contudo, essa repressão pode não significar uma capacidade de verdadeiramente controlar 

e, em última análise, acomodar os efeitos decorrentes de (novos) fatores de pressão sobre a 

despesa primária, a começar na despesa corrente do Estado.  

Estes fatores têm vindo a refletir-se nas últimas previsões orçamentais, particularmente na 

despesa com pessoal das administrações públicas. O Ministério das Finanças procedeu nos 

últimos exercícios, e em particular no Programa de Estabilidade em apreço, a sucessivas 

revisões em alta da despesa com pessoal, em grande medida por força do impacto financeiro 

das medidas relativas ao descongelamento gradual das carreiras (geral e especiais). Se, por 

ora, é possível acomodar, em previsão, estes aumentos nominais em resultado do 

crescimento superior previsto para o PIB nominal, não é garantido que essa capacidade 

acomodatícia se mantenha no futuro próximo.  

Esta pressão sobre a despesa corrente pode eventualmente vir a comprometer também a 

despesa de investimento, seja em novos projetos, seja a indispensável despesa de reposição. 
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De resto, tal parece já denotar-se da revisão em baixa da previsão da FBCF pública até 2021 

neste Programa de Estabilidade. 

Na verdade, falta concretizar, no nosso país, uma verdadeira ‘revisão de despesa’, favorecida 

não apenas pela melhoria das infraestruturas orçamentais – sistema orçamental, sistema 

contabilístico e gestão pública – mas também pela macroestrutura, ou seja, pela forma como 

as políticas públicas são desenhadas com vista à obtenção de ganhos de eficiência, eficácia 

e sustentabilidade. 

A reflexão em torno destes dois eixos (infraestrutura e macroestrutura) impõe-se como 

necessária, justamente como forma de garantir o controlo efetivo da despesa primária e 

consistência do ajustamento orçamental. Uma política orçamental consistente consegue, em 

princípio, responder melhor às vicissitudes do ciclo económico, criando ‘espaço orçamental’ 

para enfrentar fases menos favoráveis.   
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Programa de Estabilidade para o período de 2019-2023 (PE/2019) prevê que o saldo 

orçamental prossiga uma trajetória de melhoria até atingir um excedente em 2020, 

permanecendo acima do equilíbrio orçamental até ao final do horizonte do programa. 

Contudo, face ao previsto em abril de 2018 no PE/2018, a trajetória para o saldo global e 

para saldo primário foi revista em baixa. 

Saldo das AP previsto nos Programas de Estabilidade de 2018 e 2019 (% do PIB) 

Saldo global Saldo primário 

  

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Nota: valores não ajustados de medidas temporárias e não recorrentes.  

A exceção é o ano de 2019, para o qual se mantém a previsão de um défice de 0,2%, 

acomodando o impacto da injeção de capital no Novo Banco mais desfavorável em 749 M€ 

do que o previsto no OE/2019, por via de uma revisão em alta da receita e de uma redução 

da previsão de investimento público (FBCF). No triénio 2020-2022, são agora esperados 

excedentes orçamentais menores (-0,5 p.p. do PIB/ano em média nesse período), não 

obstante a revisão em baixa da despesa com juros (-0,3 p.p. do PIB/ano em média). Assim, 

as previsões para o saldo primário no mesmo período são revistas mais fortemente em baixa 

(-0,8 p.p. do PIB/ano em média). 

A evolução dos agregados orçamentais depende sobretudo da manutenção das medidas em 

vigor, contribuindo as novas medidas de política, em termos líquidos, apenas marginalmente 

para a melhoria do saldo orçamental entre 2019 e 2023. Com efeito, a estimativa apresentada 

pelo MF indica que o efeito global das medidas previstas para os anos 2020 a 2023 justifique 

um acréscimo no saldo de apenas 66 M€. 

No período entre 2018 e o final do horizonte de previsão, espera-se que o peso da receita 

das Administrações Públicas apresente uma redução de 0,5 p.p. do PIB, com uma redução 

ligeira da carga fiscal no período – menos 0,4 p.p. do PIB, após ter atingido 35,2% do PIB 

nominal em 2018. 

O PE/2019 considera uma redução do peso da despesa pública no PIB menos expressiva do 

que no PE anterior, que resulta do contributo quer da despesa primária quer dos juros. O 

Ministério das Finanças prevê que as despesas com pessoal e com prestações sociais, que 

representam cerca de dois terços da despesa pública em 2018 (o equivalente a 29,0% do PIB), 

contribuam para a redução do rácio da despesa até 2023 (em -0,4 e -0,2 p.p. do PIB, 

respetivamente). 
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O Ministério das Finanças prevê, contudo, aumentos nominais até 2023 para as despesas 

com pessoal e prestações sociais, ainda que acomodadas pelo crescimento superior previsto 

para o PIB nominal. No caso das despesas com pessoal, o PE/2019 considera para 2022 uma 

despesa superior em 0,5 p.p. do PIB à prevista no PE/2018 (uma revisão em alta de 1037 M€). 

Para as prestações sociais, a diferença é de 0,4 p.p. do PIB ou 869 M€ nesse ano, dos quais 

531 M€ respeitam a prestações sociais em espécie, onde se incluem medidas como o apoio 

à redução tarifária dos transportes públicos (passes sociais) e o regime de gratuitidade dos 

manuais escolares no ensino público básico e secundário. 

Evolução das despesas com pessoal prevista nos Programas de Estabilidade de 2018 e 2019 

Em Milhões de euros Em percentagem do PIB 

  

No PE/2019 prevê-se uma diminuição do rácio da dívida pública de 121,5% para 99,6% do 

PIB entre 2018 e 2023, embora de forma mais lenta que no anterior documento de 

programação orçamental. A trajetória prevista para o saldo primário justifica mais de três 

quartos da redução do rácio da dívida pública. 

O PE/2019 aponta para a obtenção de saldos estruturais menos favoráveis no período 2020-

2022, em comparação com os que estavam previstos no PE/2018. O ajustamento orçamental 

implícito no quinquénio 2019-2022 é menos acentuado em 0,7 p.p. do PIB do que o contido 

no PE/2018. Considerando o cenário macroeconómico subjacente ao PE 2019, a melhoria 

programada do saldo estrutural prevista para 2019 aponta para um risco de desvio face à 

trajetória de ajustamento recomendado pelo Conselho da UE.  

A aferição ex-ante realizada pelo CFP ao previsto no PE para 2019 sinaliza a existência de um 

risco de desvio face à trajetória de ajustamento recomendada para atingir o Objetivo de 

Médio Prazo (OMP), o que já não acontece em 2020, uma vez que se atinge e supera o OMP 

nesse ano. Nos anos seguintes do Programa, o Ministério das Finanças perspetiva uma 

posição orçamental acima do OMP. 

Ainda no que diz respeito a 2019, a previsão do Ministério das Finanças não reflete um 

progresso compatível com o cumprimento do valor de referência (benchmark) da despesa 

recomendado pelo Conselho da União Europeia e configura mesmo a natureza de um risco 

de desvio significativo, pelo facto de este indicador não beneficiar da diminuição da despesa 

com juros e do efeito de ganhos inesperados na receita, contrariamente ao que sucede com 

o saldo estrutural .  
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A trajetória de evolução do rácio da dívida prevista pelo Ministério das Finanças aponta para 

o cumprimento da regra transitória de redução da dívida em 2019 e para o cumprimento da 

regra geral a partir de 2020 e até ao final do horizonte de previsão. 

Em termos de riscos orçamentais, a evolução do saldo orçamental depende, por um lado, da 

concretização da previsão da receita, e, por outro lado, da capacidade de implementação das 

medidas de política que contenham o crescimento da despesa. A evolução da receita está 

sujeita aos riscos subjacentes às previsões macroeconómicas inscritas no PE/2019 referidos 

pelo CFP no Parecer 1/2019, de 15 de abril. Um cenário macroeconómico mais desfavorável 

refletir-se-ia na trajetória das finanças públicas com efeitos negativos no saldo orçamental e 

na dívida pública. 

Do lado da despesa, o CFP tem reiteradamente assinalado o risco associado às pressões 

orçamentais quanto às componentes mais rígidas da despesa (salários e prestações sociais). 

A revisão em alta das despesas com pessoal apresentadas neste PE, face às anteriormente 

apresentadas, confirma essas pressões e os desenvolvimentos recentes neste domínio 

permitem antecipar que as previsões apresentadas podem ser ainda otimistas. 

Além dos riscos decorrentes de medidas de política, subsistem ainda pressões relativas ao 

potencial impacto de medidas de apoio ao sector financeiro. No caso do Novo Banco, as 

projeções do MF consideram apenas a utilização parcial do valor estabelecido no Mecanismo 

de Capitalização Contingente (2941 M€ do total de 3890 M€). Existe um risco adicional para 

as finanças públicas caso o rácio de capital total do Novo Banco se situe abaixo do requisito 

de capital estabelecido pelas autoridades de supervisão. Nesta situação, o Estado Português 

poderá ter de disponibilizar fundos adicionais de forma a que o banco cumpra os requisitos 

regulatórios (Capital Backstop). 

 

 

 

https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/programa-de-estabilidade/cfp-endossa-previsoes-macroeconomicas-do-pe-2019-para-2019-e-2020
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1 INTRODUÇÃO 

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

2019-2023 (PE/2019), enviado à Assembleia da República em 15 de abril de 2019. O CFP 

cumpre assim o disposto no artigo 7.º dos seus estatutos, designadamente no que diz 

respeito à produção de relatórios sobre o Programa de Estabilidade e demais procedimentos 

previstos no quadro regulamentar europeu do Pacto de Estabilidade e Crescimento, bem 

como sobre o Quadro Plurianual de Programação Orçamental. A análise do CFP sobre o 

cenário macroeconómico subjacente a este Programa de Estabilidade consta do Parecer do 

CFP n.º 1/2019. 

O relatório estrutura-se em quatro capítulos. Este primeiro é introdutório e refere os objetivos 

da análise e a estrutura do documento. No segundo capítulo, apresenta-se a trajetória 

prevista no PE/2019 para os saldos orçamentais, compara-se com a previsão da edição 

anterior, avalia-se o ritmo de ajustamento estrutural e verifica-se se as metas para o saldo 

observável, para o saldo estrutural e para a variação da dívida traçadas no período 2019-

2023 respeitam as regras que enquadram a política orçamental portuguesa. No terceiro 

capítulo, analisa-se a coerência entre o cenário de políticas invariantes e o cenário constante 

do PE/2019, tendo em conta as medidas de política orçamental comunicadas ao CFP. Neste 

capítulo também se examina a evolução da dívida pública e identificam-se alguns riscos 

subjacentes às projeções e previsões apresentadas neste Programa. No quarto e último 

capítulo, faz-se uma apreciação do Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO) 

integrado no PE/2019. 

Os agregados orçamentais das administrações públicas não foram ajustados do efeito de 

medidas temporárias, de medidas não recorrentes e de outros fatores especiais. No entanto, 

esse ajustamento é devidamente assinalado no texto quando for relevante para uma melhor 

avaliação do esforço de consolidação orçamental.  

A elaboração deste relatório beneficiou de informação e esclarecimentos adicionais 

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

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

(DGO), a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) e o Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (IGFSS). A todas o CFP agradece as respostas obtidas.  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a564454305a4e5153394562324e31625756756447397a52573530615752685a47567a525868305a584a7559584d764e54686a596d4a6c4e544d744d474931597930304d6a41794c574a694d6a5574596a56694d47526c595746684e575a6b4c6e426b5a673d3d&fich=58cbbe53-0b5c-4202-bb25-b5b0deaaa5fd.pdf&Inline=true
https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/parecer-cfp-previsoes-macroeconomicas-pe2019.pdf
https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/parecer-cfp-previsoes-macroeconomicas-pe2019.pdf
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2 AVALIAÇÃO DO AJUSTAMENTO ORÇAMENTAL E DO 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS ENTRE 2019 E 2023 

Neste capítulo a análise é efetuada em termos não ajustados, fazendo-se, contudo, referência ao impacto 

de medidas temporárias e de medidas não recorrentes. Essas medidas podem ser consultadas nos 

Quadros 13 e 14 em anexo e resultam de uma classificação própria adotada pelo Conselho das Finanças 

Públicas, que difere em alguns dos casos das consideradas pelo Ministério das Finanças (MF) e pela 

Comissão Europeia (CE). No que se refere ao cálculo da componente cíclica do saldo orçamental, o CFP 

utilizou as novas semi-elasticidades decorrentes da recente atualização por parte da CE e que diferem 

das utilizadas pelo MF, assinalando-se o impacto dessa atualização. O hiato do produto subjacente à 

previsão macroeconómica do Governo foi recalculado com base na metodologia comum da Comissão 

Europeia (utilização do programa CONV aplicado às projeções constantes no PE/2019). Por estas razões, 

a avaliação do saldo estrutural e do respetivo ajustamento estrutural, bem como da postura da política 

orçamental apresentada pelo MF no Programa de Estabilidade, poderá ser distinta da apresentada neste 

relatório. 

 

2.1 SALDO, AJUSTAMENTO E POSTURA DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 

De acordo com as previsões do MF, o saldo orçamental deverá prosseguir uma 

trajetória de melhoria até atingir um excedente de 0,9% do PIB em 2021, 

permanecendo acima do equilíbrio orçamental até ao final do horizonte do programa. 

Após ter passado de -3,0% do PIB em 2017 (ou -0,9% do PIB sem o impacto da recapitalização 

da CGD) para -0,5% do PIB em 2018, o saldo orçamental das administrações públicas deverá 

atingir -0,2% do PIB em 2019 (Quadro 1). Em 2020 o saldo deverá registar uma nova melhoria 

(de 0,4 p.p., por arredondamento), o que permitirá alcançar um excedente orçamental de 

0,3% do PIB nesse ano. O excedente deverá aumentar para 0,9% do PIB em 2021 sobretudo 

devido à devolução de 991 M€ relativos à comissão paga no segundo empréstimo concedido 

pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira, no âmbito do Programa de Assistência 

Económica e Financeira (sem essa medida não recorrente, o excedente naquele ano seria de 

0,5% do PIB). O impacto dessa receita extraordinária provocará uma interrupção na trajetória 

ascendente do saldo orçamental no ano seguinte, passando para 0,7% do PIB em 2022 e 

estabilizando nesse valor em 2023. 

Quadro 1 – Indicadores orçamentais 

 
Fonte: INE, MF. Cálculos do CFP. Notas: * em percentagem do produto potencial. (i) as variações foram calculadas face ao 

ano anterior (por exemplo, a variação no quinquénio 2019-23 encontra-se ancorada no ano de 2018) e podem não 

corresponder às diferenças dos valores em percentagem do PIB devido a arredondamentos; (ii) A componente cíclica foi 

apurada de acordo as novas semi-elasticidades, tendo por base o hiato do produto calculado de acordo com o cenário 

macroeconómico do PE/2019 e com a metodologia comum da CE (Previsões da primavera); (iii) o detalhe das medidas 

temporárias e não recorrentes consideradas consta no Quadro 11, em anexo. 

