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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 
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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 11de maio 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
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APRECIAÇÃO GLOBAL 

Os objetivos expressos no Programa de Estabilidade 2017-2021 (PE/2017) apontam para uma 

trajetória de consolidação orçamental gradual e contínua, perspetivando uma melhoria 

expressiva do saldo orçamental e uma redução apreciável do rácio da dívida pública nos 

próximos quatro anos. Estes objetivos afiguram-se adequados para a economia portuguesa 

e estão de acordo com as regras orçamentais nacionais e europeias, excetuando apenas o 

esforço orçamental em 2017, ano em que a melhoria prevista no saldo estrutural é inferior 

ao requerido pela lei de enquadramento orçamental e pelo Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. 

A redução prevista do rácio da dívida pública merece destaque, sendo essencial para a 

melhoria da perceção e notação de risco da República e para a melhoria estável das 

condições de financiamento da economia. A estratégia de redução desse rácio, que totaliza 

21 p.p. do PIB em quatro anos, assenta na acumulação de excedentes primários (18,5 p.p. do 

PIB) e numa conjuntura económica favorável: o contributo do crescimento económico mais 

do que compensa o efeito desfavorável proveniente dos juros, implicando um efeito 

dinâmico favorável equivalente a 1,7 p.p. do PIB. 

O programa prevê a melhoria cumulativa do saldo orçamental em 3,3 p.p. do PIB entre 2016 

e 2021 (equivalente a € 6405 milhões no saldo ajustado). De acordo com o PE/2017, a 

evolução da economia e das variáveis orçamentais na ausência de novas medidas de política 

(ou seja, o efeito do cenário de políticas invariantes) seria suficiente só por si para assegurar 

a eliminação do défice orçamental e atingir um ligeiro excedente em 2021. 

Efetivamente, o maior contributo para a melhoria de 5197 M€ (equivalente a 2,6 p.p. do PIB) 

no saldo ajustado entre 2017 e 2021 provém do efeito esperado do cenário de políticas 

invariantes (3647 M€), representando 70% dessa variação, enquanto o efeito direto das 

medidas de política explica apenas um quarto da evolução positiva esperada (1337 M€). 

A melhoria prevista para o saldo depende, assim, crucialmente da evolução macroeconómica 

e da correta antecipação da dinâmica de evolução das variáveis orçamentais no cenário de 

políticas invariantes. Quanto à evolução macroeconómica, recordam-se aqui as observações 

do CFP no seu Parecer de 18 de abril de 2017 relativo ao cenário macroeconómico subjacente 

ao PE/17, que se mantêm pertinentes face ao conjunto do Programa:   

Cruciais para a avaliação da coerência do cenário serão, em particular, as medidas 

relativas à política fiscal e outras que contribuam para fundamentar as alterações de 

comportamento dos agentes económicos implícitas nas decisões de consumo e de 

investimento subjacentes ao cenário do PE/2017. A evolução prevista nesse cenário é a 

mais adequada ao crescimento sustentado da economia portuguesa, mas a experiência 

mostra que nem a abundância de financiamento, nem um enquadramento externo 

favorável, são condições suficientes para garantir a sua concretização. O 

redireccionamento do investimento para os sectores transacionáveis e o estímulo à 

poupança das famílias e das empresas são condições necessárias para que se concretize 

essa alteração na composição do crescimento, mas supõem medidas que os incentivem.  
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Excluindo o possível efeito de tais medidas, existem riscos assinaláveis no que toca à 

composição do crescimento económico previsto no PE/2017 para o período 2018-2021. 

Em particular, a manutenção do ritmo de crescimento do consumo privado em volume 

(em 1,6%) ao longo de todo o período dificilmente será coerente com a redução 

continuada da taxa de desemprego e a aceleração da remuneração média por 

trabalhador. Admitindo como plausível a evolução do deflator do consumo privado, a 

estabilização do crescimento real desta variável implica também a estabilização do seu 

crescimento nominal em torno de 3,3% no horizonte em análise. Dado o contexto de 

aceleração do rendimento disponível e tendo em conta o comportamento histórico dos 

agentes económicos, o risco de um crescimento mais acentuado do consumo privado 

não pode ser ignorado, decorrendo daí impactos desfavoráveis nas exportações e 

importações, assim como no direcionamento do investimento privado.  

[…] 

A FBCF é uma variável chave do cenário, não só pelo seu nível, mas também pelo seu 

direcionamento e pela forma como é financiado. Das medidas que o influenciem 

depende também a evolução das exportações e das importações. A previsão para as 

exportações tem implícitos ganhos de quota de mercado ao longo de todo o período 

em análise. Ainda que a previsão contemple um crescimento da produtividade aparente 

do trabalho superior ao das remunerações por trabalhador em termos reais, não é 

inequívoco que tal constitua uma base suficiente para esses ganhos continuados. 

Quanto às importações, a previsão de manutenção do seu crescimento ao nível de 2017 

está ligada com a da moderação do consumo privado e da própria composição da FBCF. 

As medidas de política orçamental merecem duas observações: embora se concentrem 

sobretudo na despesa, mais de quatro quintos das medidas de redução da despesa (1367 

M€) resulta de ganhos de eficiência, que dependem de medidas não especificadas que 

apenas apontam as metas a atingir. Exemplos relevantes deste tipo são os congelamentos 

nominais do consumo intermédio e de outra despesa corrente, que correspondem a 

1305  M€. 

Em conclusão, o PE/2017 consagra objetivos económicos e orçamentais adequados à 

sustentabilidade do crescimento económico e das finanças públicas portuguesas, mas não 

explicita suficientemente a estratégia e as medidas de política económica e orçamental 

indispensáveis à sua concretização. A ausência dessa explicitação tem sido uma característica 

habitual dos Programas de Estabilidade apresentados por Portugal, mas desperdiça o papel 

que deveriam desempenhar no enquadramento da tomada de decisões de que depende a 

credibilização dos objetivos definidos e a capacidade de os atingir.    
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1 INTRODUÇÃO 

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

2017-2021 (PE/2017), enviado à Assembleia da República em 13 de Abril de 2017. O CFP 

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

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

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

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

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

CFP n.º 1/2017. 

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

da análise e a estrutura do documento. O segundo capítulo apresenta a trajetória prevista no 

PE/2017 para os saldos orçamentais, compara-a com a previsão da edição anterior, avalia o 

ritmo de ajustamento estrutural e verifica se as metas traçadas para os saldos observado e 

estrutural bem como para a variação da dívida respeitam, no período 2017-2021, as regras 

que enquadram a política orçamental portuguesa. No terceiro capítulo procede-se à análise 

da coerência entre o cenário de políticas invariantes e o cenário constante do Programa de 

Estabilidade, tendo em conta as medidas de política orçamental comunicadas ao CFP, e ainda 

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

projeções e previsões apresentadas neste Programa. No quarto e último capítulo faz-se uma 

apreciação do Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO) integrado no PE/2017. 

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

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

onde for relevante para uma melhor avaliação do esforço de consolidação orçamental, esse 

ajustamento é devidamente assinalado no texto.  

A elaboração deste relatório beneficiou de informação e esclarecimentos adicionais 

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

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

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

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

A última informação incorporada, que responde parcialmente a pedidos de esclarecimento 

efetuados pelo CFP em 26 de abril, foi recebida do MF na tarde do dia 11 de maio. Esta 

informação incluiu uma previsão da conta das AP sem medidas de política diferente da que 

foi inicialmente comunicada em 18 de abril. A coerência das previsões orçamentais do PE só 

pode ser analisada tendo como base esta informação, normalmente objeto de troca de 

informação técnica em reunião com o MF que pela primeira vez não foi possível realizar. Por 

esta razão a análise apresentada neste relatório incide sobre o quadriénio 2018-21, não tendo 

sido possível validar a coerência das previsões orçamentais para 2017 subjacentes ao PE. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=104904&ACT_TP=PEC
http://www.cfp.pt/publications/previsoes-macroeconomicas-subjacentes-ao-programa-de-estabilidade-2017-2021/
http://www.cfp.pt/publications/previsoes-macroeconomicas-subjacentes-ao-programa-de-estabilidade-2017-2021/
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2 AVALIAÇÃO DO AJUSTAMENTO ORÇAMENTAL E DO 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS ENTRE 2017 E 2021 

De acordo com o PE/2017, “O défice de 2% do PIB alcançado em 2016 (…) e a trajetória sustentável 

deste indicador no horizonte de projeção (…) criam as condições necessárias e suficientes para que 

Portugal saia do encerramento do Procedimento por Défices Excessivos (PDE)”. A confirmar-se esse 

cenário, a partir de 2017, a avaliação da situação das finanças públicas de Portugal passará a ser 

efetuada ao abrigo da vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).1 As 

principais regras orçamentais aplicáveis nessas circunstâncias são, resumidamente, as seguintes: 1) 

Manutenção do saldo orçamental abaixo de 3% do PIB. 2) Garantia de convergência do saldo 

estrutural em direção ao Objetivo de Médio Prazo (OMP) fixado em+0,25% do PIB. Até atingir o 

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

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

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

e um hiato do produto situado no intervalo [-1,5; 1,5]. 3) Com o encerramento do PDE, iniciar-se-á 

um período transitório de três anos até começar a aplicar-se a regra de correção do excesso de 

dívida ao ritmo de 5% ao ano. Durante esse período (2017-19), Portugal deverá fazer progressos 

suficientes com vista à redução do rácio da dívida. Esses progressos serão avaliados anualmente, 

tanto “ex-ante” como “ex-post”, comparando-os com um ajustamento estrutural linear mínimo 

(MLSA),2 que tem em conta o efeito do ciclo económico e o padrão de referência para a redução da 

dívida.  

A análise do presente capítulo, geralmente efetuada em termos não ajustados, faz, contudo, 

referência ao impacto das medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais. Estes 

podem ser consultadas no Quadro 8 em anexo e nalguns casos diferem dos que estão subjacentes 

às contas apresentadas pelo Ministério das Finanças no PE/2017. Note-se que, no que se refere 

ao saldo estrutural, o próprio conceito exclui estas medidas. 

