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

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

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

Lei n.º 37/2013, de 14 de junho). 

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

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

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

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

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

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

uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e 

sustentabilidade da política orçamental, promovendo a sua transparência, de 

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

económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado. 

 

Este Relatório foi elaborado com base na informação disponível até ao dia 10 de abril de 2017.  

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

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

podem ser consultados no Glossário de termos das Finanças Públicas.  

  

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

Saldo das administrações públicas em 2016 

Em 2016, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de 3807 M€, correspondente 

a 2,1% do PIB, inferior em 376 M€ (0,1 p.p. do PIB) ao previsto no OE/2016 (4183 M€; 2,2% 

do PIB). O défice orçamental foi inferior ao previsto pelo Ministério das Finanças em todos 

os documentos de programação orçamental elaborados em 2016.  

Relativamente a 2015 verifica-se uma melhoria de 2,3 p.p. do PIB (4019 M€) para a qual 

concorre de forma particular o efeito de base relativo ao impacto da operação de resolução 

do Banif em dezembro de 2015 (2463 M€; 1,4 p.p. do PIB), bem como medidas temporárias 

e não recorrentes (one-offs) que beneficiaram excecionalmente a execução orçamental em 

780 M€ (0,4% do PIB). Estas medidas não recorrentes correspondem à devolução da 

comissão paga num dos dois empréstimos concedidos pelo Fundo Europeu de Estabilização 

Financeira (FEEF) (prepaid margins), parte da receita do Programa Especial de Redução do 

Endividamento ao Estado (PERES) e da venda de material militar. Consequentemente, o défice 

ajustado do efeito de one-offs ascendeu a 2,5% do PIB, o que representa uma melhoria de 

0,6 p.p. do PIB face a 2015. Metade dessa melhoria ficou a 

dever-se à redução em 0,3 p.p. do PIB dos juros da dívida pública, evidenciando o saldo 

primário ajustado uma melhoria de 0,3 p.p. do PIB. 

O défice não ajustado das AP diminui pelo segundo ano consecutivo, encontrando-se, em 

2016, abaixo em 0,9 p.p. do PIB em relação ao limite de 3,0% do PIB e em 0,4 p.p. do PIB ao 

recomendado pelo Conselho da União Europeia em agosto de 2016 (2,5%). O resultado de 

2016 prossegue assim a trajetória de redução iniciada em 2010. 

Em 2016 o maior contributo para a diminuição do défice face a 2015 veio do lado da despesa, 

ao contrário do previsto pelo Ministério das Finanças (MF) na generalidade dos documentos 

de programação orçamental. 

Contributos para a melhoria do défice orçamental das AP face a 2015 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores não ajustados; o cálculo dos 

contributos tem por base a variação em milhões de euros; a execução corresponde ao apuramento 

efetuado pelo INE.  
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As projeções das diferentes instituições oficiais para o saldo orçamental em 2016 evidenciam 

a existência de diferenças significativas entre os sucessivos exercícios de projeção. Apenas 

após a publicação do OE/2016 todos os previsores passaram a realizar projeções do défice 

em linha ou abaixo do limiar de 3% do 

PIB. A evolução das projeções para o 

saldo foi influenciada pela evolução 

trimestral do PIB em 2016. Tal como 

evidenciado no Relatório n.º 2/2017, a 

incorporação de um ritmo de 

crescimento homólogo do PIB inferior 

a 1% ocorrido no 1.º e no 2.º trimestre 

do ano, conduziu a uma revisão em 

baixa do crescimento esperado no 

conjunto do ano nas projeções realizadas entre junho e novembro de 2016 (que apontavam 

para uma taxa de crescimento anual em torno de 1,1%). Esta deterioração das perspetivas 

macroeconómicas refletiu-se na projeção da receita das administrações públicas. 

Adicionalmente, nenhum exercício de projeção incorporou as medidas que não se 

encontravam previstas, como seja uma utilização do instrumento de gestão da despesa por 

via das cativações mais forte do que o refletido nas previsões oficiais do MF e o PERES 

legislado em novembro, concretizando o compromisso do Governo português com o 

cumprimento das regras orçamentais.  

Saldo estrutural em 2016 

Com base na informação disponível estima-se que o ciclo económico teve um impacto 

positivo de 0,4 p.p. do PIB. Assim a estimativa para o saldo estrutural, que corrige os efeitos 

do ciclo económico e de one-offs, aponta para um défice estrutural de 2,1% do PIB em 2016. 

Portanto, Portugal deverá ainda realizar nos próximos anos um esforço de consolidação 

adicional em termos estruturais de 2 ⅓ p.p. do PIB para atingir o objetivo de médio prazo de 

um excedente estrutural de 0,25% do PIB.  

O valor estimado para 2016 representa uma melhoria do saldo estrutural em 0,1 p.p. do PIB 

face a 2015. Foi assim retomada a tendência de melhoria deste indicador iniciada em 2010 e 

interrompida em 2015, embora a um ritmo inferior ao verificado entre 2010 e 2014. Entre 

2010 e 2016 a redução do défice estrutural estima-se em 6,4 p.p. do PIB, dos quais 3,0 p.p. 

do PIB em 2012 e 1 p.p. em 2014. 

Receita e despesa em 2016 

O crescimento da receita das AP abrandou em 2016 para menos de metade do verificado no 

ano anterior, registando-se pelo segundo ano consecutivo uma redução do seu peso no PIB 

(em 0,9 p.p.). Para este resultado muito contribuiu o comportamento menos favorável da 

receita fiscal afetada pela evolução negativa dos impostos diretos, decorrente das alterações 

legislativas introduzidas ao nível do IRS, tanto em 2015 (reforma do IRS) como em 2016 

(redução da sobretaxa). Os efeitos de medidas relativas à regularização extraordinária de 

dívidas fiscais e à reavaliação de ativos imobiliários beneficiaram a receita de IRC atenuando 

a quebra dos impostos diretos. Apesar da desaceleração da receita fiscal em 2016, o seu 

Evolução das projeções para a défice orçamental em 2016 

 
Fontes: INE (2017) e histórico das projeções das seguintes instituições: CE, CFP, FMI, MF 

e OCDE. 
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crescimento foi inteiramente sustentado nos impostos indiretos, com contributo maioritário 

dos IECs. O ritmo de crescimento da receita fiscal de 1,4% está associado, por um lado, à 

cobrança de 512,4 M€ realizada no âmbito do PERES e, por outro, ao Regime Facultativo de 

Reavaliação do Ativo Fixo Tangível e Propriedades de Investimento (104 M€). Descontando 

estes efeitos, a receita fiscal em 2016 teria crescido 0,1%. As contribuições sociais 

apresentaram uma dinâmica superior à verificada no ano anterior, apresentando as 

contribuições sociais efetivas um crescimento de 4,5%.  

Em resultado do comportamento destes agregados, a carga fiscal reduziu-se para 34,2% do 

PIB refletindo um desagravamento de 0,3 p.p. do PIB face a 2015. A receita não fiscal e não 

contributiva decresceu face a 2015, comportamento atenuado, no entanto, pelo efeito 

positivo da devolução das referidas prepaid margins. Descontando o efeito de medidas 

temporárias e não recorrentes, a receita das AP manteve-se em termos nominais globalmente 

ao nível da verificada em 2015, evidenciando, contudo, uma quebra em percentagem do PIB 

de 43,9% para 42,6%.  

O crescimento da receita total das AP em 2016 foi cerca de um quarto do previsto pelo MF 

no OE/2016. A contribuir para este resultado estiveram todas as rubricas da receita exceto as 

contribuições sociais que cresceram acima do previsto no OE/2016. A receita fiscal cresceu a 

metade do ritmo previsto pelo MF, ainda que beneficiada pela regularização extraordinária 

de dívidas fiscais. Os impostos indiretos, em particular o IVA e os IECs foram determinantes 

para este desvio, confirmando os riscos assinalados pelo CFP na análise à POE/2016. No que 

se refere à receita não fiscal e não contributiva assinala-se a divergência na previsão da “outra 

receita corrente” e da “receita de capital”, cujo desvio conjunto representa mais de três 

quartos do desvio da receita total, dos quais um terço reflete o menor volume de ajudas ao 

investimento provenientes da União Europeia. Em termos ajustados, a receita total das AP 

registou um desvio desfavorável de 3 p.p. face ao previsto no OE/2016. 

O peso da despesa das AP no valor do produto gerado no país reduziu-se em 3,2 p.p. face a 

2015, variação em grande parte influenciada pelo impacto da resolução do Banif em 2015 

(ajustada do efeito de medidas temporárias a redução corresponde a 1,8 p.p. do PIB). O 

aumento da despesa corrente primária foi mais do que compensado pelo decréscimo da 

despesa de capital e dos juros.  

A redução da despesa (-3319 M€) foi mais acentuada que a prevista no OE/2016 (-950 M€) 

devido à gestão das cativações orçamentais (que permitiram uma poupança no consumo 

intermédio equivalente a 0,3% do PIB) e aos desvios favoráveis nos juros (-653 M€) e na FBCF 

(-797 M€), rubrica que apresentou o valor mais baixo da série em SEC 2010 em termos 

absolutos e em rácio do PIB. Esses fatores compensaram os desvios desfavoráveis registados 

nas despesas com pessoal e nas prestações sociais, ambos relacionados com problemas no 

tratamento da CGA em contas nacionais na preparação do OE/2016.  

A despesa sujeita ao limite do Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO) 

aumentou face a 2015 devido à reversão da redução remuneratória e à reclassificação de 

algumas receitas consignadas com impacto na despesa financiada por receitas gerais. 
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Contudo, essa despesa ficou abaixo do limite aprovado para 2016 pela Lei n.º 7-C/2016, de 

31 de março.  

Subsectores em 2016 

A execução orçamental em 2016 evidenciou contributos positivos de todos os subsectores 

das AP, à exceção da Administração Regional e Local (ARL). No conjunto do ano de 2016, 

apenas a ARL e, dentro desta, a Administração Local (AL), contribuiu no sentido de 

agravamento do défice, uma vez que, ainda que tenha observado um excedente orçamental, 

este foi menor do que o alcançado em 2015. O desempenho no último trimestre do ano foi 

decisivo para este efeito, uma vez que a ARL até ao 3.º trimestre contribuiu para a redução 

do défice. Quanto à Administração Central (AC), o contributo foi sempre positivo ao longo 

de todos os trimestres, sendo mais evidente no último, devido ao facto de em 2015 se ter 

registado no 4.º trimestre o impacto orçamental da resolução do Banif. Os Fundos de 

Segurança Social (FSS) observaram também um comportamento positivo em termos 

infra-anuais, em particular no último trimestre do ano.  

 

Dívida pública em 2016 

A dívida na ótica de Maastricht, em percentagem do PIB, foi superior às previsões do MF, 

com o rácio verificado no final de 2016 (130,4% do PIB) a exceder as previsões efetuadas no 

âmbito do OE/2016 e do PE/2016, respetivamente em 2,7 p.p. do PIB e em 5,6 p.p. do PIB. 

O rácio da dívida subiu 1,4 p.p. do PIB em 2016, o que compara com uma diminuição de 1,6 

p.p. em 2015. Este aumento decorreu do impacto favorável do excedente primário em 2,2 

p.p. do PIB não ter sido suficiente para compensar os efeitos desfavoráveis decorrentes: i) do 

ajustamento défice-dívida (3,1 p.p.), nomeadamente por via de numerário e depósitos; e ii) 

do efeito dinâmico (0,5 p.p.). Em termos de financiamento, o maior credor de dívida pública 

na ótica de Maastricht continua a ser o exterior (incluindo os credores oficiais) que, no seu 

conjunto, representa 68% do financiamento da dívida, sendo que os empréstimos no âmbito 

do PAEF juntamente com os programas do Eurosistema representam 42% do total. Os 

particulares continuaram a aumentar a sua exposição relativa, enquanto o financiamento 

pelas empresas, excluindo os créditos comerciais, continua a ter um peso residual. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório apresenta os desenvolvimentos orçamentais do sector das 

Administrações Públicas (AP) ao longo do ano de 2016 e uma análise comparativa dessa 

evolução face aos objetivos fixados pelo Ministério das Finanças (MF) para o défice e para a 

dívida pública. Aproveita-se para apresentar uma avaliação do grau de cumprimento dos 

limites de despesa financiada por receitas gerais fixados para a Administração Central (AC). 

A análise assenta nos dados divulgados em 24 de março de 2017 nas seguintes fontes 

estatísticas: primeira notificação de 2017 ao abrigo do Procedimento por Défices Excessivos 

(PDE), publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE); contas nacionais trimestrais por 

sector institucional relativas ao 4.º trimestre de 2016, publicadas pelo INE e pelo Banco de 

Portugal (BdP). Os dados subjacentes ao presente relatório têm um caráter preliminar, 

sujeitos portanto, a eventuais revisões, tal como sucedeu relativamente aos valores dos 

trimestres precedentes.  

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

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

não recorrentes e fatores especiais. Contudo, estes ajustamentos são apresentados e 

justificados no texto onde esse tratamento é relevante para permitir uma melhor avaliação 

do esforço de consolidação orçamental. Porém, podem existir diferenças na classificação das 

medidas consideradas no ajustamento entre as referências utilizadas (Orçamento do Estado 

de 2016 e 2017 e Programa de Estabilidade de 2016-2020) e o utilizado nesta análise da 

execução por parte do CFP. No âmbito da dívida pública, analisam-se em detalhe os fatores 

que, para além do défice, explicam a variação deste indicador. 

O relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos. A seguir ao capítulo introdutório, o 

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

cada subsector que o compõe. No terceiro capítulo analisa-se a dívida pública, sendo o 

quarto e último capítulo dedicado à comparação entre as previsões nos diversos referenciais 

de programação orçamental e os resultados obtidos.  

A presente análise beneficiou da informação regularmente recebida do BdP e do INE em 

contas nacionais (estatísticas financeiras e não financeiras), de esclarecimentos adicionais 

prestados por estas entidades e ainda de informação recebida da Direção-Geral do 

Orçamento (DGO), da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública  (IGCP, EPE), do 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS, IP) e do Instituto de Informática 

da Segurança Social (II, IP).  

 
 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=277681252&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=277681252&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=249945775&DESTAQUESmodo=2
https://www.bportugal.pt/publicacao/boletim-estatistico
https://www.bportugal.pt/publicacao/boletim-estatistico
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2 PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS ORÇAMENTAIS EM 2016 

2.1 SALDOS E AJUSTAMENTO ORÇAMENTAL 

Em 2016, as administrações públicas registaram um défice de 3807 M€, correspondente 

a 2,1% do PIB, inferior em 0,1 p.p. ao previsto no OE/2016 (4183 M€; 2,2% do PIB). Esta 

melhoria representa menores necessidades líquidas de financiamento das AP face ao previsto 

no OE/2016 em 376 M€. Relativamente a 2015 verifica-se uma melhoria de 2,3 p.p. do PIB 

(4019 M€) para a qual concorre de forma particular o efeito de base relativo ao impacto da 

operação de resolução do Banif em dezembro de 2015 (2463 M€; 1,4 p.p. do PIB). A melhoria 

verificada beneficiou do contributo de todos os subsectores das administrações públicas, à 

exceção da administração local (AL). Foi registado um saldo primário de 4029 M€, 

correspondente a 2,2% do PIB, o que representa um aumento de 2,0 p.p. do PIB face a 2015. 

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

 

 

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

sobre as medidas temporárias e não recorrentes consideradas para efeitos de 

cálculo do saldo ajustado pode ser consultado no Quadro 14, em anexo. 

O défice (não ajustado) das AP diminuiu pelo segundo ano consecutivo, sendo em 2016 

inferior em 0,9 p.p. do PIB ao limite de 3,0% do PIB1 e em 0,4 p.p. do PIB inferior ao 

recomendado pelo Conselho da União Europeia em agosto de 2016 (2,5%).2 Ajustado de 

medidas temporárias e não recorrentes, o défice diminuiu em 0,6 p.p. entre 2015 e 2016. 3 O 

resultado de 2016 prossegue assim a trajetória de redução iniciada em 2010 (Gráfico 1). Esta 

                                                   
1 Estipulado no artigo 126.º do TFUE e respetivo protocolo. 

2  Valor recomendado no âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia ao abrigo do n.º 9 do artigo 126.º do 

TFUE, de 2 de agosto de 2016, que notifica Portugal no sentido de adotar medidas para a redução do défice 

considerada necessária para obviar à situação de défice excessivo. 

3  O saldo ajustado relativo a 2015 é agora de -3,1% do PIB em vez dos -3,0% do PIB constantes do Relatório do 

CFP n.º 5/2016, de maio, relativo à Análise da Conta das Administrações Públicas de 2015, no seguimento de 

revisão de informação relativamente aos dados publicados pelo INE, designadamente no que se refere à 

contribuição para o Fundo Único de Resolução (FUR), no montante de 130 M€, considerada pelo CFP como medida 

temporária e não recorrente (Quadro 14) e pela alteração do tratamento dado pelo INE quanto à receita recebida 

de fundos comunitários com aplicação em despesa não efetiva (e.g. empréstimos) por parte do IAPMEI e AdC, 

atendendo ao princípio da neutralidade dos fundos comunitários no apuramento em contas nacionais. 
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trajetória é mais evidente se expurgada de medidas temporárias e não recorrentes e de 

fatores especiais que afetam a base de comparação do saldo orçamental registado em cada 

ano.  