Saldo orçamental:

Primário 0,9 3,0 3,1 3,3 3,8 3,4 3,4 2,1 0,1 0,2 0,4 -0,4 0,0 3,0 0,4

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

Ajustado de med. temporárias, não recorrentes -0,8 0,0 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 5,2 0,6

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

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

Primário estrutural 2,7 2,9 3,1 3,3 3,2 3,1 3,0 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,2 -0,1 1,0 0,1

por memória

medidas temporárias ou não recorrentes -2,2 -0,5 -0,5 -0,3 0,3 0,0 0,0 1,7 -0,1 0,3 0,5 -0,3 0,0 -0,8 0,5

hiato do produto* 0,6 1,1 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 -0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,1 5,2 -0,3

componente cíclica 0,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 2,8 -0,2

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

2023 2023

Em % do PIB 

2017 2018 2019 2020 2021 2019-232014-18

Variação (p.p. PIB)

2018 2019 2020 20212022 2022
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Face ao OE/2019, a trajetória apresentada no PE/2019 atualiza a previsão da receita e 

da despesa para 2019, ainda que tenha sido mantida a perspetiva de um saldo 

orçamental de -0,2% do PIB nesse ano. O OE/2019 previa uma redução do défice 

orçamental de 0,7% do PIB em 2018 para 0,2% do PIB este ano. De acordo com a 1.ª 

notificação de 2019 ao abrigo do PDE publicada pelo INE, o défice das AP atingiu 0,5% do 

PIB em 2018, o que representa uma execução mais favorável em 0,3 p.p. do PIB (ou 544 M€) 

face à estimativa considerada no OE/2019. A previsão inicial do MF para o saldo orçamental 

em 2019 (de -0,2% do PIB) foi mantida, apesar de acomodar o aumento do impacto 

desfavorável da injeção de capital no Novo Banco (mais 749 M€ do que o previsto no 

OE/2019). Em termos absolutos, a previsão para o défice orçamental em 2019 foi ligeiramente 

revista em baixa (-79 M€), na sequência de revisões em alta da receita (+533 M€) e da despesa 

(+454 M€) - ver secção 3.1.1.  

Face ao previsto no PE/2018, a trajetória para o saldo global e para saldo primário foi 

revista em baixa. Apesar de o desempenho orçamental para 2018 ter sido melhor do que o 

esperado, o PE/2019 aponta para que o défice orçamental atinja este ano o mesmo valor que 

estava previsto no PE/2018 (-0,2% do PIB, como se observa no painel esquerdo do Gráfico 1). 

Para os anos 2020-2022, são agora esperados excedentes orçamentais inferiores  

(-0,5 p.p./ano em média nesse período), não obstante a revisão em baixa da despesa com 

juros (-0,3 p.p. do PIB/ano em média no triénio). Relativamente ao saldo primário (que exclui 

os encargos com juros), o PE aponta para que em 2019 o excedente seja ligeiramente inferior 

ao previsto no PE anterior, apesar de partir de um saldo mais favorável no ano de 2018 (painel 

direito do Gráfico 1). Para os anos de 2020 a 2022 são esperados excedentes ainda menos 

expressivos (-0,8 p.p./ano em média). 

Gráfico 1 – Saldo das AP previsto nos Programas de Estabilidade de 2018 e 2019 (% do PIB) 

Saldo global Saldo primário 

  

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Nota: valores não ajustados.  

 

Ajustado das medidas consideradas pelo CFP como sendo de caráter temporário e não 

recorrente, o PE prevê uma melhoria do saldo orçamental para o período 2019-2023 

inferior à alcançada no quinquénio anterior. Sem o efeito dessas medidas (que não 

conduzem a uma alteração sustentada da posição orçamental), o saldo global das AP terá 

atingido uma situação de equilíbrio em 2018. Para este ano, é esperado um excedente 

orçamental correspondente a 0,4% do PIB em termos ajustados (Quadro 1). O saldo deverá 

registar uma melhoria média anual de 0,1 p.p. do PIB no biénio 2020-2021 e nula nos dois 

últimos anos do horizonte temporal.  Em termos acumulados, é esperada uma melhoria de 

0,6 p.p. do PIB no quinquénio abrangido pelo PE/2019, assente sobretudo na redução do 

peso dos juros da dívida pública. Trata-se de uma melhoria inferior à registada no período 
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2014-2018 (de 5,2 p.p. do PIB), em grande parte porque é esperado um contributo negativo 

do ciclo económico de 0,2 p.p. do PIB em termos acumulados, em contraste com o contributo 

positivo de 2,8 p.p. verificado no quinquénio anterior. A despesa com juros também deverá 

contribuir para essa evolução menos favorável, na medida em que é esperada uma 

diminuição menos expressiva do peso destes encargos (menos 0,6 p.p. do PIB). 

Corrigindo o efeito do ciclo económico, o saldo estrutural (recalculado) deverá passar 

a ser excedentário a partir de 2020. Com base na classificação de medidas temporárias 

própria do CFP e no recálculo1 da posição cíclica da economia subjacente ao cenário 

macroeconómico do PE/2019, estima-se que o saldo estrutural passe de -0,6% em 2018 para 

-0,1% do PIB em 2019, na sequência de um aumento do peso da receita de 0,2 p.p. do PIB e 

de igual redução do peso dos encargos com juros. Para 2020, prevê-se um saldo estrutural 

positivo de 0,2% do PIB. A concretização dessa previsão estará maioritariamente dependente 

de uma redução do peso dos juros e permitirá atingir o OMP nesse ano2 e inclusivamente 

superá-lo (ver secção 2.2). O saldo estrutural deverá aumentar para 0,3% do PIB em 2021 e 

estabilizar nesse valor até 2023. Neste período, é esperado um decréscimo acumulado da 

receita estrutural de 0,6 p.p. do PIB, na sequência da medida de redução das taxas de imposto 

em 2021, cujo impacto (200 M€) terá um efeito de carry-over nos anos seguintes. A despesa 

de capital (FBCF) deverá aumentar 0,3 p.p. do PIB no triénio. A evolução desfavorável destes 

dois agregados no período 2021-2023 deverá ser compensada por uma redução despesa 

corrente primária estrutural de 0,6 p.p. do PIB e dos encargos com juros de 0,4 p.p. do PIB.  

O ajustamento estrutural previsto para o período 2019-2023 deverá ser inferior ao 

estimado para o conjunto dos cinco anos anteriores. Entre 2014 e 2018, o ajustamento 

estrutural terá ascendido a 2,4 p.p. do PIB. Esta evolução colocou o OMP mais próximo de 

ser alcançado, permitindo um menor esforço orçamental no período abrangido pelo PE/2019, 

traduzido numa melhoria prevista do saldo estrutural de 0,8 p.p. do PIB (bastando um 

ajustamento de 0,6 p.p. para atingir o OMP). Perspetiva-se que o peso no PIB da despesa 

corrente primária estrutural e dos encargos com juros registe uma redução menos acentuada 

em 0,9 e 0,6 p.p. do PIB, respetivamente (Gráfico 2). Após uma estabilização no quinquénio 

anterior, a despesa de capital deverá aumentar 0,4 p.p. do PIB entre 2019 e 2023. A 

diminuição do peso da receita no PIB deverá corresponder a metade da estimada para o 

período 2014-2018.  

                                                   
1 No caso de Portugal, a semi-elasticidade do saldo orçamental foi revista de 0,51 para 0,54 implicando um 

aumento da componente cíclica do saldo orçamental, que se traduz numa deterioração do saldo estrutural quando 

o hiato do produto é positivo. Considerando a atual previsão para o hiato do produto, verifica-se que a utilização 

dessa nova semi-elasticidade resultou num saldo estrutural inferior: -0,03 p.p. do PIB nos anos de 2018 e 2019 e   

-0,02 p.p. do PIB em cada um dos anos seguintes até 2023. 

2 No PE/2018 também se perspetivava que o OMP fosse atingido no ano de 2020, embora se apontasse para um 

excedente equivalente a 0,4% do PIB, o dobro do que agora se encontra previsto para esse ano. 
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Gráfico 2 – Contributos para a variação do saldo estrutural em 2014-18 e em 2019-23 (p.p. do PIB) 

  
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Nota: uma variação positiva da 

receita/despesa corresponde a um contributo positivo para o ajustamento estrutural, 

sucedendo o inverso no caso de uma variação negativa da receita/despesa; os dados relativos 

ao período 2014-2018 traduzem as variações estimadas, enquanto os referentes ao período 

2019-2023 correspondem à variação prevista no PE/2019. 

O PE/2019 aponta para a obtenção de saldos estruturais menos favoráveis no período 

2020-2022, em comparação com os que estavam previstos no PE/2018. No período em 

comum aos dois Programas de Estabilidade (correspondente ao quadriénio 2019-2022), 

apenas para este ano está previsto um saldo estrutural mais favorável, que beneficia de um 

resultado menos negativo em 2018 (painel esquerdo do Gráfico 3). Para o período 2020-

2023, continuam a estar previstos saldos estruturais positivos, mas inferiores aos projetados 

no PE apresentado no ano passado (-0,1 p.p. do PIB em 2020, -0,3 p.p. do PIB em 2021 e -

0,6 p.p. do PIB em 2023). O ajustamento orçamental implícito para o período 2019-2022 é 

menos acentuado em 0,8 p.p. do PIB do que o contido no PE/2018 (sobretudo nos anos de 

2020 e 2022, como se ilustra no painel direito do Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Evolução do saldo estrutural prevista no PE/2018 e no PE/2019 

Saldo estrutural (% do PIB) Ajustamento estrutural (p.p. do PIB) 

 

 

 

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Nota: o ajustamento estrutural corresponde à variação do saldo estrutural 

com base nas medidas temporárias consideradas pelo CFP e a posição cíclica da economia estimada pelo MF no PE 

recalculada de acordo com o a metodologia comum da CE.  

As previsões apresentadas no PE/2019 refletem uma política orçamental restritiva de 

orientação pró-cíclica em 2019 e uma postura neutra para o restante horizonte do 

programa. Com base na classificação de medidas temporárias do CFP e no recálculo da 
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posição cíclica da economia subjacente ao cenário macroeconómico do PE/2019, é esperada 

uma melhoria do saldo primário estrutural de 0,2 p.p. do PIB em 2019, num contexto de 

deterioração da conjuntura económica (aferida pela diminuição do hiato do produto prevista 

para 2019, como se refere na nota do Gráfico 4). Perspetiva-se, assim, que a orientação da 

política orçamental mantenha uma natureza restritiva este ano, mas que passe a assumir uma 

postura pró-cíclica. Nos anos seguintes do horizonte temporal o rácio do saldo primário 

estrutural deverá registar variações entre -0,15 p.p. do PIB e +0,14 p.p. do PIB. O CFP 

considera que variações dessa dimensão configuram uma política orçamental neutra, tal 

como se explica na nota do gráfico seguinte. 

Gráfico 4 – Política orçamental e posição cíclica no período 2014-2023 

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

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

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

diferença entre as taxas de crescimento do PIB observado e do PIB potencial. (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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2.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA VERTENTE PREVENTIVA 

No quadro das regras de supervisão orçamental acordados a nível europeu, Portugal está desde 2017 

sujeito às regras definidas, no âmbito da vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(PEC). O conjunto de regras aplicáveis neste contexto estabelece que as finanças públicas de cada  

Estado-Membro deverão efetuar progressos que garantam, numa primeira fase, o ajustamento estrutural 

necessário para atingir o objetivo de médio prazo (OMP) e, numa segunda fase, a preservação de uma 

posição orçamental sólida que assegure a sua permanência no OMP. A aferição da trajetória de 

ajustamento adequada em direção àquele objetivo determina que a sua avaliação seja efetuada com 

base no indicador do saldo estrutural e do indicador do “benchmark” da despesa.3 Uma vez atingido o 

OMP (com base na avaliação dos resultados de execução do ano t-1) e assegurada a permanência 

naquele objetivo, os Estados-Membros poderão desviar-se dos requisitos de cumprimento da taxa de 

referência da despesa, exceto se a superação do OMP for explicada pelo impacto significativo de ganhos 

inesperados na receita. Em caso algum, nesta segunda fase, poderá ser desencadeado um Procedimento 

por Desvio Significativo. Em paralelo com estes progressos, deverá ser igualmente garantido o 

cumprimento das disposições transitórias da regra da dívida, que para Portugal vigoram no triénio 2017-

2019. Após este período transitório (a partir de 2020), Portugal ficará obrigado ao cumprimento da regra 

geral de redução da dívida. Esta regra estabelece que o diferencial do rácio da dívida pública em relação 

ao limite de 60% diminua ao longo de três anos a uma taxa média de 1/20 por ano, podendo o seu 

incumprimento conduzir a um procedimento por défices excessivos. 

O Conselho da União Europeia recomendou a 13 de julho de 2018 que “em 2018 e 2019, 

Portugal tome medidas no sentido de assegurar que, em 2019, a taxa de crescimento 

nominal da despesa pública primária líquida não exceda 0,7%, o que corresponde a um 

ajustamento estrutural anual de 0,6% do PIB.”4 Adicionalmente, ainda na vertente 

orçamental, recomendou a Portugal ”utilizar ganhos excecionais para acelerar a redução do 

rácio da dívida das administrações públicas. Reforçar o controlo da despesa, a relação  

custo-eficácia e o rigor da orçamentação, em especial no sector da saúde, com destaque para 

a redução dos pagamentos em atraso no sector hospitalar. Melhorar a sustentabilidade 

financeira das empresas públicas, nomeadamente através do aumento do respetivo 

rendimento líquido global e da redução da dívida.” 

Considerando o cenário de conjuntura económica subjacente ao PE 2019, a melhoria 

programada do saldo estrutural prevista para 2019 aponta para um risco de desvio face 

à trajetória de ajustamento recomendado pelo Conselho da UE. 5 Esta avaliação que não 

                                                   
3 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 (agregado corrigido 

da despesa sem juros) que tem de ser inferior à taxa de referência de crescimento a médio prazo do PIB potencial. 

4 Recomendação do Conselho da União Europeia COM (2018/C 320/21), de 13 de julho, relativa ao Programa 

Nacional de Reformas 2018 Portugal e que formula um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade 

2018 de Portugal. 

5 Com base na matriz publicada na Comunicação interpretativa (COM (2015) 12, de 13 de janeiro) que serviu de 

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

formalmente endossada pelo ECOFIN no dia 12 de fevereiro de 2016, a sua aplicação determina que a trajetória 

de ajustamento de cada Estado-Membro em direção ao OMP passe a ter em conta a sua situação económica, bem 

como a sustentabilidade das suas finanças públicas. No caso de Portugal, enquanto não for atingido o OMP, o 

ajustamento mínimo deve ser superior a 0,5 p.p. do PIB, uma vez que a dívida pública é superior a 60% do PIB e o 

hiato do produto está entre -1,5% e 1,5% do PIB. A CE tem expressado o entendimento de que um ajustamento 

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

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-portugal-pt_0.pdf
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se baseia ainda nos resultados de 2019 sinaliza uma melhoria do saldo estrutural de 0,4 p.p. 

do PIB (de -0,6% em 2018 para -0,1% em 2019, por arredondamento), inferior em 0,2 p.p. ao 

ajustamento mínimo recomendado para atingir o OMP. Este desvio mantém-se quando 

considerada a média dos desvios calculada para os anos de 2018 e 2019.6 Este cálculo do 

CFP sustenta-se no saldo estrutural (recalculado). Os valores comparam com o apresentado 

pelo MF no PE/2019 segundo o qual a variação do saldo estrutural prevista para 2019 (de 

0,2 p.p.) é inferior aos 0,6 p.p. recomendados.7 Não obstante o menor progresso esperado 

pelo MF para 2019, a média dos desvios de 2018 e 2019 aponta, contudo, para uma evolução 

do saldo estrutural em conformidade com a trajetória de aproximação ao OMP 

recomendada. 8 

Gráfico 5 – Evolução do saldo estrutural (% e p.p. do PIB) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. Nota: Os valores estruturais encontram-se expurgados do 

efeito do ciclo económico e do efeito líquido de medidas temporárias e medidas não recorrentes. O critério do 

CFP de classificação de medidas temporárias e medidas não-recorrentes não coincide com o considerado pelo 

MF. Esta diferença assume particular relevância no cálculo do CFP para a variação do saldo estrutural (ver notas 

de rodapé 7 e 8). 

