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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório analisa a evolução da situação económica internacional e portuguesa, 
bem como os desenvolvimentos orçamentais do sector das administrações públicas no 1.º 
trimestre de 2015. A análise do CFP assenta nas estatísticas macroeconómicas divulgadas 
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 24 de junho, nas contas trimestrais das 
administrações públicas (não financeiras e financeiras), em contabilidade nacional, publicadas 
em 24 de junho e 1 de julho de 2015 pelo INE e pelo Banco de Portugal (BdP), respetivamente. 

Para uma melhor análise dos desenvolvimentos orçamentais, a receita e a despesa das 
administrações públicas é corrigida dos efeitos que não se repercutem de forma permanente 
nas suas necessidades de financiamento. Esta análise permite avaliar o esforço de 
consolidação realizado, facilitando a monitorização da evolução dos agregados em termos 
estruturais e a avaliação da orientação da política orçamental.  

O presente relatório beneficiou ainda da informação regularmente recebida do INE e do BdP, 
em contas nacionais (estatísticas financeiras e não financeiras), assim como de 
esclarecimentos adicionais prestados por estas entidades, bem como de informação recebida 
da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. (IGCP) e do acesso aos sistemas 
de informação da Direção-Geral do Orçamento (DGO). A análise ao subsector dos Fundos de 
Segurança Social assenta sobretudo na informação financeira recebida do Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social (IGFSS), continuando em falta os dados físicos do sistema de 
segurança social solicitados pelo CFP.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

As previsões para a área do euro em 2015 têm sido revistas em alta, apesar da deterioração 
das perspetivas nas economias emergentes. Face ao início do ano, acentuaram-se os riscos 
nas economias emergentes, compensados pela melhoria das perspetivas nas economias 
avançadas. Nestas, os desenvolvimentos têm sido mais positivos: a recuperação económica 
das grandes economias prossegue e os riscos de deflação na área do euro parecem 
afastados.  

Até março a economia portuguesa registou um crescimento real do PIB (1,5%) e a formação 
bruta de capital fixo expandiu-se consideravelmente, crescendo 8,5% em termos homólogos. 
A evolução do PIB está em linha com a previsão anual do MF no PE/2015 (1,6%) e com as 
últimas publicações das principais instituições nacionais e internacionais. O mercado de 
trabalho apresentou uma evolução globalmente positiva, com o emprego a aumentar 1,5%, 
bem como as remunerações (2,3%). A taxa de desemprego registou uma redução significativa 
em termos homólogos (de 1,4 p.p.), apesar de ter aumentado face à verificada no trimestre 
anterior. 

No primeiro trimestre de 2015, as administrações públicas apresentaram um défice primário 
de 0,7% do PIB e um défice global de 5,8% do PIB trimestral. Trata-se, nos dois casos, de uma 
melhoria de 0,1 p.p. do PIB em termos homólogos, mas que se encontra aquém do previsto 
para o conjunto do ano.  

As recentes previsões de algumas instituições internacionais apontam para um défice 
orçamental superior ao previsto pelo MF para 2015: o FMI e a Comissão Europeia anteveem 
que o défice ultrapasse ligeiramente o limiar dos 3% do PIB, enquanto a OCDE considera que 
este deverá atingir 2,9% do PIB. Com efeito, o défice observado no primeiro trimestre situa-
se 3,1 p.p. acima do objetivo estabelecido pelo MF para o ano de 2015 (2,7% do PIB). Este 
facto deve constituir um alerta mas não é necessariamente indicativo do desempenho 
esperado para o conjunto do ano, dado que a evolução nos trimestres seguintes de alguns 
dos agregados orçamentais mais influentes no saldo, como é o caso da receita fiscal, não é 
diretamente extrapolável do seu comportamento nos primeiros três meses.  

Até março a receita ajustada registou uma evolução homóloga menos favorável que o 
objetivo anual fixado pelo MF (3,5% e 4,6% respetivamente). Esta evolução foi impulsionada 
pelo comportamento da receita fiscal (4,3%) e das contribuições sociais (4,6%). A receita não 
fiscal registou uma diminuição homóloga de 0,9%, que contrasta com a previsão anual de 
um aumento de 6%. Assim, a receita terá que apresentar um desempenho mais favorável nos 
próximos trimestres para atingir o valor previsto no OE/2015.  

 

Nos primeiros três meses de 2015 a despesa pública ajustada cresceu 3,1% em termos 
homólogos, um valor ligeiramente acima do previsto para o conjunto do ano (2,9%). O 
comportamento da despesa foi essencialmente determinado pela despesa primária, que 
evidenciou um aumento homólogo de 3,2%. A “outra despesa de capital” justificou um terço 
deste crescimento, tendo o consumo intermédio e a despesa com pessoal explicado em 
conjunto cerca de 40%. Porém, a evolução desta última deverá abrandar nos próximos 
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trimestres, refletindo o efeito de base decorrente da reversão integral da redução 
remuneratória aplicável aos funcionários públicos, que vigorou entre junho e setembro de 
2014. A evolução do consumo intermédio encontra-se influenciada pelo aumento dos 
encargos com PPP. 

Apesar de se ter assistido ao aumento do stock da dívida pública no primeiro trimestre (em 
643 M€), verificou-se uma redução do rácio da dívida pública, que terminou o período em 
129,6% do PIB. O aumento nominal foi essencialmente justificado pelo défice orçamental, 
uma vez que os ajustamentos défice-dívida contribuíram para reduzir a dívida pública neste 
trimestre. Alcançar as metas para o rácio da dívida pública estabelecidas no Programa de 
Estabilidade para o final de 2015 (124,2% do PIB) implica ainda uma diminuição em cerca de 
5,4 p.p. do PIB até ao final do ano e de 4,7 mil M€ em termos nominais. 
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1 EVOLUÇÃO MACROECONÓMICA 

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

As previsões para a área do euro em 2015 têm sido revistas em alta, apesar da 
deterioração das perspetivas nas economias emergentes. O FMI prevê uma aceleração do 
crescimento da economia mundial de 3,3% em 2014 para 3,5% este ano (Gráfico 1). No 
entanto, esta previsão é inferior à realizada há um ano atrás, fundamentalmente devido ao 
desempenho das economias emergentes. Nestas, espera-se agora uma ligeira desaceleração 
face a 2014 (de 4,4% para 4,3%). Nas economias avançadas, prevê-se uma recuperação (de 
1,8% para 2,4%), assente não só na consolidação do crescimento nos Estados Unidos da 
América e no Reino Unido, mas também na recuperação da área do euro. Dentro deste 
espaço, importa destacar a forte recuperação económica de Espanha, principal parceiro 
comercial de Portugal, e a aceleração, ainda que moderada, da Alemanha e da França. 

Gráfico 1 – Previsões do FMI para o crescimento do PIB (%) 

 
Fonte: FMI - World Economic Outlook - e INE (exportações de bens a preços correntes). 

Desde o início do ano acentuaram-se os riscos nas economias emergentes, 
compensados pela melhoria das perspetivas nas economias avançadas. Nas primeiras 
destaca-se a tendência de desaceleração na China, a recessão na Rússia, e a descida do preço 
do petróleo, com impactos em países produtores como Brasil e Angola. Já nas economias 
avançadas, os desenvolvimentos são mais positivos: a recuperação económica das grandes 
economias prossegue e os riscos de deflação na área do euro parecem afastados. 

