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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 

semestre de 2015. A análise do CFP assenta nas estatísticas macroeconómicas divulgadas 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 23 de setembro, nas contas trimestrais das 

administrações públicas (não financeiras e financeiras), em contabilidade nacional, publicadas 

em 23 de setembro e 1 de outubro de 2015 pelo INE e pelo Banco de Portugal (BdP), 

respetivamente. Aproveita-se igualmente para fazer uma breve análise das principais revisões 

ao défice e à dívida das administrações públicas refletidas na segunda notificação no âmbito 

do Procedimento por Défices Excessivos.  

Para uma melhor análise dos desenvolvimentos orçamentais, a receita e a despesa das 

administrações públicas é corrigida de 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 

Durante o último ano as previsões para o crescimento da economia mundial têm sido revistas 

em baixa, principalmente devido às perspetivas para as economias emergentes. Em julho, o 

FMI previa a sua desaceleração em 2015, atendendo ao abrandamento sentido na China e à 

recessão económica atravessada pela Rússia e pelo Brasil. Estes desenvolvimentos seriam 

parcialmente compensados pela aceleração das economias avançadas, incluindo a área do 

euro. As previsões para os principais destinos das exportações portuguesas sugeriam uma 

perspetiva de aceleração da procura externa relevante em 2015. Em cinco dos seis maiores 

parceiros comerciais, que cobrem dois terços do total das exportações de bens, era esperado 

um crescimento igual ou superior a 2014. 

No segundo trimestre de 2015 Portugal cresceu 1,6% em termos homólogos, completando-

se sete trimestres consecutivos de crescimento, cinco dos quais com um ritmo superior ao 

da área do euro. Assim, no primeiro semestre o PIB aumentou 1,6%, em linha com as 

previsões do MF e das principais instituições oficiais para o conjunto do ano. Este aumento 

baseou-se no contributo da procura interna (2,6 p.p.), principalmente impulsionada pelo 

consumo privado e pela formação bruta de capital fixo. O crescimento do consumo privado 

acima do rendimento disponível provocou a redução da taxa de poupança das famílias, que 

atingiu o valor mais baixo desde 2008. As variáveis mais relevantes do mercado de trabalho 

evoluíram positivamente, com aumento das remunerações dos empregados e do emprego 

e redução da taxa de desemprego, que atingiu o valor mais baixo desde 2010. Por fim, os 

dados mais recentes confirmam a inversão da quebra de preços de 2014. Todos os deflatores 

da procura aceleraram no segundo trimestre e a inflação média regressou a valores positivos 

(apesar de ainda reduzidos). 

Até junho a receita ajustada das administrações públicas registou uma evolução homóloga 

abaixo da previsão anual do MF (2,9% e 4,3% respetivamente). Esta evolução foi impulsionada 

pelo comportamento da receita fiscal (4,2%) e das contribuições sociais (4,9%), tendo o ritmo 

de crescimento da primeira componente ficado aquém do previsto (5%). Assim, a receita 

fiscal terá que apresentar um desempenho mais favorável nos próximos trimestres para 

atingir o valor previsto no OE/2015, possível se a evolução económica mantiver a tendência 

observada no primeiro semestre. As restantes componentes da receita registaram uma 

diminuição homóloga de 4,2% até junho, que contrasta com a previsão anual de um aumento 

de 3,3%. 

Na primeira metade do ano, a despesa ajustada das administrações públicas registou uma 

taxa de crescimento (2,8%) superior à prevista para o conjunto do ano (2,6%). Esse 

comportamento foi justificado pela despesa primária, uma vez que os encargos com juros 

diminuíram, contrariamente ao acréscimo anual previsto. Na despesa corrente primária, a 

evolução desfavorável face à prevista para o conjunto do ano decorre sobretudo do 

comportamento das despesas com pessoal e, em menor grau, do consumo intermédio. Em 

sentido contrário, a despesa com prestações sociais deverá ficar abaixo do previsto no 

OE/2015, caso se mantenha a evolução mais favorável das prestações de desemprego e das 

pensões pagas pela segurança social. O elevado crescimento das “outras despesas de capital” 

está relacionado com reforço de capital em empresas no primeiro semestre de 2015.  
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No primeiro semestre, o défice orçamental estabilizou face ao período homólogo (4,7% do 

PIB em termos ajustados), enquanto o saldo primário ajustado passou de um excedente de 

117 M€ para um défice de 24 M€. A referida estabilização ficou a dever-se ao contributo do 

subsector dos fundos da segurança social, que aumentou o seu excedente em 0,3 p.p. do 

PIB. O cumprimento da meta estabelecida para 2015 implica uma redução do défice na 

segunda metade do ano consideravelmente mais acentuada que a observada até junho.  

No 1.º semestre registou-se uma redução do rácio da dívida pública na ótica de Maastricht 

para 128,7% do PIB, o que reflete uma melhoria de 1,6 p.p. do PIB face ao verificado no 1.º 

trimestre (130,4% do PIB). Esta redução deveu-se a um ajustamento défice-dívida favorável, 

designadamente a utilização de depósitos e a aquisição de dívida pública por parte do 

subsector dos fundos da segurança social (o que reduz a dívida de Maastricht dado que se 

trata de um conceito de dívida bruta consolidada).  
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1 DESENVOLVIMENTOS MACROECONÓMICOS 

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

Durante o último ano as previsões para o crescimento da economia mundial têm sido 

revistas em baixa, principalmente devido às perspetivas para as economias emergentes. 

Em julho o FMI previa uma ligeira desaceleração do ritmo de crescimento de 2015 (para 3,3%) 

face a 2014 (Gráfico 1). Esta é principalmente devida à deterioração das perspetivas quanto 

às economias emergentes (de 4,6% em 2014 para 4,2% em 2015), atendendo ao 

abrandamento sentido na China e à recessão económica atravessada pela Rússia e pelo Brasil. 

Já nas economias avançadas, esperava-se uma aceleração do crescimento (de 1,8% para 

2,1%), embora a um ritmo inferior ao anteriormente previsto. De entre estas, destaca-se o 

desempenho dos Estados Unidos e a recuperação, ainda que moderada, da área do euro. 

Gráfico 1 – Previsões do FMI para o crescimento do PIB nos principais destinos das exportações (%) 

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

As previsões para os principais destinos das exportações portuguesas sugeriam uma 

perspetiva de aceleração da procura externa relevante em 2015. Em cinco dos seis 

maiores parceiros comerciais, que cobrem dois terços do total das exportações de bens, era 

esperado um crescimento igual ou superior a 2014. De entre estes, é de destacar a forte 

recuperação económica em curso em Espanha. No caso de Angola, as perspetivas 

económicas revestiam-se de maior incerteza, dada a elevada dependência das exportações 

de petróleo. As últimas previsões efetuadas datam de abril, período em que o preço nos 

mercados internacionais estava a recuperar, após a quebra abrupta do segundo semestre de 

2014. Uma vez que este voltou a reduzir-se desde então (atingindo o seu valor mínimo em 

agosto), não é de excluir uma nova revisão em baixa das previsões ainda para este ano. 

1.2 ECONOMIA PORTUGUESA 

No segundo trimestre de 2015, Portugal voltou a crescer acima da área do euro. O PIB 

aumentou 1,6% em termos homólogos (Gráfico 2). Completam-se assim sete trimestres 

consecutivos de crescimento, cinco dos quais com um ritmo superior ao da área do euro. O 

desempenho dos restantes países é muito variável: enquanto alguns apresentam valores em 

torno de 5-6%, outros demonstram ainda um crescimento inferior a 1%. É, no entanto, 

importante destacar que na maior parte dos países (14 em 19) o PIB acelerou no segundo 

trimestre, não existindo nenhum deles a atravessar um período de recessão. 
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Gráfico 2 – Crescimento do PIB na área do euro no segundo trimestre de 2015 (%) 

 
Fonte: INE (Portugal) e Eurostat (restantes países) | Nota: Devido à ausência de 

estatísticas atualizadas, os valores de Irlanda e Luxemburgo referem-se ao 1.º trimestre.  

O crescimento do PIB no primeiro semestre baseou-se no contributo da procura 

interna. O PIB real cresceu 1,6%, em linha com as previsões do MF (Quadro 1) e das principais 

instituições oficiais para o conjunto do ano (FMI, CE e OCDE: 1,6%; Banco de Portugal: 1,7%).1 

Este aumento resultou principalmente do crescimento das exportações (7,2%) e da formação 

bruta de capital fixo (6,9%), apesar do seu abrandamento no segundo trimestre. É de notar 

também a aceleração do consumo privado (para 2,9%), que coloca a sua evolução acima do 

esperado pelo MF. No entanto, estes desenvolvimentos foram parcialmente anulados por um 

forte aumento das importações (9,5%), que conduziu a um contributo negativo da procura 

externa líquida para a evolução do PIB (-1,0 p.p.). 

