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1 INTRODUÇÃO 

Este Parecer respeita às previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de Orçamento do 

Estado para 2018 (POE/2018), enquadrando-se no “Protocolo entre o Ministério das Finanças e o 

Conselho das Finanças Públicas sobre a elaboração de parecer relativo às previsões 

macroeconómicas subjacentes ao Programa de Estabilidade e à Proposta de Orçamento do Estado”, 

celebrado a 6 de fevereiro de 2015.1 

De acordo com o estabelecido no referido Protocolo, o Governo comunicou formalmente ao 

Conselho das Finanças Públicas (CFP) no dia 21 de agosto que a POE/2018 seria apresentada à 

Assembleia da República no dia 13 de outubro (dia “D” para efeitos do calendário incluído na 

secção 5 do Protocolo).  

O CFP recebeu a 18 de setembro uma versão de trabalho das previsões macroeconómicas no 

cenário de políticas invariantes. A 28 de setembro o Ministério das Finanças (MF) enviou ao CFP 

uma nova versão das previsões macroeconómicas no cenário de políticas invariantes e as previsões 

macroeconómicas no cenário programático, isto é, considerando as medidas de política previstas 

pelo Governo no documento em análise, assim como o respetivo quadro com a identificação e 

quantificação preliminar dessas medidas.  

No dia 29 decorreu uma reunião entre as equipas do MF e do CFP na qual a primeira fez uma 

apresentação sumária dos dois cenários e das medidas consideradas.  

A 11 de outubro o MF enviou a versão final do cenário macroeconómico sem nova informação 

sobre as medidas de política implícitas nesse cenário. Este Parecer incide sobre os valores 

considerados pelo MF para as hipóteses externas e técnicas e para as previsões macroeconómicas 

subjacentes a esse cenário programático. O Quadro 1 apresenta os principais indicadores, que 

resultam da informação mais recente transmitida pelo MF ao CFP até à data de fecho deste Parecer 

(11 de outubro de 2017). 

A metodologia e o processo de análise utilizados neste Parecer estão descritos no Protocolo acima 

referido. Para proceder à análise das previsões macroeconómicas subjacentes ao PE/2017 o CFP 

recorreu aos seguintes meios: 

a) Análise dessas previsões pelos técnicos do CFP; 

b) Comparação com as projeções realizadas por instituições de referência: Comissão Europeia 

(CE), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Banco de Portugal (BdP) e CFP; 

c) Informação estatística mais recente disponível, produzida pelas autoridades estatísticas 

nacionais — Instituto Nacional de Estatística (INE) e BdP; 

d) Esclarecimentos técnicos verbais e escritos prestados pelo MF relativamente às previsões 

elaboradas. 

 

                                                   
1 Disponível para consulta na página do CFP. 

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2015/02/Protocolo-entre-MdF-e-CFP.pdf
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2 PREVISÕES DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Cenário Macroeconómico subjacente à Proposta de Orçamento do Estado para 2018 

O cenário macroeconómico da POE/2018 prevê um crescimento robusto para economia nacional 

no horizonte de previsão, revendo em alta as previsões subjacentes ao PE/2017-2021. No atual 

cenário, o MF prevê que 2017 se caraterize por uma aceleração substancial do crescimento do PIB, 

com a taxa de variação real (2,6%) a aumentar 1,1 p.p. face a 2016. A procura interna constitui o 

motor desta aceleração, aumentando o seu contributo em 1,1 p.p. face ao valor registado em 2016 

(1,6 p.p.). Esta evolução alicerça-se sobretudo na aceleração expressiva da Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF), cuja taxa de variação real passa de 1,6% em 2016 para 7,7% em 2017, ainda 

que beneficie também de uma ligeira aceleração do crescimento do consumo privado (de 2,1% 

para 2,2%). Em contrapartida, o MF antecipa que no que respeita ao consumo público o 

crescimento real de 0,6% em 2016 dê lugar a uma ligeira contração (-0,2%) em 2017. As 

exportações líquidas mantêm o contributo negativo já registado em 2016 (-0,1 p.p.), prevendo-se 

acelerações de magnitude semelhante nas exportações (de 4,1% para 8,3%) e nas importações (de 

4,1% para 8,0%). 