                                                   
6 De acordo com os dados do artigos 6(3) e 10(3) do Regulamento n.º 1466/97 da Comissão Europeia, no caso de 

um Estado-Membro que não tenha atingido o Objetivo de Médio Prazo (OMP), um desvio face ao ajustamento 

necessário é considerado significativo se for de, pelo menos, 0,5 p.p. do PIB num determinado ano ou se for de 

pelo menos 0,25 p.p. do PIB em dois anos consecutivos. 

7 A razão da diferença face ao CFP é explicada pela classificação das medidas one-offs e pelo cálculo da componente 

cíclica do saldo orçamental que se obtém a partir do hiato do produto. Em 2018, mais de metade da diferença da 

variação do saldo estrutural face ao MF (0,5 p.p.) é justificada pelas medidas one-off (0,3 p.p. do PIB). O restante 

(0,2 p.p. do PIB) é explicado pela componente cíclica, cujo cálculo resulta de um hiato do produto diferente do 

apresentado pelo MF e que reflete o recálculo efetuado pelo CFP com base na metodologia comum da CE 

(aplicação  do programa CONV às projeções económicas do PE2019). Este recálculo afeta igualmente a 

componente cíclica do saldo orçamental no ano de 2019 (em 0,2 p.p. do PIB). Nos restantes anos do programa, o 

recálculo da componente cíclica do saldo orçamental resulta num valor marginalmente diferente, apesar de não 

alterar (à décima) o valor do saldo estrutural. A este recálculo acresce ainda a não incorporação pelo MF da 

atualização das semi-elasticidades realizada pela CE que implica uma componente cíclica mais elevada e 

consequentemente um saldo estrutural menor. 

8 De acordo com o PE/2019, o MF estima que a variação do saldo estrutural em 2018 tenha sido de 1,1 p.p. do PIB, 

o que representa uma variação superior em 0,5 p.p. à recomendada (0,6 p.p. do PIB). Para 2019, a melhoria prevista 

do saldo estrutural (0,2 p,p. do PIB) é inferior em 0,4 p.p. ao recomendado (0,6 p.p. do PIB). A média dos desvios 

dos dois anos é positiva, o que traduz uma variação acumulada do saldo estrutural (1,3 p.p. do PIB) superior à 

recomendada para o conjunto daqueles dois anos (1,2 p.p. do PIB).    
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O ajustamento previsto para 2019 não reflete um progresso compatível com o 

cumprimento do valor de referência (benchmark) da despesa recomendado pelo 

Conselho da UE. A leitura do esforço orçamental com base no indicador da despesa, que 

exclui os juros e não capta os ganhos inesperados na receita (elementos que têm vindo a 

beneficiar a leitura do esforço orçamental quando se utiliza o saldo estrutural) aponta para 

que a taxa de crescimento nominal da despesa pública primária líquida prevista para 2019 

exceda a taxa de referência aplicável.9 Com base em informação fornecida pelo MF, o CFP 

calcula que crescimento nominal programado da despesa primária líquida de medidas 

discricionárias e de medidas temporárias não recorrentes é de 3,7% (Caixa 1). Este valor 

excede o aumento máximo recomendado de 0,7%, (taxa de referência aplicável à despesa), 

levando a um desvio do crescimento programado daquela despesa primária de -1,2 p.p. do 

PIB, em 2019. Este resultado, que já exclui o efeito das medidas temporárias e não 

recorrentes, reflete um desvio superior ao limite máximo de -0,5%, o que aponta para um 

risco de desvio significativo em 2019. A natureza desse desvio permanece, mesmo 

considerando a média dos desvios dos anos de 2018 e 2019 (de -1,5 p.p. do PIB). Nesta 

circunstância, o risco de desvio significativo determina a necessidade de uma avaliação 

global, a qual tomará igualmente em consideração os desvios previstos na variação do saldo 

estrutural.  

A aferição ex-ante realizada pelo CFP à previsão para 2019 sinaliza a existência de risco 

de desvio face à trajetória de ajustamento recomendada para atingir o OMP. A 

conformidade dos progressos orçamentais previstos para 2019 com os requisitos da vertente 

preventiva do PEC e com a recomendação do Conselho da UE só serão decididos na 

primavera de 2020, com base nos resultados apurados de 2019. Tendo por base a atualização 

da previsão para 2019 apresentada pelo MF no PE/2019, ambos os indicadores de avaliação 

do ajustamento estrutural apontam para uma situação de desvio. No caso do Expenditure 

benchmark, esse desvio configura mesmo a natureza de um risco de desvio significativo, pelo 

facto de, contrariamente à leitura fornecida pelo saldo estrutural (risco de desvio), aquele 

indicador não beneficiar da diminuição da despesa com juros e do efeito de ganhos 

inesperados na receita, já referidos anteriormente. A decisão quanto à natureza do risco de 

desvio na trajetória de ajustamento ao OMP, dependerá do julgamento que as autoridades 

europeias utilizem no âmbito da avaliação global (Overall assessment) a conhecer em junho 

de 2020. 

A trajetória de evolução do rácio da dívida prevista pelo MF aponta para o 

cumprimento da regra transitória de redução da dívida, em 2019.10 Prosseguindo os 

                                                   
9 A leitura do esforço orçamental com base no pilar do benchmark de despesa tem subjacente a aplicação de uma 

taxa de referência que se baseia no crescimento potencial do PIB a médio prazo. Num horizonte temporal de 10 

anos a média de crescimento do PIB potencial encontra-se abaixo do crescimento potencial do PIB subjacente ao 

saldo estrutural para 2019 e 2020. A explicação deste indicador da despesa está disponível na Caixa CFP – Benchmark 

da despesa. 

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

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

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

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

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

 

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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progressos já realizados em 2017 e 2018 na redução do rácio da dívida, os cálculos do CFP 

com base na evolução do rácio da dívida pública prevista pelo MF para 2019 indicam um 

progresso orçamental compatível com o ajustamento estrutural linear mínimo (MLSA).11 A 

evolução positiva do saldo estrutural (recalculado) para 2019 (de 0,4 p.p. do PIB) acima do 

requerido pelo MLSA (de -1,1 p.p.) permite garantir o cumprimento do critério da dívida no 

último ano do período transitório (2019). 

Gráfico 6 – Cumprimento das regras europeias de redução da dívida pública (em % do PIB)  

 
Fonte: MF e cálculos do CFP. 

Para 2020, a melhoria programada para o saldo estrutural (recalculado) assegura o 

cumprimento de uma posição orçamental compatível com o objetivo de médio prazo.  

Este progresso orçamental, que traduz uma melhoria do saldo estrutural (recalculado) de  

-0,1% do PIB em 2019 para 0,2% do PIB em 2020, é superior ao necessário para assegurar o 

ajustamento que permite cumprir o OMP. O excedente estrutural previsto para 2020 (de 0,2% 

do PIB) situa-se no ponto mais elevado da vizinhança do novo OMP que corresponde a partir 

desse ano (inclusive) a um saldo estrutural nulo (0% do PIB).12 Este novo OMP, a que Portugal 

deverá obedecer no triénio 2020-2022, é inferior ao excedente estrutural de 0,25% que se 

aplica nos anos de 2017 a 2019.13  

A taxa de crescimento nominal da despesa pública primária líquida em 2020 deverá 

exceder, por uma pequena margem, a taxa de referência aplicável. Com base na 

informação fornecida pelo MF, a despesa agregada corrigida calculada pelo CFP aponta para 

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

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

11 O rácio da dívida previsto para 2019 no PE/2019 cumpre o ajustamento mínimo exigido ao abrigo do critério 

menos restritivo, o prospetivo. 

12 Por convenção, a Comissão considera que um Estado-Membro está no seu OMP, se estiver dentro de ¼ pontos 

percentuais do PIB do seu OMP. Esta convenção tem sido aplicada ao longo do tempo e pretende dar nota da 

inevitável incerteza em determinar a posição precisa do saldo estrutural. 

13 Esta revisão é determinada sobretudo pela redução do rácio da dívida pública no PIB, que muito contribuiu para 

diminuir o esforço suplementar da sua redução, conjuntamente com a necessidade de um menor défice para 

assegurar a estabilização do rácio da dívida em percentagem do PIB em 60%. 

 

https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-estrategia-orcamental.pdf
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um desvio marginal de 0,1 p.p. do PIB face à taxa de referência aplicável (Quadro 4). Este 

desvio negativo, que já exclui o efeito das medidas temporárias e não recorrentes, traduz a 

previsão de uma taxa de crescimento nominal da despesa pública primária líquida de 2,9% 

para 2020, superior aos 2,7% calculados para a taxa de referência aplicável nesse ano. O 

cálculo desta taxa já não se encontra reduzido pela margem de convergência, uma vez que 

se prevê que o OMP tenha sido atingido. O resultado desta avaliação efetuada em termos 

ex-ante aponta para um não cumprimento, ainda que por uma pequena margem, da regra 

de despesa estabelecida nos requisitos da vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (PEC).14 

Nos restantes anos do Programa, o MF perspetiva uma situação orçamental acima do 

OMP. A partir de 2021, a preservação de saldos orçamentais positivos é determinante para 

assegurar uma estabilização do saldo estrutural (recalculado) em 0,3% do PIB (Gráfico 5). Este 

resultado, que traduz um excedente estrutural além do necessário para assegurar o OMP, 

não coloca em causa o cumprimento daquele objetivo até final do horizonte do PE/2019, 

encontrando-se também em conformidade com as regras da vertente preventiva do PEC. 

A partir de 2020 e até ao final do Programa, a previsão do MF para o rácio da dívida 

aponta para uma trajetória que assegura o cumprimento da regra geral de dívida. De 

2020 em diante, o diferencial do rácio da dívida pública em relação ao limite de 60% deverá 

diminuir ao longo de três anos, a uma taxa média de 1/20 por ano.15 A previsão do MF para 

o período 2020 a 2023 aponta para que a diminuição do rácio da dívida naqueles anos seja 

superior ao objetivo estabelecido na regra de redução da dívida (Gráfico 6). Naquele período, 

o MF perspetiva uma redução do rácio da dívida de 19 p.p. do PIB, acima dos 11 p.p. 

requeridos.  

Caixa 1 – 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 baseia-se na previsão fornecida pelo Ministério das Finanças 

para os anos de 2019 e 2020 e nos dados da CE constantes das previsões da primavera de 2017, 2018 e 2019.  

O presente exercício insere-se no âmbito de uma avaliação ex ante que tem por objetivo indicar a existência ou não 

de risco de desvio significativo. Os quadros seguintes apresentam os passos para o cálculo que determinam a 

verificação do cumprimento da regra descrita na Caixa CFP – Benchmark da despesa. 

                                                   
14 Considerando a avaliação com base na média dos desvios de 2019 e 2020, o resultado apontaria para um desvio 

máximo negativo de 0,6 p.p. do PIB, o que sinalizaria um risco de desvio significativo face à trajetória de 

ajustamento recomendada. Tendo presente que a evolução da trajetória do saldo estrutural (recalculado) aponta 

para que em 2020 o OMP seja atingido, prevendo-se a sua permanência nos restantes anos do programa (2021-

2023), a existência de um risco de desvio (incluindo o de significativo) não se mostra consonante com a 

convergência alcançada naquele objetivo.  

15 A avaliação da redução de 1/20 em média por ano do diferencial do rácio da dívida pública em relação ao limite 

de 60% é efetuada com base nos três anos anteriores ou nos dois anos seguintes tendo em conta a influência do 

ciclo económico. Um eventual incumprimento pode conduzir a um procedimento por défices excessivos. 

https://www.cfp.pt/pt/caixas/financas-publicas/benchmark-da-despesa-expenditure-benchmark
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Cálculo da despesa agregada corrigida: Utiliza informação de algumas das componentes da despesa e receita das 

administrações públicas subjacentes à estimativa de 2019 e previsão para 2020 apresentadas na PE/2019, bem como 

informação específica constante nos quadros anexos ao Programa de Estabilidade enviado às autoridades europeias. 

O montante das medidas temporárias e não recorrentes consideradas segue a classificação do CFP (Quadro 14, em 

anexo). 

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

  
Fonte: INE, MF 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 2017 e 2018 

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

rácio do PIB. No que se refere ao cálculo da taxa de referência aplicável ao ano 2020, o CFP utilizou o produto potencial 

da CE incluído nas previsões da primavera de 2019 para o horizonte 2014 a 2023, bem como o deflator do PIB para 

2019 constante desta mesma previsão. A margem de convergência recalibrada para 2020 é zero, uma vez que o saldo 

estrutural (recalculado) aponta para o cumprimento do OMP nesse ano.  

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 2020 utiliza a previsão da primavera de 2019 (SF 2019).    

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: O desvio de 0,2 p.p. do PIB em 2020, que significa um menor crescimento da despesa 

face ao valor de referência, reflete a magnitude do efeito de base (2019) resultante sobretudo do impacto na despesa da 

injeção de capital no Novo Banco. Expurgando os efeitos de medidas temporárias, o desvio em 2020 é de -0,1 p.p. do PIB.    