Estima-se que o défice estrutural tenha sido de 2,1% do PIB em 2016, corrigido dos 

efeitos do ciclo económico e do impacto de one-offs. As medidas temporárias, as medidas 

não recorrentes e os fatores especiais (genericamente designadas como one-offs) 

apresentam em 2016 um impacto líquido positivo no saldo orçamental, de cerca de 0,4% do 

PIB. Excluindo ao défice ajustado deste efeito (-2,5% do PIB) o efeito adverso do ciclo 

económico (-0,4% do PIB), estimado com base na informação existente, resulta um défice 

estrutural de 2,1% do PIB em 2016 (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Do saldo observado ao saldo estrutural - 2016 (em % do PIB) 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: o detalhe sobre as medidas temporárias e não 

recorrentes consideradas pode ser consultado no Quadro 14, em anexo. 

Face a 2015 o saldo estrutural melhorou em 0,1 p.p. do PIB. Com base na informação 

disponível à data de fecho do relatório estima-se que a tendência de melhoria verificada nos 

últimos anos, interrompida em 2015, tenha sido retomada. Entre 2010 e 2016 a redução do 

défice estrutural estima-se em 6,4 p.p. do PIB, dos quais 3,0 p.p. do PIB em 2012. 

Gráfico 3 – Saldo estrutural: ajustamento entre 2012 e 2016 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: Estimativa efetuada tendo por base o método comunitário e 

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

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

Está a ser utilizado o OMP definido no Programa de Estabilidade apresentado em abril de 2016 

(excedente estrutural de 0,25% do PIB). Para mais detalhes consultar o Relatório Finanças Públicas: 

Situação e Condicionantes2017-2021, do CFP, de março do corrente ano (Relatório n.º 2/2017). 
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Caixa 1 – Evolução infra-anual do saldo orçamental 

No decurso de 2016, os desenvolvimentos orçamentais evidenciam um maior contributo da despesa para a redução 

nominal do défice das AP (em 3319 M€), não se tendo verificado em 2016 qualquer efeito de apoios públicos ao 

sistema bancário, ao contrário de 2015. O contributo de redução de despesa ocorreu em todos os trimestres de 2016, 

à exceção do terceiro, devido à variação homóloga desfavorável da despesa corrente primária. O desempenho da 

receita segue um perfil infra-anual similar ao da despesa, mas o respetivo contributo total para a redução do défice foi 

mais reduzido (Gráfico 4). 

O contributo da despesa assentou no comportamento da despesa de capital, com especial incidência no último 

trimestre (devido ao efeito de base decorrente da capitalização do Banif em 2015, com impacto de 2619M€ nas 

transferências de capital das AP para outros sectores da economia, no caso para o sector das sociedades financeiras). 

As despesas de investimento contribuíram com 1170 M€ para a redução do défice no conjunto do ano, a que acresce 

a poupança obtida ao nível da despesa com juros (355 M€), observável em todos os trimestres do ano, mas em 

particular no primeiro. Em sentido contrário, observa-se o comportamento desfavorável da despesa corrente primária 

à exceção do primeiro trimestre, concorrendo para esta evolução ao longo do ano a reversão faseada por trimestre da 

redução remuneratória aplicável aos trabalhadores das AP e o aumento da despesa com prestações sociais, em 

particular com pensões.  

Gráfico 4 – Contributo da receita e da despesa para a variação do saldo global (em M€) 

 

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

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

No que se refere à receita, de salientar o contributo da receita fiscal e contributiva. A receita de contribuições sociais 

apresentou um contributo positivo ao longo de todos os trimestres de 2016, e em especial no último trimestre, o que 

ajudou à redução do défice das AP (num total de 820 M€). Quanto à receita fiscal, apesar do contributo positivo no 1.º 

semestre (610 M€), esta registou um comportamento desfavorável no 3.º trimestre (-313 M€), compensado no entanto 

pelo contributo positivo do último trimestre de 2016 (362 M€), período a que corresponde a aplicação do PERES. Em 

sentido oposto, destaca-se o contributo negativo da receita de capital até ao 3.º trimestre (-380 M€), a partir do qual 

se observa uma recuperação (+16 M€ de receitas de capital se considerado o último trimestre do ano isoladamente). 

Esta evolução decorreu em larga medida da redução em termos homólogos das transferências de capital da União 

Europeia (“fundos comunitários”), parcialmente compensada pela devolução das prepaid margins pelo FEEF associadas 

a empréstimos contraídos no âmbito do PAEF (302 M€). De destacar ainda o contributo no sentido de agravamento 

do défice das AP da receita não fiscal corrente (-416 M€ no total do ano), em particular dos rendimentos de 

propriedade (onde se integram os juros recebidos pelas AP) e, em maior escala, de transferências correntes recebidas 

de fora das AP. 

Em virtude dos desenvolvimentos orçamentais referidos ao longo dos trimestres regista-se um excedente orçamental 

das AP no 4.º trimestre de 2016 de 50 M€, considerando os valores do próprio período, o que não ocorria desde 2003. 

Contudo, o mesmo não se passa em termos ajustados (défice de 655 M€ no trimestre). Por outro lado, a base de 

comparação em termos do contributo da receita e da despesa para a variação do saldo orçamental é particularmente 

enviesada, em especial no 4.º trimestre de 2016, quer pelo efeito da operação de capitalização referida no período 

homólogo comparável (4.º trimestre de 2015), no caso da despesa, quer pelo impacto do PERES, no que se refere à 

receita. No Gráfico 5 ilustra-se o contributo em termos ajustados, ou seja, se expurgados os impactos das medidas 

temporárias e não recorrentes. 
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Gráfico 5 – Contributo da receita e da despesa para a variação do saldo global, em termos 

ajustados (em M€) 

  

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

correspondem a um contributo positivo (negativo) para as variações do saldo. 2. O 

detalhe sobre as medidas temporárias e não recorrentes consideradas para efeitos 

de cálculo do saldo ajustado pode ser consultado no Quadro 14, em anexo. 

 

 

 

2.2 ANÁLISE DA RECEITA  

O crescimento da receita das AP em 2016 foi menos de metade do verificado no ano 

anterior, registando-se pelo segundo ano consecutivo uma redução do seu peso no PIB. 

Em 2016 a receita das AP aumentou 0,9% em termos homólogos (+2,2% em 2015). Este 

desempenho da receita em 2016 reflete por um lado, um crescimento da receita fiscal e 

contributiva (1480 M€) inferior ao alcançado em 2015 (2426 M€) e por outro lado, uma 

quebra da receita não fiscal e não contributiva (em 780 M€) mais acentuada do que a redução 

verificada em 2015 (708 M€). No primeiro caso destaca-se o menor contributo da receita 

fiscal, maioritariamente por via dos impostos diretos, no segundo caso assinala-se o 

comportamento menos favorável das vendas de bens e serviços. Não obstante o aumento 

nominal da receita total em 2016 (+0,9%), o seu crescimento foi inferior ao do PIB a preços 

correntes (+3,0%), o que determinou uma redução do peso da receita em percentagem do 

PIB, de 44,0% em 2015 para 43,1% em 2016. 
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Gráfico 6 – Contributos para a taxa de variação homóloga da receita (em p.p.)  

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

-se influenciados pelo efeito de medidas temporárias e não recorrentes conforme se detalha no 

Quadro 14 em anexo. 

 

A evolução da receita fiscal (+1,4%) foi integralmente sustentada pelo aumento dos 

impostos indiretos. Estes impostos registaram uma variação positiva de 3,9% contribuindo 

com +2,2 p.p. para o aumento da receita fiscal, compensando o contributo negativo dos 

impostos diretos (-0,8 p.p.). Até ao final do terceiro trimestre, a receita fiscal apresentava um 

crescimento acumulado de 0,9% penalizado pelo comportamento desfavorável dos impostos 

diretos. A recuperação para 1,4% do ritmo de crescimento da receita fiscal acumulada 

verificada no último trimestre do ano está associada, por um lado, à cobrança de 512,4 M€ 

realizada no âmbito do PERES e, por outro, ao Regime Facultativo de Reavaliação do Ativo 

Fixo Tangível e Propriedades de Investimento (104 M€). Descontando estes efeitos, a receita 

fiscal em 2016 teria crescido 0,1%. 

 

Gráfico 7 – Evolução da receita fiscal das administrações públicas  

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

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

Os impostos diretos registaram em 2016 uma quebra determinada pelo 

comportamento desfavorável da receita de IRS. Não obstante o IRC e os “outros impostos 

diretos” terem registado variações homólogas positivas de 59 M€ (+1,1%) e 78 M€ (+11,2%), 

respetivamente, a receita dos impostos diretos decresceu 365 M€ (-1,9%), refletindo uma 
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queda de 502 M€ (-3,8%) no IRS. A redução da receita líquida cobrada deste imposto foi 

explicada em cerca de três quartos pelo aumento dos reembolsos, devendo-se o restante à 

queda das retenções na fonte e das notas de cobrança. O crescimento da cobrança coerciva 

(+30 M€; +13%) decorrente na sua quase totalidade da implementação do PERES (29,5 M€) 

atenuou a quebra da receita cobrada líquida de IRS.  

Gráfico 8 – Evolução da receita de IRS, em contas nacionais 

Variação homóloga da receita de IRS em 2016 (M€) Peso dos reembolsos na receita bruta (%)  

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

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

da receita cobrada líquida. 

O crescimento dos reembolsos e a redução das notas de cobrança e das retenções na 

fonte em sede de IRS resultaram das alterações legislativas introduzidas em 2015 e 

2016. A implementação da Reforma do IRS no ano de 2015 teve efeitos sobre as notas de 

cobrança e sobre os reembolsos emitidos no ano de 2016. As primeiras tiveram uma redução 

de 91 M€ (-6,9%), enquanto os últimos registaram um aumento de 366 M€ (+16,8%) 

implicando uma alteração do peso dos reembolsos na receita bruta de IRS de 14,2% em 2015 

para 16,8% em 2016 (Ver gráfico 8). As retenções na fonte registaram uma quebra de 80 M€ 

em consequência da eliminação parcial da sobretaxa de IRS introduzida no OE/2016 

(- 347 M€; -47,1%) e da quebra das retenções na fonte provenientes dos rendimentos de 

capital (-192 M€; -14,7%) atribuível ao baixo nível das taxas de juro de remuneração dos 

depósitos, que teve impacto já em 2015. A atenuar esta quebra de receita esteve o aumento 

das retenções na fonte associado a rendimentos de pensões (+74 M€; +2,9%), a rendimentos 

prediais (+14 M€; +5,8%) e a rendimentos de trabalho (+374 M€; +4,3%), traduzindo esta 

última parcela a melhoria no emprego e as reposições salariais na Função Pública.  

Os efeitos de medidas relativas à regularização de dívidas fiscais e de reavaliação de 

ativos imobiliários justificaram o crescimento da receita de IRC em 2016. A receita 

líquida cobrada de IRC cresceu 59 M€ (+1,1%), devido, essencialmente, ao aumento 

de  245 M€ (+171,6%) na cobrança coerciva de 111M€ (+ 82,4%) nas notas de cobrança e de 

164 M€ (+11,1%) na autoliquidação. A contrariar esta evolução, registou-se o aumento de 

246 M€ (+25,8%) nos reembolsos e a redução de 266 M€ (- 24,2%) na receita proveniente 

das retenções na fonte, em especial da receita de rendimentos de fundos de investimento. 

Note-se que até ao final do terceiro trimestre, em termos acumulados, a receita líquida de 

IRC caiu 108 M€ (-2,7%). No entanto, com a cobrança de receita de 429,3 M€ obtida por via 

do PERES e do Regime Facultativo de Reavaliação do Ativo Fixo Tangível e Propriedades de 

Investimento4 (com impacto essencialmente na cobrança coerciva e na autoliquidação de 

                                                   
4 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro. 
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dezembro), conseguiu-se uma recuperação expressiva da receita no quarto trimestre 

(+10,6%) permitindo mitigar a queda das retenções na fonte associadas aos rendimentos de 

fundos de investimento e o aumento dos reembolsos.5 

Quadro 1 – Receita Fiscal das administrações públicas em contabilidade nacional (em M€)  

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

desagregação dos impostos indiretos e impostos diretos é da exclusiva responsabilidade do CFP, 

correspondendo ao cálculo em contas nacionais efetuado pelo CFP com base nos dados na ótica de caixa 

da AT.  

O crescimento dos impostos indiretos sustentou-se maioritariamente no contributo 

dos Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC). Considerando as estimativas de 

desagregação dos impostos, da responsabilidade do CFP6, o crescimento dos IECs foi de 

10,6% (+489 M€), traduzindo nomeadamente as alterações legislativas ao nível do Imposto 

sobre o Tabaco (IT) e do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Este 

último com um crescimento de 11,1% (+340 M€) justificou mais de dois terços do aumento 

da receita dos IECs. Em menor escala, assinala-se o desempenho da receita do IT. Este 

imposto beneficiou em 2016 de um diferente padrão de introdução ao consumo, uma vez 

que o OE/2016 apenas foi aprovado já no decurso do seu exercício orçamental.  

A receita cobrada líquida de IVA justificou pouco mais de um terço do aumento dos 

impostos indiretos, refletindo um crescimento inferior ao verificado em 2015. A receita 

líquida cobrada de IVA cresceu 385 M€ (+2,5%), um resultado que se sustentou num menor 

crescimento da receita bruta (+3%) face à registada em 2015 (4,5%), uma vez que o volume 

de reembolsos não se distanciou significativamente do verificado em 2015. A este respeito o 

                                                   
5 Resultantes entre outras da redução de taxa de IRC de 23% para 21% e da revogação em 2015 do regime de 

tributação dos fundos de investimento. Sobre este último, recorde-se que entrou em vigor a 1 de julho de 2015 o 

novo regime fiscal aplicável aos organismos de investimento coletivo, assente no método de tributação “à saída”, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro. 

6 No âmbito da análise da receita fiscal, a desagregação por imposto efetuada pelo CFP baseia-se na informação 

da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), exceto para a previsão implícita no OE/2016, em que a informação foi 

fornecida pelo MF. O cálculo da receita dos principais impostos que é objeto de análise pelo CFP segue a 

metodologia de contas nacionais utilizada pelo INE. Sobre  ajustamentos entre óticas contabílísticas ver 

Apontamento do CFP n.º 1/2014 “Do Saldo em Contabilidade Pública ao Saldo em Contabilidade Nacional”. 

2015 2016 M€ Tvh % M€ Tvh % M€ Tvh % M€ Tvh %
Ctvh 
(p.p.)

M€ Tvh %
Ctvha 
(p.p.)

RECEITA FISCAL 45 672 46 332 586 6,0 610 3,0 298 0,9 362 3,0 3,0 660 1,4 1,4

Imp. Indiretos 26 234 27 258 554 9,4 808 6,5 935 4,8 90 1,3 0,7 1 025 3,9 2,2

IVA 15 368 15 753 151 4,2 239 3,2 279 2,5 106 2,7 0,9 385 2,5 0,8

IECs 4 618 5 107 281 30,9 328 16,0 447 12,9 43 3,7 0,4 489 10,6 1,1

ISP 3 071 3 411 75 10,5 159 10,7 260 11,4 79 10,2 0,7 340 11,1 0,7

IT 1 357 1 483 192 113,8 157 32,4 172 16,6 -46 -14,1 -0,4 126 9,3 0,3

IABA 190 213 15 50,8 11 14,6 15 10,7 9 16,0 0,1 23 12,2 0,1

IMI 1 514 1 507 -11 -2,9 -24 -3,1 -36 -3,1 30 8,6 0,2 -7 -0,4 0,0

ISV 585 687 15 11,1 44 15,0 64 14,5 39 26,7 0,3 102 17,5 0,2

IMT 569 655 15 9,5 48 16,4 71 16,8 15 10,5 0,1 86 15,2 0,2

Outros 3 581 3 549 104 14,0 174 11,2 110 4,5 -142 -12,4 -1,2 -32 -0,9 -0,1

Imp. diretos 19 438 19 073 32 0,8 -197 -2,4 -637 -4,5 273 5,2 2,2 -365 -1,9 -0,8

IRS 13 128 12 626 -20 -0,6 -161 -2,8 -587 -6,1 85 2,5 0,7 -502 -3,8 -1,1

IRC 5 614 5 673 42 11,6 -76 -3,5 -108 -2,7 167 10,6 1,4 59 1,1 0,1

Outros 696 775 10 5,6 39 11,4 58 11,1 21 11,6 0,2 78 11,2 0,2

ADMINISTRAÇÕES 

PÚBLICAS jan.-set./16 out.-dez./16jan.-mar./16 Anual

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL 

jan.-jun./16Anual

Variação Homóloga

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2014/01/CFP-APT-01-2014-PT.pdf
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peso dos reembolsos na receita bruta foi de 24,7% em 2016, valor que compara com os 24,4% 

registados em 2015 (ver Gráfico 9). Não obstante este menor crescimento anual assinale-se, 

que o último trimestre do ano registou o maior crescimento da receita bruta de IVA (+3,4%, 

no 3.º Trimestre + 2,5%) acompanhando a aceleração do consumo privado nominal verificada 

no 4.º trimestre (+4,3%; no 3.º Trimestre +3,0%). 