2.1 SALDOS ORÇAMENTAIS  

 

O PE/2017 projeta uma trajetória de melhoria progressiva do saldo orçamental, 

prevendo um défice de 1,5% do PIB no corrente ano e excedentes orçamentais a partir 

de 2020. O défice orçamental deverá baixar de 2,0% em 20163 para 1,5% do PIB em 2017 

(redução de 0,5 p.p. do PIB). Prevê-se uma melhoria idêntica em 2018 e uma intensificação a 

partir de 2019 e até final do horizonte temporal do programa, atingindo uma redução 

acumulada de 3,3 p.p. do PIB. Para 2021, o MF prevê um excedente orçamental de 1,3% do 

PIB, para o que releva a receita extraordinária associada ao recebimento de 948 M€ referente 

às prepaid margins de empréstimos do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) 

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

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

2 Minimum Linear Structural Adjustment, em inglês. 

3 O valor do défice orçamental para 2016 foi revisto em baixa pelo INE em 12 de abril após a publicação do Relatório 

n.º 3/2017 -“Análise da Conta das Administrações Públicas 2016”, do CFP, passando a ser de 2,0% do PIB ao invés 

dos 2,1% anteriormente estimados pela autoridade estatística nacional. A revisão do INE teve por base a deteção 

de “(…) um erro na apropriação da informação relativa à Administração Local [AL] com impacto significativo na 

necessidade de financiamento das AP”. A sua correção implicou, nomeadamente, menores despesas de 

investimento (FBCF) por parte da AL do que o inicialmente estimado resultando daqui um menor défice orçamental 

das AP (84,9 M€), passando a ser de -3722,4 M€. Esta revisão teve igualmente impacto no saldo do subsector da 

AL, que passa a ser de 617 M€. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=290540072&DESTAQUESmodo=2
http://www.cfp.pt/publications/analise-da-conta-das-administracoes-publicas-2016/#.WPdttz6GOUl
http://www.cfp.pt/publications/analise-da-conta-das-administracoes-publicas-2016/#.WPdttz6GOUl
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contraídos no âmbito do PAEF, que representa 0,4 p.p. do PIB previsto (sem esta medida não 

recorrente, o excedente seria de 0,9% do PIB naquele ano). 

 
Gráfico 1 – Saldo das AP, observado e projetado no PE/2017  

(% do PIB) 

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

temporárias e não recorrentes consideradas consta do Quadro 8, em anexo. 

A melhoria programada do saldo orçamental ascende a 3,3 p.p. do PIB no quinquénio 

2017-2021, beneficiando de uma evolução económica favorável. A melhoria esperada 

resulta de um contributo positivo do ciclo económico em 0,9 p.p. do PIB (dos quais 0,3 p.p. 

em 2017), da capacidade de gerar excedentes primários estruturais ao longo do horizonte 

de previsão (melhoria cumulativa de 1,8 p.p. do PIB), bem como da redução do peso no PIB 

dos juros da dívida pública (em 0,6 p.p. do PIB). 

 
Quadro 1 – Indicadores orçamentais 

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

ano anterior (por exemplo, a variação no quinquénio 2017-21 encontra-se ancorada no ano de 2016) e podem não 

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

apurada de acordo com o método comunitário das semi-elasticidades, tendo por base o hiato do produto calculado de 

acordo com o cenário macroeconómico do PE/2017 e com a metodologia comum da CE (Previsões da Primavera); (iii) o 

detalhe das medidas temporárias e não recorrentes consideradas consta do Quadro 8 em anexo. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Observado Projeção PE/2017

Saldo Saldo ajustado

Saldo orçamental:

Primário 0,2 2,2 2,7 3,1 3,6 4,2 4,9 2,0 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 5,3 2,7

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

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

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

Estrutural -2,2 -2,1 -1,7 -1,1 -0,5 0,0 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 4,5 2,4

Primário estrutural 2,3 2,2 2,5 3,0 3,4 3,8 3,9 -0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,1 4,4 1,8
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Face ao PE/2016 mantém-se o objetivo de alcançar um excedente orçamental em 2020 

de 0,4% do PIB, ainda que os objetivos anuais sejam ligeiramente menos exigentes de 

2017 a 2019. O PE/2017 apresenta uma trajetória contínua de melhoria do saldo das 

Administrações Públicas (AP), com um excedente orçamental de 0,4% do PIB em 2020 e de 

1,3% do PIB no final do respetivo horizonte de previsão. Na comparação com o PE/2016 

verifica-se que os objetivos anuais inscritos no PE/2017 para o saldo orçamental são menos 

exigentes entre 2017 e 2019 (em -0,1 p.p. do PIB para cada ano). Note-se ainda que, para 

2016, o saldo apurado pelo INE (-2,0% do PIB) supera em 0,2 p.p. os -2,2% do PIB previstos 

no PE/2016 (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Saldo das AP projetado nos Programas de Estabilidade 2015, 2016 e 2017  

(% do PIB) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP.  

 
Tendo como ponto de partida o excedente primário registado em 2016 (2,2% do PIB), 

o PE/2017 prevê que este observe uma melhoria contínua ao longo do horizonte do 

programa, ascendendo a 4,9% do PIB em 2021. O aumento previsto no quinquénio 

abrangido pelo PE/2017 para o saldo primário corresponde a 2,7 p.p. do PIB. Nos anos de 

2017 a 2020 é projetada uma melhoria média anual de 0,5 p.p., cifrando-se a melhoria 

prevista para 2021 em 0,7 p.p., para o que concorre a receita de carácter extraordinário já 

mencionada (0,4 p.p. do PIB). 

 

2.2 AJUSTAMENTO ORÇAMENTAL E POSTURA DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 

Com base na classificação de medidas temporárias do CFP e na posição cíclica da 

economia subjacente ao cenário macroeconómico do PE, estima-se que em 2016 o 

défice estrutural tenha diminuído 0,2 p.p. do PIB, evolução que compara 

favoravelmente com a recomendada pelo Conselho da União Europeia (UE). A estimativa 

para o défice estrutural – que exclui medidas one-off e o efeito do ciclo económico – passou 
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estabilização recomendada pelas autoridades europeias em agosto passado,4 e que resultou 

de uma redução da receita estrutural (-1,2 p.p. do PIB) menos acentuada que a da despesa 

estrutural (-1,4 p.p. do PIB, dos quais -0,9 p.p. do PIB na despesa de capital). 

Para 2017 o PE tem subjacente uma melhoria do saldo estrutural inferior à exigida pela 

Lei de Enquadramento Orçamental e pelas regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (PEC). O défice estrutural deverá atingir 1,7% do PIB no corrente ano, 

estimando o CFP uma diminuição de 0,4 p.p. face a 2016, exclusivamente devida ao aumento 

da receita estrutural. Se o PDE vier a ser encerrado com base no resultado orçamental de 

2016, Portugal deixará a vertente corretiva do PEC e passará a estar sujeito à sua vertente 

preventiva a partir de 2017.5 No âmbito dessa vertente, e tendo em conta o cenário 

macroeconómico do PE/2017 e o rácio da dívida pública portuguesa, é requerida uma 

melhoria anual do saldo estrutural de pelo menos 0,6 p.p. do PIB6 até que o OMP seja 

atingido.7 Assim, caso se confirme o ajustamento estrutural de 0,4 p.p. do PIB em 2017, este 

ficará aquém do requerido, ainda que esse desvio possa vir a ser considerado como não 

significativo.8 

A partir de 2018 o ajustamento estrutural previsto deverá acelerar e passar a basear-se 

na redução da despesa. No período 2018-2020 o PE tem subjacente uma melhoria anual do 

saldo estrutural em torno de 0,6 p.p. do PIB, variação mínima exigida no âmbito da vertente 

preventiva do PEC.9 Em termos acumulados, a melhoria prevista nesse triénio ascende a 1,7 

                                                   
4 No âmbito da Decisão n.º 11553/16 do Conselho da União Europeia, de 2 de agosto de 2016, foi considerado 

que Portugal não tomou medidas eficazes para resolver a situação de défice excessivo até final de 2015, tal como 

determinava a Recomendação do Conselho de 21 de junho de 2013. Porém, não foi aprovada qualquer sanção 

pecuniária a Portugal, tendo sido considerado que um ajustamento estrutural nulo em 2016 seria suficiente para 

assegurar uma margem de segurança para uma correção duradoura do défice excessivo. 

5 Para esta decisão ser tomada não basta o facto de em 2016 o défice orçamental ter ficado abaixo dos 3% do PIB, 

mas é também necessário que as previsões da Comissão Europeia apontem para a manutenção de um valor inferior 

a esse limiar nos dois anos subsequentes, de modo a garantir uma correção duradoura. As previsões da primavera 

da Comissão Europeia para Portugal, publicadas em 11 de maio, apontam para um défice orçamental de 1,8% do 

PIB em 2017 e de 1,9% do PIB em 2018. Aquelas previsões referem explicitamente o “impacto potencial de aumento 

do défice das medidas de apoio aos bancos”. O impacto no saldo global das medidas de apoio ao sistema 

financeiro de 2016 a 2018 são consideradas pelo Conselho na decisão que vier a tomar. 

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

Portugal, no horizonte temporal coberto pelo PE/2017 o ajustamento mínimo deve ser superior a 0,5 p.p. do PIB, 

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

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

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

7 O n.º 6 do artigo 12.º-C da Lei de Enquadramento Orçamental (na redação dada pela da Lei n.º 41/2014, de 10 

de julho) também estabelece que “enquanto não for atingido o objetivo de médio prazo, o ajustamento anual do 

saldo estrutural não pode ser inferior a 0,5 [p.p. do PIB]”. A melhoria recomendada de 0,6 p.p. do PIB foi reafirmada 

em outubro de 2016, através de carta da Comissão Europeia enviada ao Ministro das Finanças português por 

ocasião do envio do Esboço do OE/2017, e em novembro de 2016, no documento de apreciação ao mesmo Esboço.  

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

Membro que não tenha atingido o OMP, um desvio face ao ajustamento necessário é considerado significativo se 

o desvio for de, pelo menos, 0,5 p.p. do PIB num determinado ano ou se for de, pelo menos, 0,25 p.p. do PIB em 

dois anos consecutivos. 

9 Em 2020 estima-se um ajustamento estrutural de 0,5 p.p. do PIB, traduzindo um desvio de 0,1 p.p. do PIB face ao 

requerido, que não deverá ser considerado significativo. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11553-2016-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf
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p.p. do PIB, impulsionada numa redução da despesa estrutural (-2,0 p.p. do PIB) bastante 

mais acentuada que a da receita estrutural (-0,3 p.p. do PIB).  

As previsões do MF apontam para que em 2020 o saldo estrutural fique equilibrado e 

para que no ano seguinte seja atingido o OMP. O PE/2017 tem subjacente uma melhoria 

acumulada do saldo estrutural de 2,4 p.p. do PIB no quinquénio 2017-2021. Estima-se que o 

saldo estrutural passe a estar equilibrado em 2020 e que em 2021 atinja o objetivo de médio 

prazo (atualmente equivalente a 0,25% do PIB) com um excedente estrutural de 0,3% do 

PIB.10 Caso o ajustamento estrutural anual mínimo de 0,6 p.p. do PIB fosse assegurado em 

todos os anos abrangidos pelo PE/2017, o OMP seria atingido um ano mais cedo, em 2020. 

Note-se que, uma vez atingido o OMP, a quantificação do saldo estrutural continua a ser 

relevante para a monitorização da situação das finanças públicas. Quando um desvio face ao 

OMP for considerado significativo é acionado um mecanismo de correção. 

Gráfico 3 – Ajustamento estrutural previsto no quinquénio 2017-2021 (% e p.p. do PIB) 

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

expurgados dos efeitos do ciclo económico e do efeito de medidas temporárias ou não 

recorrentes (ver Quadro 8, em anexo). 