O crescimento do consumo privado acima do rendimento disponível provocou a 

redução da poupança das famílias. O crescimento do rendimento disponível acelerou, em 

média, no primeiro semestre (para 1,6%) impulsionado principalmente pelas remunerações 

(que representam cerca de 60% do total). Por outro lado, a taxa de poupança diminuiu (para 

4,5%), atingindo o valor mais baixo desde 2008. Em termos trimestrais, este indicador atingiu 

um valor mínimo, continuando a tendência de redução observada desde 2010. 

Quadro 1 – Principais indicadores macroeconómicos da economia portuguesa 

 (variação homóloga, %) 

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

Nota: taxa de poupança calculada segundo anos móveis a terminar no respetivo trimestre. 

                                                   
1 FMI – Post-Program Monitoring Report, julho 2015; Comissão Europeia – Post-Programme Surveillance Report, 

junho 2015; OCDE – Economic Outlook, junho 2015; Banco de Portugal – Boletim Económico, junho 2015. 
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1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1
0,8 0,7 0,7

0,0

I II III IV I II III IV I II 1º S Anual - MF

PIB Real e componentes

PIB -3,7 -1,7 -0,8 1,9 1,0 0,9 1,2 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Consumo privado -4,0 -1,8 -0,5 1,6 2,3 1,9 2,9 2,0 2,5 3,2 2,9 1,9

Consumo público -2,5 -2,7 -2,3 -0,4 -0,4 -0,3 0,1 -1,3 -0,5 0,6 0,1 -0,7

Formação Bruta de Capital Fixo -14,5 -5,4 -1,8 3,1 0,2 4,8 3,5 2,8 8,8 5,1 6,9 3,8

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

Importações -3,3 6,8 7,9 7,5 9,9 4,6 6,0 8,5 7,1 11,9 9,5 4,6

Contributos para o crescimento do PIB (p.p.)

Procura interna -6,0 -2,2 -0,7 1,1 3,2 1,8 2,1 1,7 1,7 3,5 2,6 1,6

Procura externa líquida 2,2 0,4 -0,1 0,7 -2,2 -1,0 -0,9 -1,1 -0,1 -1,9 -1,0 0,1

Mercado de trabalho

Remunerações 0,1 0,0 0,7 4,1 -1,3 4,3 3,1 -3,9 2,3 2,1 2,2 1,2

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

Taxa de desemprego (nível, % pop. ativa) 17,5 16,4 15,5 15,3 15,1 13,9 13,1 13,5 13,7 11,9 12,8 13,2

Rendimento e poupança das familias

Rendimento disponível bruto 0,1 1,6 -0,8 -1,6 0,4 2,4 4,1 -3,4 2,8 0,4 1,6 -

Taxa de poupança (nível, % rend. disp.) 8,5 9,0 8,8 7,8 7,2 7,2 7,4 5,9 5,9 5,0 4,5 -

2013 2014 2015

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15226.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip006_en.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page168
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/Publicacoes/bol_econ_junho2015_p.pdf
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As variáveis mais relevantes do mercado de trabalho evoluíram positivamente, o que 

contrasta com os desenvolvimentos desfavoráveis do segundo semestre de 2014. As 

remunerações dos empregados aceleraram (2,2%) face ao semestre anterior (0,0%). A taxa 

de desemprego confirma a tendência de descida desde o início de 2013 (Gráfico 3): no 

segundo trimestre atingiu o valor mais baixo desde 2010 (11,9%), colocando a média do 

primeiro semestre (12,8%) abaixo da meta anual do MF (13,2%). Este desempenho tem sido 

conseguido à custa de um aumento do emprego superior à redução do desemprego, 

resultando numa ligeira recuperação da população ativa (que, apesar de alcançar níveis do 

início de 2014, está ainda distante dos 5,4 milhões de indivíduos ativos em 2010). 

Gráfico 3 – Estatísticas trimestrais do mercado de trabalho 

Taxa de desemprego (% pop. ativ.) Emprego e desemprego (milhares) População ativa (milhares) 

   
Fonte: INE – Inquérito ao Emprego. Nota: valores não ajustados de sazonalidade; estatísticas trimestrais, cujo universo  

(15 e mais anos) difere dos valores mensais calculados de acordo com a definição do Eurostat (15-74 anos).  

Os dados mais recentes confirmam a inversão da quebra de preços de 2014.2 Todos os 

deflatores da procura aceleraram no segundo trimestre, colocando o deflator do PIB no 

primeiro semestre (1,5%) acima da meta anual do MF (1,3%). Os deflatores do consumo 

público e do investimento são os que se encontram mais distantes da previsão para 2015, 

mas estão a ser compensados pelos do consumo privado e das importações (Gráfico 4, painel 

da esquerda). As estatísticas disponíveis sobre a inflação, medida pelo IPC, sugerem a 

confirmação da recuperação dos preços (Gráfico 4, painel da direita). Em agosto a variação 

homóloga atingiu os 0,7% enquanto a inflação média regressou a valores positivos (apesar 

de ainda reduzidos). 

Gráfico 4 – Evolução dos preços entre 2013 e 2015 

Deflator do PIB e componentes (%) Índice de preços no consumidor (%) 

  

Fonte: INE e MF - Programa de Estabilidade 2015-2019. 

                                                   
2 No relatório Evolução económica e orçamental até ao final do 1.º trimestre de 2015, o CFP alertava para que 

“todos os deflatores das componentes do PIB continuaram a desaceleração sentida em 2014”. Após a publicação 

das Contas Nacionais a 23/09, os dados revistos demonstram que o deflator do PIB já acelerou no 1.º trimestre. 
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2 DESENVOLVIMENTOS ORÇAMENTAIS  

Na análise efetuada nesta secção utilizou-se o OE/2015 como principal referencial para avaliar os 

desenvolvimentos orçamentais no primeiro semestre de 2015. Teve-se igualmente em conta a atualização 

efetuada no âmbito do Programa de Estabilidade (PE) de abril passado que, embora apresente uma 

projeção praticamente igual para o saldo global de 2015, altera a composição dos agregados de receita 

e de despesa. A análise baseia-se em valores ajustados do efeito de medidas temporárias e não 

recorrentes, constantes no Quadro 7, em anexo.3 O PIB e respetivas componentes utilizadas nesta secção 

correspondem aos dados das Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional, não ajustados de 

sazonalidade. 

2.1 RECEITA 

No primeiro semestre do ano a receita registou um crescimento homólogo de 2,9%, 

menos favorável que o objetivo anual de 4,3% do MF para 2015. Contudo, estes 

resultados consubstanciam uma ligeira melhoria face à evolução registada nos primeiros três 

meses do ano (2,6%). A evolução no primeiro semestre foi impulsionada pelo 

comportamento da receita fiscal e das contribuições sociais, com variações homólogas de 

4,2% e 4,9% respetivamente, apesar do ritmo de crescimento da primeira componente ter 

ficado aquém do implícito para o conjunto do ano no OE/2015 (5%).4,5  

O incremento da receita previsto no OE/2015 encontra-se alicerçado no crescimento da 

receita de impostos indiretos e diretos (5%), bem como de contribuições sociais (3,5%). 

Porém, apesar do peso diminuto, as restantes componentes poderão obstar ao cumprimento 

do objetivo traçado para a receita. Com efeito, as outras receitas correntes registaram uma 

quebra homóloga no primeiro semestre de 13,2% e o desempenho das vendas de bens e 

serviços (+0,9%), encontra-se distante da trajetória de +5,2% prevista no OE/2015. As receitas 

de capital evidenciaram um crescimento inferior (+9,7%) ao previsto para o conjunto do ano 

(+19,1%).6 

O incremento da receita previsto para 2015 no OE/2015 encontra-se significativamente 

dependente do crescimento da economia (a preços correntes), assim como do reforço 

do combate à fraude e à evasão fiscais. Sublinhe-se que a evolução do primeiro semestre 

reflete uma variação homóloga do consumo privado em termos nominais (+3,5%)7  acima da 

                                                   
3 De acordo com os critérios adotados pelo CFP, e de forma ainda provisória, no primeiro semestre de 2015 não 

foi efetuado qualquer ajustamento relativo a medidas temporárias e não recorrentes. Em igual período de 2014, 

foi ajustada a reclassificação da dívida da STCP e da Carris (efetuada na sequência do processo de restruturação 

financeira destas empresas), bem como o reconhecimento da perda de crédito mal parado do BPN Crédito detido 

pela Parvalorem (na sequência da alienação pelo Estado da participação social detida no capital social do BPN 

Crédito), que em conjunto representam 1,5% do PIB gerado naquele período - ver Quadro 7, em anexo.  

4 De destacar que, em consonância com os dados da Síntese Execução Orçamental, no período de janeiro a agosto 

de 2015, a receita fiscal da Administração Central, apurada na ótica da Contabilidade Pública, registou um 

crescimento homólogo de 5,5% (Quadro 12). De acordo com a mesma fonte, para o universo comparável das AP, 

o crescimento situou-se nos 5,3% (Quadro 2 do Anexo Estatístico). Esta evolução supera o objetivo de crescimento 

anual da receita fiscal para o ano de 2015 previsto no OE/2015.  

5 Se o referencial for o PE, o objetivo anual situa-se nos 5,3%. 

6 -1,6% se o referencial for o PE. 