 

 
 

CÁLCULO DA DESPESA AGREGADA CORRIGIDA Fórmulas 2018 2019 2020

Despesa das Administrações públicas (1) 88,6 91,6 93,6

Juros (2) 7,0 6,8 6,6

Despesa pública em programas da UE cobertos por receita proveniente de fundos da UE  (3) 1,2 1,4 1,6

Formação Bruta de Capital Fixo coberta por financiamento nacional (4) 3,4 3,0 3,4

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

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

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

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

Medidas temporárias e não recorrentes da despesa (9) -1,1 -1,3 -0,6

Medidas temporárias e não recorrentes (10)=(8)+(9) -1,0 -1,1 -0,6

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

Despesa agregada corrigida (nominal) (12)=(1)-(2)-(3)-(4)+(5)-(6) 80,3 83,5 85,2

Despesa agregada corrigida excl. medidas temp. e não recorr. (nominal) (13)=(12)+(9) 79,1 82,1 84,6

Despesa agregada corrigida excl. MDR (14)=(12)-(7) 80,6 83,4 85,3

Despesa agregada corrigida excl. MDR, líquida de med. temp. e não recorrentes (nominal) (15)=(13)-(11) 79,5 82,1 84,5

Crescimento anual da despesa pública líquida em % (nominal) (16)=100*[(14)-(12)t-1]/(12)t-1 0,7 3,9 2,2

Crescimento anual da despesa pública líq. excl. med. Temp. e não recorr. Em % (nominal) (17)=100*[(15)-(13)t-1]/(13)t-1 5,0 3,7 2,9

CÁLCULO DA TAXA DE REFERÊNCIA APLICÁVEL DO BENCHMARK DA DESPESA Fórmulas 2018 2019 2020

Taxa de referência aplicável do Benchmark da despesa (real) (18)=(19) - (20) -1,3 -0,7 1,0

Média geométrica da taxa de crescimento do Produto Potencial de 10 anos  (real) (19) 0,2 0,8 1,0

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

SF 2018  |Ano 2019 com base no horizonte [2013 - 2022] 0,8

SF 2019  |Ano 2020 com base no horizonte [2014 - 2023] 1,0

Margem de convergência recalibrada (20)=(21) X (22) 1,5 1,5 0,0

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

Despesa primária do (Ano n-1) em % PIB com base no SF Ano (n-1) (22) 40,8 40,5 40,7

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

(24) 1,4 1,4 1,6

Taxa de referência aplicável do Benchmark da despesa (nominal) (25)=[(1+(18)/100)*(1+(24)/100)-1]x100 0,1 0,7 2,7

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 2018 2019 2020

Desvio no ano t (em mil milhões de euros) (26)=[(8)-(17)]/100*(13) t-1 -3,7 -2,4 -0,1

PIB nominal (27) 201,6 208,5 215,7

Desvio no ano t (em % do PIB), se negativo é um excesso face à taxa de referência da despesa (28)=(26)/(27)*100 -1,8 -1,2 -0,1

Desvio médio entre t-1 e t (em % do PIB) (29)=Média[(28) t-1 ;(28)] -1,5 -0,6

DESVIO DO BENCHMARK DA DESPESA Fórmulas 2018 2019 2020
Desvio no ano t (em mil milhões de euros) (30)=[(8)-(16)]/100*(12) t-1 -0,4 -2,6 0,4
PIB nominal (31) 201,6 208,5 215,7

Desvio no ano t (em % do PIB), se negativo é um excesso face à taxa de referência da despesa (32)=(30)/(31)*100 -0,2 -1,2 0,2

Desvio médio entre t-1 e t (em % do PIB) (33)=Média[(32) t-1 ;(32)] -0,7 -0,5
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3 PROJEÇÕES E PREVISÕES ORÇAMENTAIS 
 

A elaboração do Programa de Estabilidade tem por base um cenário de políticas invariantes, 

constituindo o ponto de partida da estratégia de médio prazo para as finanças públicas. Esta 

estratégia incorpora as novas medidas de política orçamental que o Governo deseja introduzir para 

cumprir o seu programa, tendo em conta o enquadramento orçamental nacional e europeu. Entre 

2019 e 2023, as novas medidas de política têm um contributo marginal para o cumprimento dos 

objetivos de saldo global apresentado neste documento de programação orçamental. A 

concretização daquela trajetória sustenta-se sobretudo no efeito das perspetivas macroeconómicas, 

ainda que os efeitos de políticas discricionárias adotadas no passado recente contribuam para o 

ajustamento orçamental. No que diz respeito à evolução da dívida pública em rácio do PIB, o 

PE/2019 prevê a consolidação de uma trajetória descendente, alcançando em 2023 um valor inferior 

a 100% do PIB. As projeções decorrem da hipótese de políticas invariantes, enquanto as previsões 

incluem os efeitos das medidas previstas.  

 

3.1 CONTA DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

 

3.1.1 Cenário de políticas invariantes 

A formulação do cenário de médio prazo do PE/2019 tem como ponto de partida a 

atualização da previsão orçamental para 2019. A previsão inicial do MF para o saldo das 

AP em 2019 (de -0,2% do PIB) foi mantida no PE/2019, não obstante o melhor resultado de 

execução de 2018 face ao esperado. Para este desempenho contribuiu sobretudo o melhor 

comportamento da receita fiscal que implicou a sua revisão em alta para este ano (+625 M€, 

como se observa no Quadro 5). Esta revisão, em conjunto com uma redução de 472 M€ na 

previsão de despesa de FBCF, permitiu acomodar a correção em alta face ao previsto no 

OE/2019 da restante despesa pública, em particular, a expectativa de um impacto mais 

desfavorável em 749 M€ da medida temporária de injeção de capital no Novo Banco.  

Quadro 5 – Atualização da previsão para 2019 (em M€) 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. Nota: as medidas temporárias e não recorrentes (one off) correspondem 

às consideradas pelo MF no OE/2019 e no PE/2019.   

Receita Total 87 176 87 714 537 90 721 196 337 533 91 255

Receita corrente 85 886 86 854 968 89 400 603 603 90 004

Receita fiscal 51 066 51 864 798 52 553 625 625 53 178

Impostos indiretos 30 460 30 873 414 31 782 112 112 31 894

Impostos diretos 20 606 20 991 385 20 771 513 513 21 283

Contribuições sociais 23 747 23 801 54 24 722 110 110 24 831

Vendas e outras receitas correntes 11 074 11 189 116 12 126 -131 -131 11 995

Vendas 6 893 6 982 89 7 254 -65 -65 7 189

Outras receitas correntes 4 180 4 207 27 4 872 -66 -66 4 806

Receitas de capital 1 290 860 -430 1 321 196 -266 -70 1 251

Despesa Total 88 633 88 627 -6 91 130 609 -155 454 91 585

Despesa primária 81 665 81 671 6 84 263 609 -109 500 84 763

Despesa corrente primária 75 443 75 217 -226 77 932 67 67 78 000

Consumo intermédio 10 800 10 930 130 10 983 281 281 11 264

Despesas com pessoal 21 856 21 765 -92 22 545 -95 -95 22 450

Prestações sociais 36 991 36 750 -242 38 419 -178 -178 38 241

Subsídios 951 797 -153 1 071 -260 -260 810

Outras despesas correntes 4 844 4 975 131 4 915 319 319 5 234

Despesas de capital 6 222 6 454 232 6 331 609 -176 433 6 764

FBCF 4 144 3 965 -179 4 853 -472 -472 4 382

Outras despesas de capital 2 078 2 489 411 1 477 609 295 904 2 382

Juros 6 968 6 956 -13 6 867 -46 -46 6 821

Saldo global -1 457 -913 544 -409 -413 492 79 -330

Em % do PIB -0,7 -0,5 0,3 -0,2 - -0,2

Saldo primário 5 512 6 043 531 6 458 -413 446 33 6 491

PIB nominal 201 952 201 606 -346 209 322 -840 208 482

Out. efeitos 

(Sem one-off)  

(6) =(7)-(5)

Rev. Total 

(7)=(8)-(4)

2018
2019

 (OE/2019)  

(4)

Revisão da previsão para 2019
2019

 (PE/2019) 

(8)
OE/2019

 (1)

PDE Mar 19 

(2)

Desvio 

(3)=(2)-(1)

One-off

 (5)



Análise do Programa de Estabilidade 2019-2023   Conselho das Finanças Públicas | 14 

A previsão da receita incorpora uma revisão em alta em 2019, decorrente de uma 

melhor execução no ano anterior face ao estimado. Porém esta revisão não reflete a 

totalidade do desvio favorável da receita fiscal obtida em 2018, contrariamente ao sucedido 

para as contribuições sociais (Quadro 5).16 As vendas e “outras receitas correntes” foram 

revistas em baixa no PE/2019, apesar de no ano anterior terem ficado acima do estimado 

pelo MF em outubro passado. Em sentido contrário, a revisão em baixa da previsão para as 

receitas de capital em 2019 foi bastante inferior ao desvio apurado em 2018 porque ambos 

estão influenciados pelo diferimento para este ano do recebimento do valor remanescente 

da medida temporária relativa à recuperação da garantia do BPP (196 M€). 

A trajetória prevista no PE/2019 reflete também uma correção em alta da despesa 

pública para 2019. Apesar de no ano anterior a despesa pública ter ficado globalmente em 

linha com a estimativa do MF, este agregado foi corrigido em alta sobretudo devido à 

expectativa de um impacto mais desfavorável da medida temporária relativa à injeção de 

capital no Novo Banco (1149 M€ em vez dos 400 M€ que estavam previstos no OE/2019), 

refletido na rubrica de “outras despesas de capital”. Já a previsão da FBCF para 2019 sofreu 

uma correção em baixa de valor superior ao dobro do desvio observado em 2018 (Quadro 

5), que compensa parcialmente o aumento da previsão para a outra despesa de capital, em 

resultado do aumento da despesa com o Novo Banco. No âmbito da despesa corrente 

primária, salienta-se o facto de as correções em alta das previsões do consumo intermédio e 

das “outras despesas correntes” terem sido superiores ao desvio apurado face à estimativa 

do MF para 2018. Verifica-se ainda uma revisão em baixa da previsão de despesa relativa a 

prestações sociais e subsídios. 

Na ausência de novas medidas de política, o peso da receita das AP no PIB  

reduzir-se-ia entre 2018 e 2023. Este decréscimo resultaria de um crescimento do PIB 

nominal (18,8%) acima do crescimento projetado para a receita das AP (17,3%). Em termos 

nominais, entre 2018 e 2023, o MF esperaria um crescimento de 15 209 M€ na receita total 

arrecadada pelas AP, com a receita fiscal a justificar cerca de metade deste incremento e a 

receita proveniente das contribuições sociais a explicar cerca de um terço. O crescimento da 

receita fiscal sustentar-se-ia, maioritariamente, no desempenho dos impostos indiretos 

(62,1%), enquanto a receita contributiva cresceria, quase exclusivamente, devido à evolução 

das contribuições sociais efetivas (93,6%). No que respeita à receita não fiscal e não 

contributiva, entre 2018 e 2023, o seu crescimento dever-se-ia, em grande medida, à 

evolução das vendas e da “outra receita corrente” que, no seu conjunto, explicariam 84,5% 

do acréscimo observado nesta rubrica. 

                                                   
16 Apesar de a receita proveniente de impostos indiretos ter ficado 414 M€ acima da estimativa do MF para 2018 

(incluída no OE/2019), esta receita foi revista em alta em apenas 112 M€ no PE/2019.  
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Gráfico 7 – Projeção da receita e despesa não ajustadas em cenário de políticas invariantes (% do PIB)  

 
Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores em percentagem do PIB 

apresentados no gráfico encontram-se arredondados.  

A receita fiscal e contributiva17 deverá crescer a um ritmo ligeiramente inferior ao 

esperado pelo MF para a variação do PIB nominal ao longo do horizonte de projeção. 

A elasticidade da receita fiscal e contributiva face ao produto nominal, ao longo dos cinco 

anos considerados no PE/2019, situa-se em valores próximos, mas abaixo da unidade, 

indicando que esta receita deverá apresentar um crescimento ligeiramente abaixo do 

esperado para a evolução da atividade económica (Quadro 6). Por rubrica, verifica-se que o 

MF projeta um crescimento das contribuições sociais efetivas ligeiramente acima do 

crescimento das remunerações e do PIB nominal, enquanto os impostos diretos e indiretos 

deverão apresentar crescimentos inferiores, quer ao da atividade económica, quer, no caso 

específico dos impostos indiretos, abaixo da dinâmica perspetivada para o consumo privado 

nominal.  

Quadro 6 – Elasticidades subjacentes às projeções do PE/2019, cenário de políticas invariantes (%) 

 
Fonte: MF e INE. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores da receita de impostos e contribuições efetivas não incluem os efeitos 

de medidas de política e de medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais. 

No cenário de políticas invariantes, o crescimento nominal do PIB é superior ao 

projetado para a despesa, permitindo o decréscimo progressivo do rácio da despesa 

pública a partir de 2020. Embora o cenário do MF considere um aumento da despesa 

(14,2%), este é inferior ao projetado para o PIB nominal (18,8%), o que permite uma redução 

do rácio da despesa em 1,7 p.p. do PIB até 2023. Este decréscimo, que resulta do diferencial 

                                                   
17 Excluindo as contribuições sociais imputadas. 

2019 2020 2021 2022 2023

Elasticidade da receita fiscal e das contribuições sociais efetivas face ao PIB 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9

Elasticidade dos impostos indiretos face ao PIB 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

Elasticidade dos impostos diretos face ao PIB 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7

Elasticidade das contribuições sociais efetivas face ao PIB 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

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

Elasticidade das contribuições sociais efetivas face às remunerações 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1
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entre as taxas de crescimento da despesa e do PIB nominal, ocorre em todos os anos do 

horizonte temporal da projeção, sendo maior no período de 2020 a 2022, em virtude de 

menores taxas de crescimento da despesa nesses anos. 

Na ausência de medidas de política, o principal contributo para a redução do peso da 

despesa pública no PIB até 2023 advém do decréscimo do peso dos juros e das “outras 

despesas de capital” (ambos com -0,8 p.p. do PIB). Este contributo supera o das despesas 

com pessoal e das prestações sociais (-0,5 p.p. e -0,4 p.p. do PIB, respetivamente). Os 

restantes agregados da despesa primária, ao observarem um crescimento superior ao do PIB 

nominal, contribuem no sentido de um maior rácio da despesa, em particular no que se refere 

à despesa de investimento. Até 2023, projeta-se um acréscimo da FBCF no produto de 

0,7 p.p. do PIB, correspondente a um aumento de 60% em termos nominais. 

3.1.2 Cenário com medidas 

A previsão orçamental de médio prazo no cenário com medidas de política aponta para 

que a evolução nominal do saldo continue a depender do elevado contributo da receita 

fiscal e contributiva, superior ao aumento previsto para as componentes mais rígidas 

da despesa pública. Entre 2018-2023, a melhoria nominal prevista pelo MF para o saldo 

dependerá do contributo da receita, em particular da receita fiscal e contributiva que será 

responsável por mais de quatro quintos do aumento nominal da receita (16.979 M€) nesse 

período. A receita proveniente dos impostos e das contribuições sociais será suficiente para 

assegurar não apenas o aumento das componentes mais rígidas da despesa pública (Despesa 

com pessoal e Prestações Sociais; + 9443 M€), como também o do investimento (2378M€) e 

metade do incremento previsto na despesa de consumos intermédios (957 M€ dos 1913 M€). 

O MF perspetiva que o restante aumento esperado desta despesa seja coberto em quase 

90% pelos menores encargos com os juros da dívida e pela “Outra despesa”, sendo o 

remanescente absorvido pelo aumento esperado na receita não fiscal e não contributiva.  

Gráfico 8 – Contributo da receita e da despesa para a variação do saldo entre 2018-2023 (em M€)  

 
Fonte: MF e INE. Cálculos do CFP. | Notas: um sinal positivo/negativo corresponde a um contributo positivo/negativo 

de uma dada componente da receita ou da despesa para a melhoria/deterioração do saldo orçamental. RNFNC - 

Receita Não Fiscal e Não Contributiva, inclui Vendas, “Outra receita corrente” e receita de Capital; Outra despesa inclui 

“Outra despesa corrente”, subsídios e “Outra despesa de capital”.   
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Considerando o período comum aos dois programas de estabilidade (2018-2022), a 

melhoria nominal no saldo é agora inferior à prevista no PE 2018 (em 1326 M€). Para 

este abrandamento concorre um maior aumento nominal da despesa pública (+2168 M€ face 

ao previsto no PE 2018) superior à revisão que o MF perspetiva para a receita (+842 M€; 

Gráfico 9). O maior volume de encargos agora esperado nas componentes mais rígidas da 

despesa pública (Pessoal +1007 M€, prestações sociais +836 M€) justifica cerca de 60% do 

agravamento da despesa primária, devendo-se o restante aos consumos intermédios (+662 

M€) e à “outra despesa”(+763 M€), cujo aumento é parcialmente contrariado pela menor 

despesa prevista com o investimento e com os encargos com juros da dívida com uma 

previsão inferior em 872 M€ face ao PE/2018. 