 
O ajustamento estrutural previsto para o período 2017-2021 é inferior em 2,1 p.p. do 

PIB relativamente ao observado no quinquénio anterior. No quinquénio anterior (2012-

2016) o ajustamento estrutural ascendeu a 4,5 p.p. do PIB. Devido a esse melhor ponto de 

partida, será possível atingir o OMP no horizonte temporal abrangido pelo PE/2017 com um 

menor esforço orçamental, traduzido numa melhoria de 2,4 p.p. do PIB no saldo estrutural. 

Em termos de composição, a diferença entre quinquénios decorrerá de no horizonte 

temporal do PE/2017 se prever um contributo negativo da receita e uma menor redução da 

despesa estrutural, estando mesmo previsto um aumento de 0,6 p.p. do PIB na despesa de 

capital entre 2016-2021, depois de esta ter diminuído 1,7 p.p. do PIB no quinquénio anterior. 

A redução do peso no PIB dos encargos com juros da dívida deverá dar um contributo de 0,6 

p.p. do PIB para a consolidação das contas públicas (superior ao contributo de 0,1 p.p. no 

                                                   
10 O valor para o OMP é revisto de três em três anos. A mais recente revisão ocorreu em 2016, tendo passado de 

um défice estrutural de 0,5% do PIB para um excedente estrutural de 0,25% do PIB (sobre esta matéria aconselha-

se a leitura da Caixa 1 do relatório do CFP relativo à Análise do Programa de Estabilidade 2016-2020). 
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quinquénio precedente). Contrariamente ao quinquénio anterior, em que a receita deu um 

contributo de 0,5 p.p. do PIB para a melhoria do saldo estrutural, o PE/2017 tem subjacente 

uma redução de 0,1 p.p. do PIB na receita estrutural.  

Gráfico 4 – Contributos para a variação do saldo estrutural em 2012-16 e em 2017-21 (p.p. do PIB) 

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

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

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

ao período 2012-16 traduzem as variações estimadas, enquanto os referentes ao período 

2017-21 correspondem à variação prevista (p) no PE/2017. 

Em comparação com o PE/2016, o ajustamento estrutural anual previsto no período 

abrangido pelo PE/2017 é mais acentuado, apesar de apontar para défices estruturais 

superiores (exceto em 2020). Com efeito, ao longo do quadriénio comum aos dois 

Programas de Estabilidade (2017-2020), o défice estrutural previsto no PE/2017 é sempre 

superior ao que estava previsto no PE/2016. Porém, o PE/2017 aponta para um saldo 

equilibrado em 2020, situação que não estava prevista no horizonte temporal abrangido pelo 

PE/2016, e que exige um ajustamento estrutural anual mais acentuado. 

 
Gráfico 5 – Evolução prevista para o saldo estrutural no PE/2016 e no PE/2017 

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

  

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Nota: o ajustamento estrutural corresponde à variação do saldo estrutural.  
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a política orçamental deverá adquirir uma orientação restritiva contra cíclica entre 2017 

e 2021. Em 2015 a orientação de política orçamental assumiu uma natureza expansionista e 

pró-cíclica, levando à deterioração do saldo primário estrutural (em 0,6 p.p. do PIB em 2015) 
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num contexto de melhoria da conjuntura económica (variação positiva do hiato do produto 

em 1,5 p.p. do PIB potencial). Em 2016 a variação do saldo primário estrutural (-0,1 p.p. do 

PIB) aponta para uma orientação globalmente neutra da política orçamental, num contexto 

de melhoria da conjuntura económica. O PE/2017 projeta uma alteração da política 

orçamental, que deverá passar a ser restritiva contra cíclica no quinquénio 2017-2021, tendo 

em conta que o saldo primário estrutural e o hiato do produto deverão registar variações 

positivas em todos os anos do período abrangido pelo PE/2017. 11  

Gráfico 6 – Política orçamental e posição cíclica no período 2014-2021 

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

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

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

diferença entre as taxas de crescimento do PIB observado e do PIB potencial. (iii) O 

CFP considera que a orientação da política orçamental é restritiva se o rácio do saldo 

primário estrutural registar uma melhoria anual de, pelo menos, 0,25% do PIB 

potencial e é expansionista se essa proporção se deteriorar em pelo menos 0,25%. 

Caso a variação esteja entre -0,25% e +0,25% a política orçamental é considerada 

neutra. 

2.3 DÍVIDA PÚBLICA 

A trajetória da dívida pública apresentada no PE/2017 cumpre os requisitos mínimos 

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

com base nos valores da conta das administrações públicas referentes a 2016, os três anos 

subsequentes serão considerados como período transitório, de acordo com as regras 

europeias. Nesse período, o rácio da dívida previsto pelo MF cumpre o ajustamento mínimo 

exigido (Minimum Linear Structural Adjustment — MLSA), de acordo com o critério que nas 

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

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

Glossário de termos das Finanças Públicas do CFP. 
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condições do PE/2017 se revela o menos restritivo: o critério retrospetivo.12 A partir de 2020 

inclusive aplica-se a regra de redução da dívida ao ritmo de um vigésimo por ano, a qual 

também é cumprida nas previsões do MF. 

Gráfico 7 – Cumprimento das regras europeias de redução da dívida (em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. 

O rácio da dívida apresentado no PE/2017 encontra-se alinhado com o que resulta do 

MLSA em 2017 e é inferior em 2018 e 2019. No primeiro ano de previsão, a previsão da 

dívida em percentagem do PIB é idêntica ao valor obtido através do MLSA. Para 2018 e 2019 

o MF antecipa um rácio inferior (em 0,4 p.p. e 1 p.p. do PIB, respetivamente) ao exigido 

durante o período transitório. Em 2020 a dívida prevista pelo MF situa-se 0,3 p.p. acima do 

ajustamento de um vigésimo por ano aplicado à dívida em excesso de 60% do PIB, mas no 

ano seguinte a previsão é consideravelmente inferior ao rácio requerido pela mesma regra, 

assegurando assim o cumprimento das normas aplicáveis a Portugal no final do horizonte 

de previsão.  
  

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

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

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

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

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

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

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

114,4

124,6

121,0

130,4 127,9

124,2

120,0
117,6

109,4

108

113

118

123

128

133

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Regra Redução de 1/20 MLSA PE/2017 PE/2017

http://www.cfp.pt/publications/analise-do-documento-de-estrategia-orcamental-2014-2018/#.VVC_epVFAy8


Análise do Programa de Estabilidade 2017-2021   Conselho das Finanças Públicas | 10 

3 PROJEÇÕES E PREVISÕES ORÇAMENTAIS13 
 

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

constitui o ponto de partida para a elaboração da estratégia de médio prazo para as finanças 

públicas. Esta incorpora as novas medidas de política orçamental que o Governo deseja introduzir 

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

Entre 2017 e 2021, o MF prevê um contributo positivo da atividade económica para a conta das AP, 

concorrendo as medidas de política com um impacto direto acumulado de 1337 M€. As projeções e 

previsões apresentadas suscitam riscos quanto à sua concretização. Estes decorrem do facto de uma 

parte importante das medidas carecer de especificação, bem como de outros efeitos não 

identificados, para além dos induzidos pelas medidas no cenário macro. No que diz respeito à 

evolução da dívida pública, o PE/2017 prevê uma trajetória descendente do seu rácio no PIB até 

2021.  

 

3.1 CONTA DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

 

3.1.1 Cenário de políticas invariantes 

As previsões orçamentais de médio prazo do PE/2017 assumem como ponto de partida 

a atualização da previsão orçamental para 2017. A formulação do cenário de médio prazo 

do PE/2017 baseia-se no quadro de políticas variantes subjacentes ao Orçamento do Estado 

aprovado para 2017 (ver quadro 2, coluna 5). Neste âmbito, o MF considerou os efeitos da 

legislação em vigor e das novas medidas de política apresentadas naquele documento de 

programação e acolhidas no debate parlamentar da proposta de Orçamento do Estado que 

se fazem sentir de 2017 em diante, (ver coluna 2), para além de “outros efeitos” (ver coluna 

4) que incluem, entre outros, a previsão do impacto dessas medidas sobre o cenário 

macroeconómico. A atualização do cenário de políticas invariantes do PE/2017 refletiu 

essencialmente a melhoria do cenário macroeconómico para 2017 e o desvio favorável do 

saldo orçamental de 2016 (ver coluna 7). A incorporação desta nova informação implicou a 

revisão da previsão orçamental para 2017 face à subjacente ao OE/2017, constituindo um 

ponto de partida mais favorável para as projeções de médio prazo do PE.  

                                                   
13 Recorda-se que as projeções decorrem da hipótese de políticas invariantes, enquanto as previsões incluem os 

efeitos das medidas previstas. 
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Quadro 2 – Base do cenário de projeção do PE/2017 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: No âmbito do OE/2017, as “Políticas Invariantes” incluem o efeito direto das variáveis 

macroeconómicas e das pressões sobre as variáveis orçamentais consideradas na estimativa para 2016 (défice de 2,4%), 

enquanto os “Outros efeitos” incluem os efeitos induzidos pelas medidas sobre o cenário macroeconómico. No que se 

refere ao PE/2017, as “políticas invariantes” refletem adicionalmente os efeitos decorrentes da atualização do cenário 

macroeconómico. As medidas de 2017 são as apresentadas no OE/2017 e identificadas no Relatório do CFP n.º 10/2016. 

Contudo, a formulação do cenário de políticas invariantes para 2017 sugere que o 

mesmo não tenha assumido como base de projeção a atualização da estimativa 

orçamental para 2016 (revisão INE) e os efeitos das medidas de política previstas no 

OE/2017 associados ao cálculo dos novos carry-overs para 2017. O exercício de projeção 

realizado pelo CFP não consegue confirmar o impacto das medidas de política a partir do 

cenário base que tem como referência a estimativa orçamental para 2016 apurada pelas 

autoridades estatísticas. Na medida em que o MF parece projetar o cenário de políticas 

invariantes com base na assunção que a previsão orçamental para 2017 se concretizará (a 

previsão orçamental em políticas invariantes e variantes é a mesma), o CFP não consegue 

avaliar a coerência da previsão orçamental e da projeção do cenário de políticas invariantes 

entre 2016 e 2021. Deste modo a análise da coerência será limitada ao período de 2018 a 

2021 (ver secção 3.1.3.). 

De acordo com o PE/2017 a evolução da economia e das variáveis orçamentais na 

ausência de novas medidas de política (cenário de políticas invariantes) seria suficiente 

para assegurar a eliminação do desequilíbrio orçamental. Sem considerar o impacto de 

novas medidas de política, o MF prevê que a evolução macroeconómica e os seus efeitos 

sobre as variáveis orçamentais possa explicar entre 2016 e 2021 a melhoria no saldo 

orçamental em 2,6 p.p. do PIB, montante suficiente para eliminar o défice orçamental 

ajustado no ano de 2016. 14 

                                                   
14 A variação do saldo apresentada no cenário de políticas invariantes reflete a dinâmica de evolução das variáveis 

orçamentais, incluindo as que reagem mais fortemente ao ciclo económico, bem como o efeito das pressões 

orçamentais associadas, nomeadamente, à evolução das Parcerias Público-Privadas e das prestações sociais. 