Estes desenvolvimentos têm acentuado a importância dos destinos europeus para as 
exportações portuguesas.1 Apesar da aceleração das exportações de bens para países fora 
da União Europeia (de -0,1% em 2014 para 2,6% em termos homólogos até ao final de abril), 
o seu crescimento continua longe dos valores de anos anteriores (por exemplo, 7,1% em 
2013 e 19,6% em 2012). O destino mais problemático é Angola, para onde as exportações 
caíram cerca de 25% nos primeiros quatro meses do ano. Já para os países europeus, o ritmo 
tem aumentado (de 2,7% em 2014 para 6,3% até ao final de abril), contribuindo para 
aumentar o peso destes destinos no total das exportações (73% face a 71% em 2014). 

                                                   
1 Os valores referem-se às exportações de bens a preços correntes registadas nas contas do comércio internacional. 
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1.2 DESENVOLVIMENTOS NA ECONOMIA PORTUGUESA  

A economia portuguesa registou seis trimestres consecutivos de crescimento real do 
PIB, o que não ocorria desde o terceiro trimestre de 2008. No primeiro trimestre, o PIB 
cresceu 1,5% em termos homólogos (Quadro 1), acelerando face aos trimestres anteriores. 
Destaca-se a aceleração das exportações e a forte recuperação da formação bruta de capital 
fixo (FBCF). A procura interna continuou a ser o principal motor de crescimento, mas a 
contribuição das exportações líquidas deixou de ser negativa, o que constitui uma evolução 
positiva em linha com o esperado na generalidade das previsões publicadas para 2015. 

Quadro 1 – Principais indicadores macroeconómicos (variação homóloga, %) 

 
Fonte: MF - PE/2015 - e INE - contas nacionais, exceto a taxa de desemprego obtida a partir do Inquérito ao Emprego. 

A evolução do PIB está em linha com a previsão anual do MF no PE/2015 (1,6%) e com 
as últimas publicações das principais instituições nacionais e internacionais. Estas 
apresentam um consenso alargado, apontando para um crescimento anual de 1,6% ou 
superior (Gráfico 2). Todas as componentes da procura interna apresentaram um crescimento 
superior à previsão do PE/2015, com destaque para o avanço da FBCF. Em consequência, 
também o aumento das importações ficou acima do esperado. Apesar destas diferenças, os 
contributos da procura interna e da procura externa líquida estão em linha com o previsto. 

Gráfico 2 – Previsões para o crescimento do PIB de Portugal em 2015 (%) 

 
Fonte: FMI – World Economic Outlook; Comissão Europeia – Economic Forecasts; OCDE – Economic Outlook; 
Banco de Portugal – Boletim Económico; e Ministério das Finanças – DEO/2014, OE/2015 e PE/2015. 
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PIB -4,1 -2,3 -1,3 1,4 0,9 0,9 1,2 0,6 1,5 1,6
Consumo privado -4,3 -2,0 -0,8 1,2 2,1 1,8 2,7 2,0 2,5 1,9
Consumo público -2,9 -3,2 -2,8 -0,7 -0,4 -0,1 0,4 -1,0 -0,5 -0,7
Formação Bruta de Capital Fixo -15,5 -7,4 -3,7 1,2 -0,1 3,6 3,9 2,5 8,5 3,8
Exportações 2,3 7,0 7,3 9,0 3,3 2,0 2,9 4,9 6,8 4,8
Importações -3,4 6,1 6,4 6,7 9,1 3,9 5,4 7,4 6,6 4,6
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Procura interna -6,2 -2,6 -1,6 0,5 3,1 1,6 2,3 1,6 1,5 1,6
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O mercado de trabalho continua a apresentar uma evolução globalmente positiva, 
ainda que a taxa de desemprego tenha aumentado para 13,7% no trimestre. O aumento 
da taxa de desemprego trimestral2 deve-se quer ao comportamento do emprego, quer do 
desemprego entre setembro e janeiro, mês em que se reverte uma tendência desfavorável 
(Gráfico 3). Apesar do valor ter ficado acima da previsão para o ano (13,2%), as últimas 
estimativas apontam para uma tendência de redução verificada desde fevereiro (com exceção 
dos valores de maio, ainda provisórios).3 Em maio, a taxa de desemprego atingiu 13,0% e o 
número de desempregados foi de 664 mil, valores em mínimos de meados de 2011. 

Gráfico 3 – Estatísticas do mercado de trabalho 
Emprego e desemprego (milhares) Taxa de desemprego (% da população ativa) 

 

 

Fonte: INE – Inquérito ao Emprego. Nota: valores não ajustados de sazonalidade; emprego e desemprego mensais 
calculados de acordo com a definição do Eurostat (15-74 anos) que diferem das estatísticas trimestrais (15 e mais anos). 

A evolução dos preços em 2015 continua a revestir-se de alguma incerteza. No primeiro 
trimestre, todos os deflatores das componentes do PIB continuaram a desaceleração sentida 
em 2014, apresentando valores inferiores à previsão anual do MF no PE/2015 (painel 
esquerdo do Gráfico 4). No entanto, as estatísticas mensais já disponíveis sugerem que esta 
tendência possa estar a alterar-se (painel direito do Gráfico 4).4 Em março, o crescimento 
homólogo da inflação (medida pelo IPC) foi positivo e em maio atingiu o máximo de quase 
dois anos (1,0%). Assim, a inflação média dos últimos 12 meses reflete uma tendência para o 
regresso a valores positivos, o que influenciará positivamente a evolução dos deflatores. 

Gráfico 4 – Evolução dos preços em 2014 e 2015 
Deflator do PIB e componentes (%) Índice de preços no consumidor (%) 

  

Fonte: INE e MF - Programa de Estabilidade 2015-2019. 
                                                   
2 Medida pelo Inquérito ao Emprego. O número de empregos medido em Contas Nacionais é distinto do Inquérito 
ao Emprego por razões metodológicas. Em Contas Nacionais não é efetuada a estimativa do desemprego. 
3 Ver Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego – maio de 2015, em particular o anexo 1 da página 5 – “Nota 
de apresentação da divulgação mensal de estimativas do Inquérito ao Emprego – Breve Síntese” 
4 Ver Índice de Preços no Consumidor – maio de 2015. 
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2 DESENVOLVIMENTOS ORÇAMENTAIS E PERSPETIVAS PARA 
2015 

A análise efetuada nesta secção baseia-se na informação publicada pelo INE no dia 24 de junho, relativa 
às contas nacionais trimestrais por sector institucional. O referencial utilizado para ancorar a comparação 
dos desenvolvimentos orçamentais do primeiro trimestre com o previsto pelo MF é o OE/2015. A análise 
baseia-se em valores ajustados do efeito de medidas temporárias e não recorrentes constantes do 
Quadro 6 em anexo.5 O PIB e respetivas componentes utilizadas nesta secção correspondem aos dados 
das Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional, não ajustados de sazonalidade, diferindo por 
esse motivo dos dados apresentados no Capítulo 1. 

2.1 RECEITA 

No primeiro trimestre do ano a receita registou um crescimento homólogo de 3,5%, 
menos favorável que o objetivo anual de 4,6% do MF para 2015. Esta evolução foi 
impulsionada pelo comportamento da receita fiscal e das contribuições sociais, com 
variações homólogas de 4,3% e 4,6%, respetivamente. Aproximadamente 80% do incremento 
da receita previsto na POE/2015 encontra-se alicerçado no crescimento da receita de 
impostos indiretos e diretos (5%), bem como de contribuições sociais (2,8%). As restantes 
receitas correntes registaram uma quebra homóloga no primeiro trimestre, parcialmente 
compensada pela evolução favorável das receitas de capital que aumentaram 22,7% face a 
igual período do ano anterior. 