Para 2018 o MF prevê um abrandamento da economia, antecipando um crescimento do PIB real 

de 2,2%. O comportamento da procura interna é, uma vez mais, o fator determinante nesta 

evolução, prevendo o MF uma diminuição de 0,5 p.p. no contributo da procura interna face a 2017 

(2,2 p.p. em 2018). Esta diminuição reflete a desaceleração da FBCF e do consumo privado, cujas 

taxas de variação abrandam para 5,9% e 1,9%, respetivamente, e também o aprofundamento da 

contração no consumo público, passando a taxa de variação para -0,6% em 2018. De acordo com 

o atual cenário, em 2018 o contributo da procura externa para a variação real do PIB é nulo, 

traduzindo um aumento de 0,1 p.p. face a 2017. Tal como no primeiro ano do exercício de previsão, 

o MF antecipa em 2018 evoluções semelhantes para a taxa de variação real das exportações e das 

importações, esperando uma desaceleração de 8,3% para 5,4% no caso das exportações, e uma 

desaceleração de 8,0% para 5,2% no caso das importações. 

No que respeita à evolução dos preços, o MF antecipa uma estabilização do deflator do PIB, 

mantendo-se o ritmo de crescimento próximo do registado em 2016 (1,4%). Em 2017, este 

comportamento reflete essencialmente a conjugação de acelerações do crescimento nos 

deflatores do consumo privado (de 1,0% para 1,3%), FBCF (de 0,2% para 1,2%) e exportações 

(de -2,2% para 3,3%) com um aumento substancial na taxa de variação do deflator das importações 

(de -3,1% para 3,9%). Em 2018, o comportamento do deflator do PIB reflete essencialmente o 

equilíbrio entre o efeito dos abrandamentos previstos para o deflator do consumo público (de 

1,6% para 1,2%) e exportações (de 3,3% para 1,0%) e o efeito do abrandamento do deflator das 

importações (de 3,9% para 1,0%). A evolução do deflator do consumo privado apresenta uma 

evolução globalmente coerente com a prevista para o Índice Harmonizado de Preços no 

Consumidor (IHPC), o qual acelera de modo mais expressivo em 2017 para 1,2%.  

O atual cenário do MF contempla variações nominais do PIB de 3,9% em 2017 e 3,6% em 2018. Em 

2017, a aceleração do crescimento do PIB nominal (face a 3,0% em 2016) resulta da forte aceleração 

do PIB em termos reais, dado o crescimento marginalmente inferior previsto para o deflator 
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(-0,1 p.p. que em 2016). Em 2018, a desaceleração do PIB nominal é igualmente determinada pelo 

comportamento do PIB em termos reais (desaceleração de 2,6% para 2,2%), dado que o deflator 

exibe um pequeno aumento (+0,1 p.p. que em 2017). 

A POE/2018 perspetiva uma 

evolução globalmente positiva 

para o mercado de trabalho, 

antecipando uma diminuição da 

taxa de desemprego. De acordo 

com o atual cenário, a taxa de 

desemprego deverá diminuir 

1,9 p.p. em 2017, fixando-se em 

9,2%, reduzindo-se depois para 

8,6% em 2018. O perfil do 

emprego é consistente com esta 

evolução, antevendo o MF uma 

aceleração do crescimento do 

emprego para 2,7% em 2017, 

seguida de um abrandamento 

para 0,9% em 2018. A 

remuneração média por 

trabalhador em termos nominais 

deverá aumentar 1,7% em 2017, 

abrandando face ao ano anterior 

(crescimento de 2,1%), reduzindo-

se o diferencial face à taxa de 

variação da produtividade 

aparente do trabalho, a qual volta 

a apresentar um valor 

ligeiramente negativo (-0,1%). 

Para 2018 o atual cenário prevê 

uma aceleração do crescimento 

da remuneração média por 

trabalhador em termos nominais 

(para 2,3%), sendo esta 

acompanhada de uma aceleração 

expressiva no crescimento da 

produtividade para 1,2%. 

O cenário macroeconómico 

apresentado pelo MF antevê a 

estabilização dos indicadores relativos ao setor externo. Em 2017 a capacidade líquida de 

financiamento da economia exibe uma ligeira diminuição para 0,8% do PIB, retornando em 2018 

ao valor registado em 2016 (1,0%). Esta evolução é essencialmente determinada pelos saldos da 

Quadro 1 – Previsões macroeconómicas subjacentes à POE/2018 

 
Fonte: MF – Informação comunicada a 11 de outubro de 2017. 