Politicas 

Invariantes 

(1) 

Med. de 

Política 

(2)

Pol. Inv. 

+ Med. Pol.

 (3) = (1)+ (2) 

Outros 

efeitos 

 (4)=(5)-(3)

Previsão MF 

[OE/2017]

(5)

Revisão

 (6)=(7)-(5)

Políticas 

Invariantes

(7)

RECEITA TOTAL 82 523 1 204 83 727 426 84 153 -1 499 82 654

Receita Fiscal e Contributiva 69 114 796 69 909 5 69 914 111 70 025

Impostos  Indiretos 27 733 664 28 397 -228 28 169 131 28 300

Impostos  Diretos 19 103 174 19 277 155 19 432 -154 19 278

Contrib. para  Segurança Socia l 22 277 -42 22 235 78 22 313 134 22 447

Receita Não Fiscal e Não Contributiva 13 410 408 13 818 421 14 239 -1 610 12 629

DESPESA TOTAL 87 024 -387 86 637 531 87 168 -1 671 85 498

Despesa Primária 78 772 -387 78 385 486 78 871 -1 304 77 567

Consumo Intermédio 10 808 -290 10 518 162 10 680 0 10 680

Despesas  com pessoal 21 018 -164 20 854 121 20 975 190 21 165

Prestações  Socia is 35 740 247 35 987 -372 35 615 0 35 615

Subs ídios 966 0 966 137 1 104 -55 1 049

Formação Bruta Capita l  Fixo 3 697 0 3 697 480 4 177 -365 3 812

Outra  Desp. Corrente e de Capita l 6 542 -180 6 362 -41 6 321 -1 075 5 246

Juros 8 252 0 8 252 45 8 297 -367 7 930

SALDO -4 501 1 591 -2 910 -106 -3 016 172 -2 844

ANO de 2017

OE/2017 PE/2017

http://www.cfp.pt/?post_type=publications&publicationcategories=orcamento-do-estado&lang=pt-pt#.WRmyfD6GOP8
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Considerando o cenário de políticas invariantes subjacente ao PE/2017 atingir-se-ia um 

saldo orçamental positivo de 0,6 % do PIB (1 301 M€) no final do horizonte de projeção. 

De acordo com o MF, entre 2016 e 2021, registar-se-ia uma queda do rácio da despesa de 

3,2 p.p. do PIB e um decréscimo do rácio da receita em 0,6 p.p.. A consolidação prevista para 

o período de projeção seria sustentada no acréscimo nominal da receita (+17,1%) a um ritmo 

superior ao do crescimento da despesa total (+10,3%).15 

Não obstante o crescimento nominal da receita, a sua evolução inferior à projetada 

para o crescimento nominal do PIB determinaria uma redução do peso da receita total 

sobre o produto. Em termos nominais, a receita total cresceria 13 579 M€ (17,1%) entre 2016 

e 2021. Mais de três quartos deste crescimento proviria do aumento da receita fiscal e 

contributiva. A receita fiscal explicaria 48,8% do aumento nominal da receita total, enquanto 

o acréscimo das contribuições para os fundos de segurança social explicaria 28,8%.  

Gráfico 8 – Projeção da receita e despesa não ajustadas em cenário de políticas invariantes (% do PIB)  

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

apresentados no gráfico encontram-se arredondados.  

Em face da evolução macroeconómica subjacente ao PE/2017, a projeção da receita 

fiscal no cenário de políticas invariantes é, em geral, mais conservadora do que a 

projeção da receita contributiva. De acordo com o MF o aumento dos impostos diretos 

seria inferior ao crescimento das remunerações ao longo de todo o horizonte de projeção, 

diferindo do comportamento das contribuições sociais efetivas face à mesma variável 

macroeconómica, o que revela um maior otimismo do MF para a receita a obter com este 

agregado orçamental. Relativamente à projeção para os impostos indiretos verifica-se que, 

com exceção do ano de 2017, o seu crescimento estaria ligeiramente abaixo ou em linha 

(2020) com a evolução projetada para o consumo privado nominal. 

                                                   
15 Este valor inclui 948 M€ de uma medida temporária referente à devolução da prepaid margin do FEEF 

programada para o ano de 2021 e que o MF considera no seu cenário de políticas invariantes.  
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Quadro 3 – Elasticidades subjacentes às projeções do PE/2017, cenário de políticas invariantes (%) 

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

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

De acordo com o projetado no cenário de políticas invariantes, o rácio da despesa 

pública decresceria em resultado de um crescimento nominal da despesa inferior ao 

ritmo de crescimento nominal do PIB. Apesar de o MF prever o crescimento nominal da 

despesa (+10,3%), o seu peso no produto cairia 3,2 p.p. até 2021. A principal contribuição 

para esta redução viria da evolução das despesas com pessoal (redução de 1,6 p.p. do PIB 

entre 2016 e 2021), traduzindo o congelamento nominal desta rubrica entre 2017 e 2021, 

acompanhada pelo desempenho das prestações sociais que, não obstante a projeção de um 

crescimento nominal de 11,4%, veriam o seu peso no PIB cair 1,2 p.p. até 2021. O peso dos 

juros e dos consumos intermédios registaria igualmente decréscimos de 0,6 p.p. e 0,3 p.p., 

respetivamente, refletindo crescimentos nominais destas rubricas a ritmos inferiores ao 

crescimento nominal previsto para o PIB (+18,7%) entre 2016 e 2021. Em sentido contrário, 

e no mesmo período, o peso da despesa de capital sobre o produto deveria aumentar 0,5 

p.p., impulsionado pela recuperação da FBCF. 

3.1.2 Cenário com medidas 

3.1.2.1 Receita e despesa 

Considerando o efeito de medidas de política orçamental previstas no PE/2017, o MF 

prevê atingir no final do horizonte de previsão um peso da despesa no PIB inferior ao 

da receita. O ajustamento do saldo orçamental previsto entre 2016 e 2021 (+3,3 p.p. do PIB) 

tem subjacente um decréscimo do peso da despesa de 3,4 p.p. do PIB, valor que compara 

com a redução do peso da receita total no PIB de 0,1 p.p.. Os decréscimos esperados no peso 

da receita e da despesa totais resultarão de um crescimento do PIB nominal (19,0%) a um 

ritmo superior ao previsto para os crescimentos nominais da receita (18,7%) e da despesa 

total (10,0%).  

2017 2018 2019 2020 2021

Elasticidade dos impostos indiretos face ao consumo privado 1,3 0,8 0,8 1,0 0,8

Elasticidade dos impostos diretos face às remunerações 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8

Elasticidade das contribuições sociais efetivas face às remunerações 1,4 1,1 1,3 1,3 1,2

Elasticidade dos impostos indiretos face ao PIB 1,3 0,8 0,8 0,9 0,8

Elasticidade dos impostos diretos face ao PIB 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8

Elasticidade das contribuições sociais efetivas face ao PIB 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1
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Gráfico 9 – Previsões de receita e despesa não ajustada, com medidas (em % do PIB)  

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

arredondados. 

As previsões consideradas no PE/2017 apontam para uma ligeira redução do peso da 

receita total ao longo de todo o horizonte de previsão. Para este período, o MF prevê um 

desagravamento de 0,1 p.p. do PIB (por arredondamento) no peso da receita total. Esta 

evolução resultará da redução de 0,8 p.p. do PIB no peso da receita fiscal e contributiva 

refletindo, essencialmente, o desempenho da receita fiscal (-0,9 p.p. do PIB) cujo crescimento, 

entre 2016 e 2021, se fará a um ritmo inferior (+14,9%) ao esperado para o crescimento 

nominal do PIB (+19,0%). A contrariar esta redução espera-se, no mesmo período, o 

acréscimo de 0,7 p.p. do peso no PIB da receita não fiscal e não contributiva. Registe-se, no 

entanto, que esta receita está influenciada positivamente pelo impacto da devolução da pre-

paid margin por parte do FEEF no ano de 2021 (+0,4 p.p. do PIB).  

As previsões subjacentes ao PE/2017 traduzem uma redução da carga fiscal entre 2016 

e 2021. Após o desagravamento da carga fiscal no ano de 2016 (-0,3 p.p. do PIB face a 2015), 

o PE/2017 tem subjacente um novo decréscimo (-0,5 p.p. do PIB) entre 2016 e o final do 

horizonte de previsão, esperando-se que atinja os 33,7% do PIB em 2021. Para este 

desagravamento contribuirá, maioritariamente, o desempenho dos impostos diretos (-0,7 

p.p. do PIB), traduzindo a eliminação da sobretaxa de IRS e o apoio a famílias de baixos 

rendimentos por via de alterações no mesmo imposto. Em menor grau, assinalam-se os 

impostos indiretos (-0,1 p.p. do PIB) que, apesar de incorporarem novas medidas ainda não 

especificadas, registarão um crescimento percentual inferior ao do PIB nominal. A contrariar 

parcialmente o desagravamento da carga fiscal, estará a evolução do peso das contribuições 

sociais efetivas (+0,3 p.p. do PIB), traduzindo o desempenho das remunerações médias e do 

emprego, bem como, de acordo com o MF, o aumento da cobrança coerciva associada ao 

combate à fraude e à evasão contributiva e prestacional.  
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Gráfico 10 – Evolução da carga fiscal  

(em % do PIB) 

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

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

A confirmarem-se as previsões do PE/2017, no ano de 2021 registar-se-á o menor peso 

da despesa pública no PIB desde o ano de 1995. As previsões do PE/2017 indicam que o 

peso da despesa passará de 45,1% no final de 2016 para 41,7% do PIB em 2021. Em termos 

anuais, 2017 será o ano em que se regista o menor decréscimo do peso da despesa pública 

sobre o PIB (redução de 0,3 p.p. face a 2016). De 2018 a 2020, o MF prevê reduções anuais 

de 0,8 p.p. do PIB, a que acresce uma redução de 0,7 p.p. do PIB em 2021.  

A redução do peso da despesa pública assenta na despesa corrente primária. O 

decréscimo do peso da despesa corrente primária no PIB (em 3,4 p.p. do PIB) resulta de o 

seu crescimento ser sensivelmente metade do previsto para o PIB nominal. As despesas com 

pessoal e as prestações sociais justificam cerca de três quartos da redução do peso da 

despesa corrente primária. A primeira regista uma quebra 1,2 p.p. do PIB, não obstante o 

crescimento nominal desta rúbrica por via do descongelamento das carreiras a partir de 2018. 

No mesmo sentido, as prestações sociais registam um decréscimo do seu peso no PIB (-1,2 

p.p.), para o qual também contribui, de acordo com o PE/2017, a evolução das pensões pagas 

pela CGA e das prestações sociais em espécie, bem como a redução da despesa com o 

subsídio de desemprego. Em menor escala, destaca-se a redução do peso do consumo 

intermédio em 0,7 p.p. do PIB motivada, segundo o PE/2017, pela materialização dos efeitos 

provenientes de medidas de racionalização e simplificação de serviços, bem como da 

contenção de custos em diversas áreas das AP.  