O crescimento homólogo da receita fiscal foi de 4,3% o que compara com uma previsão 
anual do MF de 5%. O incremento da receita previsto para 2015 no OE/2015 encontra-se 
significativamente dependente do crescimento nominal da economia e da sua composição 
(designadamente no que concerne os impostos indiretos, fortemente assente no consumo 
privado), assim como do reforço do combate à fraude e à evasão fiscais. Sublinhe-se que esta 
evolução no primeiro trimestre reflete uma variação homóloga do consumo privado em 
termos nominais (+2,2%) acima da previsão anual do MF (+1,8%), tal como evidencia o 
Quadro 2.  

Os impostos indiretos apresentaram um desempenho favorável com um crescimento 
de 8,3%, acima do previsto para o conjunto do ano de 7,2%. A retoma da atividade 
económica terá contribuído para o aumento da receita do IVA (+8,7%), um resultado que 
reflete igualmente uma evolução assimétrica dos reembolsos.6  Se a receita do IVA for 
ajustada deste efeito dos reembolsos, a evolução da receita líquida seria menos favorável 
(+3,4%).7,8 A evolução deste imposto depende não só da evolução do consumo privado, mas 

                                                   
5 Para o ano 2014, diferentemente do MF, o CFP não considerou como medida temporária a perda de receita 
decorrente do crédito fiscal ao investimento (com um impacto estimado pelo MF em 0,1% do PIB). Sobre a 
classificação das medidas temporárias em 2014 pelo CFP consultar o Relatório n.º 4/2015. 
6 De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais – 1.º Trimestre de 2015, a despesa de consumo final das famílias 
residentes e instituições sem fins lucrativos apresentou uma variação homóloga a preços correntes de 2,1% no 1.º 
trimestre.  
7 O OE/2015 projeta um aumento de 4,6% em contabilidade pública. 
8 Até março de 2015, a Síntese de Execução Orçamental divulgada pela DGO informava que os reembolsos se 
encontravam significativamente abaixo do verificado no período homólogo (em 313,2 M€). Porém, o procedimento 
mais correto para remover o impacto na receita de alterações no padrão de pagamento de reembolsos seria 
considerar a evolução dos reembolsos solicitados, do qual resulta, até março, uma evolução nos pagamentos 

http://www.cfp.pt/publications/analise-da-conta-das-administracoes-publicas-2014/%23.VZ0ShBvbLoo
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=220636551
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2015&Mes=Maio
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também do aumento da eficiência e eficácia na cobrança.9 A evolução da receita do conjunto 
dos restantes impostos indiretos (+7,8%) foi favorável, devendo beneficiar do efeito de 
diversas medidas de política fiscal, em particular, o alargamento da incidência e a alteração 
das taxas em sede de impostos especiais sobre o consumo.10,11  

Apesar do MF prever uma subida dos impostos diretos em 2015 (2,3%), até março esta 
receita caiu 1,4%. Para este resultado muito contribuiu o comportamento desfavorável do 
IRS cuja deterioração homóloga foi de 1,1%, o que compara com uma meta de crescimento 
de 2,4% prevista no OE/2015. Tal reflete essencialmente o efeito base desfavorável no mês 
de janeiro12 e a alteração das tabelas de retenção na fonte na sequência da Reforma do IRS.13 
Estes efeitos deverão ter sido atenuados pela evolução favorável do mercado de trabalho14 
e pela reposição parcial dos vencimentos dos funcionários públicos.15,16 Até março a evolução 
das retenções na fonte relativas ao trabalho dependente e pensões denota uma melhoria 
progressiva (positiva ou registou valores menos negativos), porém encontra-se ainda 
distante da previsão do MF. Nos próximos meses a evolução da receita de IRS terá ainda que 
compensar o efeito de base associado à suspensão dos cortes nas remunerações dos 
funcionários públicos, que vigoraram nos meses de junho a setembro de 2014. No IRC, 
assistiu-se a uma variação homóloga de -1,4% essencialmente devido à diminuição das 

                                                   
inferior ao solicitado em aproximadamente 317 M€. Contudo, em dezembro de 2014, poderão ter sido 
reembolsados antecipadamente cerca de 145 M€, o que significaria um atraso de aproximadamente 172 M€. 
Considerando este ajustamento a receita líquida de IVA em contas nacionais teria crescido 3,4% no 1.º trimestre. 
A evolução dos reembolsos de IVA em 2015 reflete novas regras do Despacho Normativo n.º 17/2014, de 26 de 
dezembro, o qual vem estabelecer, designadamente, que estes passam a estar também dependentes da 
comunicação de todas as faturas emitidas no período do reembolso ou nos períodos anteriores e da inexistência 
de divergências entre os valores comunicados e os valores declarados de imposto liquidado e dedutível. 
9 De acordo com informação do MF, em 2014, registou-se um valor recorde de 93,4% no cumprimento voluntário 
dos três principais impostos (IVA, IRS e IRC), o que representa uma taxa de incumprimento de apenas 6,6%, o que 
significa que a margem para o combate à fraude e evasão fiscais se encontra mais reduzida. 
10 A POE/2015 projetava um aumento da receita de 100 M€ por via do incremento de impostos específicos sobre 
o consumo.  
11 O ISP reflete o incremento na Contribuição sobre o Serviço Rodoviário, relativamente à qual a POE/2015 
projetava um incremento da receita de 160 M€. Com base na informação do MF esta contribuição no primeiro 
trimestre aumentou apenas 25 M€. No que concerne o aumento do Imposto Sobre Veículos (ISV), este reflete uma 
expansão substancial na aquisição de veículos automóveis que, segundo a Associação Automóvel de Portugal 
(ACAP), se cifrou em 33,1%. Os outros impostos refletem também uma evolução favorável da receita do Imposto 
Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis. 
12 Em contabilidade pública registou-se uma redução homóloga de 5,4% da receita de IRS em janeiro que reflete 
um efeito de base em 2014 relacionado com o pagamento dos subsídios de férias aos funcionários do sector 
público e pensionistas em novembro e dezembro de 2013.  
13 Estas alterações refletem os efeitos do quociente familiar que visa desagravar a carga fiscal para as famílias com 
mais dependentes e agregados monoparentais. Segundo o MF, o quociente irá implicar uma perda de receita de 
150 M€, que deverá ser compensada pelo acréscimo de receita decorrente da Reforma da Fiscalidade Verde.  
14 De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais – 1.º Trimestre de 2015, o emprego remunerado (corrigido de 
sazonalidade) apresentou uma variação homóloga de 1,8% no 1.º trimestre (+1,1% no trimestre homólogo). 
Adicionalmente, as remunerações dos empregados pagas pelo total da economia registaram uma variação 
homóloga de 2,3% no 1.º trimestre (-1,1% no trimestre homólogo). 
15 O MF estimou que o resultado líquido da receita fiscal das medidas em despesas com pessoal ascenderia a 
+83 M€. 
16 De acordo com a Síntese de Execução Orçamental relativa ao mês de maio, somente neste mês a receita do 
Estado arrecadada em sede de IRS evidenciou uma variação homóloga acumulada positiva de 0,7%. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D4C9BF42-357B-4A85-ABD0-ED78833336DC/0/Despacho_normativo_17_2014.pdf
http://www.autoinforma.pt/index.php?MIT=0&template_id=1408&xpto=1&a%5b%5d=&a%5b%5d=036458,,,,
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224676883&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=220636723
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2015&Mes=Maio
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retenções na fonte de capitais e das receitas ao nível da derrama municipal.17 O conjunto dos 
outros impostos diretos evidenciou uma variação homóloga negativa de 6,1%.  