7 De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais – 2.º Trimestre de 2015, a despesa de consumo final das famílias 

residentes apresentou uma variação homóloga a preços correntes de 3,5% no primeiro semestre.   

http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2015&Mes=Setembro
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2015&Mes=Setembro
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=220636551
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previsão anual do MF para o conjunto do ano (+3,2% na POE/2015 e 1,8% no PE/2015). A 

manter-se o padrão de evolução da receita fiscal de anos anteriores, que evidencia uma 

tendência de melhoria no segundo semestre,8 o objetivo de um crescimento anual de 5% 

ainda poderá ser atingido. 

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: Ctvh designa o contributo para a taxa de variação homóloga. 

Os agregados orçamentais das administrações públicas foram ajustados dos efeitos de medidas temporárias e medidas 

não recorrentes evidenciados no Quadro 7. Os dados relativos ao OE/2015 refletem um ajustamento na rubrica “outras 

despesas de capital”, no valor de 216 M€, correspondente à receita de concessões prevista para 2015. 

Os impostos indiretos apresentaram um desempenho favorável com um crescimento 

de 7,8%, acima do previsto para o conjunto do ano de 7,3%. A retoma do consumo 

privado terá contribuído para o aumento da receita do IVA (+7,8%), um resultado que reflete 

igualmente uma evolução assimétrica dos reembolsos. A evolução destes em 2015 reflete as 

novas regras do Despacho Normativo n.º 17/2014, de 26 de dezembro, o qual vem 

estabelecer, designadamente, que 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. Até junho de 2015, a Síntese de Execução Orçamental 

divulgada pela DGO informava que os reembolsos se encontravam significativamente abaixo 

do verificado no período homólogo (em 262,7 M€). Porém, no mesmo período, os 

reembolsos liquidados são inferiores aos solicitados em aproximadamente 176 M€. 

Considerando estes para o cálculo da receita líquida, obtém-se uma evolução menos 

favorável (+5,2%), embora ainda superior à prevista (4,6% em contabilidade pública).
  

                                                   
8 Em 2014, a receita do segundo semestre excedeu a do primeiro em cerca de 21%. Em 2012 e em 2013 o acréscimo 

situou-se nos 18% e nos 22% respetivamente. 

OE/15 PE/15

% Ctvh

Receita Total 17 024 35 931 56 592 77 231 17 469 36 972 80 555 80 505 2,9 2,9 4,3 4,2

Receita corrente 16 748 35 322 55 605 75 786 17 173 36 304 78 833 79 083 2,8 2,7 4,0 4,4

Receita fiscal 9 405 19 698 31 909 43 566 9 780 20 524 45 729 45 879 4,2 2,3 5,0 5,3

Impostos indiretos 5 496 11 460 17 925 24 593 5 930 12 355 26 380 26 480 7,8 2,5 7,3 7,7

Impostos diretos 3 909 8 238 13 984 18 974 3 850 8 169 19 349 19 399 -0,8 -0,2 2,0 2,2

Contribuições sociais 4 627 9 822 15 040 20 371 4 853 10 305 21 089 21 089 4,9 1,3 3,5 3,5

Das quais: efetivas 3 552 7 412 11 335 15 544 3 767 7 839 16 709 16 709 5,8 1,2 7,5 7,5

Vendas e outras receitas correntes 2 715 5 802 8 656 11 849 2 540 5 475 12 014 12 114 -5,6 -0,9 1,4 2,2

Receitas de capital 276 609 987 1 445 296 668 1 722 1 422 9,7 0,2 19,1 -1,6

Despesa Total 19 410 39 932 61 958 83 491 19 892 41 065 85 630 85 530 2,8 2,8 2,6 2,4

Despesa Primária 17 322 35 814 55 599 74 989 17 755 36 997 76 744 76 694 3,3 3,0 2,3 2,3

Despesa Corrente Primária 16 429 34 217 52 878 70 785 16 771 34 820 71 725 71 925 1,8 1,5 1,3 1,6

Consumo intermédio 2 095 4 587 7 061 10 079 2 229 4 833 10 509 10 810 5,3 0,6 4,3 7,2

Despesas com pessoal 4 696 10 377 15 588 20 495 4 811 10 580 19 681 19 841 2,0 0,5 -4,0 -3,2

Prestações sociais 8 092 16 179 25 924 34 106 8 091 16 244 34 709 34 609 0,4 0,2 1,8 1,5

em espécie 794 1 644 2 438 3 384 734 1 531 3 003 3 003 -6,8 -0,3 -11,3 -11,3

Subsídios 202 513 755 1 210 205 487 975 875 -5,1 -0,1 -19,4 -27,7

Outra despesa corrente 1 344 2 561 3 549 4 895 1 434 2 676 5 850 5 790 4,5 0,3 19,5 18,3

Despesas de capital 893 1 597 2 721 4 203 985 2 176 5 019 4 768 36,3 1,5 19,4 13,4

FBCF 766 1 344 2 248 3 525 773 1 619 4 373 4 123 20,4 0,7 24,0 16,9

Outras despesas de capital 127 253 473 678 211 557 646 646 120,7 0,8 -4,7 -4,8

Juros 2 088 4 118 6 360 8 502 2 136 4 068 8 886 8 836 -1,2 -0,1 4,5 3,9

Saldo global -2 387 -4 001 -5 367 -6 260 -2 423 -4 093 -5 076 -5 025 : : : :

Saldo primário -298 117 993 2 242 -287 -24 3 811 3 811 : : : :

PIB nominal 41 190 84 987 129 591 173 446 42 652 87 941 180 770 178 117 3,5 : 4,2 :

I II III IV I OE/15II PE/15
%

Homóloga

2014 2015 Variação 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D4C9BF42-357B-4A85-ABD0-ED78833336DC/0/Despacho_normativo_17_2014.pdf
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A evolução da receita do conjunto dos restantes impostos indiretos (+7,8%) foi 

favorável, apesar da execução em sede de impostos especiais sobre o consumo se 

encontrar aquém do previsto para o conjunto do ano. Neste âmbito, o OE/2015 projetava 

um aumento de 100 M€ na receita de impostos específicos sobre o consumo, por via do 

efeito de diversas medidas de política fiscal, em particular, o alargamento da incidência e a 

alteração das taxas.9  A execução mais favorável que a prevista do Imposto Sobre Veículos 

(ISV)10 e do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis permitiu acomodar 

alguns dos desvios nos IEC.   

Apesar do MF prever uma subida dos impostos diretos em 2015 (2%)11, até junho esta 

receita caiu 0,8%. Para este resultado contribuiu o comportamento desfavorável do IRS, cuja 

deterioração homóloga foi de 0,4%, o que compara com uma meta de crescimento de 

aproximadamente 2,4% prevista no OE/2015. Tal reflete essencialmente o efeito base 

desfavorável no mês de janeiro12, o qual continua a diluir-se, bem como 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
 
Com efeito, até junho, a evolução das retenções 

na fonte relativas ao trabalho dependente e pensões, que representam cerca de 80% da 

receita líquida, denota uma melhoria progressiva, 0,6% e 0,4% respetivamente, mantendo-

se, porém, 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. 17 No IRC, assistiu-se a uma variação homóloga de -0,6% no primeiro semestre, 

essencialmente devida à diminuição das retenções na fonte parcialmente compensada pelo 

                                                   
9 O ISP reflete o incremento na Contribuição sobre o Serviço Rodoviário, relativamente à qual o OE/2015 projetava 

um incremento da receita de 160 M€. Com base na informação do MF, esta contribuição no primeiro semestre 

aumentou apenas 59 M€.    

10 Reflete uma expansão substancial na aquisição de veículos automóveis que, segundo a Associação Automóvel 

de Portugal (ACAP), no primeiro semestre, se cifrou em 31,2%. 

11 Este objetivo foi revisto em alta no PE/2015 para 2,2%. 

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 – 2.º Trimestre de 2015, o emprego remunerado (corrigido de 

sazonalidade) (efeito volume) apresentou uma variação homóloga de 2% no 1.º semestre. Por sua vez, o emprego 

total registou um acréscimo de 1,7%. Adicionalmente, da informação divulgada no Boletim Estatístico do Banco de 

Portugal de agosto de 2015 (BPSTAT, consultado em 2 de outubro de 2015) constata-se que a taxa de variação 

homóloga das remunerações médias declaradas à Segurança Social (efeito preço) atingiu os 0,8% em junho de 

2015.   

15 O MF estima um efeito líquido das medidas em despesas com pessoal na receita fiscal de +83 M€.   

16 De acordo com a Síntese de Execução Orçamental relativa ao mês de agosto, neste mês a receita do Estado 

arrecadada em sede de IRS evidenciou uma variação homóloga acumulada de -0,1%.   

17 Em agosto, a taxa de variação acumulada das retenções na fonte em sede do trabalho dependente evidencia 

uma execução de -0,9% (inferior à registada em junho) e de +1,8% no caso das pensões.   

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=cn_quadros&boui=220637328
http://www.bportugal.pt/pt-pt/estatisticas/publicacoesestatisticas/bolestatistico/paginas/boletimestatistico.aspx
http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2015/07/CFP-Rel-06-2015-PT.pdf
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aumento da eficácia na cobrança.18 O conjunto dos outros impostos diretos evidenciou uma 

variação homóloga negativa de 9,3%. 