Gráfico 9 – Comparação dos contributos da receita e despesa na melhoria do saldo orçamental no 

período 2018-2022 do PE/2018 e PE/2019 (M€) 

Contributo da Receita  Contributo da despesa  

  

 

Fonte: INE, MF. Cálculos CFP. | Nota: Os valores contantes da tabela correspondem à variação dos agregados de 

receita/despesa e suas componentes nos anos de 2018 a 2022. Esta variação é obtida pela diferença daqueles agregados 

entre os anos de 2017 e 2022, sendo que o ano de 2017 encontra-se expurgado do impacto da recapitalização da CGD. 

RNFNC - Receita Não Fiscal e Não Contributiva, inclui Vendas, “Outra receita corrente” e receita de Capital; Outra despesa 

inclui “Outra despesa corrente”, subsídios e “Outra despesa de capital”.  

3.1.2.1 Receita e despesa 

Adicionando o impacto das medidas programadas pelo MF, os pesos da receita e da 

despesa no PIB deverão decrescer até ao final do horizonte de previsão. De acordo com 

a previsão do MF, entre 2018 e 2023, registar-se-á um decréscimo do peso da despesa (-1,6 

p.p. do PIB) superior à diminuição esperada para o peso da receita nominal (-0,5 p.p. do PIB). 

Este ajustamento orçamental de 1,1 p.p. do PIB fará com que o saldo orçamental nos dois 

últimos anos da previsão do MF atinja os 0,7% do PIB. Note-se que a descida do peso da 

despesa e da receita sobre o PIB nominal resultará não de uma redução nominal do valor 

destas rubricas, mas de um crescimento do produto nominal (18,9%) superior, tanto à 

variação prevista para a despesa (14,5%), como para a evolução da receita total das AP 

(17,6%) entre 2018 e 2023.  

RECEITA Rec. Fiscal
Contrib. 

Sociais
RNFNC DESPESA

Desp. 

Pessoal

Prest. 

Sociais

Cons. 

Interm.
FBCF

Outra 

Desp. 
Juros

(1) PE/2019 16 979 9 218 5 174 2 588 13 596 2 960 6 222 1 838 2 470 1 252 -1 146

(1) PE/2018 16 137 8 455 4 933 2 750 11 428 1 953 5 384 1 175 2 702 489 -274

Diferença (1)-(2) 842 763 241 -162 2 168 1 007 838 662 -232 763 -872
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Gráfico 10 – Previsões de receita e despesa não ajustada, com medidas (em % do PIB)  

 
Fonte: INE e MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores em percentagem do PIB apresentados no gráfico encontram-se 

arredondados. 

No período compreendido entre 2018 e o final do horizonte de previsão espera-se que 

o peso da receita das AP apresente uma redução de 0,5 p.p. do PIB. Este decréscimo 

ficará a dever-se, exclusivamente, à redução do peso da receita fiscal e contributiva (-0,6 p.p. 

do PIB) e sobretudo à redução do peso da receita tributária (-0,8 p.p. do PIB). Em sentido 

contrário, evoluirá a receita não fiscal e não contributiva, com o seu peso a passar de 6% do 

PIB em 2018 para 6,1% do PIB em 2023. Esta evolução resultará do incremento dos pesos da 

“outra receita corrente” (+0,1 p.p. do PIB) e da receita de capital (+0,1 p.p. do PIB). O peso da 

receita de capital, em 2023, está influenciado positivamente pelo aumento considerável desta 

rubrica nos dois primeiros anos da previsão (2019 e 2020), estando esta evolução explicada, 

em parte pelo acréscimo de receita prevista para os fundos europeus associados com 

investimentos em execução ou em contratação, de acordo com esclarecimentos do MF. 

Também a outra receita corrente, ajustada do impacto do aumento dos dividendos em 2019, 

deverá beneficiar de um crescimento superior ao da variação prevista para o PIB nominal 

nesse ano, fazendo com que o seu peso se eleve para 2,3% do PIB em 2019. Apesar de o seu 

ritmo de crescimento se tornar inferior ao do PIB nominal de 2020 em diante, espera-se que 

em 2023 o seu peso no produto seja ainda ligeiramente superior ao verificado no ano de 

2018 (2,2% em 2023 vs. 2,1% do PIB em 2018). 

De acordo com a previsão do MF, a carga fiscal reduzir-se-á ligeiramente entre 2018 e 

2023. Até ao final do horizonte de previsão, o MF espera que a carga fiscal decresça 0,4 p.p. 

do PIB, após ter atingido 35,2% do PIB nominal em 2018, sendo este o valor mais elevado 

desde 1995 (Gráfico 11). Este decréscimo dever-se-á, exclusivamente, à redução do peso da 

receita fiscal na atividade económica, passando de 25,7% do PIB em 2018 para 24,9% do PIB 

em 2023, em resultado das evoluções previstas tanto para os impostos diretos como para os 

impostos indiretos. A queda do peso dos impostos diretos no PIB (de 9,9% em 2023 vs. 10,4 

% em 2018) tem subjacente uma elasticidade desta rubrica face ao PIB nominal inferior à 

unidade na quase totalidade do horizonte do programa a que se soma o impacto de uma 

nova medida ainda não especificada em sede de IRS (-200 M€) a partir de 2021. 

Relativamente aos impostos indiretos, e apesar de estar prevista uma revisão dos benefícios 
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fiscais com um impacto incremental de +90 M€/ano na receita entre 2020 e 2022, o seu peso 

deverá passar de 15,3% do PIB em 2018 para 15% do PIB em 2023. No que respeita às 

contribuições sociais efetivas, o seu peso deverá aumentar 0,4 p.p. do PIB até 2023, em 

resultado de um crescimento desta rubrica (24,4%) acima do previsto para o PIB nominal 

(17,6%) no período considerado, traduzindo, em parte, os aumentos na receita relacionados 

com o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos.  

 

Gráfico 11 – Evolução da carga fiscal 

(em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os totais não correspondem necessariamente 

à soma das parcelas em % do PIB devido a arredondamentos. 

O PE/2019 considera uma redução do peso da despesa pública no PIB menos expressiva 

do que no PE anterior. No Programa de Estabilidade apresentado em 2018, projetava-se 

que a partir de 2020 seria atingido um novo mínimo do peso da despesa pública desde, pelo 

menos, 1995 (de 42,2% do PIB)18, com uma redução acumulada de 4,5 p.p. do PIB até 2022. 

Porém, no PE/2019, prevê-se que apenas em 2023 seja registado um peso equivalente àquele 

mínimo (42,4% do PIB), representando uma redução acumulada de 1,6 p.p. do PIB 

relativamente ao observado em 2018 (44% do PIB). Para 2019, o MF considera uma ligeira 

diminuição daquele rácio para 43,9% do PIB, acelerando a partir de 2020 o ritmo de redução 

(para -0,6 p.p. do PIB). Este ritmo, de -0,4 p.p. do PIB até 2022, desacelera no último ano do 

horizonte temporal considerado (-0,3 p.p. do PIB). 

A redução prevista para o rácio da despesa pública resulta do contributo quer da 

despesa primária quer dos juros. O contributo da despesa primária para a redução do peso 

da despesa pública no PIB prevista no PE/2019 equivale ao dos juros, ainda que ligeiramente 

superior. O MF prevê que a despesa primária observe um crescimento inferior ao do PIB no 

período, com exceção de 2019, o que resulta numa redução do peso deste agregado em 0,8 

p.p. do PIB até 2023, apesar de aumentar em termos nominais em cerca de 13,4 mil M€. Esta 

evolução reflete um contributo maior da despesa corrente primária (-0,7 p.p. do PIB) do que 

o da despesa de capital (-0,1 p.p. do PIB). 

                                                   
18 Considerando os dados comparáveis (SEC 2010) em contabilidade nacional disponíveis desde 1995 para as 

administrações públicas, foi em 1997 que se verificou o anterior mínimo (42,4% do PIB). 

https://www.cfp.pt/pt/dados/series-temporais/anuais
https://www.cfp.pt/pt/dados/series-temporais/anuais


Análise do Programa de Estabilidade 2019-2023   Conselho das Finanças Públicas | 20 

A redução do peso no PIB da despesa corrente primária é justificada sobretudo pelas 

componentes mais rígidas da despesa pública. O MF prevê que as despesas com pessoal 

e com prestações sociais, que representam cerca de dois terços da despesa pública em 2018 

(o equivalente a 29,0% do PIB), contribuam para a redução da despesa até 2023 (em -0,4 e  

-0,2 p.p. do PIB, respetivamente). Por comparação, o consumo intermédio é, neste cenário, 

responsável por uma redução de 0,1 p.p. do PIB no mesmo período, mantendo-se estável o 

peso das restantes componentes da despesa corrente primária. Não obstante,  

perspetivam-se aumentos nominais de todas estas componentes até 2023, em especial para 

as despesas com pessoal e prestações sociais, ainda que acomodadas pelo crescimento 

superior previsto para o PIB para a totalidade do período.19 

A trajetória descendente das despesas com pessoal e prestações sociais em 

percentagem do PIB é agora menos acentuada do que previsto no PE/2018. A diferença 

ascende a 1,0 p.p. do PIB entre 2019 e 2022, período comum entre os dois Programas de 

Estabilidade. Para esta diferença contribuirão os efeitos cumulativos das medidas de política 

que o MF considera já no cenário de políticas invariantes,20 dado que as novas medidas agora 

previstas têm um impacto orçamental mais reduzido. No caso das despesas com pessoal, o 

PE/2019 considera para 2022 uma despesa superior em 0,5 p.p. do PIB à prevista no PE/2018 

(1037 M€) – ver Caixa 2. Para as prestações sociais, a diferença no mesmo ano é de 0,4 p.p. 

do PIB (ou 869 M€, dos quais 531 M€ respeitam a prestações sociais em espécie).21 

Caixa 2 – Previsões do MF para as despesas com pessoal e para o descongelamento de carreiras 

Na presente Caixa pretende-se evidenciar as sucessivas previsões do Ministério das Finanças para as despesas com 

pessoal das administrações públicas no período 2017-2023, dando-se um enfoque particular no impacto previsto com 

a medida relativa ao descongelamento gradual das carreiras dos funcionários públicos. Trata-se da atualização da Caixa 

2, apresentada pelo CFP no Relatório n.º 13/2018 relativo à análise da POE/2019. 

 

No PE/2017, entregue em abril de 2017, as previsões do MF apontavam para que as despesas com pessoal das AP 

atingissem 21 165 M€ naquele ano. Esta previsão foi revista em alta no âmbito do OE/2018 (+244 M€). De acordo com 

os valores apurados pelo INE, as despesas com pessoal totalizaram 21 299 M€ em 2017, um valor inferior ao estimado 

no OE/2018 (-110 M€) mas superior ao previsto no PE/2017 (+134 M€). 

 

As previsões do MF para as despesas com pessoal para o ano de 2018 foram objeto de sucessivas revisões. O valor 

previsto no OE/2018 foi superior em 126 M€ face ao indicado no PE/2017. Posteriormente, no âmbito do PE/2018, a 

previsão do MF foi atualizada em mais 225 M€ face ao montante aprovado no OE/2018. No OE/2019 o MF passou a 

prever que as despesas com pessoal atingissem 21 856 M€ em 2018, ou seja, 135 M€ acima do valor considerado no 

PE/2018. De acordo com os dados provisórios publicados pelo INE, as despesas com pessoal ascenderam a 21 765 M€ 

em 2018. Trata-se de um valor superior (+394 M€) ao previsto no PE/2017, globalmente em linha com previsto no 

PE/2018 mas abaixo do estimado em outubro de 2018 por ocasião da apresentação do OE/2019.  

 

As previsões do MF para o ano de 2019 foram revistas em alta no âmbito do PE/2018 (+536 M€) e do OE/2019 

(+433 M€) e revistas em baixa (-95 M€) no PE/2019.  

 

Para o período 2020 a 2022 o PE/2019 procede a uma revisão em alta substancial do previsto no PE/2018: +660 M€ 

em 2020, + 858 M€ em 2021 e +1037 M€ em 2022. De acordo com o Ministério das Finanças a maior parte dessas 

revisões deve-se, a uma previsão em alta dos impactos de medidas aprovadas em anos anteriores, refletidas no cenário 

de políticas invariantes (baseline), mas salienta-se também o impacto decorrente da nova medida destinada a mitigar 

                                                   
19 Para os aumentos das despesas com pessoal e com prestações sociais, de 3,1 mil M€ e 6,3 mil M€, 

respetivamente, no período compreendido entre 2019 e 2023, contribuem diversas medidas de política, entre as 

quais se destaca as progressões e promoções e medidas de aumento em 2019 de diversas prestações sociais, com 

efeito carry-over nos anos seguintes. 
20 Cf. Quadro A1.6 do PE/2019, p. 42. 

21 Onde se incluem medidas como o apoio à redução tarifária dos transportes públicos (passes sociais) e o regime 

de gratuitidade dos manuais escolares no ensino público básico e secundário. 

https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/orcamento-do-estado/analise-da-proposta-de-orcamento-do-estado-para-2019
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os sete anos de serviço congelado em carreiras especiais. De acordo com o PE/2019, o respetivo impacto acumulado 

será de 40 M€ em 2019, 139 M€ em 2020 e 241 M€ por ano a partir de 2021. 

 

Quadro 7 – Previsões do MF para as despesas com pessoal (M€) 

  
                    Fonte: Ministério das Finanças e INE (execução).   

 

No âmbito das previsões das despesas com pessoal, assume particular relevância a estimativa do impacto decorrente 

da medida de descongelamento das carreiras dos funcionários públicos. Esta medida – que visa remover o 

congelamento introduzido pelas sucessivas Leis do OE entre 2011 e 2017 – foi inicialmente apresentada no PE/2017 e 

apontava para um impacto acumulado de 992 M€ no período 2018-2021.  

 

Esta medida de política orçamental passou a estar consagrada na Lei do OE/2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro). Nos termos do artigo 18.º da referida lei, passou admitir-se, a partir de 1 de janeiro de 2018, valorizações 

e acréscimos remuneratórios resultantes de alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e 

mudanças de nível ou escalão, bem como de promoções, nomeações ou graduações em categoria ou posto superiores 

aos detidos. O n.º 8 do referido artigo 18.º definiu um faseamento em dois anos, nos seguintes termos: em 2018, 25% 

a 1 de janeiro e 50% a 1 de setembro; em 2019, 75% a 1 de maio e 100% a 1 de dezembro. De acordo com informação 

prestada pelo MF, o impacto bruto nas despesas com pessoal em 2018 seria de 353 M€, ou seja, mais 105 M€ do que 

o previsto no PE/2017. Essa previsão para 2018 foi mantida no PE/2018, sendo que nesse documento o MF passou a 

prever um impacto acumulado de 1040 M€ no período 2018-2020, não tendo indicado qualquer impacto no final do 

horizonte temporal daquele programa (anos de 2021 e 2022).  