Quadro 2 – Conta das administrações públicas em contabilidade nacional 
(valores ajustados, acumulados no final de cada trimestre, em M€) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: Ctva designa contributo para a taxa de variação anual e 
Ctvh a taxa de variação homóloga. Os valores do OE/15 foram ajustados de medidas temporárias no valor de 216 M€, nas 
outras despesas de capital, correspondentes à receita de concessões.  

A receita de contribuições sociais está a recuperar em linha com a melhoria verificada 
no mercado do trabalho. Até março a receita de contribuições sociais aumentou 4,6%, um 
ritmo superior ao previsto na estimativa do MF (2,8%). Esta evolução traduz um acréscimo 
das contribuições efetivas (+5,8%) e um ligeiro incremento das contribuições imputadas 
(+0,6%).18 . Esse acréscimo reflete não só uma melhoria no mercado de trabalho e um 

                                                   
17 O OE/2015 prevê um aumento do IRC de 4% (em contabilidade pública). De acordo com informação do MF, a 
autoliquidação em maio de 2015 foi inferior em cerca de 37 M€ relativamente a 2014. Assim, nos próximos meses 
a evolução desfavorável do IRC terá que ser compensada, designadamente em sede de pagamentos por conta (a 
ocorrer em julho, setembro e dezembro).  
18 De salientar, a eliminação da contribuição da entidade empregadora para a Direção-Geral de Proteção Social 
aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), substituída pela contribuição do trabalhador que se encontra 
refletida nas contribuições efetivas.  

% Ctvh % Ctva
Receita Total 16 977 35 919 56 575 77 012 17 566 80 555 3,5 3,5 4,6 4,6

Receita corrente 16 743 35 378 55 684 75 741 17 279 78 833 3,2 3,2 4,1 4,0
Receita fiscal 9 394 19 708 31 924 43 538 9 796 45 729 4,3 2,4 5,0 2,8

Impostos indiretos 5 487 11 472 17 945 24 617 5 943 26 380 8,3 2,7 7,2 2,3
Impostos diretos 3 907 8 236 13 978 18 922 3 853 19 349 -1,4 -0,3 2,3 0,6

Contribuições sociais 4 648 9 871 15 134 20 513 4 860 21 089 4,6 1,2 2,8 0,7
Das quais: efetivas 3 557 7 433 11 391 15 615 3 762 16 709 5,8 1,2 7,0 1,4

Vendas e outras receitas corr. 2 701 5 800 8 627 11 690 2 623 12 014 -2,9 -0,5 2,8 0,4
Receitas de capital 234 541 891 1 271 287 1 722 22,7 0,3 35,4 0,6

Despesa Total 19 404 39 956 61 942 83 239 20 010 85 630 3,1 3,1 2,9 2,9
Despesa primária 17 298 35 790 55 514 74 659 17 853 76 744 3,2 2,9 2,8 2,5

Despesa corrente primária 16 430 34 217 52 884 70 572 16 803 71 725 2,3 1,9 1,6 1,4
Consumo intermédio 2 133 4 649 7 153 10 194 2 236 10 509 4,8 0,5 3,1 0,4
Despesas com pessoal 4 688 10 369 15 576 20 481 4 795 19 681 2,3 0,6 -3,9 -1,0
Prestações sociais 8 092 16 192 25 955 34 092 8 110 34 709 0,2 0,1 1,8 0,7

em espécie 779 1 622 2 410 3 303 745 3 003 -4,4 -0,2 -9,1 -0,4
Subsídios 208 507 730 1 164 187 975 -10,0 -0,1 -16,2 -0,2
Outra despesa corrente 1 308 2 501 3 471 4 640 1 475 5 850 12,8 0,9 26,1 1,5

Despesas de capital 868 1 573 2 630 4 087 1 049 5 019 20,9 0,9 22,8 1,1
FBCF 756 1 348 2 247 3 487 762 4 373 0,8 0,0 25,4 1,1
Outras despesas de capital 112 225 383 600 287 646 155,8 0,9 7,7 0,1

Juros 2 106 4 166 6 428 8 580 2 157 8 886 2,4 0,3 3,6 0,4
Saldo global -2 427 -4 037 -5 368 -6 227 -2 444 -5 076 : : : :
Saldo primário  -321 129 1 061 2 353 -287 3 811 : : : :
PIB nominal 41 114 84 848 129 339 173 044 42 383 180 770 3,1 : 4,5 :

I II III

Variação 
Homóloga

IV I

2014
OE/15

OE/15

2015
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aumento dos vencimentos dos funcionários públicos, mas também um efeito de base 
associado ao aumento da taxa contributiva para a ADSE.19  

Para atingir o valor previsto no OE/2015 a receita não fiscal terá que recuperar nos 
próximos trimestres. A receita não fiscal e contributiva registou uma diminuição homóloga 
de 0,9% até março, que contrasta com a previsão anual de um aumento de 6%. Esta evolução 
é explicada pelo desempenho das “vendas de bens e serviços” (-4,3%)20 e “outra receita 
corrente” (-0,9%). No caso das receitas de capital (+22,7%), estão a crescer a um ritmo menos 
acentuado que a previsão (35,4%) estando em causa sobretudo receitas de natureza irregular 
como as transferências da UE e as transferências de outros sectores da economia. 

Gráfico 5 – Variação homóloga da receita e despesa (valores ajustados, em %) 

Receita  Despesa 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: Os valores do OE/2015 foram ajustados de medidas temporárias no valor de 216 M€, 
nas outras despesas de capital, correspondentes à receita de concessões.  

2.2 DESPESA 

Nos primeiros três meses de 2015 a despesa pública cresceu 3,1% em termos 
homólogos, acima do previsto para o conjunto do ano de 2,9%. A despesa primária 
evidenciou uma variação homóloga de +3,2% e a dos juros de +2,4%. Porém, ao contrário 
do que sucedeu em anos anteriores, o incremento homólogo da despesa primária até março 
é também justificado pela execução das despesas de capital (+20,9%), concentrada nas 
“outras despesas de capital”.21 A variação da despesa corrente primária foi positiva naquele 
período (+2,3%). 
 
Na despesa corrente primária, assinala-se o comportamento desfavorável do consumo 
intermédio, que registou uma evolução superior à prevista para o conjunto do ano. Nos 
primeiros três meses, o aumento homólogo registado neste agregado (+4,8%) situou-se 
acima do previsto para 2015 (+3,1%). Esta variação reflete um aumento da despesa com as 
Parcerias Público-Privadas (PPP) em 118 M€ face ao período homólogo. De denotar que a 

                                                   
19 Denote-se que a POE/2015 previa um efeito carry-over do aumento da contribuição para ADSE, Serviços de 
Assistência na Doença de PSP e GNR (SAD) e Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM) no 
valor de 75 M€. 
20 Esta quebra foi particularmente relevante nos SFA (-6,3%), designadamente nos Hospitais EPE. 
21 O crescimento verificado nas “outras despesas de capital” (+155,8%) resultou de injeções de capital por parte 
do Estado na Carris (36 M€) e dos SFA no Banco Efisa (52,5 M€), bem como a concessão de uma garantia ao Fundo 
de Contragarantia Mútuo (FCGM) (82,5 M€). 