No primeiro semestre de 2015 a receita de contribuições sociais aumentou 4,9%, um 

ritmo superior ao previsto na estimativa do OE/2015 (3,5%). Esta evolução traduz um 

acréscimo das contribuições efetivas (+5,8%) e das contribuições imputadas (+2,4%). Esta 

melhoria implícita na receita de contribuições sociais para a Segurança Social (+3,7%) reflete 

o aumento do número de beneficiários e das remunerações por trabalhador. Denote-se que, 

tal como assinalado pelo CFP no âmbito da Análise da Execução Orçamental da Segurança 

Social e da CGA no 1.º semestre de 2015,19 até junho, a receita proveniente da cobrança 

coerciva registou um aumento de apenas 23 M€ em termos homólogos, quando no 

OSS/2015 se prevê um efeito positivo de 200 M€ para o conjunto do ano de 2015. O aumento 

de contribuições na Administração Central (+8,2%) reflete não só a reversão parcial da 

redução remuneratória aplicável aos vencimentos dos funcionários públicos mas também um 

efeito de base associado ao aumento da taxa contributiva para a ADSE.  

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

Receita  Despesa 

 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: Os agregados orçamentais das administrações públicas foram ajustados dos efeitos 

de medidas temporárias, medidas não recorrentes e de outros fatores especiais evidenciados no Quadro 7. Os dados 

relativos ao OE/2015 refletem um ajustamento na rubrica “outras despesas de capital”, no valor de 216 M€, 

correspondente à receita de concessões prevista para 2015.  

 

2.2 DESPESA 

No primeiro semestre de 2015, a despesa das administrações públicas registou uma 

taxa de crescimento (2,8%) superior à prevista para o conjunto do ano (2,6%). Esse 

acréscimo resulta do comportamento da despesa primária, uma vez que a diminuição da 

                                                   
18 Contudo, na Síntese de Execução Orçamental relativa ao mês de agosto, a receita acumulada de IRC apresentou 

um crescimento de 12,4% (superando a previsão de +3,8%), apesar da redução da taxa de imposto e da criação da 

taxa de 17% para as PME, em resultado da reforma do IRC. Também neste caso, os reembolsos, para o período de 

janeiro a agosto, em contabilidade pública, evidenciam uma forte descida. Até ao final de agosto de 2015 foram 

reembolsados menos 158 M€ que em idêntico período do ano anterior. A AT deve reembolsar até ao final do mês 

de agosto os sujeitos passivos com período de tributação coincidente com o ano civil (cfr. n.º 3 do artigo 104.º do 

CIRC). De denotar que, à semelhança do que ocorreu para os procedimentos relativos aos reembolsos do IVA, 

também os referentes ao IRC foram objeto de novas regras mediante aprovação do Despacho Normativo n.º 7-

A/2015, de 30 de abril. Considerando que 2015 foi o ano em que se refletiu pela primeira vez o impacto da Reforma 

do IRC, não é possível aferir, com rigor, a efetiva existência de reembolsos em atraso.  
19 Disponível em: Análise da Execução Orçamental da SS e da CGA no 1.º semestre de 2015. 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/irc104.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CBBFE2FD-DC16-4F6E-8DFD-6DFCE3548223/0/Despacho_normativo_7_A_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CBBFE2FD-DC16-4F6E-8DFD-6DFCE3548223/0/Despacho_normativo_7_A_2015.pdf
file:///E:/!%20%20CFP/!%20%20Texts/!Execução%20orçamental/Trimestral%20CN/2015-Q2/Análise%20da%20Execução%20Orçamental%20da%20SS%20e%20da%20CGA%20no%201.º%20semestre%20de%202015
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despesa com juros (-1,2%) contrasta com o aumento de 4,5% implícito no OE/2015.20 

Saliente-se que o crescimento da despesa corrente primária (+1,8%) e da despesa de capital 

(+36,3%) encontra-se acima do previsto no OE/2015 (+1,3% e +19,4%, respetivamente). 

 

Na despesa corrente primária, a evolução desfavorável face à prevista para o conjunto 

do ano decorre sobretudo do comportamento das despesas com pessoal. No 1.º 

semestre de 2015, as despesas com pessoal aumentaram 2,0%, contrastando com o 

decréscimo de 4,0% que está subjacente ao OE/2015.21 Este comportamento é explicado pela 

alteração da política remuneratória. Com efeito, a redução remuneratória aplicada na 

primeira metade do corrente ano foi menos acentuada do que a que vigorou no período 

homólogo.22 Este efeito preço tenderá a atenuar-se no terceiro trimestre, uma vez que em 

igual período de 2014 praticamente não foi aplicada qualquer redução remuneratória.23,24 

Ainda assim, refira-se que a projeção do CFP para as despesas com pessoal em contas 

nacionais aponta para que no conjunto do ano se registe um desvio desfavorável. 25 

 

O consumo intermédio está a crescer acima do previsto no OE/2015, essencialmente 

devido ao comportamento da despesa do subsector da administração regional e local. 

No primeiro semestre de 2015, o ritmo de crescimento do consumo intermédio das 

administrações públicas (5,3%) foi superior ao previsto para o conjunto do ano (4,3%).26 Esta 

circunstância é justificada sobretudo pela administração regional e local, subsector onde o 

consumo intermédio registou um aumento homólogo até junho, apesar de estar prevista 

uma redução no conjunto do ano.27  

A despesa com prestações sociais evidencia um ritmo de crescimento inferior ao 

previsto para o conjunto do corrente ano. A taxa de crescimento da despesa com 

                                                   
20 Decorrido metade do ano, a despesa com juros evidencia um grau de execução (45,8%) inferior ao registado em 

igual período de 2014 (48,4%). 

21 O PE/2015, apresentado em abril passado, aponta para um montante de despesas com pessoal superior em 

160 M€, face à previsão incluída no OE/2015. Assim, a redução anual implícita no PE/2015 é de 3,2%. 

22 Os desenvolvimentos orçamentais no 1.º semestre de 2015 refletem a reversão de 20% da redução remuneratória 

aplicada a rendimentos mensais superiores a 1500€. No 1.º semestre de 2014 foi aplicada uma redução 

remuneratória mais acentuada (exceto em junho, mês em que as remunerações não sofreram qualquer redução, 

na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 413/2014, de 30 de maio). 

23 A Lei n.º 75/2014 que restabeleceu os mecanismos das reduções remuneratórias na sequência da declaração de 

inconstitucionalidade da norma constante no OE/2014, entrou em vigor a partir de 13 de setembro de 2014.  

24 O aumento das despesas com pessoal na primeira metade de 2015 reflete um forte efeito preço, que anulou o 

efeito volume. De acordo com dados da DGAEP, o número de trabalhadores das administrações públicas no 1.º 

semestre de 2015 diminuiu 1,1% em termos homólogos, refletindo a saída de funcionários por aposentação e por 

rescisão por acordo mútuo. 

25 Que poderá ir até 0,2% do PIB face à estimativa constante do PE/2015. Refira-se que um eventual desvio poderá 

ser coberto com recurso à dotação provisional e à reserva orçamental. Até ao final de agosto, a dotação provisional 

(533,5 M€) foi reafectada em 120,1 M€, enquanto a reserva orçamental (435,6 M€) foi reafectada em 40,9 M€. 

26 O consumo intermédio projetado no PE/2015 é consideravelmente superior ao que consta no OE/2015 (em 

300 M€), tendo implícito um aumento de 7,2% face a 2014. Assim, o crescimento de 5,3% verificado no 1.º semestre 

compara favoravelmente com esse referencial. 

27 Refira-se que a taxa de crescimento homólogo do consumo intermédio na administração central (+3,7%) situa-

se abaixo da prevista no OE/2015 (+7,1%), sendo que o ritmo de crescimento da despesa com Parcerias Público-

Privadas rodoviárias encontra-se relativamente em linha com o previsto para o conjunto do ano. Note-se que, de 

acordo com o relatório do OE/2015, o impacto das medidas de consolidação orçamental na rubrica de consumo 

intermédio deverá ascender a 507 M€ em 2015. 
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prestações sociais até junho é inferior (em 1,4 p.p.) à implícita no OE/2015, devido ao 

comportamento mais favorável das prestações sociais que não em espécie. Com efeito, no 

primeiro semestre, a diminuição homóloga da despesa com prestações de desemprego 

(- 22,2%) e com pensões pagas pela segurança social (-1,8%) foi mais acentuada do que a 

implícita no OE/2015 (-7,8% e -0,2%, respetivamente).28 Caso esta evolução se mantenha nos 

próximos trimestres, a despesa com prestações sociais deverá ficar abaixo do previsto pelo 

MF para 2015. 