2016 2017 2018

PIB real e componentes (variação, %)

PIB 1,5 2,6 2,2

Consumo privado 2,1 2,2 1,9

Consumo público 0,6 -0,2 -0,6

FBCF 1,6 7,7 5,9

Exportações 4,1 8,3 5,4

Importações 4,1 8,0 5,2

Contributos para a variação real do PIB  (p.p.)

Procura interna 1,6 2,7 2,2

Exportações líquidas -0,1 -0,1 0,0

Preços (variação, %)

Deflator do PIB 1,4 1,3 1,4

Deflator do consumo privado 1,0 1,3 1,4

Deflator do consumo público 1,8 1,6 1,2

Deflator da FBCF 0,2 1,2 1,1

Deflator das exportações -2,2 3,3 1,0

Deflator das importações -3,1 3,9 1,0

IHPC 0,6 1,2 1,4

PIB nominal

Variação (%) 3,0 3,9 3,6

Mercado de trabalho (variação, %)

Taxa de desemprego (% pop. ativa) 11,1 9,2 8,6

Emprego 1,6 2,7 0,9

Remuneração média por trabalhador 2,1 1,7 2,3

Produtividade aparente do trabalho -0,1 -0,1 1,2

Setor externo (% PIB)

Cap. líquida de financiamento 1,0 0,8 1,0

Balança corrente 0,1 -0,1 0,1

Balança de bens e serviços 0,9 0,9 1,0

Balança de rend. primários e transferências -0,8 -1,0 -0,8

Balança de capital 0,9 0,9 0,9

Desenvolvimentos cíclicos

PIB potencial (variação, %) 0,7 1,3 1,6

Hiato do produto (% PIB potencial) -0,9 0,4 1,0

Pressupostos

Procura externa (variação, %) 2,0 4,9 4,0

Taxa de juro de curto prazo (%) -0,3 -0,3 -0,3

Taxa de câmbio EUR-USD 1,11 1,13 1,18

Preço do petróleo (Brent, USD) 45,1 53,5 54,8
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balança corrente, nomeadamente da balança de rendimentos primários e transferências, os quais 

se deterioram ligeiramente em 2017 (para -0,1% do PIB e -1,0% do PIB, respetivamente) e 

recuperam em 2018 para valores iguais aos registados em 2016. Em 2017 a balança de bens e 

serviços permanece inalterada face a 2016 (0,9% do PIB), exibindo um pequeno incremento para 

1,0% em 2018. O saldo da balança de capital permanece constante em 0,9% do PIB em todo o 

horizonte de previsão. 

O cenário subjacente à POE/2018 aponta para uma aceleração continuada do PIB potencial, 

antevendo o MF que a taxa de variação do PIB potencial acelere para 1,3% em 2017 e 1,6% em 

2018. O hiato do produto exibe igualmente uma evolução gradual, tornando-se positivo (0,4% do 

PIB potencial em 2017 e 1,0% em 2018), depois de ter atingido -0,9% em 2016. 

As hipóteses externas assumidas para a economia portuguesa têm um impacto globalmente 

positivo no cenário macroeconómico em análise. O MF prevê uma aceleração significativa da 

procura externa para um crescimento de 4,9% em 2017 (+2,9 p.p. que em 2016), implicando uma 

melhoria do contexto que enquadra as exportações portuguesas, seguida de um abrandamento 

em 2018 para 4,0%. Para a taxa de juro de curto prazo (Euribor a três meses) o atual cenário prevê 

a manutenção de um valor negativo (-0,3%) em todo o período em análise. A apreciação prevista 

para a taxa de câmbio do euro face ao dólar, avançando de 1,11 em 2016 para 1,18 em 2018, 

exerce potencialmente um efeito adverso sobre as exportações nacionais, mas atenua os efeitos 

negativos do aumento previsto para o preço do petróleo nos mercados internacionais, 

antecipando o MF que o preço médio do barril de Brent aumente para 53,5 dólares em 2017 e 

54,8 dólares em 2018. 