22,7

-2,9

4,6

4,3
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POE/2015 prevê medidas de consolidação orçamental de 507 M€, cujo grau de 
implementação não é possível aferir.22 
 
As despesas com pessoal registaram uma variação homóloga de 2,3%, divergindo da 
estimativa do MF para 2015 que aponta para uma quebra de 3,9%. De referir que a 
evolução das despesas com pessoal reflete essencialmente um efeito preço que tenderá a 
atenuar-se ao longo do ano. As remunerações pagas no primeiro trimestre refletem uma 
redução remuneratória menos acentuada do que a que foi aplicada no período homólogo, 
bem como a reposição de 20% das reduções remuneratórias.23 De acordo como os dados da 
DGAEP, o número de trabalhadores do conjunto das administrações públicas caiu 2,2% em 
termos homólogos, refletindo a diminuição de funcionários por aposentação e por rescisão 
por acordo mútuo. 24  

O contributo das prestações sociais para evolução da despesa pública no 1.º trimestre 
foi mais favorável que o previsto para o conjunto do ano. O aumento da despesa com 
prestações sociais até março (em 0,2%) é inferior à estimativa do MF para 2015 (+ 1,8%). Essa 
divergência prende-se com o comportamento favorável das prestações sociais que não em 
espécie, essencialmente relacionado, com a diminuição das prestações de desemprego e 
apoio ao emprego. 

A manter-se a evolução registada até março, a despesa anual com juros atingiria um 
valor inferior ao estimado pelo MF. Decorridos três meses, o ritmo de crescimento da 
despesa com juros encontra-se a crescer 2,4%, aquém do implícito na estimativa do MF para 
2015 de 3,6%.  

2.3 SALDO ORÇAMENTAL 
 
No primeiro trimestre de 2015, o rácio do défice público baixou ligeiramente devido 
ao efeito do crescimento nominal do PIB. O rácio registou uma melhoria de 0,1 p.p. face 
ao período homólogo, tendo-se fixado em 5,8% do PIB.25 Contudo, essa evolução encontra-
-se assente no crescimento nominal do PIB trimestral (+3,1%).26 Com efeito, em termos 
nominais, o défice orçamental das administrações públicas situou-se em 2444 M€, valor que 
corresponde a um ligeiro agravamento homólogo (de 17 M€), algo que não se verificava 
desde o terceiro trimestre de 2013. Refira-se ainda que o défice primário diminuiu quer em 
termos nominais (menos 34 M€), quer em percentagem do PIB trimestral (tendo passado de 
0,8% para 0,7% do PIB).27 

                                                   
22 Em contabilidade pública a administração central registou uma quebra homóloga nas despesas relativas a 
estudos, pareceres, projetos e consultoria e outros trabalhos especializados de apenas 0,9 M€. 
23 Medida cujo impacto se encontrava estimado na POE/2015 em aproximadamente 199 M€. 
24 Recorde-se que a poupança estimada pelo MF no OE para o conjunto do ano ascende a cerca de 190 M€. 
25 De acordo com os critérios adotados pelo CFP, não ocorreram quaisquer medidas temporárias e não recorrentes 
e fatores especiais no primeiro trimestre de 2015, nem em igual período de 2014 (ver Quadro 6, em anexo).  
26 Recorde-se que o valor do PIB relevante para os cálculos desta secção são os não ajustados de efeitos de 
sazonalidade dado que a conta das administrações públicas também não é ajustada de sazonalidade. 
27 Note-se que o saldo primário ajustado implícito no OE/2015 corresponde a um excedente de 2,1% do PIB. 
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Gráfico 6 – Saldo orçamental das administrações públicas 
(Saldo acumulado no trimestre, em % do PIB trimestral) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: * défice orçamental previsto no OE/2015. 
 

Gráfico 7 – Saldo primário ajustado das administrações públicas 
(Saldo acumulado no trimestre, em % do PIB trimestral) 

  
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: * défice primário ajustado previsto no OE/2015. 
 

Em termos nominais, o défice registado no primeiro trimestre de 2015 representa quase 
metade do valor (ajustado) previsto para o conjunto do ano. A informação relativa aos 
primeiros três meses do ano permite constatar que o défice corresponde a 48,2% do total 
previsto para o conjunto do ano, em termos ajustados.28 Embora o primeiro trimestre não 
seja representativo do desempenho orçamental anual, a referida percentagem é superior à 
que se costuma verificar em igual período.29 Atingir um défice ajustado de 2,8% em 2015 
implica uma gestão exigente no conjunto dos três trimestres seguintes.30  

A redução homóloga do défice no primeiro trimestre deveu-se ao contributo dos 
fundos da segurança social, mas encontra-se aquém do previsto para o corrente ano 

                                                   
28 Pela razão referida na nota anterior, os ajustamentos incidiram apenas sobre o objetivo orçamental estabelecido 
para 2015. 
29 A título de exemplo, saliente-se que, em igual período de 2014, o défice atingiu 39,0% do valor registado no 
final desse ano. 
30 Pressupondo que será atingido o PIB nominal previsto pelo MF para 2015, o défice ajustado das administrações 
públicas não poderá exceder 1,9% do PIB trimestral no conjunto dos próximos três trimestres.  
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(0,8% p.p. do PIB). Com efeito, o excedente orçamental da segurança social aumentou 0,4 
p.p. do PIB em termos homólogos,31 mais do que compensando o agravamento do défice da 
administração central em 0,2 p.p. do PIB. Esta deterioração contrasta com a melhoria de 0,5 
p.p. do PIB que se encontra prevista para o conjunto do ano.  
 

Gráfico 8 – Saldo orçamental ajustado por subsector 
(Saldo acumulado no trimestre, em % do PIB trimestral) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Notas: * défice orçamental ajustado implícito no OE/2015; 
AC – Administração Central, ARL – Administração Regional e Local, FSS – Fundos de 
Segurança Social, AP - Administrações Públicas.  

 
Em termos não ajustados, no final do primeiro trimestre de 2015 o défice encontra-se 
acima do previsto pelo MF para o conjunto do ano. O défice observado entre janeiro e 
março de 2015 ascendeu a 5,8% do PIB trimestral, situando-se 3,1 p.p. acima do objetivo 
estabelecido para o ano de 2015 (-2,7% do PIB).32 Tal decorre do facto de a receita das 
administrações públicas se encontrar a crescer abaixo do previsto para 2015, enquanto a 
despesa está a crescer acima da previsão anual. A taxa de crescimento da despesa poderá vir 
a abrandar nos próximos trimestres, devido ao efeito de base decorrente da reversão integral 
(entre junho e meados de setembro de 2014) da redução remuneratória aplicável aos 
funcionários públicos, bem como da reclassificação da dívida da STCP e da Carris em abril de 
2014, na sequência do seu processo de restruturação financeira. 