As previsões subjacentes ao PE/2017 indicam que o peso dos juros no PIB prosseguirá 

uma trajetória de redução ao longo do horizonte de previsão. O MF estima uma redução 

do peso dos juros em 0,6 p.p. do PIB, passando de 4,2 p.p. em 2016 para 3,6 p.p. em 2021. 

Este decréscimo dever-se-á, de acordo com o MF, à redução do stock de dívida pública em 

percentagem do PIB e à diminuição gradual da taxa de juro implícita.  

Contrastando com a diminuição do peso da despesa corrente no PIB, o MF espera um 

acréscimo do peso da despesa de capital. Ao longo do horizonte de previsão do PE/2017, 
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o MF espera que o peso da despesa de capital aumente de 2% em 2016 para 2,6% do PIB 

em 2021. A formação bruta de capital fixo sustentará integralmente este crescimento, 

refletindo, de acordo com o MF, um maior recurso a Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI). Note-se que o PE/2017 não considera qualquer efeito orçamental 

relativo a apoios ao sector financeiro. 

3.1.2.2 Medidas de política orçamental 

Entre 2017 e 2021, o efeito direto de medidas de política justifica um quarto da 

melhoria prevista para o saldo orçamental. As medidas novas a introduzir nos anos 2018 

a 2021 deverão explicar diretamente a melhoria de 1337 M€ (0,7 p.p. do PIB), conforme 

Quadro 9, em anexo.16 O cumprimento da trajetória de saldo global sem o efeito de medidas 

temporárias e não recorrentes apresentado no PE/2017 dependerá principalmente da 

dinâmica de evolução das variáveis orçamentais, incluindo o efeito das perspetivas 

macroeconómicas. O efeito direto das variáveis macroeconómicas e das pressões sobre as 

variáveis orçamentais num cenário de políticas invariantes, já anteriormente referido, explica 

uma melhoria de 3647 M€, devendo os outros efeitos (que incluem os efeitos de 2.ª ordem 

induzidos pelas medidas sobre o cenário macroeconómico) justificar o restante (213 M€). 

Gráfico 11 – Do défice de 2017 ao excedente de 2021 (em M€)  

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

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

efeitos” deverão incluir os efeitos de 2.ª ordem das medidas. Para maior detalhe sobre as 

medidas de política consultar Quadro 9 em anexo. Os totais não correspondem 

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

O ano de 2018 é aquele em que a melhoria do saldo orçamental dependerá mais do 

contributo das medidas de política. Nos anos seguintes, o cumprimento dos objetivos para 

o saldo orçamental assentará sobretudo na evolução favorável da economia. O contributo 

                                                   
16 As medidas de política analisadas pelo CFP seguem a abordagem do valor líquido da medida. Os impactos das 

medidas relativas ao descongelamento gradual das carreiras dos funcionários públicos e à contenção do emprego 

público são apenas considerados em termos líquidos, dado tratar-se de medidas de despesa. Nesta abordagem, 

os efeitos decorrentes dessas medidas com impacto na receita fiscal (via impostos diretos) e na receita contributiva 

(via contribuições sociais efetivas) são abatidos diretamente ao valor da medida no lado da despesa.      
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das medidas de política para assegurar os objetivos orçamentais tende a ser cada vez menor, 

sendo praticamente nulo em 2021. A evolução favorável do ciclo económico mostra-se assim 

determinante para a concretização da estratégia orçamental subjacente ao PE/2017. 

Gráfico 12 – Distribuição anual dos efeitos entre 2017 e 2021 (em % e p.p. do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: CPI - Cenário de políticas inclui o efeito direto das variáveis 

macroeconómicas e das pressões sobre as variáveis orçamentais; MP – Medidas de Política; MT – 

Medidas temporárias ou medidas não recorrentes, para maior detalhe ver quadro 8 em anexo; 

OEF - Outros efeitos incluem os efeitos de 2.ª ordem das medidas; SOaj - Saldo Orçamental 

ajustado; SO – Saldo Orçamental. Os totais não correspondem necessariamente à soma das 

parcelas em percentagem do PIB devido a arredondamentos. 

No âmbito da ação discricionária do decisor político, as medidas previstas para a 

despesa são as que assumem o maior volume e mais contribuem para o cumprimento 

dos objetivos do saldo orçamental. As medidas incidentes na despesa a aplicar nos anos 

de 2018 a 2021 deverão totalizar 2420 M€, mais do dobro do previsto para o conjunto da 

receita. Para este volume concorrem medidas de redução de 1630 M€ e medidas de expansão 

no montante de 790 M€. Em termos de efeito no saldo, o MF prevê que o impacto líquido 

acumulado destas medidas possa atingir 840 M€ a preços correntes. As poupanças 

decorrentes do congelamento nominal do consumo intermédio e da “outra despesa 

corrente” (1305 M€), a poupança com juros (248 M€) e em menor escala a contenção do 

emprego público (15 M€), serão as medidas que mais contribuem para a melhoria do saldo 

orçamental. Este contributo será, de acordo com o previsto pelo MF, anulado em metade por 

medidas que resultam em aumento da despesa pública, concretamente o descongelamento 

gradual das carreiras (564 M€) e os 226 M€ respeitantes às já referidas medidas de fomento 

à utilização dos FEEI. 



Análise do Programa de Estabilidade 2017-2021   Conselho das Finanças Públicas | 18 

Gráfico 13 – Medidas de política subjacentes ao PE/2017 | Efeito Líquido 

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

 
 

Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: O impacto das medidas encontra-se quantificado e classificado no Quadro 9 em anexo. 

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

As medidas do lado da despesa encontram-se líquidas do respetivo impacto direto na receita. 

As medidas previstas do lado da receita, têm um menor contributo para a melhoria do 

saldo. No horizonte 2018 a 2021 prevê-se que em termos acumulados o impacto líquido 

estimado destas medidas atinja 497 M€ a preços correntes, dos quais 697 M€ correspondem 

a aumentos de receita e os restantes 200 M€ a diminuições na mesma, em resultado 

sobretudo da medida prevista de apoio aos baixos rendimentos pela via fiscal (Ver quadro 9 

em anexo). No total, as medidas da receita valem 897 M€, dos quais mais de três quartos se 

sustentam na receita fiscal e contributiva (701M€), sendo a restante parte determinada pelas 

medidas previstas de fomento à utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, cujo impacto na receita de capital se destinará a suportar o aumento do 

investimento público. Em termos de impacto líquido no saldo, as medidas previstas para a 

receita fiscal e contributiva justificarão 301 M€ do total do impacto que, até 2021, o MF 

espera obter com as medidas no lado da receita (497 M€). 

Na avaliação do CFP, a previsão do impacto líquido das novas medidas de política no 

saldo orçamental depende de metas não sustentadas em medidas especificadas. Pouco 

mais de um décimo (13%) das medidas que o CFP considera não estarem suficientemente 

especificadas recaem no lado da receita (ver quadro 9 em anexo), pese embora em termos 

de volume estas medidas representem cerca de um quarto do total das medidas não 

especificadas. A parte mais significativa (87%) do impacto líquido das medidas não 

especificadas (ver nota ao quadro 10 em anexo) está no lado da despesa (em volume 

representa três quartos do total). Mais de quatro quintos das medidas de redução da despesa 

(1357 M€) resulta de ganhos de eficiência, que dependem de medidas não especificadas, que 

apenas apontam as metas a atingir. Os congelamentos nominais nas categorias de despesa 

anteriormente referidos explicam esta incerteza quanto aos resultados a atingir, uma vez que 

as poupanças prevista ascendem 1305 M€ do total de 1630 M€ que o MF considera como 

medidas de redução da despesa. 
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Gráfico 14 – Efeito acumulado de medidas de política, especificadas e não especificadas  

(em M€ a preços correntes)  

 
Fonte: MF e Cálculos CFP. | Nota: E. – Especificadas; N. E. – Não especificadas. 

As medidas que pioram o saldo foram também desagregadas em 

especificadas e não especificadas ainda que que esta divisão não conste do 

gráfico. Para maior detalhe sobre as medidas não especificadas consultar 

Quadro 9 em anexo.  

A falta de especificação das medidas previstas coloca questões de credibilidade quanto 

ao cumprimento da trajetória do saldo estabelecida no PE/2017. O impacto cumulativo 

esperado de medidas não especificadas varia entre 359 M€ em 2018 e 1317 M€ em 2021, do 

qual cerca de dois terços se concentra nos anos de 2018 e 2019. A este respeito, o CFP uma 

vez mais sublinha que será necessário que os documentos de programação orçamental 

anual, nomeadamente em sede de OE, prevejam, com o detalhe e a quantificação 

necessários, as medidas em causa, porque delas depende a credibilidade da estratégia 

apresentada. De igual modo é desejável que o Governo passe a prestar contas da 

concretização das medidas de política orçamental anteriormente implementadas.  

3.1.3 Coerência entre cenários com e sem medidas de política  

Para além da insuficiente especificação de medidas, a trajetória do saldo orçamental 

apresentada no PE/2017 não se encontra suficientemente sustentada na evolução 

macroeconómica e nas medidas de política orçamental apresentadas pelo MF. 

Admitindo a concretização da previsão orçamental para 2017, com base nas medidas de 

política e outros efeitos que lhe estão subjacentes (ver quadro 2), a comparação do cenário 

base, de políticas invariantes, do MF com o cenário de políticas variantes (que inclui os efeitos 

das medidas de política) evidencia para os anos 2018 a 2021 uma previsão orçamental do 

nível da receita e da despesa superior ao impacto das medidas de política no cenário base. 

Apesar da previsão orçamental para o saldo apontar para um diferencial mínimo face à 

projeção que resultaria do impacto das medidas de política no cenário base, os efeitos 

identificados na composição do saldo são críticos para o cumprimento dos objetivos 

previstos no PE/2017, o que pode constituir um risco para a trajetória orçamental prevista.  
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Quadro 4 – “Outros efeitos” acumulados na conta das AP  

 
Fonte: MF. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores apresentados não são ajustados e foram 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: Diferença entre as projeções do PE/2017 

em cenário de políticas variantes e aquele resulta do impacto das medidas de política 

no cenário base (Políticas Invariantes). 

A magnitude de “outros efeitos” na previsão orçamental do nível da receita e da 

despesa faz supor a existência de efeitos não identificados e não explicitados. De acordo 

com o quadro acima, a magnitude da diferença entre a previsão orçamental e o impacto das 

medidas de política no cenário base é maior na receita do que na despesa. Na receita, esta 

diferença (a variar entre 0,1% do PIB em 2018 e 0,4% em 2021) é determinada sobretudo 

pelo comportamento de variáveis orçamentais que vão para além da evolução do seu 

indexante macroeconómico e das medidas explicitadas, concretamente na “outra receita 

corrente” e na receita de capital, esta no último ano de previsão.17 Na despesa, a magnitude 

do diferencial (a variar entre 0,1% do PIB em 2018 e 0,3% em 2021) é justificada pelas 

despesas com pessoal e juros, o que contribui para um nível de previsão da despesa pública 

superior ao que resulta da projeção do impacto das medidas de política no cenário base. 