O elevado crescimento das “outras despesas de capital” está relacionado com reforços 

de capital em empresas no primeiro semestre de 2015. Esta rubrica apresenta um 

aumento de 120,7% naquele período, na sequência da operação de conversão de 

suprimentos em capital da Wolfpart, SGPS, S.A. à Caixa Imobiliário, S.A. (158,2 M€),29 bem 

como das operações de injeção de capital por parte do Estado na Carris, S.A. (51,2 M€) e da 

empresa Parparticipadas, SGPS S.A. no Banco Efisa, S.A. (52,5 M€).  

Caixa 1 – Execução orçamental da Segurança Social e da CGA até agosto 

Excluindo o efeito das operações relativas ao Fundo Social Europeu (FSE), a Segurança Social apresentou um excedente 

orçamental acumulado de 777 M€ até agosto, o que constitui uma melhoria significativa face ao período homólogo 

(+277M€). Este resultado assentou num contributo favorável da despesa, que diminuiu 1,3% em termos homólogos 

entre janeiro e agosto, enquanto a receita cresceu a um ritmo inferior ao esperado para o conjunto do ano (+0,4%).  

Estas conclusões não alteram significativamente as da Análise da Execução Orçamental da SS e da CGA no 1.º semestre 

de 2015, publicada pelo CFP no passado mês de setembro. Excluindo as transferências do FSE, a receita da Segurança 

Social manteve o mesmo ritmo de crescimento que apresentava em junho. Destaca-se uma ligeira desaceleração das 

contribuições e quotizações, excluindo a Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES), face ao registado no 

primeiro semestre, tendo esta rubrica crescido 4,3% até agosto. Não obstante, o seu comportamento evidencia a 

manutenção da tendência de recuperação do mercado de trabalho face a 2014, refletida no número de beneficiários 

com remuneração declarada à Segurança Social. Os dados mais recentes do Banco de Portugal apontam para que este 

número tenha aumentado 2,7% até julho. Note-se ainda que o montante orçamentado relativo à transferência 

extraordinária do OE foi totalmente executado até agosto, à semelhança do que sucedeu em 2014.  

Do lado da despesa, assinala-se, um abrandamento do ritmo de redução face ao registado no primeiro semestre. Esta 

evolução reflete essencialmente o comportamento da rubrica da despesa com pensões que, entre janeiro e agosto 

acelerou, registando um crescimento homólogo de 0,9% (no primeiro semestre do ano, esta rubrica tinha crescido 

0,7%).1 Até à data de publicação do presente relatório não foram divulgados os dados sobre a evolução do número 

de pensionistas em julho e agosto, não sendo possível avaliar em que medida este fator influenciou o comportamento 

desta rubrica. Quanto à despesa com prestações de desemprego, esta manteve um ritmo de redução semelhante ao 

apresentado até junho (22% em termos homólogos, até agosto). 

A posição orçamental da Segurança Social deteriorou-se face a junho. Excluindo a transferência extraordinária do OE, 

esta voltou a apresentar um défice que atingiu 117 M€. Assinala-se, no entanto, a significativa correção face ao período 

homólogo, altura em que a Segurança Social registava um défice de 829 M€. Caso se mantenha até ao final do ano o 

ritmo de evolução registado na receita e na despesa entre janeiro e agosto, o saldo da Segurança Social, excluindo a 

transferência extraordinária do OE, poderá registar um excedente em 2015. 

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) apresentou um saldo positivo até agosto, ainda que inferior ao observado no 

primeiro semestre, evidenciando a desaceleração do crescimento da receita. Destaca-se um decréscimo na rubrica de 

quotas e contribuições de 0,4% em termos homólogos até agosto, devido à redução da respetiva base de incidência 

em 0,3% entre janeiro e agosto, quando, no primeiro semestre, aquela rubrica se encontrava a crescer 3,6%. Do lado 

da despesa, assinala-se também uma desaceleração do crescimento da sua principal rubrica, a despesa com pensões 

                                                   
28 Entre janeiro e junho, a despesa com pensões da Segurança Social comparável com o ano anterior aumentou 

0,7%. Para mais informação sobre a execução dos sistemas de proteção social consultar o Relatório do CFP Análise 

da Execução Orçamental da SS e da CGA no 1.º semestre de 2015 e a Caixa 1 deste Relatório.  

29 Esta operação de conversão teve impacto negativo no saldo porque foi classificada como uma transferência de 

capital. Com efeito, a Wolfpart, SGPS, SA (empresa de participações imobiliárias, detida a 100% pela CGD) é uma 

entidade pública reclassificada em 2015, enquanto a Caixa Imobiliário, SA (empresa do Grupo CGD) não integra o 

universo das administrações públicas. 

http://www.cfp.pt/publications/analise-da-execucao-orcamental-da-ss-e-da-cga-no-1-o-semestre-de-2015/#.VgqlOBuFOUk
http://www.cfp.pt/publications/analise-da-execucao-orcamental-da-ss-e-da-cga-no-1-o-semestre-de-2015/#.VgqlOBuFOUk
http://intranet.cfp.pt/sites/fp/trabalhos/Execuo%20Oramental/2015-2T/Relatório/Análise%20da%20Execução%20Orçamental%20da%20SS%20e%20da%20CGA%20no%201.º%20semestre%20de%202015
http://intranet.cfp.pt/sites/fp/trabalhos/Execuo%20Oramental/2015-2T/Relatório/Análise%20da%20Execução%20Orçamental%20da%20SS%20e%20da%20CGA%20no%201.º%20semestre%20de%202015
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e abonos da responsabilidade da CGA, face ao observado no primeiro semestre, o que reflete um crescimento mais 

atenuado do número de pensionistas (+3,6% em termos homólogos, entre janeiro e agosto). 

Quadro 3 – Execução orçamental da Segurança Social e da CGA (M€) 

 
Fonte: IGFSS, CGA, DGO. Cálculos do CFP. 

________________________________________ 

1 Para efeitos de comparabilidade, em 2015 somou-se o valor líquido dos fluxos entre a CGA e a Segurança Social à rubrica da despesa com pensões.  

 

2.3 SALDO ORÇAMENTAL 

Em termos ajustados, no primeiro semestre de 2015, o défice atingiu um valor idêntico 

ao verificado no período homólogo (4,7% do PIB). Esta estabilização assenta no 

crescimento homólogo nominal do PIB gerado no semestre (+3,5%).30 Com efeito, em termos 

absolutos, o saldo orçamental das administrações públicas (-4093 M€) registou um 

agravamento homólogo de 92 M€, decorrente de um aumento da despesa superior ao da 

receita.  

                                                   
30 O valor do PIB relevante para os cálculos desta secção é o não ajustado de efeitos de sazonalidade, dado que a 

conta das administrações públicas aqui analisada também não se encontra ajustada de sazonalidade. 

OSS/15 t.v.a. (%) jan-ago./14 jan-ago./15 t.v.a. (%)

RECEITA EFETIVA (excluindo FSE) - da qual: 23 844 24 477 2,7 16 337 16 408 0,4

Contribuições e quotizações (excl. CES) 13 449 14 324 6,5 8 865 9 248 4,3

Transferência do OE para cumprimento da LBSS 6 143 6 219 1,2 4 197 4 301 2,5

Transferência extraordinária do OE 1 329 894 -32,7 1 329 894 -32,7

DESPESA EFETIVA (excluindo FSE) - da qual: 23 102 23 580 2,1 15 837 15 631 -1,3

Pensões 15 954 15 919 -0,2 10 964 10 793 -1,6

Pensões - valor comparável 15 954 16 350 2,5 10 964 11 062 0,9

Subsídio de desemprego e apoio ao emprego 2 239 2 064 -7,8 1 559 1 212 -22,2

SALDO GLOBAL (excluindo FSE) 742 896 500 777

Por memória:

Saldo Global 429 842 410 806

RECEITA EFETIVA - da qual: 9 427 9 670 2,6 6 646 6 885 3,6

Contribuições para a CGA 5 017 4 106 -18,2 3 374 2 732 -19,0

Quotas e Contribuições 3 959 3 994 0,9 2 656 2 647 -0,4

Transferências do OE 4 131 4 858 17,6 3 114 3 555 14,2

DESPESA EFETIVA - da qual: 9 492 9 808 3,3 6 523 6 681 2,4

Pensões e Abonos - Resp. CGA 8 503 8 765 3,1 5 845 5 970 2,1

SALDO GLOBAL -66 -137 123 205

Caixa Geral de Aposentações

2014

Previsão Execução

Segurança Social
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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; os dados 

traduzem a revisão efetuada pelo INE no âmbito da 2.ª notificação do PDE (ver Caixa 2) e 

foram ajustados dos efeitos de medidas temporárias e medidas não recorrentes 

evidenciados no Quadro 7. 

O saldo primário ajustado passou de um excedente de 117 M€ no primeiro semestre de 

2014 para um défice de 24 M€ em igual período do corrente ano. Esse desequilíbrio 

contrasta com o superavit previsto no OE/2015 para o conjunto do ano: 3811 M€, equivalente 

a 2,1% do PIB. 

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; os 

dados traduzem a revisão efetuada pelo INE no âmbito da 2.ª notificação do PDE (ver 

Caixa 2) e foram ajustados dos efeitos de medidas temporárias e medidas não 

recorrentes evidenciados no Quadro 7. 