 

No dia 5 de setembro de 2018, na sequência da sétima reunião de 2018 com estruturas sindicais representativas dos 

trabalhadores, o MF emitiu um Comunicado que apontava para um impacto menor em 2018 (-58 M€) e maior em 2019 

(+152 M€), face ao previsto cinco meses antes. De acordo com informação prestada pelo MF no âmbito da análise da 

POE/2019, o impacto bruto previsto com a medida de descongelamento de carreiras passou a ser de 481 M€ no ano 

de 2019. Contudo, a previsão efetuada no PE/2019 aponta para um impacto de 540 M€ este ano, ou seja, um valor 

relativamente semelhante ao indicado no referido Comunicado do MF. 

 

Para 2020, está previsto no PE/2019 um impacto na variação das despesas com pessoal de 527 M€, ou seja, mais 230 

M€ do que o considerado no PE/2018 (dos quais 99 M€ decorrem da nova medida destinada a mitigar o efeito do 

descongelamento em carreiras especiais). O PE/2019 aponta para que o impacto acumulado do descongelamento de 

carreiras ascenda a 2263 M€ no período 2018-2023, dos quais 723 M€ decorrem da nova medida de mitigação.  

 

Documento Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PE/2017 abr/17 21 165 21 371 21 575 21 823 22 070

OE/2018 out/17 21 409 21 497

PE/2018 abr/18 21 721 22 111 22 408 22 812 23 222

OE/2019 out/18 21 856 22 545

PE/2019 abr/19 22 450 23 068 23 669 24 259 24 863

Execução 21 299 21 765

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=1d195c8e-0095-4212-960f-3f80aa480c6f
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Quadro 8 – Previsões do MF para o impacto bruto do descongelamento de carreiras na variação 

anual das despesas com pessoal (M€) 

  
                 Fonte: Ministério das Finanças. | Nota: * Comunicado do Gabinete do MF, publicado no dia 5 de setembro de 2018. 

 

Estas sucessivas revisões traduzem uma instabilidade que compromete a qualidade da previsão das despesas com 

pessoal, uma das rubricas com maior grau de rigidez e peso na despesa pública, cuja previsão deveria ser efetuada de 

forma fiável.  

 

Neste contexto, torna-se premente a necessidade de implementação de sistemas eficazes de gestão recursos humanos. 

No relatório da POE/2019, é referido que, a partir de 2019, estará disponível um novo sistema de informação da 

organização do Estado (SIOE+), que consistirá numa versão melhorada da plataforma centralizada de recolha de 

informação das entidades e serviços do sector público e respetivos recursos humanos. Espera-se que essa nova 

plataforma introduza as melhorias indispensáveis no processo de recolha e carregamento dos dados e permita 

responder mais eficazmente à formulação de políticas públicas.  

 

A qualidade do mecanismo de controlo das valorizações remuneratórias será fulcral para a melhoria de futuras 

previsões sobre as despesas com pessoal das AP, uma vez que, mesmo após o pagamento faseado que está previsto 

no âmbito do descongelamento, os funcionários públicos continuarão a progredir na carreira à medida que reúnam 

requisitos para tal. 

 

 

A diminuição do peso da despesa de capital reflete a redução esperada para as “outras 

despesas de capital” apesar do aumento do peso no PIB do investimento público 

previsto no PE/2019 até 2023. A trajetória das “outras despesas de capital” está fortemente 

influenciada pelo perfil temporal considerado no PE/2019 quanto à ativação do mecanismo 

contingente de recapitalização do Novo Banco. De acordo com o MF, o impacto orçamental 

do processo de recapitalização daquela instituição financeira será cada vez menor a partir de 

2019, deixando de existir em 2022 (Quadro 14), correspondendo no total à utilização de 

2941 M€, cerca de 75% do montante máximo possível (3890 M€). A diferença (949 M€) 

corresponde à quantificação do risco ascendente sobre a despesa pública (ponto 3.3.) No 

que se refere ao investimento, o MF espera que o seu rácio em relação ao PIB se eleve de 

2,0% em 2018 para 2,6% em 2023, tendo por base taxas de crescimento anuais da FBCF 

consistentemente superiores às do produto, em particular em 2020, desacelerando nos anos 

seguintes.22  

De acordo com o PE/2019, os juros continuarão a contribuir para a redução da despesa 

pública, perspetivando-se uma redução do peso destes encargos no PIB até 2021, rácio 

que estabiliza no fim do horizonte de previsão. A diminuição do rácio dos juros em relação 

ao PIB ascende a 0,8 p.p. do PIB entre 2018 e 2023. A redução média é de 0,2 p.p. ao ano de 

2019 até 2021, desacelerando em 2022 para 0,1 p.p. do PIB até atingir um impacto 

praticamente nulo em 2023, ano em que se espera um aumento nominal dos encargos com 

                                                   
22 De acordo com o PE/2019 (pp. 4 e segs.), a evolução esperada para o investimento das AP decorrerá em cerca 

de um quinto dos designados projetos de investimento estruturantes (com montantes em execução ou contratados 

superiores a 10 M€) e os restantes quatro quintos de “outros investimentos em execução ou novos investimentos” 

não especificados. Neste cenário, espera-se que a execução dos fundos europeus tendo por beneficiárias entidades 

das AP atinja um máximo em 2022, o que contribuirá para a desaceleração da FBCF em 2023. 

Documento Data 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PE/2017 abr/17 248 248 248 248

OE/2018 out/17 353

PE/2018 abr/18 353 390 297

Comunicado MF* set/18 295 542

OE/2019 out/18 481

PE/2019 abr/19 295 540 527 395 206 300

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=1d195c8e-0095-4212-960f-3f80aa480c6f
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juros. De acordo com o espelhado no PE/2019, esta trajetória de evolução decorrerá da 

obtenção da melhoria das condições de financiamento do país, com impacto positivo nos 

primeiros anos do horizonte de previsão, embora decrescente e da antecipação de uma 

subida das taxas de juro no final do PE/2019. 

3.1.2.2 Medidas de política orçamental 

As novas medidas de política, em termos líquidos, contribuem marginalmente para a 

melhoria do saldo orçamental entre 2019 e 2023. A estimativa apresentada pelo MF indica 

que o efeito global das medidas previstas para os anos 2020 a 2023 justifiquem apenas uma 

melhoria de 66 M€ no saldo (Gráfico 12 e Quadro 15, em anexo). Portanto, a quase totalidade 

do ajustamento necessário para assegurar o cumprimento da trajetória de saldo global 

(excluindo o efeito de medidas temporárias e não recorrentes) prevista no PE/2019 é dada 

pela dinâmica das variáveis orçamentais, que reflete sobretudo o efeito das perspetivas 

macroeconómicas, assim como os efeitos de políticas adotadas em anos anteriores. 

  

Gráfico 12 – Do défice de 2019 ao excedente de 2023 (em M€)  

 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: O efeito “Macro e Dinâmicas Orçamentais” inclui o efeito direto das variáveis 

macroeconómicas bem como os efeitos da ação discricionária do Governo, em particular os que decorrem da 

utilização dos instrumentos de gestão e controlo da despesa pública. Os “Outros efeitos” deverão incluir os efeitos 

de 2.ª ordem das medidas. Para maior detalhe sobre as medidas de política, consultar Quadro 15 em anexo. Os 

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

O ligeiro contributo das novas medidas de política para o saldo orçamental é explicado 

por diferentes efeitos. Com um impacto de agravamento do saldo orçamental  

identificam-se, por um lado, a perda de receita esperada relativa à redução das taxas de 

imposto do IRS (-200 M€) e, por outro, o aumento das despesas com pessoal resultante dos 

efeitos de descongelamento das carreiras (+200 M€) e incrementos não especificados da 

despesa com prestações sociais (+360 M€). Concorrendo para a melhoria do saldo 

orçamental identificam-se os efeitos decorrentes das progressões, promoções e valorizações 

remuneratórias na receita de IRS e nas contribuições sociais (30 M€ e 77 M€, respetivamente), 

a medida referente à revisão do sistema dos benefícios fiscais com incrementos na receita 

dos impostos indiretos (270 M€) e o exercício de revisão da despesa cujo impacto deverá 

conduzir a uma redução da despesa dos consumos intermédios, prestações sociais e “outra 

despesa corrente” (em respetivamente, 200 M€, 90 M€ e 160 M€). 
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Gráfico 13 – Novas medidas de política subjacentes ao PE/2018 | Efeito Líquido 

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

 

 

Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: O impacto das medidas encontra-se detalhado no Quadro 15 em anexo. No gráfico 

do painel direito as barras representam contributos para a melhoria do saldo, quer da receita quer da despesa. O efeito 

das medidas do lado da despesa é líquido de efeitos no lado da receita. 

A previsão do impacto líquido das novas medidas de política no saldo orçamental 

continua dependente de metas assentes em medidas não especificadas. Reiterando o 

assinalado em análises de Programas de Estabilidade anteriores, algumas das novas medidas 

de política apresentadas evidenciam uma insuficiente especificação, o que aumenta o nível 

de incerteza quanto à concretização da previsão apresentada. A justificar o impacto positivo 

no saldo, referem-se as medidas relativas ao exercício de revisão da despesa e do aumento 

de receita resultante da revisão do sistema de benefícios fiscais. Relativamente à primeira, 

apesar da contenção observada no consumo intermédio e na “outra despesa corrente” nos 

últimos anos, não existe informação que permita avaliar os ganhos de eficiência obtidos no 

passado face ao que era esperado pelo MF. A ausência desta informação introduz incerteza 

quanto ao nível de poupanças que o MF prevê atingir (450 M€). Estas medidas de poupança 

revelam-se de especial importância de forma a compensar o aumento da medida de política 

não especificada prevista para as prestações sociais (360 M€). 

3.1.3 Coerência entre cenários com e sem medidas de política  

A evolução do saldo orçamental apresentada pelo MF no PE/2019 é compatível com as 

perspetivas macroeconómicas e com o efeito previsto das medidas de política 

orçamental. Assumindo a realização da previsão orçamental do MF para 2019, com base nas 

medidas de política e outros efeitos implícitos, para os anos de 2020 a 2023, a comparação 

do cenário base em políticas invariantes com o cenário de políticas variantes23 evidencia uma 

previsão orçamental da receita e da despesa globalmente em linha com o impacto das 

medidas de política no cenário base (Quadro 9). Assim, a previsão orçamental para o saldo 

indica um diferencial residual, em 2023, no montante de -0,1 p.p. do PIB, ou seja, uma 

deterioração, face à previsão que resultaria do impacto das medidas de política no cenário 

base. A despesa explica este diferencial, que se concentra no consumo intermédio e nas 

despesas com pessoal, para as quais o MF prevê um aumento da despesa superior ao já 

identificado nas medidas de política e evolução anual de ambas as variáveis orçamentais de 

acordo com o seu indexante macroeconómico. 

                                                   
23 Que inclui os efeitos das medidas de política. 
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Quadro 9 – “Outros efeitos” acumulados na conta das AP  

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores apresentados não são ajustados 

(influenciados por medidas temporárias e não recorrentes) e foram calculados de 

acordo com a seguinte fórmula: Diferença entre as previsões do PE/2019 em cenário de 

políticas variantes e aquele resulta do impacto das medidas de política no cenário base 

(Políticas Invariantes). 

3.2 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

No PE/2019, prevê-se uma diminuição do rácio da dívida pública, embora de forma 

mais gradual que no Programa apresentado em 2018. Apesar de o rácio da dívida no final 

de 2018 se ter fixado em 121,5% do PIB – menos 0,7 p.p. que o previsto no PE/2018 – o 

documento em análise antecipa, a partir de 2020, uma trajetória da dívida ligeiramente 

superior ao longo do horizonte comum dos programas (Gráfico 14). Assim, em 2022, o 

PE/2019 prevê uma dívida de 103,7% do PIB, que compara com 102% no PE/2018 para o 

mesmo ano. No período comum aos dois documentos, a atual previsão de diminuição do 

rácio da dívida continua a ser sustentada em larga medida pelo contributo favorável do saldo 

primário (-16,6 p.p.), embora de forma menos expressiva face à previsão anterior (-18,8 p.p., 

Gráfico 15). O efeito dinâmico representa 4,7 p.p. da redução da dívida (4,9 p.p. no PE/2018). 

Esta trajetória de redução é semelhante à projetada desde 2015 (diminuição acumulada do 

rácio da dívida entre 18,5 p.p. e 23 p.p.) para os cinco anos de previsão dos documentos de 

programação orçamental (ver painel direito do Gráfico 14). 

Gráfico 14 – Evolução das previsões de dívida nos documentos de programação orçamental 

Previsões de dívida pública do PE/2018 e PE/2019 

(% do PIB) 

Previsões e execução de dívida pública  

(% do PIB) 

 

 

Fonte: MF e BdP.  

 

2020 2021 2022 2023

Valores absolutos (M€)

Total Receita 48 97 103 21

Total Despesa 38 66 55 184

Saldo Global 10 31 48 -162

Em % do PIB

Total Receita 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Saldo Global 0,0 0,0 0,0 -0,1
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A trajetória do saldo primário justifica mais de três quartos da redução do rácio da 

dívida pública entre 2018 e 2023. O MF prevê que o principal contributo para a diminuição 

da dívida o excedente primário (17 p.p.), seguido de um efeito dinâmico também favorável 

(4,7 p.p. do PIB), que reflete o facto do crescimento do PIB nominal mais do que compensar 

o impacto desfavorável dos juros no rácio da dívida (Gráfico 15). No mesmo sentido, mas 

com um contributo marginal, identifica-se o ajustamento défice-dívida (-0,2 p.p. do PIB).  

Gráfico 15 – Contributos para a evolução da dívida pública em 2018-2023 (em % do PIB)  

Contributos para a evolução da dívida pública em 

2019 

(% do PIB) 

Variação do rácio da dívida pública e contributos 

2018-2022 

(acumulado, em p.p. do PIB) 

 

 

Fonte: MF e BdP. Cálculos CFP. | Notas: *Efeito dinâmico composto por efeito juros (de impacto positivo por aumentar o 

rácio) e efeito crescimento (de impacto negativo por diminuir o rácio). “P” corresponde a “Previsão”. A variação do rácio 

da dívida pública nos anos de 2018 a 2022, corresponde à variação do stock da dívida entre 2017 e 2022. 

Contudo, ao longo do horizonte de programa, estão previstas anualmente variações 

significativas para o ajustamento défice-dívida. A diferença entre o défice e a variação da 

dívida tem um impacto desfavorável nos dois primeiros anos de previsão (2 mil M€ e 1,9 mil 

M€, respetivamente), que é revertido em 2021 e 2022 (-5 mil M€ no total dos 2 anos). Em 

2023, o ajustamento défice-dívida volta a ser positivo, mas num montante inferior (0,4 mil 

M€). Os anos de 2019 e 2020 caracterizam-se pelo aumento de aquisições de ações e outras 

participações, onde se incluem a utilização das linhas de crédito relativas ao Fundo de 

Resolução Nacional e Europeu. Em 2019, este aumento é acompanhado pela diminuição de 

outros ativos/outras aquisições líquidas do Estado, enquanto em 2020 se antecipa um 

incremento de numerário e depósitos, levando a um ajustamento défice-dívida de 1 p.p. e 

0,9 p.p. do PIB nestes anos, respetivamente. Esta rubrica de numerário e depósitos evolui em 

sentido contrário em 2021 e 2022, em resultado da utilização de depósitos (3,5 mil M€ e 2,5 

mil M€, respetivamente) para fazer face à amortização de títulos de médio e longo prazo 

com maturidade em 2021 e 202224. O ajustamento défice-dívida fixa-se assim em -1,3 p.p. e 

-0,9 p.p. do PIB nestes anos, respetivamente, voltando a ser positivo em 2023, mas menos 

representativo (0,1 p.p. do PIB). Neste ano não está previsto qualquer aumento do montante 

                                                   
24 Os títulos de médio e longo prazo com amortização prevista entre 2021-2023 são: em 2021, a Obrigação do 

Tesouro 3.85% 15 Abr 2021, uma Medium Term Note e três Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (num 

total de 15,6 mil M€); em 2022, a Obrigação do Tesouro 2.2% 17 Out 2022 e três Obrigações do Tesouro de 

Rendimento Variável (num total de 14,9 mil M€) e iii) em 2023, a Obrigação do Tesouro 4.95% 25 Out 2023 (12,1 

mil M€). 
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de depósitos, existindo, no entanto, uma amortização de Obrigação do Tesouro de 12 mil 

M€ (e duas outras, de 12,7 e 12,6 mil M€ em 2024 e 2025, respetivamente). 