Conciliação com previsões anteriores do MF 

Nesta secção compara-se o cenário apresentado na POE/2018 com as previsões anteriores do MF, 

nomeadamente as subjacentes ao PE/2017-2021 e ao OE/2017. 

O MF revê em alta o crescimento esperado do PIB em volume para 2017 (2,6%) face ao cenário 

apresentado no PE/2017-2021 (+0,8 p.p.) e ao cenário do OE/2017 (+1,2 p.p.). Para o consumo 

privado observa-se uma correção da trajetória esperada em 2017 (crescimento de 2,2%), 

substituindo a desaceleração dos cenários anteriores (de -0,7 p.p. para 1,6% no caso do 

PE/2017-2021; e de -0,5 p.p. para 1,5% no caso do OE/2017) por uma aceleração de 0,1 p.p.. No 

caso do consumo público a variação estimada para o ano (-0,2%) continua negativa mas de 

magnitude inferior à esperada anteriormente (revisão de +0,8 p.p. face ao PE/2017-2021 e +1,0 p.p. 

face ao OE/2017). Os crescimentos esperados para a FBCF (7,7%) e para as exportações (8,3%) são 

os que sofrem uma revisão em alta mais significativa face aos cenários anteriores, respetivamente 

em +2,9 p.p. e +3,7 p.p. face ao PE/2017-2021 e em +4,6 p.p. e +4,0 p.p. face ao OE/2017. Deste 

modo, a atual previsão antecipa um contributo positivo da procura interna (+2,7 p.p.) mais 

expressivo que o anteriormente previsto (+1,7 p.p. no PE/2017-2021 e +1,3 p.p. no OE/2017), 

enquanto estima que as exportações líquidas passem a registar um contributo negativo (-0,1 p.p.), 

invertendo os contributos positivos apresentados anteriormente (+0,1 p.p. no PE/2017-2021 e 

+0,2 p.p. no OE/2017). 
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Para 2018, o MF prevê um abrandamento do PIB real (2,2%), ainda que para uma taxa superior à 

estimada no PE/2017-2021 (1,9%). Esta revisão em alta volta a dever-se ao contributo mais 

expressivo das exportações (5,4%), do consumo privado (1,9%) e da FBCF (5,9%), com crescimentos 

superiores em, respetivamente, +0,9 p.p., +0,4 p.p. e +0,8 p.p. face ao anteriormente previsto, e 

também ao contributo menos negativo do consumo público (-0,6%) cuja variação é revista em alta 

em +0,3 p.p. face à projeção do PE/2017-2021.  

Gráfico 1 – Comparação das previsões incluídas em OE/2017, PE/2017-2021 e POE/2018 (variação, %) 

 

PIB real Consumo privado Consumo público 

   
FBCF Exportações Importações 

   
IHPC Deflator do PIB Taxa de desemprego (% pop. ativa) 

   
Fonte: MF – OE/2017, PE/2017-2021 e POE/2018.  

Face ao cenário anterior, o MF antecipa uma revisão em baixa da aceleração dos níveis de preços 

e uma diminuição mais expressiva da taxa de desemprego em 2018: 

 A estimativa atual para o crescimento do deflator do PIB é revista ligeiramente em baixa 

em -0,1 p.p. face ao apresentado no PE/2017-2021, tanto em 2017 como em 2018, para 

1,3% e 1,4%, respetivamente. O IHPC continua a apresentar uma trajetória de aceleração 

estimada, contudo menos acentuada que o previsto anteriormente (em média observa-se 

uma revisão de -0,3 p.p. face ao PE/2017-2021 e ao OE/2017 tanto para 2017 como para 

2018).  