O cumprimento da meta estabelecida para 2015 implica uma redução do défice na 

segunda metade do ano consideravelmente mais acentuada que a observada até junho. 

Com metade do ano decorrido, o défice registado representa 80,6% do valor nominal 

(ajustado) previsto para 2015, enquanto em igual período do ano anterior correspondia a 

menos de 2/3 do valor atingido no final de 2014. Desse modo, para atingir um défice ajustado 

de 2,8% do PIB em 2015 será necessário que o défice ascenda a 1,1% do PIB na segunda 
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metade do ano,31 ou seja, inferior em 1,5 p.p. do PIB (1277 M€) ao verificado em idêntico 

período do ano transato. 

Gráfico 8 – Saldo orçamental ajustado das administrações públicas 

(saldo em cada semestre, em % do PIB do período) 

 
Fonte: INE. Cálculos do CFP. | Nota: valores não acumulados; * défice orçamental no 2.º 

semestre de 2015 para atingir a meta do OE/2015 em termos ajustados (- 2,8% do PIB); 

os dados traduzem a revisão efetuada pelo INE no âmbito da 2.ª notificação do PDE (ver 

Caixa 2) e foram ajustados dos efeitos de medidas temporárias e medidas não recorrentes 

evidenciados no Quadro 7. 

 

O contributo do subsector dos fundos da segurança social foi determinante para 

atenuar o agravamento do défice. A administração central registou um saldo mais 

desfavorável do que em igual período de 2014 (em 0,1 p.p. do PIB), evolução que, como já 

referido, foi essencialmente explicada pelo comportamento da despesa Apesar do subsector 

da administração regional e local ter mantido um excedente orçamental, verificou-se uma 

ligeira deterioração em termos homólogos (0,1 p.p. do PIB).32 Assim, a manutenção do défice 

do primeiro semestre em nível idêntico ao verificado no período homólogo, deveu-se ao 

contributo do subsector dos fundos da segurança social, que aumentou o excedente em 0,3 

p.p. do PIB.  

                                                   
31 Pressupondo que será atingido o PIB nominal previsto pelo MF para 2015.  

32 O MF estimou no âmbito do OE/2015, uma melhoria da receita anual de 4% para o conjunto da Administração Regional 

e Local e um acréscimo de despesa de 0,7%. O saldo orçamental do primeiro semestre reflete um aumento da receita de 

2,5% e um aumento da despesa de 4,6% em termos homólogos.  
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Gráfico 9 – Saldo orçamental ajustado por subsector  

(Saldo acumulado até ao trimestre de referência, em % do PIB trimestral acumulado)  

 
Fonte: INE, Cálculos do CFP. | Nota: * 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, o défice orçamental encontra-se 2 p.p. do PIB acima do 

previsto pelo MF para o conjunto do ano (-2,7% do PIB), mas existem sinais que 

permitem antever que esse desvio se atenue no terceiro trimestre. A receita das 

administrações públicas encontra-se a crescer abaixo do previsto para 2015, enquanto a 

despesa está a diminuir a um ritmo inferior. Contudo, é expectável que a redução da despesa 

se acentue no terceiro trimestre, devido aos efeitos de base decorrentes da reversão integral 

da redução remuneratória aplicável aos funcionários públicos (entre 1 de junho e 12 de 

setembro de 2014).33 A manter-se a evolução registada no primeiro semestre de 2015, o 

contributo positivo do subsector dos fundos da segurança social poderá atenuar a evolução 

menos favorável dos restantes subsectores (ver Caixa 1).  

 

 

                                                   
33 É expectável uma atenuação da diminuição da despesa também devido ao efeito de base decorrente da 

operação de capitalização do Novo Banco (4,9 mil M€) ocorrida no 3.º trimestre de 2014. Esta operação foi 

registada no 3.º trimestre de 2014 como transferência de capital a favor do Novo Banco, tendo agravado o défice 

das administrações públicas em 2,8 p.p. do PIB em 2014. O destaque do INE relativo às contas nacionais do 2.º 

trimestre de 2015 refere que aquele registo decorreu do facto de a venda do Novo Banco não ter ocorrido no 

espaço de um ano, tendo também em conta a informação disponível sobre a situação económica e financeira 

daquela instituição financeira. 
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Caixa 2 – 2.ª notificação de 2015 no âmbito do Procedimento por Défices Excessivos (PDE) 

No âmbito da notificação de outubro do PDE, os valores nominais da dívida e do saldo orçamental das administrações 

públicas para os anos de 2011 a 2014 foram revistos em alta pelas autoridades estatísticas nacionais, tendo a estimativa 

para 2015 (da competência do Ministério das Finanças) sido apenas revista em baixa para o montante da dívida (ver 

quadro abaixo). 

Período 2011- 2014  

 As alterações efetuadas neste período resultam da integração de novas entidades públicas no perímetro das 

administrações públicas, do registo contabilístico de uma operação de capitalização no âmbito do apoio ao 

sistema bancário e da atualização de informação decorrente da utilização de dados finais e provisórios, 

respetivamente para os anos de 2013 e 2014.  

 A revisão do défice orçamental das administrações públicas naqueles quatro anos, foi determinada pelo 

subsector da administração central, exceto no ano de 2013 em que a revisão se deveu à correção em baixa 

dos excedentes da administração regional e local e dos fundos da segurança social. Os factos que justificam 

esta revisão foram:  

 

 A integração no setor das administrações públicas da SPGM - Sociedade de Investimento, S.A. e do 

Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM), que afetaram a revisão em alta do défice nos anos de 2011 e 

2012;  

 O registo da capitalização do Novo Banco como transferência de capital, facto que mais contribuiu para 

a correção em alta do défice de 2014; 

 A incorporação de informação final e detalhada cujo efeito determinou revisões no ajustamento accrual 

da despesa da administração local1, bem como a correção do ajustamento da neutralidade dos fundos 

comunitários2 nos fundos da segurança social, factos que explicam respetivamente a correção em baixa 

do excedente da administração regional e local e dos fundos da segurança social. 

 

 A revisão da dívida pública, nos anos de 2011 a 2014 foi determinada pelo subsector da administração 

central. A integração das entidades acima referidas, bem como dos montantes associados às contrapartidas 

da conta de margem decorrentes dos contratos de derivados financeiros, explicam a correção em alta do 

nível nominal da dívida pública.3 A revisão em alta do rácio da dívida pública no PIB ocorreu nos anos de 

2011 (+0,3 p.p. do PIB), e 2012 (+0,4 p.p. do PIB), contrariamente ao ano de 2013 em que se verificou uma 

correção em baixa (-0,7 p.p. do PIB). 

Revisões do saldo orçamental e dívida pública face à 1.ª notificação de 2015 do PDE 

 

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

Ano 2015:  

 A estimativa do Ministério das Finanças para o défice reafirma o objetivo de assegurar a saída do 

procedimento dos défices excessivos, mantendo inalteradas as estimativas de saldo das administrações 

públicas e de cada um dos seus subsetores; 

 Revisão em baixa do peso da dívida pública no PIB para 125,2%, (menos 0,2 p.p. do PIB do que na 1.ª 

notificação), justificada por um menor valor nominal da dívida, a qual se estima agora inferior em 579M€, 

aos 223 603 M€ reportados na 1.ª notificação do PDE. 

1,2 Sobre  ajustamentos entre óticas contabílísticas ver Apontamento do CFP n.º1/2014 “Do Saldo em Contabilidade Pública ao Saldo em Contabilidade 

Nacional. 

3Trata-se de novo registo contabilístico que passou a incluir-se no apuramento da dívida pública, a partir da notificação de setembro do PDE de 2015.  

M€ p.p. PIB M€ p.p. PIB M€ p.p. PIB M€ p.p. PIB M€ p.p. PIB

Dívida Pública (% do PIB) 196 231 111,4 212 535 126,2 219 649 129,0 225 767 130,2 223 024 125,2

Revisão  (out15 vs abr15) 542 0,3 751 0,4 4 -0,7 486 0,0 -579 -0,2

Adm. Centra l 653 0,4 858 0,5 99 -0,6 727 0,1 n.d. n.d.

Adm. Regional  e Local -111 -0,1 -108 -0,1 -94 -0,1 -238 -0,2 n.d. n.d.

Adm. Local -111 -0,1 -108 -0,1 -94 -0,1 -267 -0,2 n.d. n.d.

Adm. Reg. dos Açores 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,0 n.d. n.d.

Adm. Reg. da Madeira 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 0,0 n.d. n.d.

Fundos  da Seg. Socia l 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 n.d. n.d.

Saldo Orçam. (% do PIB) -13 006 -7,4 -9 529 -5,7 -8 245 -4,8 -12 446 -7,2 -4 860 -2,7

Revisão  (out15 vs abr15) -39 0,0 -79 0,0 -64 0,0 -4 729 -2,7 0 0,0

Adm. Centra l -39 0,0 -79 0,0 123 0,1 -4 840 -2,8 0 0,0

Adm. Regional  e Local 0 0,0 0 0,0 -112 -0,1 101 0,1 0 0,0

Adm. Local 0 0,0 0 0,0 -115 -0,1 104 0,1 n.d. n.d.