Gráfico 9 – Evolução da receita de IVA, em contas nacionais  

Variação homóloga da receita de IVA em 2016 (M€) Peso dos reembolsos na receita bruta (%) – 

Acumulado no Trimestre 

 

 

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

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

da receita cobrada líquida. 

As contribuições sociais apresentaram uma dinâmica superior à verificada no ano 

anterior. Em 2016, as contribuições sociais cresceram 3,9% (+1,6% em 2015), como resultado 

do crescimento de 4,5% nas contribuições efetivas e de 1,8% nas contribuições imputadas, 

traduzindo a evolução positiva do mercado de trabalho e a reposição salarial na Função 

Pública. Em termos trimestrais, verifica-se que, no quarto trimestre, as contribuições sociais 

apresentaram um crescimento homólogo de 5,9% (+3,5% no trimestre anterior), 

beneficiando da regularização das dívidas à segurança social realizadas no âmbito do PERES 

(75,2 M€). Expurgando este efeito, as contribuições sociais no quarto trimestre teriam 

crescido 4,5%, em termos homólogos.  

Em 2016, a carga fiscal decresceu pela primeira vez desde 2012, encontrando-se ao 

nível de 2014 (34,2% do PIB). O desagravamento da carga fiscal em 0,3 p.p. do PIB face a 

2015 reflete a diminuição do peso dos impostos diretos de 10,8% para 10,3% do PIB em 

2016. Em contraste com esta evolução, verificou-se um acréscimo do peso dos impostos 

indiretos no PIB de 14,6% em 2015 para 14,7% em 2016, bem como o acréscimo do peso das 

contribuições sociais efetivas de 9,0% para 9,2% do PIB.  
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Gráfico 10 – Evolução da carga fiscal no período 2011-2016 (em p.p. do PIB) 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP.  

A receita não fiscal e não contributiva decresceu face a 2015, confirmando a evolução 

negativa evidenciada ao longo do ano. No acumulado do ano, o total da receita não fiscal 

e não contributiva registou uma redução de 6,3%, traduzindo os decréscimos homólogos 

registados na “outra receita corrente” (-11,5%) e na receita de capital (-27,9%). O maior 

contributo para esta redução deve-se à “outra receita corrente”, em particular às 

transferências correntes recebidas provenientes de fora das AP. A evolução da receita de 

capital encontra-se influenciada negativamente pela queda das ajudas ao investimento 

provenientes de instituições da UE (- 505 M€; -50,1%), mas positivamente pela devolução de 

prepaid margins por parte do FEEF no valor de 301,8 M€.7 O efeito desta última operação 

contribuiu para a desaceleração do ritmo de redução da receita não fiscal e não contributiva 

no 4.º trimestre (-3,8%, no terceiro trimestre -5,6%).  

Descontando o efeito de medidas temporárias e não recorrentes, a receita das 

administrações públicas manteve-se globalmente ao nível da verificada em 2015. Com 

um crescimento marginal de 85 M€ (+0,1 %), a receita total das AP permaneceu praticamente 

inalterada face a 2015. A contribuir para esta estabilização estiveram as evoluções de sinal 

contrário de algumas componentes da receita. Nesse âmbito, assinalam-se os decréscimos 

da receita de capital e da “outra receita corrente” respetivamente de -666 M€ (-51%) e 

- 522  M€ (-11,5%), mais do que compensadas pela variação das vendas de bens e serviços 

em +106 M€ (+1,6%), das contribuições sociais em +773 M€ (+3,7%) e da receita fiscal em 

+394 M€ (+0,9%). Neste último, os impostos indiretos (+1051M€; tvh +4,0%) justificaram a 

totalidade do aumento, uma vez que a receita de impostos diretos diminuiu (-657 M€; tvh 

- 3,4%). Em percentagem do PIB, a receita ajustada registou um decréscimo de 1,2 p.p. do 

PIB, passando de 43,9% para 42,6%, uma variação superior à observada em 2015 (-0,7 p.p. 

do PIB). 

                                                   
7 De acordo com a informação publicada pelo INE no âmbito do Procedimento por Défices esta operação reflete 

“a devolução pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) das margens que tinham sido pagas 

antecipadamente (“prepaid margins”) no momento do desembolso dos dois empréstimos ao abrigo do Programa 

de Assistência Económica e Financeira no montante de 302 milhões de euros.”. 
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Caixa 2 – Classificação da medida temporária relativa ao Programa Especial de Redução do 

Endividamento ao Estado (PERES)  

A aprovação do Decreto-Lei n.º 67/2016, de 3 de novembro, estabeleceu o Programa Especial de Redução do 

Endividamento ao Estado (PERES). Este programa consiste num regime excecional de regularização de dívidas de 

natureza fiscal e contributiva à Segurança Social, através do pagamento da dívida de forma integral ou em prestações. 

O prazo para a adesão a este regime excecional vigorou até 20 de dezembro de 2016 para a regularização de natureza 

fiscal e até dia 30 do mesmo mês para a regularização de dívidas à Segurança Social, prazo este que veio a beneficiar 

posteriormente de uma extensão até ao dia 13 de janeiro. 

As dívidas abrangidas por este programa compreendiam aquelas que, até à data de adesão do contribuinte, se 

encontrassem em situação de cobrança voluntária (dívidas já apuradas mas que, à data de entrada em vigor do diploma, 

ainda não estavam em processo de execução fiscal) ou coerciva (com processo de execução fiscal em curso) e cujo 

prazo legal de cobrança tivesse terminado a 31 de maio de 2016, para períodos de obrigação até 31 de dezembro de 

2015.  

O quadro seguinte apresenta os resultados de cobrança em 2016 da receita fiscal e contributiva realizada, de acordo 

com a informação fornecida pelo MF ao CFP.  

Quadro 2 – Receita fiscal e contributiva cobrada em 2016 ao abrigo do PERES 

 
Fonte: Ministério das Finanças. | Nota: *Em contas nacionais, a receita cobrada de IVA ao 

abrigo do PERES foi classificada pelo INE em “outros impostos indiretos”; ** Incluem-se nesta 

rubrica os valores relativos ao imposto de selo, multi-imposto e outros impostos diretos e 

indiretos. 

A regularização extraordinária de dívidas fiscais e contributivas gerou em 2016 uma cobrança de 588 M€ correspondente 

aos dois regimes previstos no diploma: pagamento integral (subdividida em cobrança voluntária e coerciva) e 

pagamento da dívida em regime prestacional.  

Pela sua natureza de regime excecional de regularização de dívidas a entidades das AP, o PERES é suscetível de ser 

classificado como uma medida temporária ou não recorrente, à luz da definição do código de conduta na 

implementação do Pacto de Estabilidade e Crescimento. No entanto, como o diploma legal que o origina prevê a 

existência de um regime prestacional, verifica-se que o impacto deste programa não ficará exclusivamente concentrado 

no ano em que este regime foi aprovado. Com efeito, segundo informação enviada pelo MF, foram criados cerca de 40 

mil planos de pagamento de dívidas fiscais em regime prestacional que traduzirá, caso não haja novo incumprimento 

por parte dos seus subscritores, uma receita acumulada de 669,2 M€ distribuída entre os anos de 2017 e 2028. 

Gráfico 11 – PERES - Previsão de pagamento em prestações de dívidas fiscais, por ano (em M€) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. 

O Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social (RERD) de 2013 constitui um precedente 

recente que importa ter como referência ainda que os dois processos difiram de forma significativa entre si. O RERD 

pressupunha a regularização de uma só vez das dívidas fiscais abrangidas e por essa razão a receita obtida foi 

Cobrança 

voluntária 

Cobrança 

coerciva

Receita Fiscal e Contributiva 56 443 88 588 0,3

Receita Fiscal 56 396 60 512 0,3

IRS 6 29 6 42 0,0

IRC 47 263 15 325 0,2

IVA* 1 58 29 89 0,0

Outros** 1 45 10 56 0,0

Receita Contributiva 0 47 28 75 0,0

Contribuições p/ Seg. Social 47 28 75 0,0

Integral 

Prestacional 

REGIME TOTAL COBRADO 

M€ % do PIB
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integralmente classificada como temporária, sendo por isso objeto de ajustamento pelo MF, pela CE e pelo CFP. Já o 

PERES, pelas razões apontadas no parágrafo anterior, deverá merecer um tratamento diferente. 

Desde logo, a receita cobrada no regime prestacional, traduz-se, pelo seu longo período de impacto orçamental, como 

um facto não temporário, já que permitirá realizar um encaixe financeiro ao longo dos próximos 11 anos. Por essa razão, 

o CFP não classifica como medida temporária o montante de 88,3 M€ obtido ao abrigo dos planos prestacionais no ano 

de 2016, já que estes estão associados a um encaixe de horizonte temporal alargado.  

No que se refere à classificação da receita coerciva e voluntária, cobrada em 2016, deveria ser identificada por um 

processo adequado a parte que correspondesse a receita que seria cobrada na ausência do programa e classificada 

como não temporária. O remanescente seria classificado como receita temporária e não recorrente. O CFP solicitou essa 

informação ao MF não tendo obtido resposta  à data da publicação deste relatório. Assim, optou-se por, 

provisoriamente classificar como temporária a receita reportada pelo MF respeitante a cobrança coerciva em 2016 (443 

M€) e como não temporária a designada cobrança voluntária (56M€). Esta classificação poderá ser alterada em face de 

nova informação que venha a ser obtida. 

 

 

Quadro 3 – Conta das administrações públicas  

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: O detalhe sobre as medidas temporárias e não recorrentes consideradas para efeitos 

de cálculo da conta das administrações públicas em termos ajustados pode ser consultado no Quadro 14, em anexo. 

 

2015 2016 M€ var. %
p.p. do 

PIB
2015 2016 M€ var. %

p.p. do 

PIB

Receita Total 78 913 79 613 700 0,9 -0,9 78 783 78 868 85 0,1 -1,2

Receita corrente 77 607 78 672 1 064 1,4 -0,7 77 477 78 228 751 1,0 -0,9

Receita fiscal 45 672 46 332 660 1,4 -0,4 45 542 45 936 394 0,9 -0,5

Impostos indiretos 26 234 27 258 1 025 3,9 0,1 26 104 27 155 1 051 4,0 0,1

Impostos diretos 19 438 19 073 -365 -1,9 -0,5 19 438 18 781 -657 -3,4 -0,7

Contribuições sociais 20 775 21 595 820 3,9 0,1 20 775 21 548 773 3,7 0,1

Das quais: efetivas 16 202 16 938 736 4,5 0,1 16 202 16 891 689 4,3 0,1

Vendas e outras receitas correntes 11 161 10 744 -416 -3,7 -0,4 11 161 10 744 -416 -3,7 -0,4

Vendas de bens e serviços 6 636 6 742 106 1,6 -0,1 6 636 6 742 106 1,6 -0,1

Outra receita corrente 4 524 4 002 -522 -11,5 -0,4 4 524 4 002 -522 -11,5 -0,4

Receitas de capital 1 306 942 -364 -27,9 -0,2 1 306 640 -666 -51,0 -0,4

Despesa Total 86 739 83 421 -3 319 -3,8 -3,2 84 276 83 455 -821 -1,0 -1,8

Despesa primária 78 548 75 585 -2 963 -3,8 -2,9 76 085 75 619 -466 -0,6 -1,5

Despesa corrente primária 70 847 71 859 1 012 1,4 -0,6 70 847 71 782 935 1,3 -0,7

Consumo intermédio 10 272 10 572 300 2,9 0,0 10 272 10 572 300 2,9 0,0

Despesas com pessoal 20 273 20 847 574 2,8 0,0 20 273 20 847 574 2,8 0,0

Prestações sociais 34 637 35 007 369 1,1 -0,4 34 637 35 007 369 1,1 -0,4

que não em espécie 31 321 31 715 394 1,3 -0,3 31 321 31 715 394 1,3 -0,3

em espécie 3 317 3 292 -25 -0,7 -0,1 3 317 3 292 -25 -0,7 -0,1

Subsídios 1 110 1 042 -69 -6,2 -0,1 1 110 1 042 -69 -6,2 -0,1

Outra despesa corrente 4 554 4 392 -162 -3,6 -0,2 4 554 4 315 -239 -5,3 -0,2

Despesas de capital 7 701 3 726 -3 975 -51,6 -2,3 5 238 3 837 -1 401 -26,7 -0,8

FBCF 4 049 2 880 -1 170 -28,9 -0,7 3 870 2 991 -879 -22,7 -0,5

Outras despesas de capital 3 652 846 -2 806 -76,8 -1,6 1 368 846 -522 -38,1 -0,3

Juros 8 191 7 836 -355 -4,3 -0,3 8 191 7 836 -355 -4,3 -0,3

Saldo global -7 826 -3 807 4 019 : 2,3 -5 493 -4 587 906 : 0,6

-4,4 -2,1 : : 2,3 -3,1 -2,5 : : 0,6

Saldo primário 365 4 029 3 663 : 2,0 2 699 3 249 551 : 0,3

0,2 2,2 : : 2,0 1,5 1,8 : : 0,3

PIB nominal 179 504 184 931 5 427 3,0 179 504 184 931 5 427 3,0

em % PIB

em % PIB

Não ajustada Ajustada

M€ M€Variação 2015/2016 Variação 2015/2016
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2.3 ANÁLISE DA DESPESA  

A despesa pública diminuiu significativamente nos últimos dois anos, sobretudo devido 

ao efeito de medidas temporárias relacionadas com apoios ao sistema bancário. Para a 

redução registada em 2015 (-3,2% ou -2859 M€) tinha contribuído sobretudo o facto de o 

impacto da resolução do Banif (2463 M€) ter sido inferior ao decorrente da injeção de capital 

do Fundo de Resolução no Novo Banco (4900 M€), no ano anterior. Em 2016 a despesa 

diminuiu 3,8% (-3319 M€), uma variação mais acentuada que no ano anterior, influenciada 

pelo efeito de base referido. Esse efeito está refletido na variação das “outras despesas de 

capital” (-2806 M€), rubrica que mais contribuiu para a redução da despesa pública face a 

2015.8 Assim, o peso da despesa das AP no valor do rendimento gerado no país reduziu-se 

pelo terceiro ano consecutivo, passando de 51,8% do PIB em 2014 para 48,3% do PIB em 

2015 e para 45,1% do PIB em 2016.  

Em termos ajustados, a diminuição da despesa pública face a 2015 foi de 1,8 p.p. do 

PIB. A despesa ajustada diminuiu 821 M€ (-1,0%) tendo o aumento da despesa corrente 

primária (+935 M€) sido mais do que compensado pela redução da despesa de capital 

(- 1401 M€) 9 e dos juros (-355 M€).  Em percentagem do PIB a despesa ajustada passou de 

46,9% em 2015 e para 45,1% em 2016), traduzindo uma redução (-1,8 p.p. do PIB) superior à 

verificada em 2015 (-1,2 p.p. do PIB).  

Em termos não ajustados, o aumento da despesa corrente primária foi mais do que 

compensado pelo decréscimo da despesa de capital e dos juros. O aumento da despesa 

corrente primária acentuou-se de 0,6% (+449 M€) em 2015 para 1,4% (+1012 M€) em 2016, 

na sequência da reversão de várias medidas de contenção orçamental que estiveram em 

vigor nos anos mais recentes, com impacto nas despesas com pessoal e nas prestações 

sociais. Em compensação, a despesa de capital diminuiu 51,6% (-3975 M€), influenciada pelo 

referido efeito de base (2463 M€) e pela diminuição da FBCF (-1170 M€). A despesa com 

juros diminuiu 4,3% (-355 M€).  

                                                   
8 A parte remanescente da variação das “outras despesas de capital” também é explicada por um efeito de base, 

relativo às seguintes operações realizadas em 2015: (i) conversão de suprimentos em capital da Wolfpart à Caixa 

Imobiliário (158 M€), (ii) correções financeiras relativas a fundos comunitários (150 M€); (iii) injeções de capital na 

Carris e STCP (52,5 M€); (iv) assunção de dívidas da Europarques e da Gaiadouro (50 M€); (v) execução de garantias 

do Fundo de Contragarantia Mútuo (23 M€); e (vi) pagamento de indemnizações à Brisa (28 M€). 

9 Em termos ajustados, a FBCF diminuiu 879 M€ (-22,7%), tendo o seu peso no PIB reduzido 0,5 p.p.. 
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Gráfico 12 – Contributos para a taxa de variação homóloga da despesa pública (em p.p.) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: tvh designa taxa de variação homóloga; os valores encontram-

se influenciados pelo efeito de medidas temporárias e não recorrentes conforme se detalha no 

Quadro 14, em anexo. 