Aquela previsão sugere a existência de “outros efeitos” cuja dimensão exigiria uma melhor 

justificação por razões de transparência.  

3.2 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

O PE/2017 prevê uma trajetória descendente para o rácio da dívida ao longo do 

quinquénio considerado. Antecipa-se que o rácio da dívida diminua 21 p.p. do PIB, de forma 

progressiva, passando de 130,4% do PIB em 2016 para 109,4% em 2021 (Gráfico 15). Esta 

redução decorre da acumulação de excedentes primários (18,5 p.p.), de um ajustamento 

défice-dívida ligeiramente favorável (-0,7 p.p. do PIB) e de um efeito dinâmico também 

favorável (em 1,7 p.p. do PIB), o qual decorre do facto de, de acordo com o previsto no PE, o 

crescimento nominal do PIB mais do que compensar o impacto dos juros no rácio da dívida. 

                                                   
17  Em menor grau, a receita fiscal e contributiva também contribui para a magnitude dos “outros efeitos”, 

considerando-se neste caso, que os efeitos induzidos pelas medidas de política no cenário macroeconómico 

revestem a natureza de um efeito identificado.  

2018 2019 2020 2021

Valores absolutos (M€)

Total Receita 68 297 557 814

Total Despesa 179 395 463 601

Saldo Global -112 -98 94 213

Em % do PIB

Total Receita 0,0 0,1 0,3 0,4

Total Despesa 0,1 0,2 0,2 0,3

Saldo Global -0,1 0,0 0,0 0,1



Conselho das Finanças Públicas   Análise do Programa de Estabilidade 2017-2021 | 21 

Gráfico 15 – Contributos para a evolução da dívida pública em 2017-2021 (em % do PIB)  

 

Fonte: MF e BdP. Cálculos CFP. | Notas: *Efeito dinâmico composto por efeito juros (de impacto positivo) e 

efeito crescimento (de impacto negativo). “P” corresponde a “Previsão”. 

Em 2020 o ajustamento défice-dívida apresenta um aumento expressivo, em resultado 

de uma maior acumulação de depósitos, que serão utilizados em 2021. Em 2017, 

primeiro ano de previsão, a diminuição de depósitos e de empréstimos (através do 

reembolso de CoCo’s) é em parte compensada pelo aumento de i) ações e outras 

participações; ii) outros ativos/outras aquisições líquidas do Estado e iii) outras variações na 

dívida, levando a um ajustamento défice-dívida de 0,1 p.p. do PIB. Em 2018 e 2019 continua 

a esperar-se um ajustamento pouco significativo, de -0,4 p.p. e -0,2 p.p. do PIB, 

respetivamente. Em 2020 o ajustamento défice-dívida aumenta para 2,4 p.p., sendo esta 

variação justificada pela acumulação de depósitos no montante de 4,5 mil M€ (face ao final 

de 2019), que se destinam à amortização de Obrigações do Tesouro e Medium Term Notes 

(13,7 mil M€), Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (3,5 mil M€), com vencimento 

em 2021, bem como a uma parcela do empréstimo do FMI (2 mil M€) (Gráfico 16). Deste 

modo, este último ano destaca-se pela diminuição acentuada do rácio da dívida, em 8,2 p.p. 

do PIB, motivada pelo movimento contrário a 2019 no que respeita à rúbrica de numerário e 

depósitos, na qual se verifica uma diminuição de cerca de 6 mil M€. 

O ajustamento défice-dívida pode contribuir de forma significativa para a evolução do 

rácio da dívida, tendo, nos últimos cinco anos, concorrido com valores entre -3,5 p.p. do PIB 

e 4 p.p. do PIB. Não existindo detalhe quanto ao momento e montante do ajustamento por 

tipo de operação (mas apenas por rubrica), alguns aspetos que poderão influenciar este 

ajustamento de forma significativa no próximo quinquénio poderão não ter sido tidos em 

conta, tais como a receita da venda da Oitante, a capitalização do fundo de resolução 

europeu e o reembolso da garantia do BPP. 
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Gráfico 16 – Amortizações de dívida de médio e longo-prazo em 2017-2021 (em mil M€) 

 
Fonte: IGCP, Apresentação a Investidores, abril de 2017. 

Em termos nominais, o MF prevê um acréscimo gradual de 8,3 mil M€ até 2020 para o 

stock de dívida, diminuindo depois 8,6 mil M€ em 2021. Nos cinco anos de previsão o 

efeito dinâmico mantém-se em torno de 8 mil M€, tendo o efeito saldo primário um papel 

determinante na evolução do saldo de dívida, ao passar de um contributo de -5,1 mil M€ em 

2017 para -10,8 mil M€ em 2021. Tal como referido acima, a variação de depósitos em 2020 

e 2021, apesar de praticamente se anular no conjunto dos dois anos, tem um impacto 

significativo em cada ano quando observada de forma isolada. 

O PE/2017 prevê uma taxa de juro implícita da dívida no limite inferior da maioria das 

projeções e previsões das outras instituições oficiais. A taxa de juro implícita prevista pelo 

MF situa-se entre 3,2% e 3,3% nos cinco anos considerados, o que representa uma previsão 

inferior aos 3,4% previstos pela OCDE e pelo FMI para estes anos, enquanto a CE antecipa 

uma taxa de juro implícita de 3,3% para 2017 e 2018.18 Esta evolução favorável da previsão 

do MF tem por base a expectativa de uma taxa de juro em torno de 4% para as novas 

Obrigações do Tesouro a emitir em 2017-2021, a qual será inferior à taxa de juro das 

Obrigações do Tesouro a amortizar no mesmo período (cujos cupões variam entre 3,85% e 

4,8%). O rácio da despesa com juros deverá, de acordo com o MF, apresentar uma tendência 

decrescente, passando de 4,2% do PIB em 2016 para 3,6% do PIB em 2021, motivado em 

grande parte pela diminuição do stock de dívida em percentagem do PIB prevista pelo MF, 

bem como pela referida descida da taxa de juro implícita. 

3.3 RISCOS NAS PROJEÇÕES E PREVISÕES ORÇAMENTAIS 

 

O principal risco atinente às previsões orçamentais constantes do PE/2017 resulta dos 

riscos subjacentes ao cenário macroeconómico. A correção do défice orçamental decorre 

da combinação de uma quase estabilização do peso da receita no PIB, dependente em 75% 

da receita fiscal e contributiva, e de uma redução significativa das prestações sociais, o que 

lhe associa uma sensibilidade elevada aos riscos das alterações da evolução da economia. Tal 

                                                   
18 Ver relatórios Economic Outlook, novembro de 2016; V Missão Pós-Programa, fevereiro de 2017 e Spring Forecast, 

maio de 2017, respetivamente. 
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torna-se particularmente significativo quando o cenário macroeconómico subjacente ao 

PE/2017 apresenta uma previsão de crescimento económico que resulta em grande medida 

do comportamento das exportações, que pressupõe ganhos permanentes de quotas de 

mercado sem deterioração dos termos de troca. A este respeito, o MF identifica no PE um 

conjunto de riscos globalmente descendentes para o cenário macroeconómico que vão no 

sentido dos que o CFP explicitou no seu parecer sobre esse cenário. 

O PE/2017 apresenta uma análise e quantificação de riscos orçamentais que, sendo 

adequada nas dimensões cobertas, poderia, com vantagem para a transparência do 

processo orçamental, ser alargada a outras variáveis relevantes da política orçamental. 

O Capítulo III do PE/2017 apresenta uma análise de sensibilidade que cobre o 

enquadramento macroeconómico e a estratégia orçamental. A primeira apresenta os 

resultados de choques no preço do petróleo e na procura externa (hipóteses técnicas do 

modelo de previsão). A segunda foca-se essencialmente nas responsabilidades contingentes 

do Estado e na gestão da sua dívida direta.  

As medidas de contenção da despesa apresentam-se pouco especificadas, o que 

constitui um risco. O impacto cumulativo esperado de medidas não especificadas varia entre 

359 M€ em 2018 e 1317 M€ em 2021, do qual cerca de dois terços se concentra nos anos de 

2018 e 2019. Dentre estas, destaca-se o peso que as poupanças decorrentes do 

congelamento nominal do consumo intermédio e da “outra despesa corrente” (1305 M€) têm 

na redução prevista da despesa pública. O efeito destas medidas é relevante, uma vez que 

delas depende não apenas a capacidade para anular o impacto das medidas de expansão da 

despesa previstas no âmbito do descongelamento gradual das carreiras e da atualização de 

pensões, mas também a redução do rácio da despesa pública prevista até 2021.  

Os riscos das previsões orçamentais acima referidos traduzem-se num risco para a 

trajetória prevista para a dívida pública. Com efeito, 18,5 p.p. dos 21 p.p. do PIB de redução 

do rácio da dívida assentam na acumulação de excedentes primários, constituindo assim o 

elemento central da redução prevista. Acresce que o PE/2017 não incorpora qualquer efeito 

orçamental de apoios ao sistema financeiro, já concretizados ou a realizar no período de 

previsão. 

  



Análise do Programa de Estabilidade 2017-2021   Conselho das Finanças Públicas | 24 

4 QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL 

2017-2021 

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) determina que o Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental (QPPO) seja atualizado anualmente, para os quatro anos seguintes, na lei do 

Orçamento do Estado, em consonância com os objetivos estabelecidos no Programa de Estabilidade. 

A Lei do OE/2017, publicada no dia 28 de dezembro de 2016, aprovou o QPPO para o período 2017-

2020. Os limites de despesa deverão ser atualizados no âmbito da Lei do OE/2018 mas o relatório 

do PE/2017 inclui um projeto de atualização do QPPO, que não foi sujeito a aprovação pela 

Assembleia da República. 

O PE/2017 mantém o limite de despesa atualmente em vigor para 2017 e propõe uma 

ligeira atualização dos limites para o período 2018-2021. O PE/2017 mantém inalterados 

os limites de cada programa orçamental para 2017, aprovados pela lei do OE/2017.19 

Contudo, para os anos de 2018 e 2019, é incorporada uma proposta de revisão em baixa do 

total de despesa financiada por receitas gerais (-16 M€ em ambos os casos).20 No caso do 

limite para 2018, a proposta de atualização traduz uma revisão em alta nos agrupamentos 

de programas das áreas Social (+348 M€), Soberania (+86 M€) e Segurança (+37 M€), que é 

mais do que compensada por uma revisão em baixa nos agrupamentos de programas da 

área Económica (-488 M€), sobretudo na despesa com juros da dívida pública. O limite 

apontado para 2020 é praticamente igual ao que se encontra legalmente em vigor. 

Gráfico 17 – Limites de despesa no período comum entre o QPPO do OE/2017 e do PE/2017 (em M€)  

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Nota: o QPPO aprovado pela lei do 

OE/2017 abrangia o período 2017-2020, enquanto o QPPO incluído no PE/2017 

abrange o período 2017-2021. 