Adm. Reg. dos Açores 0 0,0 0 0,0 -1 0,0 -2 0,0 n.d. n.d.

Adm. Reg. da Madeira 0 0,0 0 0,0 3 0,0 -2 0,0 n.d. n.d.

Fundos  de Seg. Socia l 0 0,0 0 0,0 -75 0,0 10 0,0 0 0,0

20152013 201420122011

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

3.1 DÍVIDA DE MAASTRICHT 

No 1.º semestre o rácio da dívida pública na ótica de Maastricht baixou para 128,7% do 

PIB.34 O rácio registou uma melhoria de 1,6 p.p. do PIB (934 M€) face ao verificado no 1.º 

trimestre de 2015 (130,4% do PIB). Os subsectores da administração central e a administração 

regional e local deram um pequeno contributo para aquela redução (142 M€), bem como a 

evolução favorável do PIB nominal (1491 M€). O fator mais decisivo foi a aquisição de dívida 

pública por parte do subsector dos fundos da segurança social, que permitiu uma redução 

da dívida pública consolidada.  

Gráfico 10 – Evolução da dívida das administrações públicas (% do PIB) 

 
Fonte: BdP e MF. Cálculos do CFP. 

A dívida pública na ótica de Maastricht líquida de depósitos da administração central 

aumentou 1,4 mil M€ face ao trimestre anterior, fixando-se em 211,8 mil M€ 

(120,0% do PIB) no final do 2.º trimestre de 2015. Os depósitos ascenderam a 15,3 mil M€, 

um valor inferior ao verificado no trimestre anterior (17,7 mil M€), tendo havido neste 

trimestre uma utilização de depósitos mais expressiva. O nível de depósitos deste trimestre 

voltou a níveis semelhantes ao 4.º trimestre de 2011, equivalendo a cerca de 6,7% da dívida 

pública bruta (8,7% do PIB).  

3.2 AJUSTAMENTO DÉFICE-DÍVIDA 

No 2.º trimestre de 2015 a redução de dívida ficou a dever-se a um ajustamento défice-

dívida favorável. Contrariamente ao que aconteceu no trimestre anterior os ajustamentos 

défice-dívida tiveram um montante expressivo (2604 M€), tendo contribuído para diminuir a 

dívida pública neste trimestre. Neste período foram utilizados depósitos para financiar o 

                                                   
34 Refira-se que existiu uma revisão da série da dívida pública que é explicada principalmente pela inclusão dos 

montantes associados às contrapartidas das contas margem recebidas pelas administrações públicas, no âmbito 

de derivados financeiros para cobertura de risco de taxa de juro e cambial. Não obstante estas revisões do stock 

da dívida pública, o rácio em percentagem do PIB não sofreu grandes oscilações, devido a uma revisão do PIB no 

mesmo sentido (ver Nota do BdP). 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/112/NIE_11_2015_AP%20.pdf
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défice e a redução da dívida.35 As outras variações na dívida contribuíram para aumentar a 

dívida pública em 152 M€ refletindo operações de magnitude elevada relacionadas com 

emissões/amortizações de títulos acima do par, cujo efeito favorável foi mais que 

compensado pelo impacto desfavorável da diferença entre juros corridos e pagos.36  

Quadro 4 – Ajustamento défice-dívida  

(valores do trimestre, não acumulados, em M€) 

2.ºT/2015

(1) Défice orçamental [valor não ajustado] 1 670

(2) Ajustamento défice-dívida -2 603

(+) Aquisição líquida de ativos financeiros -3 076

Numerário e depósitos -2 130

Títulos exceto ações -564

Empréstimos -158

Ações e outras participações -308

Outros ativos financeiros 84

(-) Passivos financeiros não incluídos na dívida -320

(+) Outras variações na dívida (inclui valorizações) 152

(3) Variação da dívida (ótica Maastricht ) [1]+[2] -934  
Fonte: BdP. Cálculos do CFP. 

                                                   
35 Refletindo operações de sinal contrário, designadamente a emissão de títulos (OT emitidas em abril e maio e BT 

emitidas em abril, maio e junho) e a amortização de várias OT, BT e de parte do empréstimo do FMI.  

36 No 2.º trimestre o valor de juros corridos relevado no défice em contas nacionais foi inferior ao valor 

efetivamente pago em caixa, contribuindo para o aumento da dívida pública.  
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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. 

Quadro 6 – Ajustamento de passagem entre óticas contabilísticas  

(% do PIB no período) 

 

Fonte: INE. Cálculos do CFP | Nota: (*) Ajustamento temporal. EPR - Empresas Públicas Reclassificadas. Os 

ajustamentos de sinal positivo/negativo originam um défice em contas nacionais inferior/superior ao 

obtido na ótica da contabilidade pública. 

OE/15 PE/15

% Ctvh

Receita Total 
17 024 35 931 56 592 77 231 17 469 36 972 80 555 80 505 3,0 2,9 4,3 4,2

Receita corrente 16 748 35 322 55 605 75 786 17 173 36 304 78 833 79 083 3,0 2,7 4,0 4,4

Receita fiscal 9 405 19 698 31 909 43 566 9 780 20 524 45 729 45 879 4,0 2,3 5,0 5,3

Impostos indiretos 5 496 11 460 17 925 24 593 5 930 12 355 26 380 26 480 8,0 2,5 7,3 7,7

Impostos diretos 3 909 8 238 13 984 18 974 3 850 8 169 19 349 19 399 -1,0 -0,2 2,0 2,2

Contribuições sociais 4 627 9 822 15 040 20 371 4 853 10 305 21 089 21 089 5,0 1,3 3,5 3,5

Das quais: efetivas 3 552 7 412 11 335 15 544 3 767 7 839 16 709 16 709 6,0 1,2 7,5 7,5

Vendas e outras receitas correntes 2 715 5 802 8 656 11 849 2 540 5 475 12 014 12 114 -6,0 -0,9 1,4 2,2

Receitas de capital 276 609 987 1 445 296 668 1 722 1 422 10,0 0,2 19,1 -1,6

Despesa Total 19 410 41 217 68 144 89 677 19 892 41 065 85 415 85 355 0,0 -0,4 -4,8 -4,8

Despesa primária 17 322 37 100 61 785 81 175 17 755 36 997 76 528 76 519 0,0 -0,2 -5,7 -5,7

Despesa corrente primária 16 429 34 217 52 878 70 785 16 771 34 820 71 725 71 925 2,0 1,5 1,3 1,6

Consumo intermédio 2 095 4 587 7 061 10 079 2 229 4 833 10 509 10 810 5,0 0,6 4,3 7,2

Despesas com pessoal 4 696 10 377 15 588 20 495 4 811 10 580 19 681 19 841 2,0 0,5 -4,0 -3,2

Prestações sociais 8 092 16 179 25 924 34 106 8 091 16 244 34 709 34 609 0,0 0,2 1,8 1,5

em espécie 794 1 644 2 438 3 384 734 1 531 3 003 3 003 -7,0 -0,3 -11,3 -11,3

Subsídios 202 513 755 1 210 205 487 975 875 -5,0 -0,1 -19,4 -27,7

Outra despesa corrente 1 344 2 561 3 549 4 895 1 434 2 676 5 850 5 790 5,0 0,3 19,5 18,3

Despesas de capital 893 2 883 8 907 10 389 985 2 176 4 803 4 593 -25,0 -1,7 -53,8 -55,8

FBCF 766 1 344 2 248 3 525 773 1 619 4 373 4 123 20,0 0,7 24,0 16,9

Outras despesas de capital 127 1 538 6 659 6 864 211 557 431 471 -64,0 -2,4 -93,7 -93,1

Juros 2 088 4 118 6 360 8 502 2 136 4 068 8 886 8 836 -1,0 -0,1 4,5 3,9

Saldo global -2 387 -5 287 -11 553 -12 446 -2 423 -4 093 -4 860 -4 850 : : : :

Saldo primário -298 -1 169 -5 193 -3 944 -287 -24 4 026 3 986 : : : :

PIB nominal 41 190 84 987 129 591 173 446 42 652 87 941 180 770 178 117 3,0 : : 2,7

II OE/15II III IV I PE/15
Homóloga

2014 2015 Variação 

I
%

2014 2015

(1) Saldo em Contabilidade Pública -4,8 -4,4

Administração Central e Segurança Social -4,9 -4,7

Administração Regional e Local 0,1 0,3

(2) Ajustamentos de passagem à Contabilidade Nacional -1,4 -0,2

Diferenças de universo 0,0 0,0

Especialização do exercício (Ajustamento Caixa-Compromissos) 1,1 1,9

               Impostos e contribuições sociais * -0,4 -0,3

               Dif. entre juros pagos e devidos 0,4 0,6

               Outros desfasamentos temporais (dos quais) 1,1 1,5

Ajustamento caixa-compromissos CGA e SNS -0,3 -0,4

Ajustamento de especialização às empresas públicas  (dos quais) 1,3 2,4

Aumento de capital em EPR - Novas dotações de capital 0,6 2,0

Aumento de capital em EPR - Conversão de emprést. em dotações de capital 1,0 0,5

Outros ajustamentos (dos quais) -2,5 -2,0

Injeções de capital (dos quais) -1,6 -2,5

Novas dotações de capital em EPR -0,6 -2,0

Conversão de empréstimos concedidos a EPR em dotações de capital -1,0 -0,5

               Fundos de pensões 0,2 0,2

Assunção de dívidas -1,4 0,0
(3) = (1)+(2) Saldo em Contabilidade Nacional -6,2 -4,7

1.º semestre
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Quadro 7 – Impacto das medidas temporárias e não recorrentes no saldo 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. 