 A taxa de desemprego apresenta um perfil descendente mais intenso que o previsto no 

PE/2017-2021, tendo sido revista em -0,7 p.p. em 2017 e 2018, apresentando agora valores 

de 9,2% e 8,6% da população ativa em 2017 e 2018, respetivamente (a atual previsão para 

2017 é inferior em 1,1 p.p. face à divulgada no OE/2017). 
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Caixa 1 – Previsões e projeções para a economia portuguesa 

A previsão do MF para o crescimento do PIB real em 2017 situa-se em 2,6%, valor próximo das mais recentes projeções 

constantes do Quadro 2. Esta previsão encontra-se 0,1 p.p. acima das projeções do FMI (outubro) e do BdP (outubro), e 0,1 p.p. 

abaixo da projeção do CFP (setembro). Quando comparada com as projeções publicadas pela CE (1,8%) e pela OCDE (2,1%), 

a previsão do MF enquadra-se ligeiramente acima, sendo de referir, contudo, que estas projeções têm um distanciamento 

temporal superior ao das restantes instituições pelo facto de terem sido publicadas nos meses de maio e junho deste ano, 

logo incorporarem menos informação sobre o enquadramento e o desempenho recente da economia. A variação esperada 

pelo MF para o consumo privado em 2017 é igual à perspetivada pelo CFP e encontra-se ligeiramente acima da estimativa da 

OCDE (2%), do BdP (1,9%) e da CE (1,9%). Ao contrário da generalidade das instituições consideradas (excetuando a OCDE), o 

MF espera um decréscimo do consumo público (-0,2%). No que se refere à FBCF, o crescimento previsto pelo MF (7,7%) 

encontra-se acima do projetado pela CE (5,4%) e pela OCDE (6,5%) e abaixo do esperado pelo CFP (9,1%) e pelo BdP (8,0%). 

Deste modo, o MF estima que a procura interna contribua com 2,7 p.p. para o crescimento do PIB de 2017, valor que se 

encontra acima dos 2,1 p.p. e 1,9 p.p. da CE e OCDE, respetivamente, mas abaixo dos 2,8 p.p. do CFP. Relativamente ao sector 

externo, o MF prevê um crescimento das exportações de 8,3%, sendo esta estimativa a mais otimista quando comparada com 

as projeções dos outros previsores, cujos valores variam entre os 4,4% da CE e os 7,9% do CFP e do FMI. Sublinhe-se, no 

entanto, que o cenário do MF contém também o crescimento mais expressivo das importações (8,0%), fazendo com que o 

contributo das exportações líquidas antecipado pelo MF seja negativo (-0,1 p.p.). Este contributo é próximo do projetado pelo 

CFP (0 p.p.)  e inferior ao esperado pela OCDE em junho deste ano (0,2 p.p.). Ao nível dos preços, o MF perspetiva uma variação 

de 1,2% do IHPC, abaixo dos 1,6% esperados pela generalidade das instituições consideradas, e um crescimento de 1,3% no 

deflator do PIB, valor igual ao estimado pelo CFP mas abaixo dos 2,2% antecipados pelo FMI. A previsão do MF para a taxa de 

desemprego situa-se em 9,2%, valor igual ao antecipado pelo CFP, e que se encontra balizado pelos 9% esperados pelo BdP 

e os 9,9% da CE. Ainda no mercado de trabalho, o MF espera um crescimento do emprego de 2,7%, encontrando-se abaixo 

da estimativa do CFP (2,8%) e da do BdP (3,1%) mas acima dos valores esperados pela CE (1,4%), OCDE (1,3%) e FMI (2,6%). A 

previsão do MF para a capacidade líquida de financiamento da economia (0,8% do PIB) é a mais conservadora de todas as 

instituições consideradas e encontra-se penalizada pelo saldo da balança corrente. 

Para 2018, o MF perspetiva uma taxa de crescimento do PIB real de 2,2%, configurando uma desaceleração face a 2017. Este 

abrandamento é esperado por todas as instituições consideradas, mas o cenário do MF apresenta-se como o mais otimista 

relativamente à taxa de crescimento da economia, uma vez que, para as restantes, o PIB real crescerá entre os 1,6% projetados 

pela CE e OCDE e os 2,1% projetados pelo CFP. De acordo com o MF, o consumo privado deverá desacelerar para 1,9%, o 

consumo público para -0,6% e a FBCF para 5,9%. Registe-se que o CFP projeta desacelerações das três componentes da 

procura interna e que, no caso da CE e da OCDE a única componente que deverá acelerar no ano de 2018 será o consumo 

público. Deste modo, o MF antecipa um contributo da procura interna de 2,2 p.p., inferior em 0,1 p.p. ao antecipado pelo CFP, 

mas superior aos 1,7 p.p. e 1,2 p.p. estimados pela CE e OCDE, respetivamente. A nível externo, e traduzindo a desaceleração 