Os desenvolvimentos orçamentais no 1.º trimestre devem servir de alerta mas não são 
necessariamente indicativos do desempenho esperado para o conjunto do ano. Com 
efeito, normalmente o défice registado nos primeiros três meses costuma sofrer uma 
correção ao longo do ano (ver Gráfico 6). Saliente-se, contudo, que, com base na execução 
orçamental até maio de 2015, em contabilidade pública, a receita fiscal das administrações 
públicas encontra-se a crescer a um ritmo (3,7%) inferior à variação entre o valor previsto no 
OE/2015 e a execução reportada na CGE/2014 (5,1,%). Esta situação está a ser parcialmente 
compensada por um decréscimo da despesa com prestações de desemprego (-22,9%) e com 

                                                   
31 Essa melhoria é superior à prevista para o conjunto do ano (0,1 p.p. do PIB), sobretudo devido ao facto de no 
primeiro trimestre a despesa com o subsídio de desemprego e apoio ao emprego ter diminuído a um ritmo 
bastante mais acentuado (-23%) do que o implícito no OE/2015 face à CGE/2014 (-7,8%). 
32 Em termos não ajustados, a redução do défice alcançada no primeiro trimestre (-0,1 p.p. do PIB) está ainda 
bastante aquém da prevista pelo MF para o conjunto do corrente ano (-1,8 p.p. do PIB). 
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pensões pagas pela segurança social (-2,0%) mais acentuado que o implícito no OE/2015 
face à CGE/2014 (-7,8% e -0,2%, respetivamente). 

Caixa – Passagem do saldo em contabilidade pública para contabilidade nacional 

No 1.º trimestre de 2015, o défice (não ajustado) apurado em contas nacionais (5,8% do PIB gerado no trimestre) foi 
superior em 3,8 p.p. ao registado na ótica da contabilidade pública (2% do PIB trimestral). 1 Os ajustamentos relativos 
à especialização do exercício justificaram a quase totalidade desse diferencial. Os aumentos de capital em entidades 
públicas reclassificadas (EPR) registados em “outros ajustamentos” no Quadro 3 tiveram um efeito neutro no saldo, 
uma vez que também afetam em igual montante, mas com sinal contrário, a categoria dos ajustamentos de 
“especialização do exercício”. Cerca de 90% da diferença do saldo entre óticas contabilísticas é devida ao ajustamento 
temporal dos impostos e contribuições sociais (-2 p.p. do PIB) e à diferença entre juros pagos e juros devidos, (- 1,4 p.p. 
do PIB) (ver Quadro 3). O impacto desfavorável destes ajustamentos no saldo em contas nacionais foi no conjunto -
3,4 p.p. do PIB, ainda assim inferior ao verificado em igual período do ano passado (-3,7 p.p. do PIB). 

Excluindo os referidos aumentos de capital, o contributo da categoria de “outros ajustamentos” para a explicação do 
défice em contas nacionais foi positivo (em 0,3 p.p. do PIB). O tratamento em SEC2010 do ajustamento relativo ao 
registo dos fundos de pensões (0,3 p.p. do PIB) determina em grande parte este impacto favorável,2 Em sentido 
contrário, assinala-se a concessão de uma garantia do Estado ao Fundo Contragarantia Mútuo (0,2 p.p. do PIB) e as 
operações de injeção de capital, na empresa de transporte CARRIS - Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. e no 
Banco Efisa por parte respetivamente do Estado e da empresa Parparticipadas, SGPS (0,2 p.p. do PIB). Estas três 
operações explicam o forte aumento da despesa de capital (+0,4% do PIB) das administrações públicas 
comparativamente ao registado em igual período do ano passado. 

Quadro 3 – Ajustamento de passagem entre óticas contabilísticas 
(% do PIB gerado no período) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP | Nota: (*) Ajustamento temporal (**) Empresas Públicas 
Reclassificadas. Os ajustamentos de sinal positivo/negativo originam um défice em 
contas nacionais inferior/superior ao obtido na ótica da contabilidade pública. 

 

1 Sobre  ajustamentos entre óticas contabílísticas ver Apontamento do CFP n.º1/2014 “Do Saldo em Contabilidade Pública ao Saldo em 
Contabilidade Nacional. 
2 Sobre  o novo tratamento contabílistico dos fundos de pensões ver Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2015. “Anexo 2 – O 
Impacto do SEC2010 nas contas nacionais nas finanças públicas. 

 

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2014/01/CFP-APT-01-2014-PT.pdf
http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2014/11/CFP-Relatorio-OE-2015.pdf
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3 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

3.1 DÍVIDA DE MAASTRICHT 

O rácio da dívida pública na ótica de Maastricht manteve uma trajetória descendente, 
tendo atingido 129,6% do PIB no final do 1.º trimestre. O rácio registou uma redução de 
0,6 p.p. do PIB face ao verificado no final do 4.º trimestre de 2014, mas menos expressiva do 
que o decréscimo ocorrido entre o 3.º e 4.º trimestre de 2014 (2,0 p.p.).33 O decréscimo deste 
indicador deveu-se ao crescimento nominal do PIB, uma vez que o stock da dívida pública 
aumentou 643 M€.34 

Gráfico 9 – Evolução da dívida das administrações públicas (% do PIB) 

 
Fonte: BdP e INE. Cálculos do CFP.  

A dívida pública na ótica de Maastricht líquida de depósitos da administração central 
aumentou 1,1 mil M€, fixando-se em 209,2 mil M€ no final do 1.º trimestre de 2015. 
Os depósitos, que ascendiam a 17,0 mil M€ no final do 1.º trimestre de 2015, equivaliam a 
cerca de 9,8% da dívida pública bruta, continuando a evidenciar disponibilidades ainda não 
utilizadas de emissões de Obrigações do Tesouro (OT) ou dos empréstimos recebidos no 
âmbito do programa de assistência económica e financeira. 

O cumprimento do rácio da dívida previsto pelo MF para o final de 2015 (124,2% do 
PIB) implica uma diminuição de cerca de 5,4 p.p. do PIB até ao final do ano. A meta 
anual do MF para o valor nominal da dívida pública foi revista em baixa para 221,2 mil M€ 
no Programa de Estabilidade 2015-2019.35 Porém, a expectativa de um PIB nominal mais 
baixo levou à revisão em alta da meta para o rácio da dívida no PIB. Para atingir o objetivo 
nominal traçado pelo MF, o stock da dívida deverá reduzir-se em cerca de 4,7 mil M€. A 

                                                   
33 A que correspondeu uma redução nominal de 3,6 mil M€ entre o 3.º e 4.º trimestre de 2014. 
34 Em termos nominais, a dívida pública no final de 2014 era de 225 280 M€ tendo passado para 225 924 M€ no 
1.º trimestre de 2015. 
35 Recorde-se que a meta anual do MF no OE/2015 para o valor nominal da dívida pública era de 223,6 mil M€ 
(123,7% do PIB). As metas para a dívida pública foram revistas no âmbito do Programa de Estabilidade 2015 – 2019. 
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redução prevista pelo MF em 2015 está dependente da amortização dos empréstimos 
associados ao Novo Banco e da evolução das condições de financiamento no mercado.36  

3.2 AJUSTAMENTO DÉFICE-DÍVIDA 

No 1.º trimestre de 2015, o aumento da dívida deveu-se ao défice orçamental (não 
ajustado) registado naquele período. Os ajustamentos défice-dívida contribuíram para 
reduzir o aumento da dívida pública neste trimestre em 1801 M€. As operações mais 
significativas foram as de especialização do exercício, nomeadamente operações relativas às 
EPR e à Administração Local. As operações ocorridas em “outros ativos financeiros” também 
explicam um aumento da dívida inferior ao défice refletindo nomeadamente ajustamentos 
temporais de impostos e contribuições sociais.37 A amortização antecipada de empréstimos 
ao FMI no final de março não contribuiu para a redução do stock da dívida, uma vez que foi 
totalmente compensada pela emissão de OT. As “outras variações na dívida”, na qual se 
destacam as valorizações cambiais, contribuíram para o aumento da dívida pública. 