 

Quadro 8 – 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. 

 

  

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

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 -4,8 -3,6 0,0 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 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 4,8 3,6 0,0 0,0

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

Apoio ao Sistema Bancário 0,2 1,0 0,7 0,5 1,7 0,8 0,6 0,4 0,1 3,9 2,9

   Capitalização Novo Banco 3,8 2,8

   Capitalização BANIF 1,7 0,8 0,6 0,4

   Capitalização BPN 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   CGD 0,9 0,6 0,4

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

Assunções de Dívida 1,4 0,9 0,4

20132012 2014 2015

I II III IV I II OE/15 PE/15 Homóloga OE/15 PE/15
Receita Total 41,3 42,3 43,7 44,5 41,0 42,0 44,5 45,2 -0,2 0,0 0,7

Receita corrente 40,7 41,6 42,9 43,7 40,3 41,3 43,5 44,4 -0,3 -0,1 0,7

Receita fiscal 22,8 23,2 24,6 25,1 22,9 23,3 24,7 25,8 0,2 0,2 0,6

Impostos indiretos 13,3 13,5 13,8 14,2 13,9 14,0 13,9 14,9 0,6 0,4 0,7

Impostos diretos 9,5 9,7 10,8 10,9 9,0 9,3 10,8 10,9 -0,4 -0,2 0,0

Contribuições sociais 11,2 11,6 11,6 11,7 11,4 11,7 11,8 11,8 0,2 -0,1 0,1

Das quais: efetivas 8,6 8,7 8,7 9,0 8,8 8,9 8,9 9,4 0,2 0,3 0,4

Vendas e outras receitas correntes 6,6 6,8 6,7 6,8 6,0 6,2 7,0 6,8 -0,6 -0,2 0,0

Receitas de capital 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 0,8 0,0 0,1 0,0

Despesa Total 47,1 48,5 52,6 51,7 46,6 46,7 49,2 47,9 -1,8 -4,5 -3,8

Despesa primária 42,1 43,7 47,7 46,8 41,6 42,1 44,2 43,0 -1,6 -4,5 -3,8

Despesa corrente primária 39,9 40,3 40,8 40,8 39,3 39,6 40,7 40,4 -0,7 -1,1 -0,4

Consumo intermédio 5,1 5,4 5,4 5,8 5,2 5,5 5,8 6,1 0,1 0,0 0,3

Despesas com pessoal 11,4 12,2 12,0 11,8 11,3 12,0 11,6 11,1 -0,2 -0,9 -0,7

Prestações sociais 19,6 19,0 20,0 19,7 19,0 18,5 19,5 19,4 -0,6 -0,5 -0,2

em espécie 1,9 1,9 1,9 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 -0,2 -0,3 -0,3

Subsídios 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 -0,1 -0,2 -0,2

Outra despesa corrente 3,3 3,0 2,7 2,8 3,4 3,0 3,0 3,3 0,0 0,4 0,4

Despesas de capital 2,2 3,4 6,9 6,0 2,3 2,5 3,6 2,6 -0,9 -3,3 -3,4

FBCF 1,9 1,6 1,7 2,0 1,8 1,8 2,4 2,3 0,3 0,4 0,3

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

Juros 5,1 4,8 4,9 4,9 5,0 4,6 5,0 5,0 -0,2 0,0 0,1

Saldo global -5,8 -6,2 -8,9 -7,2 -5,7 -4,7 -4,8 -2,7 1,6 4,5 4,5

Saldo primário -0,7 -1,4 -4,0 -2,3 -0,7 0,0 0,3 2,2 1,3 4,5 4,5

2014 2015 ∆  (p.p. do PIB)
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Quadro 9 – 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 II OE/15 PE/15 Homóloga OE/15 PE/15
Receita Total 41,3 42,3 43,7 44,5 41,0 42,0 44,3 44,6 45,2 -0,2 0,0

Receita corrente 40,7 41,6 42,9 43,7 40,3 41,3 43,3 43,6 44,4 -0,3 -0,1

Receita fiscal 22,8 23,2 24,6 25,1 22,9 23,3 24,7 25,3 25,8 0,2 0,2

Impostos indiretos 13,3 13,5 13,8 14,2 13,9 14,0 13,9 14,6 14,9 0,6 0,4

Impostos diretos 9,5 9,7 10,8 10,9 9,0 9,3 10,8 10,7 10,9 -0,4 -0,2

Contribuições sociais 11,2 11,6 11,6 11,7 11,4 11,7 11,6 11,7 11,8 0,2 -0,1

Das quais: efetivas 8,6 8,7 8,7 9,0 8,8 8,9 8,9 9,2 9,4 0,2 0,3

Vendas e outras receitas correntes 6,6 6,8 6,7 6,8 6,0 6,2 7,0 6,6 6,8 -0,6 -0,2

Receitas de capital 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,0 0,1

Despesa Total 47,1 47,0 47,8 48,1 46,6 46,7 48,1 47,4 48,0 -0,3 -0,8

Despesa primária 42,1 42,1 42,9 43,2 41,6 42,1 43,1 42,5 43,1 -0,1 -0,8

Despesa corrente primária 39,9 40,3 40,8 40,8 39,3 39,6 40,3 39,7 40,4 -0,7 -1,1

Consumo intermédio 5,1 5,4 5,4 5,8 5,2 5,5 5,8 5,8 6,1 0,1 0,0

Despesas com pessoal 11,4 12,2 12,0 11,8 11,3 12,0 11,4 10,9 11,1 -0,2 -0,9

Prestações sociais 19,6 19,0 20,0 19,7 19,0 18,5 19,3 19,2 19,4 -0,6 -0,5

em espécie 1,9 1,9 1,9 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 -0,2 -0,3

Subsídios 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 -0,1 -0,2

Outra despesa corrente 3,3 3,0 2,7 2,8 3,4 3,0 3,0 3,2 3,3 0,0 0,4

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

FBCF 1,9 1,6 1,7 2,0 1,8 1,8 2,4 2,4 2,3 0,3 0,4

Outras despesas de capital 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,0

Juros 5,1 4,8 4,9 4,9 5,0 4,6 5,0 4,9 5,0 -0,2 0,0

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

Saldo primário -0,7 0,1 0,8 1,3 -0,7 0,0 1,2 2,1 2,1 -0,2 0,8

∆  (p.p. do PIB)20152014
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LISTA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

AC Administração Central 

ACAP Associação Automóvel de Portugal 

ADSE Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 

AP Administrações Públicas 

ARL Administração Regional e Local 

AT Autoridade Tributária e Aduaneira 

BdP Banco de Portugal 

BPN BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 

BT Bilhetes do Tesouro 

CARRIS Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 

CE Comissão Europeia 

CES Contribuição Extraordinária de Solidariedade 

CFP Conselho das Finanças Públicas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CGD Caixa Geral de Depósitos 

CIRC Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

Ctvh Contributo para a taxa de variação homóloga 

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 

FSE Fundo Social Europeu 

FSS Fundos de Segurança Social 

IEC Impostos Especiais sobre o Consumo 

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 

LBSS Lei de Bases da Segurança Social 

M€ Milhões de Euros 

MF Ministério das Finanças 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OE Orçamento do Estado 

OSS Orçamento da Segurança Social 

OT Obrigações do Tesouro 

PDE Procedimento por Défices Excessivos 

PE Programa de Estabilidade 

PIB Produto Interno Bruto 

POE Proposta de Orçamento do Estado 

p.p. Pontos percentuais 

SEC Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais 

SPGM SPGM – Sociedade de Investimento, S. A. 

SS Segurança Social 

STCP Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
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PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

Banco de Portugal, Boletim Económico – junho de 2015 

Banco de Portugal, Boletim Estatístico – julho de 2015 

Banco de Portugal, Contas Financeiras Trimestrais – 2.º trimestre 2015 

Comissão Europeia – Post-Programme Surveillance Report – junho de 2015 

DGAEP, Síntese Estatística do Emprego Público - 2.º trimestre 2015 

DGO, Síntese da Execução Orçamental – agosto de 2015 

FMI, World Economic Outlook – outubro de 2014 a julho de 2015 

FMI, Post-Program Monitoring Report – julho de 2015 

IGCP, Boletim Mensal – janeiro a junho 2015 

INE, Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional – 2.º trimestre 2015 

INE, Estimativas trimestrais do Emprego – agosto de 2015 

INE, Índice de Preços no Consumidor – agosto de 2015 

Ministério das Finanças, Programa de Estabilidade 2015-2019 

OCDE, Economic Outlook – junho de 2015 
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