No final do horizonte de previsão é esperada uma amortização significativa da dívida 

médio e longo prazo, nomeadamente a partir de 2021. Enquanto os montantes de dívida 

com amortização a 1-2 anos se mantiveram inalterados face ao final de 2018, a dívida com 

maturidade dentro de 3 anos fixou-se em 16 mil M€ no final de 2018, face a 10 mil M€ no 

final de 2017 (Gráfico 16). Os títulos a pagamento a 4-5 anos apresentam um volume menor 

que no final de 2017, enquanto os que se amortizam dentro de 6-10 anos aumentaram 4 mil 

M€ (68 mil M€ no final de 2017 face a 72 mil M€ no final de 2018). 

Gráfico 16 – Amortizações de dívida de médio e longo prazo e taxa de juro implícita 

Amortizações de dívida direta do Estado, por número 

de anos até à maturidade 

(mil M€) 

Previsões para a taxa de juro implícita da Dívida 

Pública 

(%) 

 

 

Fonte: IGCP, MF, Fiscal Sustainability Report da CE e FMI. Cálculos do CFP. 

O MF continua a prever uma redução da dívida em termos nominais a partir de 2021. 

A diminuição acumulada entre 2021 e 2023 (9,9 mil M€) mais do que compensa a previsão 

de um aumento de 3,6 mil M€ no biénio 2019-2020 (Gráfico 15). Para o total do horizonte 

do programa, prevê-se uma diminuição de 6,3 mil M€, o que compara com uma diminuição 

de 5,9 mil M€ prevista no PE/2018.  

O PE/2019 prevê uma taxa de juro implícita da dívida em linha com as projeções e 

previsões de outras instituições oficiais. A previsão de dívida do MF assenta numa taxa de 

juro implícita da dívida que apresenta uma trajetória decrescente entre 2019 e 2022 (de 2,9% 

para 2,6%), subindo 0,1 p.p. em 2023, para 2,7% (Gráfico 16). Esta previsão está acima das 

previsões do Fiscal Sustainability Report 2018 da CE (janeiro 2019, de 2,8%) e do World 

Economic Outlook do FMI (abril 2019, de 2,7%) em 2019, e 1 p.p. abaixo em 2020 e 2021, 

(2,7% e 2,6% pelo MF, respetivamente, face a 2,8% e 2,7% das instituições internacionais). Em 

2022 e 2023, a previsão do MF é idêntica à da CE. Destaca-se ainda a previsão da CE de 

subida da taxa de juro implícita em 2025, para 3,4%. Esta trajetória descendente prevista pelo 

MF tem por base a expectativa de uma taxa de juro para as novas Obrigações do Tesouro a 

emitir em 2019-2023 inferior à taxa de juro média ponderada das Obrigações do Tesouro a 

amortizar no mesmo período (4,1%). De acordo com o MF, o rácio da despesa com juros 

deverá apresentar uma tendência decrescente, passando de 3,5% do PIB em 2019 para 2,7% 

em 2023, motivado em grande parte pela diminuição do stock de dívida em percentagem do 

PIB prevista pelo MF, bem como pela referida descida da taxa de juro implícita.  
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3.3 RISCOS NAS PROJEÇÕES E PREVISÕES ORÇAMENTAIS 

Em termos de riscos orçamentais, a evolução do saldo orçamental depende, por um 

lado, da concretização da previsão da receita, e, por outro lado, da capacidade de 

implementação das medidas de política que contenham o crescimento da despesa. A 

evolução da receita está sujeita aos riscos subjacentes às previsões orçamentais 

macroeconómicas referidos pelo CFP no Parecer 1/2019, de 15 de abril. Um cenário 

macroeconómico mais desfavorável refletir-se-ia na trajetória das finanças públicas com 

efeitos negativos no saldo orçamental e na dívida pública.25   

No que se refere à despesa, destaca-se o peso que as poupanças decorrentes do 

congelamento nominal do consumo intermédio e da “outra despesa corrente” têm na 

redução prevista da despesa pública. O efeito destas medidas é relevante, uma vez que delas 

depende a capacidade para atenuar o impacto das medidas de expansão da despesa rígida 

previstas no âmbito das “progressões, promoções e valorizações remuneratórias” e do 

reforço de prestações sociais. O CFP tem assinalado o risco associado às pressões 

orçamentais quanto às componentes mais rígidas da despesa (salários e prestações sociais). 

A revisão em alta das despesas com pessoal apresentadas neste PE face às anteriormente 

apresentadas confirma essas pressões e os desenvolvimentos recentes neste domínio 

permitem concluir que as previsões agora apresentadas podem ser ainda otimistas. 

Além dos riscos decorrentes de medidas de política, subsistem ainda pressões 

adicionais relativas ao potencial impacto de medidas de apoio ao sector financeiro. No 

caso do Novo Banco, as projeções do MF consideram apenas a utilização parcial do valor 

estabelecido no Mecanismo de Capitalização Contingente (2941 M€ do total de 3890 M€). 

Importa ter presente que, além das responsabilidades inerentes a este Mecanismo, existe um 

risco adicional para as finanças públicas caso o rácio de capital total do Novo Banco se situe 

abaixo do requisito de capital estabelecido pelas autoridades de supervisão. Nesta situação, 

o Estado Português poderá ter de disponibilizar fundos adicionais de forma a que o banco 

cumpra os requisitos regulatórios (Capital Backstop).  

O elevado stock de dívida continua a constituir uma forte vulnerabilidade a qualquer 

choque interno ou externo. Com uma dívida de 121,5%, que é a terceira mais elevada da 

área do euro, Portugal está numa posição ainda frágil para acomodar eventuais choques à 

atividade económica. Os riscos das previsões orçamentais acima referidos traduzem-se num 

risco para a trajetória prevista para a dívida pública por via do saldo primário. De acordo com 

o MF, esta variável orçamental constitui o principal contributo para a diminuição da dívida 

no horizonte do Programa (17 p.p. dos 21,9 p.p. totais previstos).    

 

  

                                                   
25 Encontrando-se a evolução da receita fiscal e contributiva em linha com os indexantes macroeconómicos não 

há outros riscos a assinalar para além dos que decorrem do cenário macroeconómico subjacente. 

https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/programa-de-estabilidade/cfp-endossa-previsoes-macroeconomicas-do-pe-2019-para-2019-e-2020
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4 QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL 

2019-2023 

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) determina que o Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental (QPPO) seja atualizado anualmente, para os quatro anos seguintes, na lei do 

Orçamento do Estado, em consonância com os objetivos estabelecidos no Programa de Estabilidade. 

Na sua configuração atual, o QPPO define, em contabilidade orçamental, os limites da despesa da 

administração central financiada por receitas gerais26, os limites de despesa para cada programa 

orçamental, para cada agrupamento de programas e para o conjunto de todos os programas. A Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o OE/2019, atualizou o QPPO para 2019-2022.27 Não 

obstante, o relatório do PE/2019 inclui um projeto de atualização do QPPO, que não se encontra 

sujeito a aprovação pela Assembleia da República. 

O PE/2019 propõe a atualização dos limites de despesa do QPPO em baixa para 2020 e 

em alta para os anos de 2021 e 2022, mantendo inalterado o limite para o ano em que 

é elaborado. A proposta de atualização constante do PE/2019 implica um acréscimo total 

de 27 M€ para o período comum ao QPPO atualizado pelo OE/2019 (Gráfico 17), de menor 

magnitude do que ocorreu no PE/2018. O OE/2019, tinha já elevado significativamente os 

limites de despesa para os anos de 2019 a 2022, relativamente ao projeto de atualização do 

Programa de Estabilidade anterior num total de 7344 M€.28 Para 2019, o limite total da 

despesa financiada por receitas gerais permanece igual, sem prejuízo de alterações entre 

programas decorrentes de alterações orgânicas posteriores à aprovação do OE pelo 

Parlamento.29 Por outro lado, o PE/2019 passou a considerar o programa Cultura na área 

Social, o que tem implicações na comparação dos limites por agrupamento de programas. 

Para 2020, ano em que é possível efetuar esta comparação, o projeto de atualização do 

PE/2019 envolve uma revisão em alta na área Social (+515 M€), porém mais do que 

compensado pelas reduções nas restantes áreas, nomeadamente na Económica (-338 M€) e 

de Soberania (-264 M€).30 Enquanto em 2020 o limite é inferior ao do QPPO aprovado pelo 

OE/2019, os limites para os dois anos seguintes constantes do projeto de atualização 

constante do PE/2019 são superiores, embora dentro da mesma ordem de grandeza 

(Gráfico 17). 

                                                   
26 A despesa financiada por receitas gerais corresponde à financiada essencialmente por impostos. O QPPO não 

abrange a despesa financiada por receita própria dos serviços (por exemplo, taxas). 

27 O artigo 349.º da LOE/2019 altera o anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 7 -C/2016, de 31 de março, que 

aprovou o QPPO para os anos de 2016 a 2019. Este anexo contém os valores do QPPO para um horizonte móvel 

de quatro anos. 

28 Relativamente à proposta de lei do OE/2019, objeto de análise do Relatório CFP n.º 13/2018, de referir a alteração 

introduzida em sede de discussão do OE no Parlamento, que elevou os limites de despesa financiada por receitas 

do programa Finanças e Administração Pública em 21 M€ (aumento da dotação centralizada relativa ao 

financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária - PART) e dos programas Cultura e Órgãos de Soberania, 

num total de 24 M€. 

29 Na sequência da 4.ª e 5.ª alterações orgânicas do XXI Governo Constitucional, em novembro e março de 2019, 

respetivamente, foram aumentados os limites do programa Ambiente (+138 M€) e Planeamento e Infraestruturas 

(+5 M€), em contrapartida da diminuição dos limites dos programas Economia (-142 M€) e Governação (-1 M€). 

30 Para 2020, o projeto de atualização do QPPO do PE/2019 considera uma verba de 341 M€ afeta ao programa 

Cultura. Expurgando este montante da comparação a área de Soberania observa uma revisão em alta de 77 M€. 

 

https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-relatorio-13-2019.pdf
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Embora o relatório que acompanha o PE/2019 não especifique o que está na base destas 

alterações, depreende-se que nela possa estar um reforço das despesas incluídas na área 

Social financiadas por receitas gerais (por exemplo, prestações sociais), bem como o impacto 

da convergência da participação nos impostos do Estado das autarquias locais até 2021 

resultante da última revisão da Lei das Finanças Locais que implica um aumento progressivo 

da despesa com transferências para as autarquias locais.31 

Gráfico 17 – Limites de despesa no período comum entre o QPPO aprovado pelo OE/2019 e o 

projeto de atualização constante do PE/2018 e do PE/2019 (em M€) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: O projeto de atualização do QPPO incluído no PE/2018 abrange o período 2018-2022. O 

QPPO atualizado pela lei do OE/2019 compreende o período 2019-2022, enquanto o projeto de atualização do QPPO 

incluído no PE/2019 abarca o período 2019-2023. Entre parênteses “( )” assinala-se a diferença para cada ano face ao 

documento de programação orçamental imediatamente anterior. 

 

Em termos absolutos, o projeto de atualização do QPPO incluído no PE/2019 implica 

um aumento contínuo do limite de despesa a ele sujeita entre 2019 e 2023. O PE/2019 

incorpora uma proposta de aumento da despesa financiada por receitas gerais em todos os 

anos, num total acumulado de 8216 M€, do qual cerca de dois quintos em 2019 (painel 

esquerdo do Gráfico 18). O acréscimo de despesa em 2019 resulta do aumento dos 

programas da área Económica (1986 M€) e Social (824 M€), bem como dos programas 

Defesa (278 M€) e Órgãos de Soberania (209 M€). Refira-se, contudo, que entre os 

programas da área Económica se encontra o das Finanças e Administração Pública, que inclui 

o registo inicial da dotação provisional (330 M€), bem como das dotações centralizadas no 

MF com finalidades específicas (num total de 242,9 M€), as quais, no decorrer da execução 

orçamental, são objeto de afetação a outras rubricas da despesa em todos os programas 

orçamentais, o que enviesa parte da leitura. Em sentido contrário, assinalam-se as reduções 

previstas para os programas Economia e Ensino Básico e Secundário (Quadro 10)32. 

                                                   
31 Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que consubstanciou a sétima alteração da Lei das Finanças Locais, aprovada 

pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. As disposições incluem crescimentos mínimos garantidos para as verbas a 

transferir para os municípios que deverão ter efeito até 2021, tendo em vista a convergência entre o resultado 

aplicação direta da LFL e os montantes transferidos anualmente. Para mais informação ver a Caixa 6, relativa às 

transferências do OE/2019 ao abrigo das leis de finanças subnacionais, constante do Relatório CFP n.º 13/2018. 

32 No caso do programa Economia esta diminuição decorrerá da alteração orgânica após a aprovação do OE/2019, 

que teve como contrapartida um aumento do programa Ambiente que não se encontra refletida na estimativa de 

execução para 2018. 
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Quadro 10 – Variação da despesa sujeita ao QPPO para 2019-2023 (em M€) 

 

Fonte: MF. Cálculos CFP. | Notas: Os valores de 2018 são provisórios e correspondem a uma estimativa enviada pela DGO. 

O programa Finanças e Administração Pública inclui, em 2019, 572,9 M€ correspondentes à dotação provisional e 

dotações centralizadas no MF as quais acabam por ser aplicadas como contrapartida de reforço de outras rubricas da 

despesa em todos os programas orçamentais. Na execução de 2018 incluiu-se o programa Cultura na área Social tal como 

é considerado no projeto de atualização do QPPO constante do PE/2019 para o período de 2019 a 2023. 

 

Em 2020, com exceção do programa Gestão da Dívida Pública, que reflete a expectativa 

de menores encargos com juros, todos os programas apresentam um aumento da 

despesa sujeita ao QPPO, com especial incidência dos programas da área Social (Quadro 

10). Esta é a área que regista o maior aumento até 2023, assinalando-se ainda a área de 

Soberania que refletirá, a partir de 2021, o carry-over do aumento das transferências para as 

autarquias locais efetuado até aquele ano. Neste seguimento, o projeto de atualização do 

QPPO incorpora um crescimento anual da despesa de 2,3% e de 2,1% em 2021 e 2022, 

respetivamente, ainda que se preveja a redução da despesa com o programa de Gestão da 

Dívida Pública nesses anos. A expectativa de um aumento da despesa com este programa 

em 2023 contribui para que o crescimento da despesa sujeita ao QPPO acelere para 2,7% 

nesse ano. 