Em 2016 as despesas com pessoal voltaram a aumentar após terem descido nos dois 

anos anteriores. Depois de terem diminuído 3,8% em 2014 e 1,2% em 2015, as despesas 

com pessoal aumentaram 2,8% (+574 M€) em 2016 na sequência da progressiva reversão da 

redução remuneratória que vigorou nos últimos anos e da atualização salarial dos efetivos 

da saúde no âmbito de acordos coletivos de trabalho celebrados no final do ano de 2015 e 

de o número médio de postos de trabalho nas administrações públicas ter aumentado 0,8% 

em 2016.10  

A despesa com prestações sociais aumentou pelo segundo ano consecutivo. Após ter 

aumentado 1,6% em 2015, a despesa com prestações sociais cresceu 1,1% (+369 M€) em 

2016. Este crescimento deveu-se ao comportamento das prestações que não em espécie, 

refletindo o aumento da despesa com pensões (+390 M€), na sequência da reversão do 

congelamento nominal a que estiveram sujeitas a maioria das pensões do Sistema de 

Segurança Social e da CGA11 e da atualização/reposição dos valores de referência de algumas 

prestações sociais.12 Em sentido contrário, as prestações de desemprego diminuíram 251 M€ 

(-14,3%), beneficiando da redução de 1,3 p.p. da taxa média de desemprego em relação a 

2015 e da consequente redução do número de beneficiários do subsídio de desemprego (em 

13,8%). 

O consumo intermédio voltou a aumentar em 2016, embora menos do que em 2015. 

Há três anos consecutivos que esta rubrica regista um crescimento, que ascendeu a 2,5% em 

2014, 4,3% em 2015 e 2,9% em 2016. Em termos absolutos, o aumento em 2016 foi 

                                                   
10 De acordo com dados provisórios da DGAEP, o número médio de trabalhadores das AP passou de 654.854 em 

2015 para 660.417 em 2016.  

11 Em 2016 as pensões do RGSS até 628,82€ foram atualizadas em 0,4%. Por outro lado, o número de pensionistas 

de velhice no final de 2016 aumentou 0,7% face ao registado no final de 2015 (mais 14.019 pensões). 

12 Nesse âmbito destaca-se: (i) o aumento do abono de família entre 2% e 3,5% e a majoração de 20% para 35% 

para crianças em famílias monoparentais; (ii) a alteração da escala de equivalência no Rendimento Social de 

Inserção (RSI); e (iii) a atualização do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI). 
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de  300 M€, dos quais 270 M€ devido a um acréscimo de encargos com PPP. Excluindo esses 

encargos, o consumo intermédio das AP aumentou apenas 30 M€ e, em percentagem do PIB, 

até diminuiu face ao ano anterior (de 5,1% para 4,9%). O elevado montante de cativos finais 

incidentes sobre esta rubrica (ver Caixa 3) traduz uma forte contenção desta despesa na 

administração central, no âmbito da qual o consumo intermédio diminuiu 17 M€ em 2016, 

após um aumento de 392 M€ em 2015. Em sentido contrário, na administração local o 

consumo intermédio aumentou 322 M€, um crescimento muito superior ao verificado em 

2015. 

Gráfico 13 – Variação anual do consumo intermédio, por subsector (em M€) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: AP – Administrações Públicas; SI – Serviços Integrados; SFA – 

Serviços e Fundos Autónomos; AdR – Administração Regional; AdL – Administração Local; FSS – 

Fundos de Segurança Social. 

Os subsídios e a “outra despesa corrente” diminuíram novamente. Em 2015 estas 

rubricas tinham registado uma diminuição de 119 M€ e 164 M€, respetivamente. Em 2016 a 

despesa com subsídios diminuiu 69 M€ (-6,2%) e a “outra despesa corrente” registou uma 

redução de 162 M€ (-3,6%, ou -6,9% excluindo a despesa relativa à contribuição financeira 

para a União Europeia, que aumentou 39 M€). 

Depois de a tendência de descida da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) ter sido 

interrompida em 2015, esta rubrica apresentou uma quebra significativa em 2016. Entre 

2011 e 2014, a FBCF registou uma quebra acumulada de 6 mil M€, interrompida por um 

crescimento de 17,5% em 2015. Contudo, em 2016 a FBCF voltou a diminuir: menos 1170 M€, 

dos quais 992 M€ no âmbito de construções e edifícios (exceto habitações). Uma parte desta 

redução poderá estar relacionada com a significativa diminuição das transferências da União 

Europeia (de 1007 M€ em 2015 para 503 M€ em 2016). O montante registado em 2016 foi o 

mais baixo da série em SEC 2010 não só em termos absolutos (2880 M€) mas também em 

rácio do PIB (1,6%), que diminuiu 0,7 p.p. face a 2015. 
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Gráfico 14 – Evolução da FBCF das administrações públicas no período 1995-2016 

Em milhões de euros Em percentagem do PIB 

 

 

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

recorrentes conforme se detalha no Quadro 14, em anexo. 

Nos últimos dois anos a despesa com juros diminuiu 545 M€ em termos acumulados, 

dos quais 355 M€ em 2016. Apesar de se ter registado um aumento nominal da dívida em 

2016 (+4,4%), a despesa com juros diminuiu 4,3%. Esta evolução é justificada pelo efeito 

preço, na medida em que a taxa de juro implícita se reduziu de 3,6% para 3,4%. Após a 

despesa com juros em percentagem do PIB ter ascendido a 4,9% entre 2012 e 2014, baixou 

para 4,6% em 2015 e para 4,2% em 2016. 

Caixa 3 – Instrumentos de controlo orçamental no ano de 2016  

No cumprimento das suas competências, o Ministério das Finanças dispõe de diversos instrumentos de controlo 

orçamental que podem ser utilizados para gerir a libertação de dotações de despesa autorizadas pela Assembleia da 

República na Lei do Orçamento do Estado. A análise que a seguir se apresenta diz respeito à gestão desses 

instrumentos em 2016. Embora os dados estejam na ótica da contabilidade pública, o seu tratamento é semelhante 

em contas nacionais, de acordo com esclarecimento prestado pela DGO. 

Em 2016, a circunstância de a Lei do OE/2016 ter entrado em vigor apenas no dia 31 de março de 2016 levou a que no 

1.º trimestre a execução da despesa das AP tenha ficado, em larga medida, sujeita ao princípio da utilização por 

duodécimos das verbas fixadas para despesas.1 As normas de aplicação do regime duodecimal no período 

transitório (entre 1 de janeiro de 2016 e a entrada em vigor da Lei do OE/2016) foram estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 253/2015, de 30 de dezembro, que previu algumas exceções, nomeadamente no que concerne às dotações 

destinadas ao pagamento de despesas com pessoal e dos encargos com a dívida pública.2 Tendo em conta que no 

OE/2016 estava implícito um aumento da despesa autorizada face ao orçamento transitório, esse regime duodecimal 

também terá contribuído para limitar a despesa nos primeiros meses do ano.  

O MF dispôs também de outros mecanismos de controlo orçamental mais usuais, tais como a cativação de algumas 

dotações de despesa e a existência de dotações cuja utilização só podia ser autorizada, a título excecional, pelo Ministro 

das Finanças. São os casos da dotação provisional e da dotação centralizada destinada à reversão da redução 

remuneratória dos trabalhadores públicos (que não foram objeto de cativação) e da reserva orçamental (parcialmente 

cativada para efeitos da conta das AP). 

A dotação provisional constitui uma provisão para fazer face a despesas não previstas e inadiáveis, sendo inscrita 

num capítulo específico do orçamento de despesa do Ministério das Finanças e reafectada ao longo do ano para outras 

rubricas que revelem necessidades de financiamento. À semelhança do que sucedeu em 2015, a dotação provisional 

para 2016 foi integralmente utilizada num total de 502 M€. Cerca de metade deste valor destinou-se a reforçar a 

dotação de despesas com pessoal dos estabelecimentos de educação e ensinos básico e secundário (262 M€). Saliente- 

-se também a alocação de recursos ao SNS (120 M€, através da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), de 

modo a reduzir os pagamentos em atraso deste sector) e ao IFAP (100,8 M€, para regularização das responsabilidades 

decorrentes de correções financeiras aplicadas pela Comissão Europeia, no âmbito das ajudas FEAGA e FEADER). 
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Quadro 4 – Reforços com contrapartida na dotação provisional em 2016 (em M€) 

  
Fonte: DGO. Cálculos do CFP.  

A dotação centralizada destinada à reversão da redução remuneratória dos trabalhadores públicos ascendia a 

447 M€ (incluídos na rubrica “Despesas com pessoal - Remunerações certas e permanentes” do Ministério das Finanças) 

tendo tido uma utilização de 338 M€, ficando por utilizar 109 M€ no ano de 2016.3 Como se pode constatar pelo 

quadro abaixo, a dotação centralizada foi reafectada sobretudo aos estabelecimentos de educação e ensinos básico e 

secundário (179 M€) e às entidades pertencentes ao SNS (115 M€, através da ACSS).  

Quadro 5 – Reforços com contrapartida na dotação centralizada em 2016 (em M€) 

  
Fonte: DGO. Cálculos do CFP. | Nota: a dotação centralizada destinava-se ao financiamento da 

reversão da redução remuneratória nas AP. 

As cativações orçamentais são também um instrumento de gestão orçamental frequentemente utilizado, 

correspondendo à retenção de uma parte das dotações de despesa dos serviços e organismos da administração central, 

com o objetivo de assegurar um controlo flexível da execução orçamental. A utilização condicionada das dotações 

orçamentais para 2016 ficou inicialmente estabelecida na Lei do OE/2016.4  

Uma das cativações previstas na Lei do OE/2016 correspondia à reserva orçamental, que correspondeu a uma 

cativação de 2,5% do orçamento de cada programa orçamental da administração central para 2016, 

totalizando  430 M€ (valor inscrito na rubrica “outras despesas correntes”).5 De acordo com esclarecimentos do MF, 

prestados ao CFP no âmbito da análise da POE/2016, a reserva orçamental líquida de cativos ascendia a 193,2 M€ e, 

em contabilidade pública, essa parcela foi imputada na rubrica “outras despesas correntes” (em contas nacionais foram 

imputados 195,7 M€ na rubrica de consumo intermédio e 0,9 M€ em despesas com pessoal). Contudo, no conjunto 

do ano a reserva orçamental foi utilizada em 202 M€, ou seja, praticamente o montante que o MF havia considerado 

como despesa para efeitos da conta das AP para 2016. Refira-se que a reserva orçamental foi maioritariamente utilizada 

para reforçar os orçamentos do Instituto de Gestão Financeira da Educação (109 M€, destinados aos Estabelecimentos 

de Educação e Ensino Básico e Secundário), da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (37 M€, para as 

Forças de Segurança) e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (26 M€). O CFP solicitou a 

identificação das rubricas de despesa que foram reforçadas com contrapartida na reserva orçamental em 2016, tendo 

a DGO respondido que essa informação “não foi ainda preparada pela DGO para integração no relatório da Conta 

Geral do Estado de 2016”. 

Encargos Gerais do Estado 

Gabinete do Representante da República - Região Autónoma da Madeira 0,0 0,0

Gabinete do Representante da República - Região Autónoma dos Açores 0,2 0,2

Ministério da Cultura

Direção-Geral do Património Cultural 2,5 2,5

Fundo de Fomento Cultural 0,3 0,3

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Universidade de Lisboa - Reitoria 0,5 0,5

Ministério da Educação

Estabelecimentos de educação e ensinos básico e secundário 262,0 262,0

Ministério da Saúde

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 120,0 120,0

Ministério do Planeamento e Infraestruturas

Agência para o Desenvolvimento e Coesão 1,5 1,5

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 13,9 13,9

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas I.P. 100,8 100,8

        262,2           237,0             2,5         501,7   

Transf 

capital - 

SFA

Ministério / Entidade

Despesas 

com 

pessoal

Transf 

correntes - 

SFA

Total 

Total 

Encargos Gerais do Estado 0,0 0,0

Gabinete do Representante da República - Região Autónoma da Madeira 0,0 0,0

Gabinete do Representante da República - Região Autónoma dos Açores 0,0 0,0

Ministério da Cultura 0,0 0,0

Inspeção-Geral das Atividades Culturais 0,0 0,0

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 43,7 43,7

Direção-Geral do Ensino Superior - Dotações Comuns 43,7 43,7

Ministério da Educação 179,2 179,2

Estabelecimentos de educação e ensinos básico e secundário 179,2 179,2

Ministério da Saúde 115,1 115,1

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 115,1 115,1

223,0 115,1 338,1

Transferências 

Correntes
Total Ministério / Entidade

Total 

Remunerações 

certas e 

permanentes
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De acordo com informação prestada pela DGO, os cativos iniciais incidentes sobre as dotações de despesa efetiva 

dos serviços e organismos da administração central para 2016, totalizaram 1670 M€ (1618 M€ excluindo os cativos 

incidentes sobre transferências). Trata-se de um valor superior aos 1572 M€ referidos no Relatório de Ação Efetiva, 

publicado pelo Ministério das Finanças em outubro de 2016. Para efeitos da Conta das AP para 2016 (tanto em 

contabilidade pública como em contas nacionais), o MF considerou uma poupança inicial de 355,4 M€, na medida 

em que à referida conta foram abatidos 120 M€ na dotação para despesas com pessoal da administração central 

(excluindo as entidades que integram o programa orçamental “Saúde”) e 235,4 M€ na dotação para “outras despesas 

correntes” (correspondentes à parte da reserva orçamental financiada por receitas gerais). A este propósito, note-se 

que as dotações orçamentais previstas nos mapas da Lei do OE (que são objeto de aprovação na Assembleia da 

República) não se encontram abatidas de cativos, ao contrário do que sucede com os quadros do relatório do OE (entre 

os quais o da conta das AP para 2016).  

Quadro 6 – Cativações sobre a despesa efetiva da administração central em 2016 (em M€) 

  
Fonte: DGO (cativos iniciais) e SIGO. Cálculos do CFP. | Nota: não inclui cativos sobre 

transferências correntes e de capital por se desconhecer os respetivos cativos finais 

consolidados (de acordo com a DGO, os respetivos cativos iniciais consolidados 

ascenderam a 52 M€); os cativos incidentes sobre “outras despesas correntes” incluem a 

reserva orçamental. 

No Relatório de Acompanhamento e Avaliação da Execução Orçamental em 2016, divulgado pelo MF em janeiro de 

2017, era referido que “até novembro, 1028,2 milhões de euros de cativações estavam ainda congelados”. De acordo 

com os dados provisórios extraídos do SIGO (excluindo as transferências correntes e de capital), em 2016 foram 

descativados 775 M€, tendo os cativos finais ascendido a 843 M€, correspondentes a 52,1% do total de cativos 

iniciais. Em 2014 e em 2015 os cativos finais ascenderam a 50,4% e 43,4% dos cativos iniciais, respetivamente. Em 

termos absolutos, os cativos finais em 2016 ficaram bastante acima da média registada nos últimos dois anos (544 M€). 

Gráfico 15 – Gestão das cativações orçamentais no último triénio 

Cativos iniciais e finais (M€) Peso dos cativos finais (%)  

  
Fonte: DGO e SIGO. Cálculos do CFP. | Nota: os dados relativos a 2016 não incluem cativos sobre transferências correntes e de capital 

por se desconhecer os respetivos cativos finais consolidados (de acordo com a DGO, os respetivos cativos iniciais consolidados 

ascenderam a 52 M€). 

Atendendo a que a Conta das AP para 2016, tanto em contabilidade pública como em contas nacionais) já tinha 

implícita uma poupança de 355 M€, atribuível a uma parcela dos cativos iniciais, conclui-se que a gestão dos cativos 

orçamentais em 2016 beneficiou o saldo orçamental das AP em 487 M€ (0,3% do PIB). Trata-se de uma poupança 

adicional de 42 M€ face aos 445 M€ previstos pelo MF em outubro passado.  

A maioria dos cativos finais em 2016 incidiu sobre despesa corrente primária, sobretudo sobre a aquisição de bens e 

serviços. Recorde-se que a totalidade dos cativos permanentes previstos no relatório de Ação Efetiva (445 M€) incidia 

sobre essa rubrica. Contudo, acabaram por não ser utilizados 477 M€, uma poupança superior em 32 M€ nesta 

rubrica. Em sentido contrário, o montante não descativado nas despesas com pessoal (92 M€) ficou aquém da 

Cativos

iniciais Valor Grau Valor Grau

(1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1)

Despesas correntes: 1 363,5 564,5 41,4% 799,0 58,6%

Despesas com pessoal 176,1 84,5 48,0% 91,5 52,0%

Aquisição de bens e serviços 754,7 278,0 36,8% 476,6 63,2%

Juros e outros encargos 7,4 0,2 3,2% 7,2 96,8%

Subsídios - - - - -

Outras despesas correntes 425,4 201,7 47,4% 223,7 52,6%

Despesas de capital: 254,2 210,6 82,8% 43,6 17,2%

Aquisição de bens de capital 251,1 209,7 83,5% 41,4 16,5%

Outras despesas de capital 3,1 0,9 27,6% 2,2 72,4%

Total 1 617,7 775,1 47,9% 842,6 52,1%
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poupança de 120 M€ considerada na elaboração da conta das AP para 2016. A poupança na dotação relativa a “outras 

despesas correntes” (onde se inclui a reserva orçamental) foi de 224 M€, tendo ficado também aquém dos 235 M€ 

considerados pelo MF para efeitos da referida conta. No âmbito das despesas de capital, não foram descativados 41 

M€ na rubrica “aquisição de bens de capital”. 