Em termos absolutos, o limite da despesa sujeita ao QPPO deverá aumentar 

sucessivamente entre 2017 e 2021. A proposta de atualização do QPPO incluída no 

PE/2017 aponta para que a despesa aumente sempre ao longo do quinquénio 2017-2021, 

                                                   
19 Artigo n.º 273 da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 

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

dos serviços (por exemplo, taxas). A este propósito, ver o Glossário de Finanças Públicas do CFP.  
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estando projetado um crescimento acumulado de 4308 M€, dos quais 1978 M€ no corrente 

ano (ver Quadro 5 e painel esquerdo do Gráfico 18). O aumento em 2017 deverá ser 

justificado pelo programa “Finanças e Administração Pública” (+1197 M€), influenciado pela 

centralização inicial no MF da dotação provisional para 2017 (535 M€) e das dotações 

destinadas à regularização de passivos não financeiros da administração central (300 M€), à 

sustentabilidade do sector da Saúde (100 M€) e à contrapartida pública nacional global para 

cofinanciamento do Portugal 2020 (100 M€). Em 2018, apesar de o MF prever uma diminuição 

de 122 M€ nos juros da dívida pública, a despesa sujeita ao QPPO deverá aumentar em 132 

M€, destacando-se os programas “Saúde” (+81 M€) e “Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social” (+68 M€). Para 2019 encontra-se projetado um acréscimo de 484 M€, sobretudo 

decorrente de uma maior alocação de recursos ao conjunto de programas da área Social 

(+281 M€) e da área Económica (+124 M€). A despesa sujeita ao QPPO deverá crescer 1,7% 

em 2020 e em 2021. 

Quadro 5 – Variação da despesa sujeita ao QPPO para 2017-2021 (em M€)  

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Nota: os valores relativos ao ano de 2016 são provisórios e correspondem 

a uma estimativa enviada pela DGO; as variações face a 2016 nos programas “Órgãos de Soberania” e “Justiça” são 

justificados pelo facto de competência de processamento do pagamento das remunerações da Magistratura Judicial 

(P008) ter passado para o Conselho Superior da Magistratura (P001); as variações face a 2016 no P009 e no P014 estão 

influenciadas pelo facto de em 2016 a RTP ter classificado como receita própria a contribuição sobre o audiovisual e de a 

Infraestruturas de Portugal também assim ter classificado uma parte da contribuição do serviço rodoviário. Ambas 

deveriam ter sido integralmente classificadas como receita geral do Estado. Este problema subsiste em 2017, atendendo 

aos dados reportados até fevereiro. 

Contudo, em percentagem do PIB, é esperada uma quebra da despesa a partir de 2018. 

A confirmar-se o crescimento do produto previsto pelo MF, o rácio desta despesa no PIB 

deverá voltar a apresentar uma trajetória descendente no período 2018-2021 (quebra 

acumulada de 2,4 p.p. do PIB),21 após um aumento de 0,1 p.p. do PIB registado em 201622 e 

um acréscimo de 0,2 p.p. do PIB projetado para 2017 — ver painel direito do Gráfico 18. A 

                                                   
21 No triénio 2013-2015 a quebra foi de 2,0 p.p. do PIB. 

22 Em 2016 a despesa sujeita ao limite do QPPO aumentou 1516 M€, em grande parte devido à reversão total da 

redução remuneratória (com um impacto de 397 M€ estimado pelo MF) e ao facto de algumas receitas consignadas 

terem passado a ser classificadas como receitas gerais, destacando-se a contribuição do serviço rodoviário com 

um impacto de 459 M€, tal como referido pelo CFP na Análise da Conta das Administrações Públicas 2016. 

Execução 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

1. SOBERANIA 4 364 4 772 4 800 4 847 408 28 47

P001 Órgãos de soberania 3 167 3 457 3 474 290 17

P002 Governação 99 114 115 15 1

P003 Representação externa 267 288 289 21 1

P008 Justiça 739 615 618 -124 3

P009 Cultura 91 298 304 207 6

2. SEGURANÇA 3 243 3 374 3 391 3 424 131 17 33

P006 Defesa 1 635 1 743 1 752 108 9

P007 Segurança interna 1 608 1 631 1 639 23 8

3. SOCIAL 28 725 28 490 28 672 28 953 -235 182 281

P010 Ciência e ensino superior 1 415 1 461 1 468 46 7

P011 Ensino básico e sec e adm escolar 5 510 5 254 5 280 -256 26

P012 Solidariedade, emprego e seg social 13 601 13 650 13 718 49 68

P013 Saúde 8 200 8 125 8 206 -75 81

4. ECONÓMICA 11 081 12 755 12 659 12 783 1 674 -96 124

P004 Finanças e administração pública 2 393 3 590 3 608 1 197 18

P005 Gestão da dívida pública 7 379 7 543 7 421 164 -122

P014 Planeamento e Infraestruturas 614 813 817 199 4

P015 Economia 236 370 371 134 1

P016 Ambiente 62 79 79 17 0

P017 Agricultura, florestas e Desenv. Rural 368 313 314 -55 1

P018 Mar 28 48 49 20 1

5. TOTAL (1+2+3+4) 47 413 49 391 49 523 50 007 50 857 51 721 1 978 132 484 850 864

Previsão Variação

Programa

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2017/04/CFP-REL-03-2017-PT.pdf
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previsão desta trajetória descendente encontra-se ancorada na expectativa de que no 

quadriénio 2018-2021 o crescimento médio anual do PIB nominal (3,6%) seja superior ao da 

despesa sujeita ao QPPO (1,2%). 

Gráfico 18 – Evolução da despesa sujeita aos limites do QPPO 

Em milhões de euros Em percentagem do PIB 

 
 

Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. | Notas: o valor relativo ao ano de 2016 é provisório e corresponde a uma 

estimativa enviada pela DGO; “∆” designa a variação prevista face ao ano anterior. 

No relatório do PE/2017 não se encontra demonstrada a compatibilidade dos limites 

de despesa previstos no QPPO com os objetivos orçamentais definidos em contas 

nacionais para o período 2018-21. Nos termos do n.º 4 do artigo 12.º-D da LEO (Lei n.º 

91/2001, de 20 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho, que se 

mantém em vigor por força do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro), o QPPO deve definir os limites de despesa da administração central financiada 

por receitas gerais, em consonância com os objetivos estabelecidos no Programa de 

Estabilidade. No âmbito da Análise da proposta do OE/2017, o CFP considerou que o limite 

para 2017 era compatível com o objetivo do défice em contas nacionais (3016 M€, superior 

ao défice de 2844 M€ que se encontra previsto no PE/2017). O relatório do PE/2017 não 

apresenta informação que permita avaliar a compatibilidade com os objetivos definidos para 

o restante horizonte temporal do QPPO. Por fim, refira-se que continuam a não ser 

publicadas, conjuntamente com o QPPO, as projeções de receitas gerais e receitas próprias 

dos organismos da administração central e do subsector da segurança social para os quatro 

anos seguintes. A publicação destas projeções é obrigatória nos termos do n.º 6 do artigo 

12.º-D da LEO. 
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ANEXOS 
 

Quadro 6 – Conta das Administrações Públicas não ajustada, 2016–2021 (em % do PIB) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. Nota: A variação encontra-se ancorada no ano de 2016 

Quadro 7 – Conta das Administrações Públicas ajustada, 2016–2021 (em % do PIB) 

 
Fonte: Ministério das Finanças. Cálculos CFP. Nota: A variação encontra-se ancorada no ano de 2016. 

 

Variação (p.p.)

2017/2021

Receita Total 43,1 43,3 43,0 42,9 42,8 42,9 -0,1

Receita corrente 42,5 42,6 42,5 42,3 42,2 41,9 -0,6

Receita fiscal 25,1 24,9 24,7 24,5 24,4 24,2 -0,9

Impostos indiretos 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 -0,2

Impostos diretos 10,3 10,1 9,9 9,8 9,7 9,6 -0,7

Contribuições sociais 11,7 11,8 11,7 11,8 11,8 11,7 0,1

Das quais: efectivas 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 0,4

Vendas e outras receitas correntes 5,8 6,0 6,1 6,1 6,0 6,0 0,2

Receitas de capital 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 1,0 0,5

Despesa Total 45,1 44,8 44,0 43,2 42,4 41,7 -3,4

Despesa primária 40,8 40,6 40,0 39,3 38,6 38,1 -2,8

Despesa corrente primária 38,9 38,2 37,4 36,7 36,0 35,5 -3,4

Consumo intermédio 5,7 5,6 5,4 5,2 5,1 5,0 -0,7

Despesas com pessoal 11,3 11,1 10,8 10,6 10,3 10,0 -1,2

Prestações sociais 18,9 18,7 18,4 18,2 17,9 17,7 -1,2

que não em espécie 17,1 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 -0,9

Subsídios 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

Outras despesas correntes 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 -0,2

Despesas de capital 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 0,6

FBCF 1,5 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 0,6

Outras despesas de capital 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0

Juros 4,2 4,2 4,0 3,9 3,8 3,6 -0,6

Saldo global -2,0 -1,5 -1,0 -0,3 0,4 1,3 3,3

Saldo primário 2,2 2,7 3,1 3,6 4,2 4,9 2,7

Dívida Pública 130,4 127,9 124,2 120,0 117,6 109,4 -20,9

20212016 2017 2018 2019 2020

Variação (p.p.)

2017/2021

Receita Total 42,6 43,1 43,0 42,9 42,8 42,5 -0,1

Receita corrente 42,3 42,6 42,5 42,3 42,2 41,9 -0,4

Receita fiscal 24,8 24,9 24,7 24,5 24,4 24,2 -0,6

Impostos indiretos 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 -0,1

Impostos diretos 10,2 10,1 9,9 9,8 9,7 9,6 -0,5

Contribuições sociais 11,7 11,8 11,7 11,8 11,8 11,7 0,1

Das quais: efectivas 9,1 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 0,4

Vendas e outras receitas correntes 5,8 6,0 6,1 6,1 6,0 6,0 0,2

Receitas de capital 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2

Despesa Total 45,1 44,8 44,0 43,2 42,4 41,7 -3,4

Despesa primária 40,8 40,6 40,0 39,3 38,6 38,1 -2,8

Despesa corrente primária 38,8 38,2 37,4 36,7 36,0 35,5 -3,3

Consumo intermédio 5,7 5,6 5,4 5,2 5,1 5,0 -0,7

Despesas com pessoal 11,3 11,1 10,8 10,6 10,3 10,0 -1,2

Prestações sociais 18,9 18,7 18,4 18,2 17,9 17,7 -1,2

que não em espécie 17,1 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 -0,9

Subsídios 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

Outras despesas correntes 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 -0,2

Despesas de capital 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 0,6

FBCF 1,6 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 0,6

Outras despesas de capital 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0

Juros 4,2 4,2 4,0 3,9 3,8 3,6 -0,6

Saldo global -2,4 -1,7 -1,0 -0,3 0,4 0,9 3,3

Saldo primário 1,8 2,4 3,1 3,6 4,2 4,5 2,7

Dívida Pública 130,4 127,9 124,2 120,0 117,6 109,4 -20,9

20212016 2017 2018 2019 2020
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Quadro 8 – Medidas temporárias, medidas não recorrentes e fatores especiais (em % do PIB) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas em percentagem do 

PIB devido a arredondamentos. Não estão previstas medidas temporárias ou não recorrentes para os anos de 2018 a 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2021

Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais (impacto no saldo) -0,1 0,3 -3,6 -1,3 0,4 0,2 0,4

Receita 0,3 0,8 0,1 0,4 0,2 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 Prepaid Margins 0,2 0,4

Receita de repatriamento de capitais 0,2

Sobretaxa em sede de IRS 0,1

Contribuição para o Fundo Único de Resolução 0,1

Recuperação de garantia do BPP 0,2

Despesa 0,3 0,4 3,6 1,4 0,0

Apoio ao Sistema Bancário 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

Capitalização BPN 0,1 0,1

CGD 0,4

Assunções de Dívida 0,7

Receita de concessões (abate à despesa de capital) -0,2

Pagamentos one-off  à União Europeia 0,1 0,0

Entrega de Aeronaves F-16 à Roménia -0,1

2016
PE/2017

Em % do PIB 2012 2013 2014 2015
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Quadro 9 – Medidas de política, efeito líquido acumulado face ao cenário de políticas invariantes 

(em M€) 

 
Fonte: MF. Cálculos CFP. | Nota: Classificação das medidas da responsabilidade do CFP. Ver nota no quadro seguinte.  

