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APRECIAÇÃO GLOBAL E CONCLUSÕES  

O Documento de Estratégia Orçamental 2014-18 (DEO/2014) será previsivelmente o 
último destes documentos que, durante a vigência do Programa de Apoio Económico e 
Financeiro (PAEF), substituíram os Programas de Estabilidade requeridos no contexto do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isso confere uma especial importância à estratégia que 
define para os próximos anos. A esta caberá assegurar que a economia entre numa trajetória 
de crescimento estável e financeiramente sustentável, consentânea com o retorno da 
confiança dos cidadãos em geral e, em especial, dos investidores, internos e externos.  

O cenário macroeconómico adotado pelo DEO/2014 prevê uma evolução que cumpre 
esses critérios, ao assentar na manutenção do equilíbrio externo e no crescimento moderado 
da economia, resultante da retoma do investimento, da produtividade e do emprego, 
enquadrados por objetivos de estabilidade orçamental e de sustentabilidade das finanças 
públicas, de acordo com o normativo europeu.  

Uma evolução deste tipo foi viabilizada pelo duro programa de ajustamento que permitiu 
o retorno ao equilíbrio externo e a criação de condições para a obtenção de um excedente 
orçamental primário em 2014. Contudo, a confirmação deste cenário no médio/longo prazo 
supõe uma alteração fundamental no comportamento da economia portuguesa ao reentrar 
num período de crescimento suportado por condições de financiamento normais. Essa 
alteração não dependerá apenas de medidas de política orçamental para 2014/15. Por um 
lado, a garantia de uma trajetória sustentável da dívida pública implicará a manutenção de 
um excedente primário estrutural significativo muito para além desse horizonte temporal, 
mesmo que a recuperação da economia venha a revelar-se, no médio e longo prazo, mais 
favorável que o previsto no DEO/2014. Por outro, a retoma do crescimento sem perda do 
equilíbrio externo implica o compromisso com uma estratégia macroeconómica que, para 
ser credível e alcançar o desejado retorno de confiança, tem de ser explicitada e 
suficientemente detalhada, de modo a fornecer aos agentes económicos a orientação 
necessária para conciliar o seu próprio comportamento com a estratégia proposta pelo 
Governo. 

Um programa como o DEO (e o Programa de Estabilidade que lhe suceder) deveria servir 
para estabelecer esse compromisso, no respeitante à estratégia da política orçamental e 
respetivo enquadramento, segundo a visão do Governo que o propõe. Para isso, tem de ser 
explícito, não só quanto aos objetivos da estratégia que prossegue, mas também quanto às 
medidas necessárias para os alcançar, definidas para todo o horizonte temporal coberto pelo 
programa. A possibilidade de atualização anual destes documentos habitualmente permitiu 
que cada revisão ignorasse as previsões e mesmo as medidas enunciadas no ano anterior. 
Essa prática retirou-lhes a natureza de compromisso de governação, capaz de servir de guia 
efetivo das expectativas dos agentes económicos. A necessidade de atualização da estratégia 
ao longo do tempo é inevitável, mas mantê-la implica o acompanhamento regular da 
execução das medidas previstas para todo o período de programação, a avaliação dos seus 
resultados e, quando necessário, a explicitação das razões da sua correção ou abandono. 
Implica, além disso, que a definição de estratégias alternativas obedeça a idênticos critérios 
de clareza. 
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A integração nestes documentos de um cenário macroeconómico sem alteração de 
medidas, como base para a adoção destas e para a avaliação dos efeitos que delas se 
esperam, é um dos elementos que, embora previsto na atual regulamentação europeia, 
continua a faltar no DEO, o que inviabiliza a correta avaliação e acompanhamento das 
medidas propostas.  

Igualmente importante é a necessidade de repensar o formalismo legal que conduz a 
que a aprovação de uma nova lei permita a alteração, tão frequente quanto a maioria 
parlamentar o desejar, de medidas que essa mesma maioria definiu como estratégicas ou 
vinculativas para vários anos. Este é, por exemplo, o caso do Quadro Plurianual de 
Programação Orçamental (QPPO), cujos limites plurianuais “vinculativos” são alterados tão 
frequentemente quanto as leis que os fixam (ou mesmo com base numa simples 
comunicação do Governo à Assembleia da República). É claro que não se trata de limitar a 
capacidade política do Parlamento ou do Executivo, mas de sublinhar que a credibilidade e 
a eficácia das suas decisões dependem da capacidade do próprio legislador para acatá-las.  

A definição e o cumprimento de limites de despesa é essencial para assegurar a 
estabilidade e sustentabilidade das finanças públicas, sobretudo quando o país esgotou o 
espaço para o crescimento da dívida pública e da carga fiscal e tem de contar com 
investimento privado de qualidade, virado para os sectores transacionáveis e para o aumento 
da produtividade, com vista a concretizar a estratégia que o DEO/2014 corretamente enuncia. 
Os limites de despesa são igualmente necessários como base para viabilizar a autonomia e 
responsabilização da gestão dos serviços públicos, conduzindo a ganhos de eficiência e à 
eliminação do incrementalismo (de sinal positivo ou negativo) que tem caraterizado a política 
orçamental em Portugal. Para isso, a definição dos limites requer a existência de uma margem 
de variação, integrada numa provisão cautelar cujo uso deve obedecer à explicação clara das 
razões que o motivaram e não se repercutir na subida automática dos limites para os anos 
seguintes, requerendo antes a adoção de medidas para o corrigir. 