Adicionando a poupança decorrente da gestão das cativações (487 M€) à já referida poupança parcial da dotação que 

estava destinada ao financiamento da reversão remuneratória (109 M€), conclui-se que a gestão dos referidos 

instrumentos de controlo orçamental teve um impacto favorável no saldo orçamental das AP em 2016, tanto em 

contabilidade pública como em contas nacionais, na ordem dos 591 M€ (0,3% do PIB). 

__________________________ 

1 - Nos termos do n.º 5 do artigo 12.º-H da Lei de Enquadramento Orçamental em vigor (Lei n.º 41/2014, de 10 de julho). De acordo 

com a Circular n.º 3/2015 da DGO, de 10 de dezembro, o apuramento dos duodécimos foi efetuado tendo por referência as verbas 

fixadas nos mapas orçamentais que especificam as despesas, de acordo com a classificação orgânica, ajustadas das alterações 

orçamentais registadas até 14 de dezembro de 2016, com exceção dos reforços com contrapartida na dotação provisional. 

2 - Durante o período transitório a execução da despesa refletiu a aprovação autónoma de legislação que entrou em vigor logo no 

início de 2016, com destaque para a que determinou a eliminação faseada da redução remuneratória nas AP e a redução da Contribuição 

Extraordinária de Solidariedade (CES), bem como a reposição das regras de atualização do valor das pensões do regime geral da 

Segurança Social e do regime de proteção social convergente e a fixação do valor de referência do CSI. 

3 - Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º da Lei do OE/2016, o Governo ficou autorizado a proceder às alterações orçamentais decorrentes 

da afetação da dotação centralizada destinada a financiar a progressiva eliminação da redução remuneratória nas AP, 

independentemente de envolverem diferentes programas. 

4 - Artigo 3.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, onde estão previstas as percentagens, exceções, redistribuição e descativação de 

verbas. Posteriormente, foram estabelecidas cativações adicionais, abrangendo dotações relativas a despesas com pessoal, no âmbito 

do Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2016 (artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril). 

5 - Foram excecionadas da aplicação dessa reserva as instituições pertencentes ao SNS e ao Ensino Superior, bem como as EPR 

abrangidas pelo regime simplificado. O cálculo da reserva orçamental não incide sobre as despesas financiadas por fundos europeus, 

aplicações de ativos e passivos financeiros, as dotações relativas a pessoal colocado em situação de requalificação, nem sobre as 

chamadas dotações específicas. 

2.4 ANÁLISE POR SUBSECTORES 

A execução orçamental em 2016 evidenciou contributos positivos de todos os 

subsectores das AP, à exceção da Administração Regional e Local (ARL). No conjunto do 

ano de 2016, apenas a ARL e, dentro desta, a Administração Local (AL), contribuiu no sentido 

de agravamento do défice, uma vez que, ainda que tenha observado um excedente 

orçamental, este foi menor do que o alcançado em 2015. O desempenho no último trimestre 

do ano foi decisivo para este efeito, uma vez que, até ao 3.º trimestre, a ARL contribuiu para 

a redução do défice. Quanto à Administração Central (AC), o contributo foi sempre positivo 

ao longo de todos os trimestres, sendo a variação homóloga mais evidente no último, devido 

ao facto de em 2015 se ter registado no 4.º trimestre o impacto orçamental da resolução do 

Banif. Os Fundos de Segurança Social (FSS) observaram também um comportamento positivo 

em termos infra-anuais, em particular no último trimestre do ano.  

2.4.1 Administração Central 

A AC contribui em 2016 para a redução do défice das AP em 3668 M€ (2,1 p.p. do PIB). 

A melhoria do saldo resultou sobretudo da redução da despesa de capital e da poupança 

obtida ao nível dos encargos com juros que, em conjunto com o acréscimo da receita fiscal, 

compensaram o aumento da despesa corrente primária. 
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Gráfico 16 – Contributo dos subsectores para redução (+) / agravamento (-) do défice das AP (em 

M€) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP.  

2.4.2 Fundos de Segurança Social 

Em 2016, o desempenho orçamental do subsector dos FSS beneficiou a redução do 

défice público em 462 M€, alcançando um excedente orçamental de 1575 M€. A 

conclusão mantém-se mesmo se excluída a transferência extraordinária do OE, com o 

subsector a apresentar um excedente de 925 M€ (pela segunda vez desde 2012, quando teve 

início esta transferência). Face ao excedente observado em 2015 (219 M€, ver painel direito 

do Gráfico 17), a melhoria é de 706 M€). Este resultado beneficiou de um crescimento da 

receita de 2,9% (+700 M€), superior ao aumento registado na despesa do subsector que se 

cifrou em 1,0% (239 M€).  

Gráfico 17 – Saldo orçamental do subsector dos FSS 

Contributos para a variação anual do saldo (M€) Saldo orçamental (M€) 

  

Fonte: INE e IGFSS. Cálculos do CFP. 

A evolução da despesa dos FSS em 2016 assentou sobretudo na dinâmica dos encargos 

com prestações sociais, que aumentaram 1,4% (+283 M€). A variação da despesa com 

prestações sociais resulta, no essencial, de contributos, em sentidos opostos, dos encargos 

com pensões (+2,4%) e com subsídios de desemprego e medidas de apoio ao emprego 

(-14,2%). Enquanto a primeira componente observa um aumento de 371 M€, a segunda 

regista uma poupança em relação ao ano de 2015 de 251 M€). As restantes prestações sociais 
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evidenciam no seu conjunto um aumento (+143 M€), com destaque para o RSI (+47 M€) e 

prestações de parentalidade (+44 M€), onde se verificou um aumento do número dos 

beneficiários (+3.8% e 7,3%, respetivamente). Outras prestações, como o abono de família 

(+16 M€), subsídio por doença (+15 M€) e CSI (+13 M€) também registaram aumentos.  

Para a evolução da receita dos FSS, destaca-se o contributo das contribuições sociais 

que aumentaram 4,8% (+681 M€), acompanhando a dinâmica positiva do mercado de 

trabalho em 2016. A receita de contribuições sociais tem vindo a aumentar desde 2013, em 

progressiva aceleração (+1,6% em 2013), com particular destaque em 2015 (+4,5%), 

aumentando em 0,3 p.p. em 2016. O aumento do número de beneficiários com remunerações 

declaradas à Segurança Social, bem como a reversão da redução remuneratória aplicável aos 

trabalhadores das AP inscritos no subsistema, contribuíram para a evolução favorável das 

receitas contributivas. A receita fiscal dos FSS, onde se inclui o IVA social, registou um 

decréscimo (-15,3%), embora a base de comparação se encontre enviesada por, em 2016, 

deixar de ser consignada receita do IVA ao Programa de Emergência Social (PES). 13 Este 

decréscimo foi compensado pelo aumento verificado em termos de vendas e outras receitas 

correntes (+199 M€), decorrente dos aumentos quer quanto a juros recebidos (+55 M€) quer 

quanto a transferências do OE (+156 M€). Quanto a estas últimas, destaca-se o acréscimo da 

transferência relativa ao cumprimento da LBSS (+399 M€) enquanto a transferência 

“extraordinária” do OE, para cobertura do défice do Sistema Previdencial-Repartição, tem 

vindo a diminuir progressivamente (tendo sido reduzida em 245 M€ em 2016). 14 

2.4.3 Administração Regional e Local 

O subsector da ARL apresentou em 2016 um excedente orçamental (706 M€). Trata-se 

do quinto ano consecutivo de uma posição excedentária, pese embora de montante 

inferior em 111 M€ ao registado em 2015 (Gráfico 16). A diferença face ao previsto no 

OE/2016 (-128 M€) tem por base um decréscimo da receita em 2016 (-1,0%), que vai em 

sentido contrário ao esperado pelo MF (4,1%), e que não foi contrabalançado pela evolução 

da despesa, apesar de, também ao contrário do previsto (4,3%), esta se ter mantido 

praticamente estabilizada. O decréscimo do excedente representa um contributo no sentido 

de agravamento do défice das AP, que decorre sobretudo da execução do 4.º trimestre 

(considerando isoladamente os valores deste período o subsector registou um défice de -

2M€). A evolução do saldo da ARL decorreu essencialmente do comportamento da receita, 

que cai 114 M€ em virtude da quebra acentuada da receita de capital, em particular de 

fundos comunitários, não ter sido compensada pelo acréscimo de receita fiscal. A despesa 

manteve-se, no seu conjunto, ao mesmo nível de 2015, uma vez que as poupanças quanto a 

despesas de investimento e de outras despesas correntes e de capital compensaram o 

comportamento desfavorável nas restantes rubricas da despesa, em particular no que 

respeita ao consumo intermédio. 

 

                                                   
13 A despesa afeta até 2015 a esta receita passou a ser financiada pela transferência relativa ao cumprimento da 

Lei de Bases da Segurança Social (LBSS). 

14 O aumento desta transferência seria apenas de 154 M€, se expurgado o efeito relativo ao término do PES. 
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Administração Regional 

A AR apresentou um excedente orçamental pelo quarto ano consecutivo, contribuindo 

com 17 M€ para a redução do défice orçamental. A Região Autónoma da Madeira (RAM) 

contribuiu para a melhoria verificada (+50 M€), com um excedente de 230 M€. A Região 

Autónoma dos Açores (RAA) apresenta um défice de 60 M€ em 2016, o que corresponde um 

agravamento do mesmo em 33 M€ face ao saldo registado em 2015 (-27 M€.) As 

transferências da AC para as Regiões Autónomas (RA) ascenderam em 2016 a 520 M€ (19% 

do total da receita da AR). A maioria destas transferências (427 M€) refere-se a transferências 

do OE decorrentes da lei de finanças regionais (+0,7%).15 

No conjunto das duas RA, o contributo para a melhoria do saldo decorreu da redução 

de despesa, tendo em conta que a receita observa uma quebra relativamente ao ano 

precedente, situação inversa ao que ocorreu em 2015. A redução da despesa da AR teve 

como maior contributo a redução de transferências correntes para outros sectores da 

economia, uma vez que este foi o único subsector das AP que viu subir a despesa de 

investimento em 2016 (+21,7%, ainda que abaixo da variação implícita no OE/2016). Para a 

quebra da receita foi determinante o menor nível de transferências recebidas de fora do 

sector das AP, tanto correntes como de capital, onde relevam as respeitantes a fundos 

comunitários. 

A evolução dos agregados da receita e da despesa foi, no entanto, distinta em cada 

uma das RA. Na RAA a receita e a despesa apresentam reduções anuais de 5,2% e 2,5%, 

respetivamente. Na RAM a receita registou uma subida (2,7%) e a despesa reduziu-se de 

forma mais moderada (-0,8%). A quebra de receita na RAA decorre sobretudo das 

transferências recebidas de fora das AP. Na RAM estas aumentam, a que acresce o 

crescimento da receita fiscal desta região (3,3%) em sentido oposto à variação da receita 

fiscal da RAA (-1,3%). Na RAA a redução da despesa teve por base um menor volume de 

transferências correntes pagas para fora das AP, uma vez que o investimento cresce; na RAM, 

embora reduzindo as “outras despesas correntes”, foi mais determinante o decréscimo das 

despesas de capital. 

Gráfico 18 – Saldo orçamental da Administração Regional 

Contributos para a variação anual do saldo (M€) Saldo orçamental (M€) 

  

Fonte: INE. Cálculos do CFP. 

                                                   
15 Conforme publicado no destaque do INE relativo à 1.ª notificação de 2017 ao abrigo do PDE (INE, 2017b: 5), as 

transferências da AC para as duas RA totalizaram 423,5 M€ em 2015 e 426,6 M€ em 2016. 
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Administração Local 

A AL registou, pelo sexto ano consecutivo, um excedente orçamental. Porém, o saldo 

reportado (536 M€) representa uma diminuição de 128 M€ relativamente a 2015, o que 

concorre no sentido de agravamento do défice das AP. Contrariamente a 2015, em que 

se tinha observado uma evolução positiva da receita (+338 M€), em 2016 a receita da AL 

registou uma quebra (-86 M€), sendo que o aumento da receita corrente não foi suficiente 

para compensar o decréscimo da receita de capital. No que se refere à despesa, apesar de 

não ter penalizado tanto o saldo do subsector como no ano anterior, contribuiu ainda assim 

em cerca de um terço para a sua deterioração. 

A despesa da AL aumentou em 2016 cerca de 0,5% (42 M€), refletindo comportamentos 

díspares entre a despesa de capital e a despesa corrente. No seu conjunto a despesa 

corrente primária da AL registou um aumento de 338 M€, com particular destaque para o 

consumo intermédio (+13,9%). Apesar do acréscimo registado, os encargos com juros 

contribuíram residualmente (0,1 p.p.) para a variação da despesa total do subsector. A 

redução da despesa de capital (-305 M€), nomeadamente ao nível do investimento (-223 M€, 

-14,5%) foi, ainda assim, inferior ao aumento da despesa corrente (+347 M€). 

O decréscimo da receita da AL em 2016 resultou da evolução negativa das receitas de 

capital, não obstante o crescimento das receitas correntes. Para o crescimento das 

receitas correntes, contribuíram sobretudo as vendas (+9,4%; 164 M€) e a receita fiscal local 

(+5,1%; 151 M€), associada, particularmente no caso do IMT, à progressiva recuperação do 

mercado imobiliário ao longo de 2016. Também as transferências correntes provenientes da 

AC registaram um aumento em 2016 (+4,0%, +90 M€).16 Porém, este não compensou o 

comportamento desfavorável de outras transferências correntes. Por outro lado, em termos 

agregados, a evolução favorável da receita corrente (+3,0%;+264 M€) não foi suficiente para 

compensar a quebra das receitas de capital (-44,4%; -350 M€), designadamente quanto a 

transferências provenientes da União Europeia para apoio ao investimento.17  

Gráfico 19 – Saldo orçamental da Administração Local 

Contributos para a variação anual do saldo (M€) Saldo orçamental (M€) 

  

Fonte: INE. Cálculos do CFP.  

                                                   
16 Em contas nacionais, o total de transferências da AC para a AL em 2016 ascende a 2461,7 M€, das quais 

2245,4 M€ relativas a transferências correntes. A maioria destas transferências respeita à participação das 

autarquias locais nos recursos públicos (PRP) ao abrigo da lei das finanças locais. 

17 Por seu turno, a parte registada em 2016 (180,8 M€) como transferência de capital proveniente do OE a título 

de PRP, em resultado da repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) em transferências correntes ou de 

capital decidida pelos municípios, observa uma diminuição relativamente a 2015 de 4,6 M€, o que justifica a quebra 

ao nível das transferências de capital provenientes da AC, apesar do total do FEF ter aumentado (de 1726,8 M€ 

para 1748,5 M€). 
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3 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 2016 
 

3.1 DÍVIDA DE MAASTRICHT 

Evolução em percentagem do PIB 

O rácio da dívida subiu 1,4 p.p. do PIB em 2016 (para 130,4%), o que compara com uma 

diminuição de 1,6 p.p. em 2015. Líquida de depósitos da administração central, a dívida 

diminuiu 0,5 p.p. do PIB, para 121,1% do PIB (Gráfico 20). O aumento do rácio da dívida de 

Maastricht deveu-se ao impacto favorável do excedente primário em 2,2 p.p. do PIB não ter 

sido suficiente para compensar os efeitos desfavoráveis decorrentes do ajustamento défice-

dívida (que contribuiu para aumentar o rácio da dívida em 3,1 p.p.) e do efeito dinâmico 

desfavorável em 0,5 p.p. do PIB (ver Quadro 12 em anexo). Este último efeito decorre de o 

ritmo de crescimento (nominal) da economia ter sido inferior à taxa de juro implícita na dívida 

pública, pelo que o efeito juros (4,2 p.p. do PIB) superou o efeito crescimento (-3,8 p.p. do 

PIB).  

Gráfico 20 – Evolução da dívida das administrações públicas (% do PIB) 

 
Fonte: BdP. Cálculos do CFP. 