 

 

Tipo situação

Total da Receita 378 610 587 497

Impostos correntes sobre Rendimento e Património -200 -200 -200 -200

Apoio aos baixos rendimentos -200 -200 -200 -200 Piora  Saldo N.E.

Impostos s/Produção e Importação 411 501 501 501

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário 187 187 187 187 Melhora Saldo E

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) 90 90 90 90 Melhora Saldo E

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético 2 (CESE2) 30 30 30 30 Melhora Saldo E

Contribuição sobre a Indústria Farmacêutica 14 14 14 14 Melhora Saldo E

Outros impostos 90 180 180 180 Melhora Saldo N.E.

Transferências de capital recebidas 167 309 286 196

Fundos Estruturais 167 309 286 196 Melhora Saldo N.E.

Total da Despesa -321 -574 -727 -840

Despesas com pessoal 134 267 408 549

Descongelamento gradual das carreiras 141 282 423 564 Piora Saldo E

Contenção do emprego público -7 -15 -15 -15 Melhora Saldo E

Consumo Intermédio -300 -600 -800 -900

Congelamento nominal Consumo Intermédio s/ PPP -300 -600 -800 -900 Melhora Saldo N.E.

Juros -152 -286 -248 -248

Poupanças -152 -286 -248 -248 Melhora Saldo E

Subsídios -20 -51 -62 -62

Fundos Estruturais -20 -51 -62 -62 Melhora Saldo N.E.

Outra Despesa Corrente -180 -270 -360 -405

Congelamento nominal -180 -270 -360 -405 Melhora Saldo N.E.

Formação Bruta de Capital fixo 162 302 284 202

Fundos Estruturais 162 302 284 202 Piora Saldo N.E.

Outra Despesa de Capital 36 63 51 24

Fundos Estruturais 36 63 51 24 Piora Saldo N.E.

Impacto no saldo 699 1 185 1 314 1 337

Por memória | Em p.p. do PIB 0,4 0,6 0,7 0,7

Medidas que melhoram o saldo | Efe ito  no  saldo 1 238 2 032 2 272 2 327

Receita  (aumentos na receita) 578 810 787 697

Especif icadas [E] 321 321 321 321

Não especif icadas [N.E.] 257 489 466 376

Despesa (diminuições na despesa) -660 -1 222 -1 485 -1 630

Especif icadas [E] -160 -301 -263 -263

Não especif icadas [N.E.] -500 -921 -1 222 -1 367

Medidas que pioram o saldo | Efeito  no  saldo -539 -848 -958 -990

Receita  (diminuições na receita) -200 -200 -200 -200

Especif icadas [E] 0 0 0 0

Não especif icadas [N.E.] -200 -200 -200 -200

Despesa (aumentos na despesa) 339 648 758 790

Especif icadas [E] 141 282 423 564

Não especif icadas [N.E.] 198 366 335 226

Impacto no saldo das medidas não especificadas 359 845 1 153 1 317

Medidas da Receita não especificadas | efeito no Saldo 57 289 266 176

Medidas da Despesa não especificadas | efeito no Saldo 302 555 887 1 142

Volume Global das Medidas de Política | Valor absoluto 1777 2880 3230 3317

Volume das medidas no lado da Receita  = (1) + (2) 778 1010 987 897

(1) Aumentos na receita  578 810 787 697

Especif icadas [E] 321 321 321 321

Não especif icadas [N.E.] 257 489 466 376

(2) Diminuições na receita -200 -200 -200 -200

Especif icadas [E] 0 0 0 0

Não especif icadas [N.E.] -200 -200 -200 -200

Efeito no saldo | Medidas da Receita 378 610 587 497

Volume das medidas no lado da Despesa = (3) + (4) 999 1870 2243 2420

(3) Aumentos na Despesa 339 648 758 790

Especif icadas [E] 141 282 423 564

Não especif icadas [N.E.] 198 366 335 226

(4) Diminuições na Despesa -660 -1222 -1485 -1630

Especif icadas [E] -160 -301 -263 -263

Não especif icadas [N.E.] -500 -921 -1222 -1367

Efeito no saldo | Medidas da Despesa 321 574 727 840

Volume das medidas não especificadas 1155 1976 2223 2169

Medidas da Receita não especificadas | Volume 457 689 666 576

Medidas da Despesa não especificadas | Volume 698 1 287 1 558 1 593

Medidas 
2018 2019 2020 2021Componente/medida
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Quadro 10 – Medidas de política, efeito líquido variação face ao ano anterior (em M€) 

 
Fonte: MF e Cálculos CFP. | Nota: Classificação das medidas da responsabilidade do CFP. [E] Especificadas; [N.E.] 

Não Especificadas. Consideram-se medidas não especificadas aquelas cuja especificação é insuficiente e a sua 

quantificação depende de resultados incertos, bem como todas aquelas que ainda não dispõem de legislação 

específica que suporte a sua aplicação, ou dependam de atos legislativos adicionais. Neste último caso, o CFP 

excetuou as contribuições extraordinárias sobre o sector bancário, sector energético e indústria farmacêutica, 

tratando-as na prática como medidas com natureza permanente, dado se encontrarem totalmente especificadas 

e terem vindo a ser sucessivamente renovadas, não obstante necessitarem da aprovação de legislação anual 

específica. As medidas de política apresentadas neste quadro seguem a abordagem do valor líquido da medida. 

Os impactos das medidas relativas ao descongelamento gradual das carreiras dos funcionários públicos e à 

contenção do emprego público são apenas considerados em termos líquidos, dado tratarem-se de medida de 

despesa. Nesta abordagem, os efeitos com impacto na receita fiscal (via impostos diretos) e a receita contributiva 

(via contribuições sociais efetivas) são abatidos diretamente no valor da medida no lado da despesa. O montante 

de medidas incidentes em impostos sobre a produção e a importação inclui 321 M€ de receitas fiscais a obter 

com a manutenção das contribuições extraordinárias sobre os setores bancário, energético e sobre a indústria 

farmacêutica que se encontram em vigor até ao final de 2017. 

Tipo situação

Total da Receita 378 232 -24 -90

Impostos correntes sobre Rendimento e Património -200 0 0 0

Apoio aos baixos rendimentos -200 Piora  Saldo N.E.

Impostos s/Produção e Importação 411 90 0 0

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário 187 0 0 0 Melhora Saldo E

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) 90 0 0 0 Melhora Saldo E

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético 2 (CESE2) 30 Melhora Saldo E

Contribuição sobre a Indústria Farmacêutica 14 0 0 0 Melhora Saldo E

Outros impostos 90 90 0 Melhora Saldo N.E.

Transferências de capital recebidas 167 142 -24 -90

Fundos Estruturais 167 142 -24 -90 Melhora Saldo N.E.

Total da Despesa -321 -253 -153 -113

Despesas com pessoal 134 134 141 141

Descongelamento gradual das carreiras 141 141 141 141 Piora Saldo E

Contenção do emprego público -7 -7 Melhora Saldo E

Consumo Intermédio -300 -300 -200 -100

Congelamento nominal progressivo do Cons. Interm. s/ PPP -300 -300 -200 -100 Melhora Saldo N.E.

Juros -152 -134 38 0

Poupanças -152 -134 38 0 Melhora Saldo E

Subsídios -20 -31 -11 0

Fundos Estruturais -20 -31 -11 0 Melhora Saldo N.E.

Outra Despesa Corrente -180 -90 -90 -45

Contenção da outra despesa corrente -180 -90 -90 -45 Melhora Saldo N.E.

Formação Bruta de Capital fixo 162 140 -18 -82

Fundos Estruturais 162 140 -18 -82 Piora Saldo N.E.

Outra Despesa de Capital 36 28 -12 -27

Fundos Estruturais 36 28 -12 -27 Piora Saldo N.E.

Impacto no saldo 699 486 129 23

Por memória | Em %  do PIB 0,4 0,2 0,1 0,0

Medidas 
Componente/medida 2018 2019 2020 2021
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LISTA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

AL Administração Local 

AP Administrações Públicas 

BdP Banco de Portugal 

BPP Banco Privado Português 

BPN Banco Português de Negócios 

BANIF Banco Internacional do Funchal 

CGD Caixa Geral de Depósitos 

CE Comissão Europeia 

CESE Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético 

CFP Conselho das Finanças Públicas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CoCo’s Instrumentos de Capital Contingente 

DGO Direção-Geral do Orçamento 

E Especificada 

FEEI Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FE Fatores especiais 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FEEF Fundo Europeu de Estabilização Financeira 

GPEARI Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais 

IGCP Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. 

IGFSS Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

IMI Imposto Municipal sobre Imóveis 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

LEO Lei de Enquadramento Orçamental  

mM€ Mil milhões de euros 

M€ Milhões de euros 

MF Ministério das Finanças 

MLSA Minimum Linear Structural Adjustment 

N.E. Não Especificada 

Novo Banco Novo Banco S.A. 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OE Orçamento do Estado 

Oitante Oitante, S.A. 

OMP Objetivo de Médio Prazo  

p.p. Pontos percentuais 

P Previsão 

PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira 

PDE Procedimento por Défices Excessivos 

PE Programa de Estabilidade 

PEC Pacto de Estabilidade e Crescimento 

PERES Programa Especial de Redução de Endividamento ao Estado 

PIB Produto Interno Bruto 

PPP Parcerias Público-Privadas 

QPPO Quadro Plurianual de Programação Orçamental 

RERF Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social 

s.p.e. Saldo primário estrutural 

UE União Europeia 
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