 À luz destes princípios, o Conselho das Finanças Públicas encontra no DEO/2014 aspetos 
que merecem ser valorizados e vulnerabilidades que importa reconhecer. O documento 
identifica riscos (tanto no cenário macroeconómico central como na gestão de variáveis 
orçamentais), reporta evidência sobre cenários demográficos de longo prazo e possíveis 
efeitos orçamentais e enumera as reformas realizadas e em curso que o Governo considera 
mais relevantes para melhorar a qualidade das finanças públicas.  

Como já referido, os objetivos orçamentais traçados no DEO/2014 são adequados ao 
estado das finanças públicas e da economia. A necessidade de prosseguir na rota de 
consolidação orçamental e de continuar a melhorar os resultados alcançados durante a 
vigência do programa de assistência financeira é indiscutível. Na análise ao DEO/2013, o CFP 
considerou apropriada a assunção da sustentabilidade da dívida pública como primeira 
prioridade da política orçamental (Relatório n.º 3/2013), à luz dos encargos gerados pela 
dívida e da exigência de retorno estável da confiança que daí resulta para a economia 
portuguesa. Qualquer destes fatores supõe o compromisso com uma estratégia clara e 
duradoura de consolidação orçamental. 

Os objetivos enunciados no DEO/2014 estão em linha com as regras de disciplina 
orçamental em vigor. Com efeito, apontam para um défice das Administrações Públicas em 
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2015 inferior ao limite de 3% do PIB, o que permitirá encerrar o Procedimento dos Défices 
Excessivos (PDE). Após esse ano, o documento prevê a continuação da trajetória de 
convergência para o Objetivo de Médio Prazo (OMP), atualmente fixado num saldo estrutural 
de -0,5% do PIB, atingindo-o em 2017 e superando-o em 2018. A queda substancial planeada 
para o défice permitirá a descida rápida do rácio da dívida das Administrações Públicas ao 
longo do quinquénio considerado, assim cumprindo a regra transitória de redução da dívida 
nos três primeiros anos após o fecho do PDE. A manutenção do défice estrutural igual ao 
OMP após 2018 será condição suficiente para reduzir anualmente a dívida pública ao ritmo 
exigido pela regra de diminuição do rácio da dívida que exceda o nível de referência de 60% 
do PIB. 

No longo prazo, a atualização dos cenários de evolução demográfica reportada no 
DEO/2014 corrobora e sublinha a prioridade de garantir condições de sustentabilidade da 
dívida pública. Entre 2013 e 2060, prevê-se que a população residente diminua 22% e o rácio 
de dependência suba de 30% para 65%. O envelhecimento populacional é fonte de 
dificuldades, mas deve também ser encarado como um desafio para novas políticas 
económicas. Com efeito, as perspetivas demográficas alertam para a imprescindibilidade de 
políticas dirigidas ao aumento da produtividade e ao estímulo à manutenção de uma elevada 
taxa de atividade e de emprego de todos os segmentos da população, independentemente 
do género, idade e formação escolar, acentuando a importância de políticas ativas de 
reinserção profissional. Tais políticas mitigariam as pressões orçamentais decorrentes do 
envelhecimento demográfico, minimizando o esforço orçamental necessário para atingir os 
excedentes primários requeridos para o cumprimento da regra de saldo estrutural. 

As medidas de consolidação orçamental identificadas no DEO/2014 para colocar em 
prática em 2014 e 2015 são muito díspares e continuam a parecer sobretudo ditadas pela 
urgência de conseguir resultados orçamentais, ainda que duradouros, mas sem propor a 
necessária revisão estrutural do processo orçamental e da reforma dos serviços que as 
Administrações Públicas prestam à sociedade ou do modo como os fornecem. É de saudar a 
explicitação no DEO/2014 das medidas de consolidação a integrar no OE/2015, que concorre 
para a credibilização das metas fixadas para esse ano. Permanece, contudo, a necessidade de 
as integrar numa estratégia de médio e longo prazo bem definida que, entre outras coisas, 
beneficiaria da criação de um modelo de governação que estabeleça com clareza, para cada 
medida, elementos como: quem é responsável por quê e quando, calendarização dos atos 
de gestão ou legislativos necessários, processo de articulação entre coordenadores e 
executores da medida, e processo de autoavaliação que facilite a correção de eventuais 
desvios em tempo oportuno. Igualmente importante é a prestação regular de informação 
que permita o acompanhamento externo da execução das medidas. Adicionalmente, o peso 
elevado de medidas não especificadas (0,7% do PIB em 2014 e 0,3% no ano seguinte) é um 
risco a ter em conta. 

Relativamente aos anos 2016 a 2018, o DEO é omisso quanto às medidas adicionais de 
consolidação necessárias para atingir as metas ora anunciadas. Embora com menos detalhe 
do que nas medidas para 2015, seria desejável que o DEO/2014 explicitasse a orientação e o 
montante global das medidas de receita e despesa que estão implicitamente assumidas no 
cenário macroeconómico e no quadro de programação orçamental. 
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O período de aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento inclui a 
totalidade do horizonte do DEO/2014. A leitura do documento não explicita, porém, a ligação 
entre a estratégia dessa aplicação e a estratégia orçamental. Não se sabe quais são as 
conclusões de um eventual estudo de compatibilidade entre, por um lado, as taxas de 
comparticipação pública nacional acordadas com a UE e, por outro, o cenário 
macroeconómico, as metas orçamentais e os níveis de investimento público estabelecidos 
no DEO. A credibilização deste muito teria a ganhar com o esclarecimento destas questões, 
bem como do impacto previsível que a concretização do Acordo de Parceria “Portugal 2020” 
terá sobre a natureza qualitativa das medidas dos programas orçamentais e a respetiva 
programação financeira anual. 
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