 

Evolução em termos nominais 

Em 2016 o stock da dívida das administrações públicas na ótica de Maastricht 

aumentou, atingindo 241,1 mil M€. Face a 2015, o aumento foi de 9,5 mil M€, depois de 

em 2015 se ter verificado uma subida de 5,5 mil M€ (Gráfico 21). Esta evolução é explicada 

pelo acréscimo de depósitos e de títulos de dívida, tanto de curto como de longo prazo. Por 

seu turno, os empréstimos exibiram uma diminuição face ao final de 2015 em ambos os 

prazos, mas com particular relevância nos instrumentos de longo prazo, devido à 

amortização antecipada dos empréstimos do FMI no montante de 4,5 mil M€. Deste modo, 

há um ligeiro decréscimo face ao final de 2015 do peso da dívida de longo prazo de 85,9% 

para 83,3% do total. Os juros da dívida pública registaram uma quebra de 355 M€, decorrente 

do efeito preço, por via da diminuição da taxa de juro implícita de 3,6% em 2015 para 3,4% 

em 2016. 
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A administração central continuou a ser o subsector responsável pelo aumento da 

dívida. O aumento da dívida consolidada deste subsector (+9,6 mil M€) superou o aumento 

total da dívida de Maastricht, tendo o primeiro sido ligeiramente compensado pela 

diminuição da dívida consolidada da administração regional e local (-117 M€) (Gráfico 21).  

Gráfico 21 – Encargos com juros e variação da dívida por subsectores (em M€) 

Juros e dívida pública Contributo dos subsectores para a variação da dívida 

consolidada 

  
Fonte: INE e Banco de Portugal. Cálculos do CFP. 

3.2 AJUSTAMENTO DÉFICE-DÍVIDA 

Em 2016 o ajustamento défice-dívida justificou 60% do aumento da dívida pública. O 

défice orçamental (não ajustado) situou-se em 3,8 mil M€ enquanto o ajustamento défice-

dívida se situou em 5,7 mil M€, levando a um aumento de 9,5 mil M€ da dívida em termos 

nominais (Quadro 7). Para este ajustamento défice-dívida contribuiu principalmente a 

aquisição líquida de ativos financeiros (5,1 mil M€), resultando maioritariamente da rúbrica 

“numerário e depósitos” (a qual inclui 2,5 mil M€ destinados à recapitalização da CGD, que 

acabou por ser adiada para 2017). Para tal concorreram o aumento do saldo de Obrigações 

do Tesouro e Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, a colocação de um Medium 

Term Note em fevereiro e o aumento do stock de Certificados do Tesouro. Estas evoluções 

mais do que compensaram a redução de depósitos verificada pelo reembolso antecipado do 

empréstimo do FMI. As outras variações e os passivos financeiros não incluídos na dívida 

explicam, no conjunto, 11% do ajustamento défice-dívida de 2016. Nestes últimos, destaca-

se o impacto da regularização dos adiantamentos do fundo de pensões. 

Quadro 7 – Ajustamento défice-dívida (em M€) 

 
Fonte: INE e Banco de Portugal. Cálculos do CFP.  
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(2) Ajustamento défice-dívida (diferença) = (3)-(1) 6 796 -1 086 -6 087 -2 316 5 713 18 904 3 020

Aquisição líquida de ativos financeiros (+) 2 072 -2 128 -6 645 -4 708 5 073 21 902 -6 336

Numerário e depósitos 1 539 1 209 -3 -3 115 4 586 9 385 4 215

Títulos exceto ações 6 141 -282 -4 705 -967 3 383 190

Empréstimos 1 566 -14 -278 131 -66 296 1 340

Ações e outras participações -3 836 -1 090 -2 097 -138 -137 6 053 -7 299

Outros ativos financeiros -3 338 -1 953 439 -618 687 5 785 -4 782

Passivos Financeiros não incluídos na Dívida (-) -4 113 -1 092 -721 -2 638 -196 5 926 -8 760

Outr. variações na dívida [inclui valorizações] (+) 611 -50 -163 -247 444 2 928 595

(3) Variação da Dívida das AP 16 325 7 159 6 331 5 539 9 522 81 229 44 875

(4) Dívida Pública (ótica de Maastricht ) 212 556 219 715 226 046 231 584 241 106

Dívida Pública (% do PIB) 126,2 129,0 130,6 129,0 130,4

Por memória

Juros 8 214 8 258 8 483 8 191 7 836 28 821 40 983

 Taxa juro implícita (J/Dt-1) 4,2% 3,9% 3,9% 3,6% 3,4%

Efeito acumulado
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3.3 SECTOR FINANCIADOR 

Dívida de Maastricht 

Incluindo os credores oficiais, o maior credor de dívida pública na ótica de Maastricht 

continua a ser o sector não residente. No seu conjunto, este representa 68% do 

financiamento da dívida, sendo que os empréstimos no âmbito do PAEF juntamente com os 

programas do Eurosistema [Securities Markets Programme (SMP) e Public Sector Purchase 

Programme (PSPP)] representam 42% do total (Gráfico 22). O peso do sector financeiro 

residente mantém-se, desde 2012, em torno dos 25%-30%. Os particulares têm vindo a 

aumentar a sua exposição relativa enquanto credores de dívida pública, nomeadamente 

através da aquisição de produtos de aforro e Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, 

enquanto o financiamento das empresas, excluindo os créditos comerciais, continua a ter um 

peso residual no stock total da dívida de Maastricht. 

Gráfico 22 – Sector financiador da dívida pública (ótica de Maastricht) (M€ e %) 

 
Fonte: BdP, BCE e IGCP. Cálculos do CFP. | Nota: a soma das diferentes parcelas pode diferir de 100% devido a 

efeitos de arredondamento. 

Com efeito, o Eurosistema, através do programa de compra de ativos iniciado em março 

de 2015, o PSPP, afigura-se como um agente de relevo no mercado de dívida pública 

portuguesa. Estima-se que em 2016 o total de compras do Eurosistema tenha correspondido 

a aproximadamente o dobro das emissões líquidas de Obrigações do Tesouro, e a 80% das 

emissões brutas deste instrumento. Contudo, para 2017, com a diminuição do montante de 

compras mensal (já observado no 1º. trimestre), estima-se que as compras efetuadas através 

do PSPP sejam equivalentes às emissões líquidas de Obrigações do Tesouro, enquanto as 

compras do Eurosistema devem representar metade das emissões brutas. 

14%

21%1%

1%
10%

10%

75%

27%

28%

14%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Setor financeiro excl. PSPP Empresas (excl. créditos comerciais) Particulares Exterior excl. PAEF e SMP PAEF Eurosistema



Conselho das Finanças Públicas   Análise da Conta das Administrações Públicas 2016 | 27 

Gráfico 23 – Emissões de Obrigações do Tesouro (mil M€) 

 
Fonte: IGCP e BCE. Cálculos do CFP. | * A projeção de emissões brutas e líquidas de 

Obrigações do Tesouro (OT) considerada em 2017 inclui emissões de MTN, tal como 

na apresentação aos investidores do IGCP de 24 de fevereiro 2017. Assume-se que as 

compras no âmbito do PSPP em 2017 se mantêm iguais à média do 1º. trimestre 2017. 

Dívida total  

A dívida da administração central tem como sector financiador mais relevante o 

exterior, enquanto o sector bancário é o maior credor da administração local e regional. 

No final de 2016 o sector não residente financiava 56,5% da dívida total consolidada da 

administração central, enquanto o sector financeiro, juntamente com os particulares e outros 

subsectores representavam 43,5% do financiamento total (Gráfico 24). Na dívida consolidada 

da administração regional e local, o sector credor com maior preponderância é o financeiro 

(49,9%), notando-se ainda a diminuição do financiamento exterior (9,6%, face a 18,3% em 

2007), enquanto o financiamento por particulares e outros subsectores verificou um aumento 

gradual (de 26,7% em 2007 para 40,5% em 2016). 

Gráfico 24 – Sector financiador da dívida total consolidada da administração central e administração 

regional e local (M€ e % do total) 

Sector financiador da administração central Sector financiador da administração regional e local 

  

Fonte: BdP. Cálculos do CFP. | Nota: a soma das diferentes parcelas pode diferir de 100% devido a efeitos de 

arredondamento. 

 

A dívida total das empresas públicas incluídas nas administrações públicas aumentou 

em 2016, continuando estas últimas a ser o seu principal financiador.18 A dívida das 

empresas incluídas nas administrações públicas aumentou em 2016, depois de uma redução 

gradual registada entre 2013 e 2015 (Gráfico 25). O financiamento da dívida destas entidades 

                                                   
18 Excluindo os créditos comerciais. 
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pelas administrações públicas ganhou maior expressão com o início do PAEF em 2011, e tem 

vindo a aumentar desde então. De assinalar que a substituição de dívida a outros sectores 

por empréstimos e dotações do subsector Estado teve um efeito importante na redução da 

dívida das EPR. Considerando a dívida destas entidades numa ótica consolidada19 observa-

se uma redução de dívida de 365 M€ em 2016 (face a uma redução de 1,5 mil M€ em 2015). 

Quanto à dívida das empresas públicas não incluídas nas administrações públicas, continua 

a observar-se uma trajetória de diminuição desde 2012, com a diminuição das posições de 

todos os sectores com exceção das administrações públicas. 

 

No financiamento da dívida, as empresas incluídas na administração central e na 

administração regional e local recorrem mais a sectores residentes que ao exterior. Na 

administração central, verificou-se uma diminuição do peso do financiamento exterior desde 

2011, tendo este sido em parte substituído por particulares e outros subsectores (Gráfico 25). 

A dívida total das empresas incluídas na administração central interrompeu o movimento 

descendente de 2014 e 2015, estabilizando em 2016. A dívida das empresas da administração 

regional e local também aumentou, contrariando a diminuição verificada em 2015. Neste 

caso, o financiamento por não residentes tem-se mantido constante, sendo o principal 

financiador o sector financeiro. 

Gráfico 25 – Sector financiador da dívida total (não consolidada) das empresas públicas (M€) 

Empresas públicas incluídas nas administrações 

públicas (dívida incluída na dívida de Maastricht) 

Empresas públicas não incluídas nas administrações 

públicas (dívida não incluída na dívida de Maastricht) 

  
Empresas públicas incluídas na administração central 

(dívida incluída na dívida de Maastricht) 
Empresas públicas incluídas na administração 

regional e local (dívida incluída na dívida de 

Maastricht) 

  
Fonte: BdP. Cálculos do CFP.  

                                                   
19 Excluindo a dívida financiada pelas AP. 
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4 COMPARAÇÃO COM OS DOCUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTAL 

4.1 CONTA DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

O défice orçamental das administrações públicas foi inferior ao previsto pelo MF em 

todos os documentos de programação orçamental para 2016. O défice ascendeu a 3807 

M€ traduzindo um desvio favorável de 376 M€ face ao previsto no OE/2016 (2,2% do PIB), 

para o qual contribuiu um encaixe que não estava previsto - decorrente do PERES (588 M€) 

– bem como um nível de cativações superior ao considerado na previsão inicial (com um 

impacto de 0,3% do PIB, tal como assinalado na Caixa 3). 

Gráfico 26 – Défice orçamental das AP em 2016: do esboço do OE/2016 até ao resultado alcançado 

(em M€) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores não ajustados; a estimativa foi 

incluída no relatório da POE/2017 e a execução corresponde ao apuramento efetuado pelo INE. 

Caixa 4 – Evolução das previsões do MF para o saldo orçamental em 2016 

A realização de eleições legislativas em outubro de 2015 (e o consequente início de uma nova legislatura) acarretou 

alterações ao processo orçamental relativo a 2016. Essas alterações abrangeram o calendário do Semestre Europeu de 

coordenação de políticas económicas, uma vez que o Esboço do OE/2016 (cuja data-limite de entrega era 15 de 

outubro de 2015) acabou por ser entregue à Comissão Europeia no dia 22 de janeiro de 2016. Por outro lado, a 

apresentação da POE/2016, cujo limite normal seria 15 de outubro de 2015, teve lugar a 5 de fevereiro de 2016. 

O objetivo do MF para o défice orçamental das administrações públicas em 2016 sofreu diversas revisões. Numa 

primeira fase, passou de 2,6% do PIB no esboço do OE/2016 para 2,2% do PIB no OE/2016 aprovado em março. No 

Programa de Estabilidade 2016-2020 o MF manteve a previsão de 2,2% do PIB mas, no âmbito do relatório do OE/2017, 

apresentou uma estimativa de 2,4% do PIB. Porém, ao contrário do que se verificou nos últimos anos, estas revisões 

não implicaram a aprovação de um orçamento retificativo pela Assembleia da República, que apenas seria exigido caso 

fosse necessário aumentar o total de despesa aprovado na lei do OE/2016, o que não sucedeu. Também não foi 

necessário qualquer acréscimo dos limites de endividamento líquido fixados. 

As previsões para o crescimento do PIB nominal em 2016 foram sucessivamente revistas em baixa pelo MF: 4,0% no 

esboço do OE/2016, 3,8% no OE/2016 e no PE/2016 e 3,2% na estimativa apresentada em outubro de 2016. O facto 

de o crescimento nominal do PIB (3,0%) ter sido inferior ao previsto influencia a leitura dos resultados em percentagem 

do PIB, tornando mais elevado o rácio do défice orçamental. 

No Esboço do OE/2016 (DBP) o MF começou por apontar para um défice orçamental de 2,6% do PIB. Através de carta 

datada de 26 de janeiro de 2016, a Comissão Europeia considerou que o ajustamento estrutural que estava subjacente 

ao Esboço ficava “bem abaixo dos 0,6 p.p. do PIB recomendados pelo Conselho a 14 de julho de 2015”, tendo 

convidado o Governo português a justificar esse insuficiente ajustamento. Em resposta, o Ministério das Finanças 

apresentou no dia 5 de fevereiro de 2016 um conjunto de medidas adicionais com impacto favorável no saldo 

orçamental de 1125 M€. Nesses termos, a Comissão Europeia considerou que o Projeto de Plano Orçamental para 
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2016 já não programava um desvio significativo do ajustamento estrutural recomendado, embora considerando haver 

o risco de incumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

A Lei do OE/2016 foi publicada a 30 de março de 2016 e entrou em vigor no dia seguinte. No respetivo relatório, o 

MF passou a prever um défice orçamental de 2,2% do PIB em 2016, um valor inferior em 0,4 p.p. do PIB (-669 M€) face 

ao previsto no esboço apresentado em janeiro. Para esta revisão em baixa do défice contribuiu uma previsão de receita 

superior em 1471 M€, grande parte da qual na sequência das medidas adicionais entretanto apresentadas. Apesar de 

algumas dessas medidas terem implicado uma contenção de despesa, esta foi revista em alta em 802 M€ face ao DBP, 

dos quais 718 M€ em consumo intermédio. Tal poderá decorrer de um tratamento diferente das cativações orçamentais 

incidentes sobre esta rubrica, que eventualmente terão sido abatidas no âmbito do DBP, ao contrário do que sucedeu 

para efeitos da conta das AP no OE/2016. 

Quadro 8 – Conta das AP para 2016: do esboço do OE/2016 até ao resultado alcançado (em M€) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores não ajustados; as revisões têm por referência o 

documento orçamental imediatamente anterior; os valores relativos ao Esboço do OE/2016 e ao PE/2016 foram calculados 

através do respetivo PIB nominal estimado pelo MF; a Estimativa do MF para 2016 foi incluída no relatório da POE/2017; a 

execução corresponde ao apuramento efetuado pelo INE; n.d. – não disponível. 

No Programa de Estabilidade, apresentado em abril de 2016, o MF manteve o objetivo do défice orçamental em 2,2% 

do PIB. Em termos absolutos, o défice foi ligeiramente revisto em baixa (-108 M€), uma vez que a correção em baixa 

da despesa (-314 M€) foi superior à da receita (-206 M€, afetando tanto a previsão da receita fiscal como a da receita 

não fiscal). No caso particular da despesa, salienta-se a revisão da despesa com juros (-263 M€) e da FBCF (-200 M€). 

Em sentido contrário, a revisão em alta das despesas com pessoal (+314 M€) deverá estar relacionada com o facto de 

o tratamento da CGA em contas nacionais não ter ficado totalmente consistente, mesmo após a correção publicada 

pelo MF na Nota Explicativa sobre a POE/2016. 

No âmbito do relatório da POE/2017, entregue em outubro de 2016, o MF apresentou uma Estimativa de 2,4% do PIB 

para o défice orçamental em 2016, superior aos 2,2% do PIB previstos até essa data mas inferior aos 2,5% do PIB 

estabelecidos na Decisão do Conselho da União Europeia, de 2 de agosto de 2016. Tratou-se assim da primeira revisão 

em alta da previsão do défice orçamental para 2016, tendo o MF passado a estimar uma despesa inferior à prevista no 

PE/2016 (-91 M€) mas também uma receita inferior (-554 M€, sobretudo em impostos indiretos). Note-se que a 

estimativa do MF não teve em conta qualquer encaixe com o PERES.  