Após um aumento este ano, o PE/2019 antevê uma trajetória de redução da despesa, 

em percentagem do PIB, sujeita ao QPPO. À exceção de 2019, as taxas de crescimento 

para o PIB nominal previstas pelo MF são superiores às da despesa sujeita ao QPPO ao longo 

do horizonte temporal do PE. O respetivo rácio observa, assim, um sentido descendente a 

partir de 2020, esperando-se uma redução de 0,4 p.p. do PIB até 2023 (painel direito do 

Gráfico 18), muito inferior à prevista no anterior PE.33 Esta expectativa de evolução decorre 

do diferencial entre as taxas esperadas para o crescimento médio anual do PIB nominal para 

o quinquénio 2019-2023 (de 3,5%) e da despesa sujeita ao QPPO (2,8%). 

                                                   
33 A despesa sujeita aos limites do QPPO em percentagem do PIB assumia valores inferiores aos agora considerados 

para os anos de 2019 a 2022, partindo de um rácio superior para 2018 (a redução prevista entre 2017 e 2022 era 

de 1,9 p.p. do PIB). 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

1. SOBERANIA 4 439 4 692 4 842 5 092 5 224 5 360 253 150 250 132 136

P001 - Órgãos de Soberania 3 444 3 653 3 785 209 132

P002 - Governação 105 121 123 16 2

P003 - Representação Externa 279 293 298 14 5

P008 - Justiça 612 625 636 13 11

2. SEGURANÇA 3 139 3 416 3 475 3 536 3 599 3 664 277 59 61 63 65

P006 - Defesa 1 532 1 810 1 840 278 30

P007 - Segurança Interna 1 607 1 606 1 635 -1 29

3. SOCIAL 29 708 30 532 31 477 32 450 33 327 34 226 824 945 973 877 899

P009 - Cultura 296 325 341 29 16

P010 - Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1 494 1 553 1 592 59 39

P011 - Ensino Básico e Sec. e Adm. Escolar 5 704 5 552 5 708 -152 156

P012 - Trabalho, Solidariedade e Seg. Social 13 420 14 043 14 479 623 436

P013 - Saúde 8 794 9 058 9 357 264 299

4. ECONÓMICA 11 729 13 715 13 561 13 503 13 567 13 981 1 986 -154 -58 64 414

P004 - Finanças e Administração Pública 3 074 4 793 4 857 1 719 64

P005 - Gestão da Dívida Pública 7 146 7 406 7 160 6 972 6 876 7 027 260 -246 -188 -96 151

P014 - Planeamento e Infraestruturas 870 850 864 -20 14

P015 - Economia 238 75 77 -163 2

P016 - Ambiente 63 227 231 164 4

P017 - Agricultura, Florestas e Desenv. Rural 306 316 322 11 6

P018 - Mar 33 49 50 16 1

5. TOTAL (1+2+3+4) 49 015 52 355 53 354 54 581 55 717 57 231 3 340 999 1 227 1 136 1 514

Execução Previsão PE/2019 Variação
Programa
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Gráfico 18 – Evolução da despesa sujeita aos limites do QPPO 

Em milhões de euros Em percentagem do PIB 

 

 

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Notas: o valor relativo ao ano de 2018 é provisório e corresponde a uma 

estimativa enviada pela DGO; “∆” designa a variação prevista face ao ano anterior. 

À semelhança de PE anteriores, continua a não ser demonstrado no relatório do 

PE/2019 de que forma os limites de despesa do QPPO são compatíveis com os objetivos 

orçamentais definidos em contas nacionais para 2020-2023. Nos termos da LEO, o QPPO 

deve definir os limites de despesa da administração central financiada por receitas gerais, em 

consonância com os objetivos estabelecidos no Programa de Estabilidade.34 Na Análise da 

proposta do OE/2019, o CFP considerou que o limite do QPPO para 2019 era compatível com 

o objetivo do défice em contas nacionais da POE/2019 (de 385 M€, superior ao défice de 

330 M€ previsto no PE/2019).35 Contudo, o PE/2019 volta a não apresentar informação que 

permita avaliar a compatibilidade com os objetivos definidos para o restante horizonte 

temporal do QPPO. Além disso continuam a não ser publicadas, em conjunto com o QPPO, 

as projeções de receitas gerais e receitas próprias dos organismos da administração central 

e do subsector da segurança social para os quatro anos seguintes.36 

 

                                                   
34 Cf. n.º 4 do artigo 12.º-D da LEO (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 41/2014, de 10 

de julho, que se mantém em vigor por força do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro. 

35 As alterações resultantes da discussão na Assembleia da República levaram à revisão do QPPO de 52 331 M€ na 

proposta de lei do OE/2019 para 52 355 M€ no OE aprovado (+24 M€, cf. nota 28). 

36 A publicação destas projeções é obrigatória nos termos do n.º 6 do artigo 12.º-D da LEO. 
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ANEXOS 
 

Quadro 11 – Conta das Administrações Públicas não ajustada, 2018–2023 (em % do PIB) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. Nota: A variação encontra-se ancorada no ano de 2018. 

 

Quadro 12 – Conta das Administrações Públicas ajustada, 2018–2023 (em % do PIB) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. Nota: A variação encontra-se ancorada no ano de 2018. 

 

2019/2023

Receita Total 43,5 43,8 43,7 43,9 43,2 43,0 -0,5

Receita corrente 43,1 43,2 43,1 42,9 42,7 42,5 -0,6

Receita fiscal 25,7 25,5 25,4 25,2 25,1 24,9 -0,8

Impostos indiretos 15,3 15,3 15,2 15,2 15,1 15,0 -0,3

Impostos diretos 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 9,9 -0,5

Contribuições sociais 11,8 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 0,2

Das quais: efectivas 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 0,4

Vendas e outras receitas correntes 5,6 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 0,0

Receitas de capital 0,4 0,6 0,6 1,0 0,5 0,5 0,1

Despesa Total 44,0 43,9 43,4 43,0 42,6 42,4 -1,6

Despesa primária 40,5 40,7 40,3 40,2 39,9 39,7 -0,8

Despesa corrente primária 37,3 37,4 37,2 37,0 36,8 36,6 -0,7

Consumo intermédio 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 -0,1

Despesas com pessoal 10,8 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 -0,4

Prestações sociais 18,2 18,3 18,3 18,2 18,1 18,0 -0,2

que não em espécie 16,4 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 -0,3

Subsídios 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

Outras despesas correntes 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0

Despesas de capital 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 -0,1

FBCF 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 0,7

Outras despesas de capital 1,2 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 -0,8

Juros 3,5 3,3 3,0 2,9 2,7 2,7 -0,8

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

Saldo primário 3,0 3,1 3,3 3,8 3,4 3,4 0,4

Dívida Pública 121,5 118,6 115,2 109,0 103,7 99,6 -21,9

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Variação|Change

(p.p.)

2019/2023

Receita Total 43,4 43,7 43,7 43,5 43,2 43,0 -0,4

Receita corrente 43,1 43,2 43,1 42,9 42,7 42,5 -0,6

Receita fiscal 25,7 25,5 25,4 25,2 25,1 24,9 -0,8

Impostos indiretos 15,3 15,3 15,2 15,2 15,1 15,0 -0,3

Impostos diretos 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 9,9 -0,5

Contribuições sociais 11,8 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 0,2

Das quais: efectivas 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 0,4

Vendas e outras receitas correntes 5,6 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 0,0

Receitas de capital 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2

Despesa Total 43,4 43,3 43,1 42,8 42,6 42,4 -1,1

Despesa primária 40,0 40,0 40,0 40,0 39,9 39,7 -0,3

Despesa corrente primária 37,3 37,4 37,2 37,0 36,8 36,6 -0,7

Consumo intermédio 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 -0,1

Despesas com pessoal 10,8 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 -0,4

Prestações sociais 18,2 18,3 18,3 18,2 18,1 18,0 -0,2

que não em espécie 16,4 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 -0,3

Subsídios 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

Outras despesas correntes 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1

Despesas de capital 2,7 2,6 2,8 3,0 3,1 3,1 0,4

FBCF 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 0,7

Outras despesas de capital 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 -0,3

Juros 3,5 3,3 3,0 2,9 2,7 2,7 -0,8

Saldo global 0,0 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

Saldo primário 3,4 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 -0,1

Dívida Pública 121,5 118,6 115,2 109,0 103,7 99,6 -21,9

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Variação

(p.p.)
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Quadro 13 – Medidas temporárias e medidas não recorrentes (em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Notas: Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem do 

PIB devido a arredondamentos. Não estão previstas medidas temporárias ou não recorrentes para os anos de 2022 e 2023.  

 

Quadro 14 – Medidas temporárias e medidas não recorrentes (em M€) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: Não estão previstas medidas temporárias ou não recorrentes para os anos de 2022 e 

2023. 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

Medidas temporárias e medidas não recorrentes (impacto no saldo) 0,3 -3,6 -1,3 0,4 -2,2 -0,5 -0,5 -0,3 0,3

Receita 0,8 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4

RERD (2013) / PERES (2016) 0,8 0,2

IVA 0,1

Out. Imp. Ind. 0,1 0,1

IRS ; IRC 0,4 0,2

IMI ; IMT 0,0

Segurança social 0,1 0,0

Devolução Prepaid Margins 0,2 0,4

Contribuição para o Fundo Único de Resolução 0,1

Recuperação de garantia do BPP 0,0 0,1 0,1

Despesa 0,4 3,6 1,4 0,0 2,2 0,6 0,6 0,3 0,2

Apoio ao Sistema Bancário 0,4 2,9 1,4 2,1 0,4 0,6 0,3 0,2

Capitalização Novo Banco 2,8 0,4 0,6 0,3 0,2

Capitalização BANIF 0,4 1,3

Capitalização BANIF (aquisição ativos OITANTE) 0,1

Capitalização BPN 0,1

CGD 2,0

DTA (activos por impostos diferidos) 0,1 0,0

Assunções de Dívida (STCP + CARRIS) 0,7 0,1

Pagamentos one-off à União europeia 0,0

Entrega de Aeoronaves F-16 à Roménia -0,1 0,0

Incêndios florestais 0,0 0,1

Município de Lisboa (pagamento de indeminizações por decisões judiciais) 0,0 0,1

Devolução Taxa de Proteção Civil  (Município de Lisboa - decisão Trib. Const.) 0,0

Em % do PIB 2013 2014 2015 2016 2017
PE/2019 

2018

2019 2020 2021

Medidas temporárias e medidas não recorrentes (impacto no saldo) 580 -6 186 -2 333 780 -4 214 -952 -1 123 -600 591

Receita 1 280 130 745 73 166 196 991

RERD (2013) / PERES (2016) 1 280 443

IVA 186

Out. Imp. Ind. 116 103

IRS ; IRC 690 293

IMI ; IMT 53

Segurança social 234 47

Devolução Prepaid Margins 302 991

Contribuição para o Fundo Único de Resolução 130

Recuperação de garantia do BPP 73 166 196

Despesa 700 6 186 2 463 -34 4 286 1 118 1 319 600 400

Apoio ao Sistema Bancário 700 4 994 2 463 4 098 892 1 149 600 400

Capitalização Novo Banco 4 900 792 1 149 600 400

Capitalização BANIF 700 2 284

Capitalização BANIF (aquisição ativos OITANTE) 179

Capitalização BPN 94

CGD 3 944

DTA (activos por impostos diferidos) 154 100

Assunções de Dívida (STCP + CARRIS) 1 192 111

Pagamentos one-off à União europeia 77

Entrega de Aeoronaves F-16 à Roménia -111 -41

Incêndios florestais 60 130

Município de Lisboa (pagamento de indeminizações por decisões judiciais) 96 170

Devolução Taxa de Proteção Civil  (Município de Lisboa - decisão Trib. Const.) 59

Em M€ 2013 2014 2015 2016 2017
PE/2019 

2018
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Quadro 15 – Novas medidas de política, efeito líquido acumulado face ao cenário de 

políticas invariantes (em M€) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP.  

 

Quadro 16 – Novas medidas de política, efeito líquido variação face ao ano 

anterior (em M€) 

 
Fonte: MF e Cálculos CFP.  

Total da Receita 142,6 86,7 176,7 176,7

Impostos correntes sobre Rendimento e Património 15 -170 -170 -170

IRS 0 -200 -200 -200

Progressões, promoções e valor. remuneratórias 15 30 30 30

Impostos s/Produção e Importação 90 180 270 270

Benefícios Fiscais 90 180 270 270

Contrib. p/ Segurança Social 38 77 77 77

Progressões, promoções e valor. remuneratórias 38 77 77 77

Total da Despesa -181 5 110 110

Despesas com pessoal 99 200 200 200

Decreto-lei que mitiga efeitos do congelamento 99 200 200 200

Consumo Intermédio -100 -150 -200 -200

Revisão da despesa -100 -150 -200 -200

Prestações Sociais -90 90 270 270

Revisão da despesa -90 -90 -90 -90

Outras prestações sociais 0 180 360 360

Outra Despesa Corrente -90 -135 -160 -160

Revisão da despesa -90 -135 -160 -160

Impacto no saldo 324 81 66 66

Por memória | Em p.p. do PIB 0,2 0,0 0,0 0,0

Componente/medida 2020 2021 2022 2023

Total da Receita 143 -56 90 0

Impostos correntes sobre Rendimento e Património 15 -185 0 0

IRS -200

Progressões, promoções e valor. remuneratórias 15 15

Impostos s/Produção e Importação 90 90 90 0

Benefícios Fiscais 90 90 90

Contrib. p/ Segurança Social 38 39 0 0

Progressões, promoções e valor. remuneratórias 38 39 0 0

Total da Despesa -181 187 105 0

Despesas com pessoal 99 102 0 0

Decreto-lei que mitiga efeitos do congelamento 99 102

Consumo Intermédio -100 -50 -50 0

Revisão da despesa -100 -50 -50

Prestações Sociais -90 180 180 0

Revisão da despesa -90

Outras prestações sociais 180 180

Outra Despesa Corrente -90 -45 -25 0

Revisão da despesa -90 -45 -25

Impacto no saldo 324 -242 -15 0

Por memória | Em %  do PIB 0,2 -0,1 0,0 0,0

Componente/medida 2020 2021 2022 2023
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LISTA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

AL Administração Local 

AP Administrações Públicas 

BdP Banco de Portugal 

BPP Banco Privado Português 

CGD Caixa Geral de Depósitos 

CE Comissão Europeia 

CFP Conselho das Finanças Públicas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

DGO Direção-Geral do Orçamento 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FE Fatores especiais 

FMI Fundo Monetário Internacional 

GPEARI Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais 

IGCP Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. 

IGFSS Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

IMI Imposto Municipal sobre Imóveis 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

LEO Lei de Enquadramento Orçamental  

mM€ Mil milhões de euros 

M€ Milhões de euros 

MF Ministério das Finanças 

MLSA Minimum Linear Structural Adjustment 

Novo Banco Novo Banco S.A. 

OE Orçamento do Estado 

OMP Objetivo de Médio Prazo  

p.p. Pontos percentuais 

P Previsão 

PDE Procedimento por Défices Excessivos 

PE Programa de Estabilidade 

PEC Pacto de Estabilidade e Crescimento 

PIB Produto Interno Bruto 

QPPO Quadro Plurianual de Programação Orçamental 

UE União Europeia 
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