Quadro 4 – Ajustamento défice-dívida  
(valores do trimestre, não acumulados, em M€) 

1.ºT/2015

(1) Défice orçamental [valores não ajustados] 2 444
(2) Ajustamento défice-dívida -1 801

(+) Aquisição líquida de ativos financeiros -595
Numerário e depósitos 2
Títulos exceto ações 257
Empréstimos -6
Ações e outras participações -120
Outros ativos financeiros -727

(-) Passivos financeiros não incluídos na dívida 1 785
(+) Outras variações na dívida (inclui valorizações) 578

(3) Variação da dívida (ótica Maastricht ) [1]+[2] 643  
Fonte: BdP. Cálculos do CFP. 

  

                                                   
36 O relatório do OE/2015 previa que a diminuição da dívida pública por via dos ajustamentos défice-dívida. Esta 
estratégia foi mantida no PE/2015, que prevê a redução da dívida pública através: (i) da utilização de depósitos 
para amortização de dívida pública, (ii) do encaixe com a venda do Novo Banco, que permitirá a amortização dos 
empréstimos concedidos ao Fundo de Resolução e (iii) da realização de compra de dívida pública por parte do 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. 
37 Trata-se de ajustamentos temporais que decorrem do facto do défice em contas nacionais ser apurado segundo 
o princípio de especialização do exercício, contrariamente à dívida, que é um conceito que segue uma ótica de 
caixa. 
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ANEXO 

Quadro 5 – Conta (não ajustada) das administrações públicas  
(valores acumulados no final de cada trimestre, em M€) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: a coluna “OE/15” corresponde à previsão anual incluída 
no relatório do OE/2015. A variação anual tem por referência esse referencial face à execução de 2014. Ctvh – 
contributo para a taxa de variação homóloga; Ctva - contributo para a taxa de variação anual. 

Quadro 6 – Impacto das medidas temporárias, não recorrentes no saldo orçamental acumulado 
(em % do PIB) 

 
Fonte: INE, MF e BdP. Cálculos CFP. | Notas: Os totais não correspondem necessariamente à soma das parcelas devido a 
arredondamentos. A identificação do impacto destas medidas para o ano em curso é de natureza provisória, podendo vir 
a sofrer alterações ao longo do ano caso a disponibilização de nova informação assim o justifique. 

% Ctvh % Ctva
Receita Total 16 977 35 919 56 575 77 012 17 566 80 555 3,5 3,5 4,6 4,6

Receita corrente 16 743 35 378 55 684 75 741 17 279 78 833 3,2 3,2 4,1 4,0
Receita fiscal 9 394 19 708 31 924 43 538 9 796 45 729 4,3 2,4 5,0 2,8

Impostos indiretos 5 487 11 472 17 945 24 617 5 943 26 380 8,3 2,7 7,2 2,3
Impostos diretos 3 907 8 236 13 978 18 922 3 853 19 349 -1,4 -0,3 2,3 0,5

Contribuições sociais 4 648 9 871 15 134 20 513 4 860 21 089 4,6 1,2 2,8 0,8
Das quais: efetivas 3 557 7 433 11 391 15 615 3 762 16 709 5,8 1,2 7,0 1,5

Vendas e outras receitas correntes 2 701 5 800 8 627 11 690 2 623 12 014 -2,9 -0,5 2,8 0,4
Receitas de capital 234 541 891 1 271 287 1 722 22,7 0,3 35,4 0,5

Despesa Total 19 404 41 242 63 228 84 729 20 010 85 415 3,1 3,1 0,8 0,8
Despesa primária 17 298 37 076 56 800 76 149 17 853 76 528 3,2 2,9 0,5 0,4

Despesa corrente primária 16 430 34 217 52 884 70 572 16 803 71 725 2,3 1,9 1,6 1,4
Consumo intermédio 2 133 4 649 7 153 10 194 2 236 10 509 4,8 0,5 3,1 0,3
Despesas com pessoal 4 688 10 369 15 576 20 481 4 795 19 681 2,3 0,6 -3,9 -0,9
Prestações sociais 8 092 16 192 25 955 34 092 8 110 34 709 0,2 0,1 1,8 0,8

em espécie 779 1 622 2 410 3 303 745 3 003 -4,4 -0,2 -9,1 -0,4
Subsídios 208 507 730 1 164 187 975 -10,0 -0,1 -16,2 -0,2
Outra despesa corrente 1 308 2 501 3 471 4 640 1 475 5 850 12,8 0,9 26,1 1,8

Despesas de capital 868 2 859 3 916 5 577 1 049 4 803 20,9 0,9 -13,9 -0,6
FBCF 756 1 348 2 247 3 487 762 4 373 0,8 0,0 25,4 1,0
Outras despesas de capital 112 1 511 1 669 2 090 287 431 155,8 0,9 -79,4 -0,5

Juros 2 106 4 166 6 428 8 580 2 157 8 886 2,4 0,3 3,6 0,4
Saldo global -2 427 -5 323 -6 654 -7 717 -2 444 -4 860 : : : :
Saldo primário -321 -1 157 -225 863 -287 4 026 : : : :
PIB nominal 41 114 84 848 129 339 173 044 42 383 180 770 3,1 : 4,5 :

I OE/15

20152014 Variação 
Homóloga OE/15

I II III IV

2015
I II III IV I II III IV I II III IV I

Medidas temporárias e não recorrentes -0,2 -0,7 -0,1 -0,1 -1,7 -0,8 -0,6 0,3 0,0 -1,5 -1,0 -0,9 0,0

Receita 0,0 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita de repatriamento de capitais 0,0 0,1 0,2 0,2

Regime excecional de regularização de dívidas fiscais - IVA 0,1

Regime excecional de regularização de dívidas fiscais - Out. Imp. Ind. 0,1

Regime excecional de regularização de dívidas fiscais - IRS ; IRC 0,4

Regime excecional de regularização de dívidas fiscais - IMI ; IMT 0,0
Regime excecional de regularização de dívidas à segurança social 0,1

Sobretaxa em sede de IRS (rendimentos de 2011) 0,2 0,1 0,1

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

Receita de concessões (abate à despesa de capital) -0,3 -0,2

Transferências de capital (Banca) 0,2 1,0 0,7 0,5 1,7 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1

Pagamentos one-off à União europeia 0,1 0,1

Assunções de Dívida 1,4 0,9 0,8

Fatores especiais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reclassificação de PPP
Operações RAM (Via Madeira)
Dívidas RAM (contratos-programa/clubes de futebol)

Medidas temporárias, não recorrentes e fatores especiais -0,2 -0,7 -0,1 -0,1 -1,7 -0,8 -0,6 0,3 0,0 -1,5 -1,0 -0,9 0,0

201420132012
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Quadro 7 – Conta (não ajustada) das administrações públicas (em % do PIB no final de cada trimestre) 

 
Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: ver notas ao Quadro 5. 

Quadro 8 – Conta (ajustada) das administrações públicas (em % do PIB no final de cada trimestre) 

 
 Fonte: INE e Ministério das Finanças. Cálculos do CFP. | Notas: ver notas ao Quadro 5. Os valores do 
OE/2015 foram ajustados de medidas temporárias no valor de 216 M€, nas outras despesas de capital, 
correspondentes à receita de concessões.  