(1) (2) (3) (4) (5) (2)-(1) (3)-(2) (4)-(3)

Receita Total 80 136 81 606 81 400 80 846 79 613 1 471 -206 -554

Receita fiscal e contributiva 67 439 68 222 68 216 67 900 67 927 783 -7 -316

Receita fiscal 46 436 46 961 46 863 46 319 46 332 525 -97 -544

Impostos indiretos 27 482 27 758 27 799 27 354 27 258 276 40 -445

Impostos diretos 18 954 19 202 19 065 18 966 19 073 248 -138 -99

Contribuições sociais 21 003 21 262 21 352 21 581 21 595 258 91 228

das quais: efetivas n.d. 16 927 16 942 16 895 16 938 n.d. 15 -46

Receita não fiscal e não contributiva 12 696 13 384 13 184 12 946 11 686 688 -200 -238

da qual: receita de capital n.d. 1 628 1 729 1 805 942 n.d. 101 75

Despesa Total 84 988 85 790 85 475 85 384 83 421 802 -314 -91

Despesa Primária 76 627 77 300 77 249 77 366 75 585 674 -51 117

Consumo intermédio 10 807 11 525 11 513 10 591 10 572 718 -12 -921

Despesas com pessoal 20 283 20 309 20 622 20 704 20 847 26 314 81

Ordenados e salários n.d. 15 106 15 304 14 993 15 128 n.d. 198 -311

Contribuições sociais efetivas n.d. 858 883 1 051 1 062 n.d. 25 168

Contribuições sociais imputadas n.d. 4 345 4 436 4 659 4 657 n.d. 90 224

Prestações sociais 34 684 34 645 34 635 35 113 35 007 -38 -10 478

que não em espécie 31 452 31 355 31 360 31 739 31 715 -98 5 379

em espécie 3 231 3 291 3 276 3 374 3 292 59 -15 99

Subsídios 830 1 132 1 402 1 108 1 042 302 270 -294

FBCF 3 784 3 677 3 477 3 428 2 880 -107 -200 -49

Outras despesas correntes e de capital 6 240 6 012 5 600 6 422 5 238 -227 -412 821

das quais: outras despesas correntes n.d. 5 178 4 722 5 342 4 392 n.d. -456 620

Juros  8 361 8 489 8 226 8 019 7 836 128 -263 -208

Saldo global -4 852 -4 183 -4 076 -4 538 -3 807 669 108 -463

em % do PIB -2,6 -2,2 -2,2 -2,4 -2,1 0,4 0,1 -0,3

Saldo Primário 3 509 4 306 4 151 3 481 4 029 797 -155 -670

Carga fiscal n.d. 63 888 63 805 63 215 63 270 n.d. -83 -590

PIB nominal 186 722 186 327 186 303 185 267 184 931 -395 -25 -1 036

OE/2016 PE/2016 Estimativa

Revisões subjacentes a:2016

ExecuçãoOE/2016 PE/2016
Esboço 

OE/2016
Estimativa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/pt_2016-02-05_co_en1.pdf
http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2016/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/_NotaExplicativa_UTAO-CFP.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11553-2016-INIT/pt/pdf
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O maior contributo para a diminuição do défice em 2016 veio do lado da despesa, ao 

contrário do previsto na generalidade dos documentos de programação orçamental. 

Em todos os documentos de programação orçamental para 2016 estava implícita uma 

melhoria do saldo orçamental das AP face a 2015 assente no aumento da receita e na redução 

da despesa. Contudo, o maior contributo para a diminuição do défice em 2016 veio do lado 

da despesa (83%). Apenas no Esboço do OE/2016 estava previsto um contributo maioritário 

da despesa, mas ainda assim menos expressivo (59%).  

Gráfico 27 – Contributos para a melhoria do défice orçamental das AP face a 2015  

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores não ajustados; o cálculo das 

percentagens tem por base a variação em milhões de euros; a “Execução” corresponde ao apuramento 

efetuado pelo INE.  

O crescimento da receita total das AP (+0,9%) foi cerca de um quarto do previsto pelo 

MF no OE/2016 (+3,4%). O desvio total na receita ascendeu a 1993 M€ equivalente a 1,1 

p.p. do PIB. A contribuir para este resultado estiveram todas as rubricas da receita exceto as 

contribuições sociais que cresceram acima do previsto no OE/2016 (+3,9% vs. +2,3% no 

OE/2016). No conjunto das rubricas que tiveram uma variação nominal abaixo do previsto, 

assinalam-se a divergência na previsão da “outra receita corrente” e da “receita de capital”, 

cujo desvio conjunto representa mais de três quartos do desvio global, dos quais um terço 

refletem o menor volume de ajudas ao investimento provenientes da União Europeia. 

Caixa 5 – Evolução das projeções para o défice orçamental em 2016  

As projeções das diferentes instituições oficiais para o saldo orçamental em 2016 evidenciam a existência de diferenças 

significativas entre os sucessivos exercícios de projeção. Esta evolução reflete, por um lado, as alterações significativas 

do desempenho da economia portuguesa que apresentou uma dinâmica bastante mais positiva no segundo semestre 

(ver Relatório Finanças Públicas: Situação e condicionantes Março de 2017). Mas reflete também a alteração do quadro 

de gestão orçamental que se foi ajustando ao longo do ano, concretizando o compromisso do governo português 

com o cumprimento das regras orçamentais. Apenas após a publicação do OE/2016 todos os previsores passaram a 

realizar projeções do défice em linha ou abaixo do limiar de 3% do PIB. 

Em particular os resultados obtidos do lado da receita fiscal, que se mantiveram ao longo do ano, em termos 

agregados, abaixo das metas orçamentais sustentaram a dúvida sobre a possibilidade de cumprimento dos objetivos 

orçamentais para o saldo que até se manteve até à aplicação de medidas fiscais adicionais não previstas no OE/2016. 

O CFP projetou mesmo uma ligeira deterioração do défice orçamental (+0,1 p.p. do PIB) na sua atualização realizada 

em setembro de 2016 face a março tendo como base essa evolução da receita fiscal. Tendo em conta que o governo 

na estimativa da conta das AP que esteve implícita à elaboração do OE/2017 reviu em alta (+0,2 p.p. do PIB) a sua 

estimativa para o défice, pode-se sustentar que esta perspetiva tinha fundamento factual nos dados conhecidos. 
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Gráfico 28 – Evolução das projeções para o défice orçamental em 2016 (% do PIB) 

 
Fontes: INE (2017) e histórico das projeções das seguintes instituições: CE, CFP, FMI, MF e OCDE. 

A receita fiscal cresceu a metade do ritmo previsto OE/2016 (+1,4% vs. +2,8% no 

OE/2016). Para tal desempenho contribuíram tanto os impostos indiretos (+3,9% vs. +5,8% 

no OE/2016) como os impostos diretos (-1,9% vs. -1,2% no OE2016). Destaque-se, em 

especial, o desvio no IVA e nos IECs com crescimentos homólogos de +2,5% e +10,6%, 

quando o objetivo anual se fixava em +5,1% e +16,1%, respetivamente, confirmando os riscos 

assinalados pelo CFP na análise à POE/2016. Em termos nominais, o desvio total da receita 

fiscal de 2016 face ao objetivo do OE atingiu os 629 M€. Note-se que sem o acréscimo de 

receita proveniente do PERES o desvio na receita fiscal, em termos nominais, seria de 

1 141M€ (0,6 p.p. do PIB). 

Quadro 9 – Desvio da receita fiscal face ao previsto no OE/2016 (em M€ e em %) 

 

Fonte: INE, MF e AT. Cálculos do CFP. | Notas: A desagregação dos impostos indiretos e impostos diretos é da exclusiva 

responsabilidade do CFP, correspondendo ao cálculo em contas nacionais efetuado pelo CFP com base nos dados na 

ótica de caixa da AT. A previsão implícita no OE/2016 resulta de informação obtida junto do MF. A variação da receita 

fiscal em 2016 incorpora a revisão da estimativa para 2015 realizada pelo INE. 

As contribuições sociais cresceram 3,9% face a 2015, 1,6 p.p. acima do previsto no 

OE/2016. Este crescimento situou-se acima do inscrito no OE/2016 (+2,3%) podendo esta 

diferença ser explicada pela evolução do emprego mais positiva do que a prevista no cenário 

macroeconómico subjacente ao orçamento (+1,6%; +0,8% no OE/2016) e pela maior despesa 

com pessoal face ao inicialmente orçamentado (+2,8%; +0,2% no OE/2016). 

Em 2016, a carga fiscal ascendeu a 34,2% do PIB, um valor inferior em 0,1 p.p. ao 

previsto no OE/2016. Para este resultado contribuiu o maior peso das contribuições sociais 

Previsão

Anual
Desvio 

(M€)
Anual

2015/OE

2016

2016 OE/2016 Tvh % Tvh %

RECEITA FISCAL 46 961 46 332 -629 1,4 2,8

Impostos indiretos 27 758 27 258 -500 3,9 5,8

IVA 16 148 15 753 -395 2,5 5,1

IECs 5 360 5 107 -253 10,6 16,1

ISP 3 565 3 411 -154 11,1 16,1

IT 1 595 1 483 -112 9,3 17,6

IABA 200 213 12 12,2 5,7

IMI 1 598 1 507 -91 -0,4 2,7

ISV 674 687 14 17,5 15,2

IMT 643 655 13 15,2 10,3

Outros 3 337 3 549 212 -0,9 -5,3

Impostos diretos 19 202 19 073 -129 -1,9 -1,2

IRS 12 818 12 626 -192 -3,8 -2,4

IRC 5 576 5 673 97 1,1 -0,7

Outros 809 775 -34 11,2 16,1

OE/2016

Administrações Públicas

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL
Variação Homóloga
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efetivas face ao previsto (9,2 % do PIB; 9,1% no OE/2016), mais do que compensado pelo 

menor peso dos impostos indiretos (14,7% do PIB; 14,9% no OE/2016).  

Gráfico 29 – Carga fiscal esperada e verificada em 2016 (em p.p. do PIB) 

 
 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: O PIB utilizado nos cálculos corresponde ao subjacente em cada um 

dos momentos. A previsão da carga fiscal tem por base o PIB previsto no OE/2016. O resultado da carga 

fiscal em 2016 tem subjacente a estimativa mais recente publicada pelo INE para esse ano.   
 

Em termos ajustados, a receita total das AP registou um desvio desfavorável de 3 p.p. 

face ao previsto no OE/2016. Descontando o efeito de medidas temporárias e não 

recorrentes, no montante de 745 M€ repartidas entre receita corrente (443 M€) e receita de 

capital (302 M€), a receita ajustada das AP estabilizou face ao ano anterior, o que compara 

com um crescimento de 3,1% previsto no OE/2016. Para este desempenho destaca-se o 

comportamento da receita não fiscal e não contributiva (em particular a “outra receita 

corrente”) a justificar três quartos do desvio da receita. O restante deve-se à receita fiscal e 

contributiva, cujo contributo para este desvio só não é maior pelo facto de a receita com 

contribuições sociais ter excedido o previsto no OE/2016. 

Gráfico 30 – Comparação da variação anual face à variação implícita no OE/2016 (em M€) 

Receita  Despesa  

 

 

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

temporárias e não recorrentes conforme se detalha no Quadro 14, em anexo. 

A despesa das administrações públicas ficou 2369 M€ abaixo do previsto no OE/2016. 

Para este desvio favorável contribuíram a despesa corrente primária (-929 M€), a despesa de 

capital (-786 M€) e os juros (-653 M€). Confirmando o referido no Relatório do CFP sobre a 

evolução orçamental até ao final do 3.º trimestre de 2016, verificaram-se desvios favoráveis 

na despesa com consumo intermédio, subsídios, FBCF e juros, atenuados por desvios 

desfavoráveis nas despesas com pessoal e nas prestações sociais (ver Quadro e Gráfico 

acima). 
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O consumo intermédio das administrações públicas ficou muito aquém do previsto no 

OE/2016, sobretudo devido à gestão dos cativos. Esta rubrica registou um desvio favorável 

de 953 M€, admitindo-se que a maior parte seja justificada pelo elevado montante de 

cativações permanentes.20,21 Outros fatores explicativos decorrem de a despesa com PPP ter 

ficado cerca de 170 M€ abaixo do previsto no OE/2016 e de a execução da transferência de 

fundos comunitários para a subconcessionária Transmontana (164 M€) ter sido contabilizada 

como “outra despesa de capital”, embora no OE/2016 a respetiva dotação tenha sido refletida 

em consumo intermédio. 

Quadro 10  – Conta das administrações públicas: desvios face ao OE/2016 (em M€) 

 

Fonte: INE. Ministério das Finanças. | Notas: valores não ajustados; a execução corresponde ao apuramento efetuado pelo 

INE; o desvio verificado na “outra despesa corrente” face ao previsto no OE/2016 resulta de a dotação provisional (502 

M€) ter sido inicialmente foi imputada naquela rubrica. 

                                                   
20 Em contabilidade pública, os cativos finais incidentes sobre a aquisição de bens e serviços ascenderam a 477 M€ 

(ver Caixa 3). Em contas nacionais, uma parte da reserva orçamental foi imputada na dotação de consumo 

intermédio (195,7 M€). A utilização desta reserva ascendeu a 202 M€, desconhecendo-se as rubricas de despesa 

que foram reforçadas (a DGO informou que os dados finais ainda não foram apurados).  

21 Esse desvio teria sido ainda mais favorável se o consumo intermédio da administração local não tivesse ficado 

253 M€ acima do valor previsto no OE/2016. 

2015

Receita Total 78 913 81 606 79 613 2 693 700 3,4 0,9 -1 993

Receita corrente 77 607 79 978 78 672 2 371 1 064 3,1 1,4 -1 307

Receita fiscal 45 672 46 961 46 332 1 289 660 2,8 1,4 -629

Impostos indiretos 26 234 27 758 27 258 1 525 1 025 5,8 3,9 -500

Impostos diretos 19 438 19 202 19 073 -236 -365 -1,2 -1,9 -129

Contribuições sociais 20 775 21 262 21 595 486 820 2,3 3,9 334

das quais: efetivas 16 202 16 927 16 938 725 736 4,5 4,5 11

Vendas e outras receitas correntes 11 161 11 756 10 744 595 -416 5,3 -3,7 -1 012

Venda de bens e serviços 6 636 6 874 6 742 237 106 3,6 1,6 -131

Outra receita corrente 4 524 4 882 4 002 358 -522 7,9 -11,5 -881

Receita de capital 1 306 1 628 942 322 -364 24,7 -27,9 -686

Despesa Total 86 739 85 790 83 421 -950 -3 319 -1,1 -3,8 -2 369

Despesa Primária 78 548 77 300 75 585 -1 248 -2 963 -1,6 -3,8 -1 716

Despesa corrente primária 70 847 72 788 71 859 1 942 1 012 2,7 1,4 -929

Consumo intermédio 10 272 11 525 10 572 1 253 300 12,2 2,9 -953

Despesas com pessoal 20 273 20 309 20 847 36 574 0,2 2,8 538

Ordenados e salários 14 712 15 106 15 128 393 415 2,7 2,8 22

Contribuições sociais efetivas 986 858 1 062 -128 76 -13,0 7,7 204

Contribuições sociais imputadas 4 574 4 345 4 657 -229 83 -5,0 1,8 312

Prestações sociais 34 637 34 645 35 007 8 369 0,0 1,1 361

em espécie 3 317 3 291 3 292 -26 -25 -0,8 -0,7 1

Subsídios 1 110 1 132 1 042 21 -69 1,9 -6,2 -90

Outra despesa corrente 4 554 5 178 4 392 624 -162 13,7 -3,6 -786

Despesa de capital 7 701 4 512 3 726 -3 189 -3 975 -41,4 -51,6 -786

FBCF 4 049 3 677 2 880 -372 -1 170 -9,2 -28,9 -797

Outras despesas de capital 3 652 835 846 -2 817 -2 806 -77,1 -76,8 11

Juros  8 191 8 489 7 836 298 -355 3,6 -4,3 -653

Saldo global -7 826 -4 183 -3 807 3 643 4 019 376

em % do PIB -4,4 -2,2 -2,1 2,1 2,3 0,2

Saldo Primário 365 4 306 4 029 3 941 3 663 -277

Carga fiscal 61 874 63 888 63 270 2 014 1 396 3,3 2,3 -618

PIB nominal 179 504 186 327 184 931 6 823 5 427 3,8 3,0 -1 396

2015/16 2015/16

Variação (em M€) Variação (em %) Desvios 

face ao 

OE/2016 
implícita no 

OE/2016

implícita no 

OE/2016
Execução OE/2016 Execução

2016
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A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) ficou significativamente abaixo da previsão 

inicial. Em 2015 o crescimento da FBCF foi menor que o previsto no orçamento inicial (-323 

M€). Em 2016 a redução da FBCF acabou por ser bastante mais acentuada que a subjacente 

ao OE/2016, apurando-se um desvio ainda mais expressivo (-797 M€). Recorde-se que na 

previsão inicial para 2016 foi considerado um impacto orçamental de 315 M€ na FBCF e de 

252 M€ na receita de capital (correspondente a uma taxa de comparticipação de 80% em 

projetos cofinanciados), decorrente da intenção de aceleração/antecipação da execução de 

fundos europeus integrados no Portugal 2020.  