esperada para as taxas de crescimento das exportações (5,4%) e das importações (5,2%), o MF espera um contributo nulo 

proveniente das exportações líquidas, em 2018. Todas as restantes instituições esperam desacelerações ao nível das trocas 

com o exterior, perspetivando-se que o crescimento das exportações varie entre os 4% do CFP e os 5,2% do FMI e as 

importações variem entre os 3,9% da OCDE e os 5,0% do FMI. Assinale-se que tanto o CFP como a CE esperam que o contributo 

das exportações líquidas no crescimento do PIB se situe em -0,1 p.p.. De acordo com o cenário do MF, a taxa de variação do 

IHPC em 2018 deverá acelerar para 1,4%, valor abaixo do projetado pelo FMI (2%), pelo CFP (1,9%) e pela CE (1,5%). 

Relativamente ao deflator do PIB, verifica-se que a taxa de variação prevista pelo MF (1,4%) é a mais baixa quando comparada 

com o projetado pelas outras instituições. No mercado de trabalho, o MF prevê uma descida da taxa de desemprego para 

8,6%, valor que se insere entre os 8,5% projetados pelo CFP e os 9,2% estimados pela CE. Relativamente à variação do emprego, 

a previsão do MF (0,9%) situa-se 0,2 p.p. acima da estimativa do FMI, iguala as projeções da CE e da OCDE e encontra-se 

ligeiramente abaixo da previsão do CFP (1,1%). Para 2018, o cenário do MF apresenta uma capacidade líquida de financiamento 

da economia de 1% do PIB, saldo este inferior ao perspetivado quer pela CE (1,5% do PIB), quer pelo CFP (1,3% do PIB). Tal 

como em 2017, a menor capacidade líquida de financiamento antecipada pelo MF face ao publicado pelas restantes 

instituições, deve-se a uma previsão mais pessimista para o saldo da balança corrente. 

Note-se que o cenário do MF já incorpora os dados definitivos das Contas Nacionais Anuais para 2015 e os novos dados 

preliminares das Contas Nacionais Trimestrais para 2016, que alguns dos exercícios das restantes instituições não incorporam. 

Considera ainda medidas de política para 2018, enquanto a maior parte dos cenários de outras instituições são elaborados 

sob a hipótese de políticas invariantes. 
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Quadro 2 – Projeções e previsões para a economia portuguesa  

 

Fontes: 2016: INE e BdP. 2017-2018: CE - European Economic Forecast Spring 2017, maio 2017; OCDE - Economic Outlook No 101, junho 2017; 

CFP - Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2017-2021 - Atualização, setembro 2017; BdP - Boletim Económico, outubro 2017; FMI – 

World Economic Outlook, outubro 2017; MF - POE/2018, outubro 2017 

Ano 2016

Instituição e publicação CE OCDE CFP BdP FMI MF CE OCDE CFP FMI MF

Data de publicação mai17 jun17 set17 out17 out17 out17 mai17 jun17 set17 out17 out17

PIB real e componentes (variação, %)

PIB 1,5 1,8 2,1 2,7 2,5 2,5 2,6 1,6 1,6 2,1 2,0 2,2

Consumo privado 2,1 1,9 2,0 2,2 1,9 - 2,2 1,3 1,5 2,1 - 1,9

Consumo público 0,6 0,4 -1,0 0,7 0,3 - -0,2 0,5 -0,8 0,0 - -0,6

Investimento (FBCF) 1,6 5,4 6,5 9,1 8,0 - 7,7 4,7 2,3 5,2 - 5,9

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

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

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

Procura interna 1,6 2,1 1,9 2,8 - - 2,7 1,7 1,2 2,3 - 2,2

Exportações líquidas -0,1 -0,3 0,2 0,0 - - -0,1 -0,1 0,3 -0,1 - 0,0

Preços (variação, %)