 

  

I II III IV I Homóloga OE/15
Receita Total 41,3 42,3 43,7 44,5 41,4 44,6 0,2 0,1

Receita corrente 40,7 41,7 43,1 43,8 40,8 43,6 0,0 -0,2
Receita fiscal 22,8 23,2 24,7 25,2 23,1 25,3 0,3 0,1

Impostos indiretos 13,3 13,5 13,9 14,2 14,0 14,6 0,7 0,4
Impostos diretos 9,5 9,7 10,8 10,9 9,1 10,7 -0,4 -0,2

Contribuições sociais 11,3 11,6 11,7 11,9 11,5 11,7 0,2 -0,2
Das quais: efetivas 8,7 8,8 8,8 9,0 8,9 9,2 0,2 0,2

Vendas e outras receitas correntes 6,6 6,8 6,7 6,8 6,2 6,6 -0,4 -0,1
Receitas de capital 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 0,1 0,2

Despesa Total 47,2 48,6 48,9 49,0 47,2 47,3 0,0 -1,7
Despesa primária 42,1 43,7 43,9 44,0 42,1 42,3 0,0 -1,7

Despesa corrente primária 40,0 40,3 40,9 40,8 39,6 39,7 -0,3 -1,1
Consumo intermédio 5,2 5,5 5,5 5,9 5,3 5,8 0,1 -0,1
Despesas com pessoal 11,4 12,2 12,0 11,8 11,3 10,9 -0,1 -0,9
Prestações sociais 19,7 19,1 20,1 19,7 19,1 19,2 -0,5 -0,5

em espécie 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 -0,1 -0,2
Subsídios 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 -0,1 -0,1
Outra despesa corrente 3,2 2,9 2,7 2,7 3,5 3,2 0,3 0,6

Despesas de capital 2,1 3,4 3,0 3,2 2,5 2,7 0,4 -0,6
FBCF 1,8 1,6 1,7 2,0 1,8 2,4 0,0 0,4
Outras despesas de capital 0,3 1,8 1,3 1,2 0,7 0,2 0,4 -1,0

Juros 5,1 4,9 5,0 5,0 5,1 4,9 0,0 0,0
Saldo global -5,9 -6,3 -5,1 -4,5 -5,8 -2,7 0,1 1,8
Saldo primário -0,8 -1,4 -0,2 0,5 -0,7 2,2 0,1 1,7

2015 ∆  (p.p. do PIB)2014
OE/15

I II III IV I Homóloga OE/15
Receita Total 41,3 42,3 43,7 44,5 41,4 44,6 0,2 0,1

Receita corrente 40,7 41,7 43,1 43,8 40,8 43,6 0,0 -0,2
Receita fiscal 22,8 23,2 24,7 25,2 23,1 25,3 0,3 0,1

Impostos indiretos 13,3 13,5 13,9 14,2 14,0 14,6 0,7 0,4
Impostos diretos 9,5 9,7 10,8 10,9 9,1 10,7 -0,4 -0,2

Contribuições sociais 11,3 11,6 11,7 11,9 11,5 11,7 0,2 -0,2
Das quais: efetivas 8,7 8,8 8,8 9,0 8,9 9,2 0,2 0,2

Vendas e outras receitas correntes 6,6 6,8 6,7 6,8 6,2 6,6 -0,4 -0,1
Receitas de capital 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 0,1 0,2

Despesa Total 47,2 47,1 47,9 48,1 47,2 47,4 0,0 -0,7
Despesa primária 42,1 42,2 42,9 43,1 42,1 42,5 0,0 -0,7

Despesa corrente primária 40,0 40,3 40,9 40,8 39,6 39,7 -0,3 -1,1
Consumo intermédio 5,2 5,5 5,5 5,9 5,3 5,8 0,1 -0,1
Despesas com pessoal 11,4 12,2 12,0 11,8 11,3 10,9 -0,1 -0,9
Prestações sociais 19,7 19,1 20,1 19,7 19,1 19,2 -0,5 -0,5

em espécie 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 -0,1 -0,2
Subsídios 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 -0,1 -0,1
Outra despesa corrente 3,2 2,9 2,7 2,7 3,5 3,2 0,3 0,6

Despesas de capital 2,1 1,9 2,0 2,4 2,5 2,8 0,4 0,4
FBCF 1,8 1,6 1,7 2,0 1,8 2,4 0,0 0,4
Outras despesas de capital 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 0,0

Juros 5,1 4,9 5,0 5,0 5,1 4,9 0,0 0,0
Saldo global -5,9 -4,8 -4,2 -3,6 -5,8 -2,8 0,1 0,8
Saldo primário -0,8 0,2 0,8 1,4 -0,7 2,1 0,1 0,7

∆  (p.p. do PIB)
OE/15

2014 2015
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LISTA DE ABREVIATURAS 
Abreviaturas Significado 

AC Administração Central 
ACAP Associação Automóvel de Portugal 
ADM Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 
ADSE Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 
AP Administrações Públicas 
ARL Administração Regional e Local 
BdP Banco de Portugal 
CARRIS Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 
CE Comissão Europeia 
CFP Conselho das Finanças Públicas 
CGA Caixa Geral de Aposentações 
CGE Conta Geral do Estado 
Ctvh Contributo para a taxa de variação homóloga 
DEO Documento de Estratégia Orçamental 
DGAEP Direção Geral da Administração e do Emprego Público 
DGO Direção-Geral do Orçamento 
DP Dívida Pública 
EPR Empresas Públicas Reclassificadas 
FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 
FCGM Fundo de Contragarantia Mútuo 
FMI Fundo Monetário Internacional 
FSS Fundos de Segurança Social 
GPL Gás de Petróleo Liquefeito 
GNR Guarda Nacional Republicana 
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 
IMT Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 
INE Instituto Nacional de Estatística 
IPC Índice de Preços no Consumidor 
IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
IRS Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
ISP Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos 
ISV Imposto sobre Veículos 
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 
M€ Milhões de Euros 
MF Ministério das Finanças 
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
OE Orçamento do Estado 
OT Obrigações do Tesouro 
PE Programa de Estabilidade 
PIB Produto Interno Bruto 
POE Proposta de Orçamento do Estado 
p.p. Pontos percentuais 
PPP Parcerias Público-Privadas 
PSP Polícia de Segurança Pública 
SAD Serviços de Assistência na Doença (da GNR e da PSP) 
SFA Serviços e Fundos Autónomos 
SEC Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais 
SNS Serviço Nacional de Saúde 
STCP Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
UE União Europeia 
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Banco de Portugal, Boletim Económico – abril de 2014 a junho de 2015 

Banco de Portugal, Boletim Estatístico – julho de 2015 

Banco de Portugal, Contas Financeiras Trimestrais – 1.º trimestre 2015 

Comissão Europeia, Economic Forecasts – maio de 2014 a maio de 2015 

DGAEP, Síntese Estatística do Emprego Público - 1.º trimestre 2015 

DGO, Síntese da Execução Orçamental – março de 2015 

FMI, World Economic Outlook – abril de 2014 a abril de 2015 

IGCP, Boletim Mensal – janeiro a março 2015 

INE, Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional – 1.º trimestre 2015 

INE, Estimativas mensais de Emprego e Desemprego – maio de 2015 

INE, Índice de Preços no Consumidor – maio de 2015 

Ministério das Finanças, Programa de Estabilidade 2015-2019 

Ministério das Finanças, Relatório do OE para 2015 

OCDE, Economic Outlook – junho de 2014 a junho de 2015 
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