A despesa com juros diminuiu 4,3% face a 2015, embora no OE/2016 estivesse implícito 

um aumento de 3,6%. À semelhança do que sucedeu em 2015, a despesa com juros 

apresentou um desvio favorável de 653 M€ face à previsão inicial (em 2015 o desvio tinha 

ascendido 695 M€). Apesar de ter sido sucessivamente revista em baixa no PE/2016 e na 

estimativa de outubro passado, a despesa com juros acabou por ser inferior ao previsto em 

todos os documentos de programação orçamental para 2016. Deste modo, esta rubrica 

voltou a ser uma das que mais contribuíram para que a despesa total tenha ficado abaixo do 

previsto. 

O desvio favorável registado na “outra despesa corrente” está em grande parte 

influenciado pela imputação da dotação provisional. Para o desvio de 786 M€ contribuiu 

o facto de a dotação provisional (502 M€) ter sido integralmente refletida nesta rubrica. Ao 

longo do ano, aquele montante foi reafectado a outras rubricas, em função das necessidades 

entretanto identificadas (ver Caixa 3). Sem esse efeito, a “outra despesa corrente” apresentou 

um desvio favorável de 284 M€, dos quais 83 M€ resultam do facto de a contribuição 

financeira para a União Europeia ter sido inferior ao montante que estava previsto no 

OE/2016. 

As despesas com pessoal foram superiores ao previsto no OE/2016, apesar de os 

ordenados e salários terem ficado relativamente em linha. As despesas com pessoal 

registaram um desvio desfavorável de 538 M€, quase integralmente justificado pela evolução 

das contribuições sociais, uma vez que a despesa com ordenados e salários ficou 

praticamente em linha com a previsão inicial. Na sequência da progressiva reposição salarial 

ao longo do ano de 2016, a taxa de variação homóloga acumulada dos ordenados e salários 

foi aumentando gradualmente até fixar-se num valor (2,8%) próximo do previsto no OE/2016 

(+2,7%) – ver Gráfico abaixo. Já no âmbito das contribuições sociais efetivas e imputadas 

apura-se um desvio desfavorável de 516 M€ que, tal como referido pelo CFP em relatórios 

anteriores, prende-se com um problema de subestimação no OE/2016, que persistiu no 

PE/2016 e apenas foi corrigido na estimativa apresentada pelo MF em outubro passado. 
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Gráfico 31 – Variação das despesas com pessoal em 2016, desagregada por componente  

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Nota: a Estimativa (out/16) foi incluída no 

relatório da POE/2017. 

A despesa com prestações sociais ficou 361 M€ acima do valor previsto no OE/2016. 

Este desvio desfavorável é integralmente justificado pelas prestações sociais em dinheiro, 

uma vez que as prestações em espécie ficaram em linha com a previsão inicial. Embora no 

OE/2016 estivesse implícito um ligeiro aumento das prestações sociais em dinheiro (+0,1%), 

estas cresceram 1,3% face a 2015.22 Esta divergência decorre de problemas com o tratamento 

da CGA em contas nacionais no âmbito do OE/2016, que afetaram as prestações sociais da 

administração central (embora sem impacto no saldo orçamental das AP, segundo 

informação prestada pelo MF). Note-se que a despesa com prestações sociais em dinheiro 

das AP ficou em linha com a estimativa apresentada pelo MF em outubro passado, altura em 

que esta rubrica foi revista em alta em 384 M€. 

4.2 DÍVIDA PÚBLICA  

A previsão para o rácio da dívida pública na ótica de Maastricht em 2016 sofreu 

alterações ao longo do ano decorrido. No OE/2016, a previsão do MF apontava para uma 

diminuição para 127,7% do PIB em 2016, 1,1 p.p. abaixo da estimativa de 128,8% então para 

2015. 23 No PE/2016 a previsão foi revista em baixa para 124,8%, na sequência da projeção 

de um menor stock de dívida para o final do ano. A estimativa apresentada no OE/2017 

reverteu esta revisão em baixa, apontando para que o rácio atingisse 129,7%, esperando-se 

então um maior stock de dívida pública e um PIB nominal ligeiramente inferior face ao 

previsto no PE/2016. 

                                                   
22 Este crescimento não foi superior porque, por um lado, a redução da despesa com prestações de desemprego 

e apoio ao emprego (-14,3%) foi superior à projetada no OE/2016 (-7,0%) e porque, por outro lado, verificaram-se 

aumentos inferiores ao previsto nas seguintes prestações sociais: (i) Rendimento Social de Inserção (+16,5% vs. 

+23,6%); (ii) Abono de família (+2,5% vs. +8,7%); e (iii) Complemento Solidário para Idosos (+6,6% vs. +10,3%).  

23 O rácio ficou 0,2 p.p. do PIB acima desta estimativa uma vez que o passivo da entidade residual Banif, S.A. (295 

M€) foi entretanto incluído na dívida das administrações públicas.  
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Gráfico 32 – Previsões para a dívida pública e PIB nominal em 2016 (em % do PIB e M€) 

 

Fonte: INE e Ministério das Finanças. | Cálculos do CFP. 

A dívida na ótica de Maastricht, em percentagem do PIB, foi superior às previsões do 

MF. A dívida pública aumentou de 129% do PIB para 130,4% em 2016, um valor superior em 

0,7 p.p. à mais recente estimativa do MF. O rácio verificado no final de 2016 excedeu as 

previsões efetuadas no âmbito do OE/2016 e do PE/2016, respetivamente em 2,7 p.p. do PIB 

e em 5,6 p.p. do PIB.  

4.3 QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL 

A despesa sujeita ao limite do QPPO aumentou 1516 M€ face a 2015. Esse aumento da 

despesa efetiva da administração central coberta por receitas gerais está em grande parte 

influenciado por dois fatores distintos. Por um lado, é justificado pela reversão total da 

redução remuneratória em 2016, com um impacto estimado pelo MF em 447 M€. Por outro 

lado, algumas receitas consignadas passaram entretanto a ser classificadas como receitas 

gerais, destacando-se a contribuição do serviço rodoviário com um impacto de 459 M€ na 

despesa financiada por receitas gerais do programa orçamental Planeamento e 

Infraestruturas em 2016.24 

                                                   
24 Considerando o montante daquela contribuição que foi contabilizado como receita geral pela Infraestruturas de 

Portugal. 
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Quadro 11 – Limites para 2016 da despesa sujeita ao QPPO: variação anual e desvios (em M€) 

 

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: valores em contabilidade pública, relativos à despesa da 

administração central com cobertura em receitas gerais; do total da dotação centralizada destinada ao financiamento da 

reversão remuneratória (447 M€) foram utilizados 338 M€, tendo ficado por utilizar 109 M€ no P004; a coluna “OE/2016” 

apresenta os limites para 2016 aprovados pela Lei n.º 7-C/2016, de 31 de março, data de entrada em vigor do OE/2016. 

Em 2016, a despesa sujeita ao limite do QPPO ficou abaixo do valor aprovado pela Lei 

n.º 7-C/2016, de 31 de março. De acordo com os dados provisórios de 2016, a despesa 

efetiva da administração central com cobertura em receitas gerais totalizou 47 413 M€. Este 

valor fica 990 M€ abaixo do limite estabelecido pela referida Lei e mantido no PE/2016.25 

Porém, este desvio favorável está sobredimensionado devido a uma contabilização incorreta 

por parte da RTP e da Infraestruturas de Portugal (IP). Esta última classificou uma parte da 

contribuição do serviço rodoviário como receita própria, enquanto a RTP classificou 

integralmente a contribuição sobre o audiovisual como receita própria. Caso estas tivessem 

sido classificadas como receitas gerais e tivessem financiado despesa, o desvio favorável seria 

de 651 M€, com origem sobretudo nos programas do Ministério das Finanças (-475 M€, dos 

quais 167 M€ relativos à gestão da dívida pública).  

                                                   
25 A despesa do conjunto dos programas “Órgãos de Soberania”, “Solidariedade, Emprego e Segurança Social” e 

”Economia” excedeu o respetivo limite em 56 M€. De acordo com a DGO, alguns desses casos podem dever-se ao 

facto de a lei que aprovou o QPPO para o período 2016-2019 não ter incorporado as alterações à proposta de lei 

do OE/2016, aprovadas pela Assembleia da República. 

2015

Provisional Centralizada

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6) (6)-(1) (6)-(5)

1. SOBERANIA 4 359 4 571 3 0 4 575 4 364 5 -211

P001 Órgãos de soberania 3 121 3 159 0 0 3 160 3 167 46 8

P002 Governação 96 110 110 99 3 -11

P003 Representação externa 279 285 285 267 -12 -18

P008 Justiça 772 742 742 739 -33 -3

P009 Cultura 91 275 3 0 278 91 0 -186

2. SEGURANÇA 3 251 3 335 3 335 3 243 -8 -92

P006 Defesa 1 639 1 722 1 722 1 635 -4 -87

P007 Segurança interna 1 612 1 613 1 613 1 608 -4 -4

3. SOCIAL 28 149 28 035 382 338 28 755 28 725 576 -30

P010 Ciência e ensino superior 1 395 1 397 0 44 1 441 1 415 20 -26

P011 Ensino básico e sec e adm escolar 5 265 5 081 262 179 5 522 5 510 245 -12

P012 Solidariedade, emprego e seg social 13 589 13 586 13 586 13 601 12 15

P013 Saúde 7 901 7 971 120 115 8 206 8 200 299 -6

4. ECONÓMICA 10 139 12 462 -385 -338 11 739 11 081 942 -658

P004 Finanças e administração pública 2 507 3 541 -502 -338 2 701 2 393 -114 -308

P005 Gestão da dívida pública 7 092 7 546 7 546 7 379 287 -167

P014 Planeamento e Infraestruturas 33 762 15 778 614 581 -164

P015 Economia 106 202 202 236 130 34

P016 Ambiente 72 80 80 62 -10 -18

P017 Agricultura, florestas e Desenv. Rural 298 295 101 396 368 70 -28

P018 Mar 31 36 36 28 -3 -8

5. TOTAL (1+2+3+4) 45 897 48 403 0 0 48 403 47 413 1 516 -990

Programa
Execução

2016

OE 2016
OE 2016 

reafetado

Desvio face 

ao 

OE/2016 

reafetado

Variação 

2015/16Execução 

provisória

Reafetação da dotação:
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ANEXOS 

Quadro 12 – Dinâmica da dívida (p.p. do PIB) 

 
Fonte: INE e Banco de Portugal. Cálculos do CFP. | Nota: A explicação detalhada para a decomposição da variação 

no rácio da dívida usada neste quadro encontra-se na Caixa 3 do Apontamento do CFP sobre Dívida Pública. 

Quadro 13 – Ajustamento de passagem entre óticas contabilísticas  

(% do PIB no período) 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP | Nota: (*) Ajustamento temporal. Os ajustamentos de sinal positivo/negativo 

originam um défice em contas nacionais inferior/superior ao obtido na ótica da contabilidade pública. 

2012 2013 2014 2015 2016 2007/11 2012/16

Dívida Pública (% do PIB) 126,2 129,0 130,6 129,0 130,4 42,2 19,0

Variação da dívida (em p.p. do PIB) 14,8 2,8 1,6 -1,6 1,4 42,2 19,0

Saldo primário 0,8 0,0 2,3 -0,2 -2,2 18,9 0,7

Efeito dinâmico (bola de neve) 10,0 3,5 2,8 -0,1 0,5 12,7 16,6

- efeito juros 4,9 4,9 4,9 4,6 4,2 16,3 23,4

- efeito crescimento 5,1 -1,4 -2,1 -4,7 -3,8 -3,6 -6,8

Ajust. défice-dívida 4,0 -0,6 -3,5 -1,3 3,1 10,6 1,7

Variação Acum.

2015 2016

(1) Saldo em Contabilidade Pública -2,8 -2,4

Administração Central e Segurança Social -3,0 -2,7

Administração Regional e Local 0,2 0,3

(2) Ajustamentos de passagem à Contabilidade Nacional -1,6 0,4

Diferenças de universo -0,1 0,0

Especialização do exercício (Ajustamento Caixa-Compromissos) 1,5 1,3

               Impostos e contribuições sociais * 0,1 -0,1

               Dif. entre juros pagos e devidos -0,3 0,0

               Outros desfasamentos temporais (dos quais) 1,8 1,4

Ajustamento caixa-compromissos CGA e SNS -0,2 0,0

Ajustamento de especialização às empresas públicas reclassificadas (das quais) 1,9 1,6

Dotação de Cap. em Entid. Públicas Reclassificadas da Adm. Central 1,6 1,2

Outros ajustamentos (dos quais) -3,0 -0,9

Injeções de capital  (das quais) -3,0 -1,4

Dotação de Cap. em Entid. Públicas Reclassificadas da Adm. Central -1,6 -1,2

               Fundos de pensões 0,2 0,2
(3) = (1)+(2) Saldo em Contabilidade Nacional -4,4 -2,1

Ano

http://www.cfp.pt/publications/apontamento-sobre-divida-publica/#.VS_3t_nF98E
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Quadro 14 – Medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais (% do PIB) 

 
Fonte: MF, INE. Cálculos CFP. | Nota: Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem 

do PIB devido a arredondamentos. Os valores podem vir a sofrer alterações caso a disponibilização de nova informação 

assim o justifique. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais (impacto no saldo) -2,6 -0,2 -0,1 0,3 -3,6 -1,3 0,4

Receita 0,0 0,5 0,3 0,8 0,1 0,4

RERD (2013) / PERES (2016) 0,8 0,2

IVA 0,1 0,0

Outros Imp. Ind. 0,1 0,0

IRS; IRC 0,4 0,2

IMI; IMT 0,0

Segurança social 0,1 0,0

Devolução parcial das Prepaid Margins 0,2

Receita de repatriamento de capitais 0,0 0,2

Sobretaxa em sede de IRS 0,5 0,1

Contribuição para o Fundo Único de Resolução 0,1

Despesa 1,3 0,3 0,3 0,4 3,6 1,4 0,0

Apoio ao Sistema Bancário 1,3 0,3 0,5 0,4 2,9 1,4

Capitalização Novo Banco 2,8

Capitalização BANIF 0,4 1,3

Capitalização BANIF (aquisição ativos OITANTE) 0,1

Capitalização BPP 0,3

Capitalização BPN 1,0 0,3 0,1 0,1

CGD 0,4

Assunções de Dívida 0,7

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

Pagamentos one-off  à União Europeia 0,1 0,1 0,0

Entrega de Aeronaves F-16 à Roménia -0,1

Fatores especiais (despesa) 1,4 0,3

Entrega de submarinos 0,5

Reclassificação de PPP 0,4 0,1

Registo dívida Gov. Regional da Madeira 0,5

Operações Madeira (Sesaram e reclassificação Via Madeira) 0,2

Dívidas de contratos-programa e a clubes de futebol na RA Madeira 0,1
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

Abreviaturas Significado 

AC Administração Central 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

AdC Agência para o Desenvolvimento e Coesão 

AL Administração Local 

AP Administrações Públicas 

ARL Administração Regional e Local  

 AT Autoridade Tributária 

Banif Banco Internacional do Funchal 

BdP Banco de Portugal 

BCE Banco Central Europeu 

CARRIS Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 

CES Contribuição Extraordinária de Solidariedade 

CFP Conselho das Finanças Públicas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CSI Complemento Solidário para Idosos 

DGAEP Direção-Geral da Administração e do Emprego Público  

 DGO Direção-Geral do Orçamento 

EPR Entidades Públicas Reclassificadas 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FEAGA Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEEF Fundo Europeu de Estabilização Financeira 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FSS Fundos de Segurança Social  

 FUR Fundo Único de Resolução 

IABA Imposto sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas 

IAPMEI IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P 

e Inovação, I. P., IEC Impostos Especiais sobre o Consumo 

IGCP Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública  

IMI Imposto Municipal sobre Imóveis 

IMT Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IFAP Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 

IGFSS Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

ISV Imposto sobre Veículos 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

M€ Milhões de Euros 

MF Ministério das Finanças 

OE Orçamento do Estado 

OMP Objetivo de Médio Prazo 

OT Obrigações do Tesouro 

PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira 

PDE Procedimento por Défices Excessivos 

PE Programa de Estabilidade 

PERES Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado 

PIB Produto Interno Bruto 

POE Proposta de Orçamento do Estado 

p.p. Pontos percentuais 

PPP Parcerias Público Privadas 

PSPP Public Sector Purchase Programme 

QPPO Quadro Plurianual de Programação Orçamental 

RA Regiões Autónomas 

RAA Região Autónoma dos Açores  

 RAM Região Autónoma da Madeira  
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Abreviaturas Significado 

RERD Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social  

 RSI Rendimento Social de Inserção 

SMP Securities Markets Programme 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

STCP Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

UE União Europeia 

VHA Variação Homóloga Acumulada 

 

PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

Banco de Portugal (2017 a), Boletim Estatístico – abril de 2017 

Banco de Portugal (2017 b), BPstat | Estatísticas online 

DGAEP (2017), Síntese estatística do emprego público - 4.º trimestre de 2016 

DGO (2017), Síntese de execução mensal de janeiro de 2017 

IGCP (2017), Estatísticas online 

INE (2017 a), Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional, 4.º trimestre de 2016 

INE (2017 b), Procedimento dos Défices Excessivos (1.ª Notificação de 2017) 
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