Deflator do PIB 1,4 1,4 1,1 1,3 - 2,2 1,3 1,4 1,5 1,8 1,7 1,4

Deflator do consumo privado 1,0 1,5 1,3 1,3 - - 1,3 1,5 1,4 1,8 - 1,4

Deflator do consumo público 1,8 1,3 1,7 1,1 - - 1,6 1,2 1,4 2,2 - 1,2

Deflator da FBCF 0,2 1,6 1,0 1,3 - - 1,2 1,2 0,9 1,4 - 1,1

Deflator das exportações -2,2 2,4 2,1 3,6 - - 3,3 1,4 1,0 1,5 - 1,0

Deflator das importações -3,1 2,8 2,9 4,2 - - 3,9 1,4 0,8 1,9 - 1,0

IHPC 0,6 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,5 1,4 1,9 2,0 1,4

PIB nominal

Variação (%) 3,0 3,2 3,3 4,0 - 4,8 3,9 3,0 3,1 3,9 3,8 3,6

Nível (mil M€) 185,2 190,9 190,9 192,7 - 193,8 192,5 196,6 196,8 200,2 201,1 199,4

Mercado de trabalho (variação, %)

Taxa de desemprego (% pop. ativa) 11,1 9,9 9,7 9,2 9,0 9,7 9,2 9,2 8,9 8,5 9,0 8,6

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

Remunerações 4,2 3,1 3,5 4,6 - - 4,4 2,6 3,2 3,5 - 3,2

Remuneração média por trabalhador 2,9 1,5 2,0 1,8 - - 1,7 1,5 2,3 2,3 - 2,3

Produtividade aparente do trabalho 0,3 0,4 0,7 -0,1 - - -0,1 0,7 0,6 1,0 - 1,2

Setor externo (% PIB)

Capacidade líquida de financiamento 1,0 1,4 - 1,3 1,8 - 0,8 1,5 - 1,3 - 1,0

Balança corrente 0,1 0,5 0,4 0,3 - 0,4 -0,1 0,5 0,8 0,3 0,3 0,1

Balança de bens e serviços 0,9 0,8 1,2 0,9 1,7 - 0,9 0,7 1,6 0,7 - 1,0

Balança de rend. primários e transf. -0,8 -0,3 -0,8 -0,5 - - -1,0 -0,1 -0,8 -0,4 - -0,8

Balança de capital 0,9 1,0 - 1,0 - - 0,9 1,0 - 1,0 - 0,9

Desenvolvimentos cíclicos

PIB potencial (variação, %) - 0,8 0,1 1,4 - - 1,3 1,0 0,1 1,8 - 1,6

Hiato do produto (% PIB potencial) - 0,4 -1,0 0,3 - -0,6 0,4 1,0 0,3 0,6 0,6 1,0

Pressupostos

Procura externa (variação, %) 1,3 3,8 4,4 4,7 4,5 - 4,9 4,2 3,9 3,8 - 4,0

Taxa de juro de curto prazo (%) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 - -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 - -0,3

Taxa de câmbio EUR-USD 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 - 1,1 1,1 1,1 1,2 - 1,2

Preço do petróleo (Brent, USD) 44,1 55,5 51,3 52,2 51,8 51,4 53,5 55,9 50,0 55,3 51,4 54,8

Finanças públicas (% PIB)

Saldo orçamental -2,0 -1,8 -1,5 -1,4 - -1,5 -1,4 -1,9 -1,0 -1,3 -1,4 -1,0

2017 2018
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3 ANÁLISE DAS PREVISÕES 

O cenário macroeconómico subjacente à POE/2018 revê em alta a trajetória de crescimento para 

a economia portuguesa face ao cenário apresentado pelo MF no PE/2017-2021. A alteração mais 

substancial ocorre em 2017, antevendo agora o MF um crescimento do PIB real de 2,6%, 0,8 p.p. 

acima do valor apresentado no PE/2017-2021. Esta revisão afigura-se razoável tendo em conta 

quer o crescimento do PIB real registado no 1.º semestre de 2017, quer as projeções atualizadas 

divulgadas por diversas instituições oficiais (ver Caixa 1). A revisão apresentada para 2018 é menos 

expressiva (+0,3 p.p.), antecipando o MF um crescimento de 2,2%. A trajetória de aceleração 

constante no horizonte 2017-2018 prevista pelo cenário do PE/2017-2021 é assim substituída por 

uma trajetória que contempla um abrandamento em 2018, afigurando-se esta revisão prudente 

dado o crescimento económico robusto previsto para 2017. 

No domínio da procura interna importa salientar as reduções de 0,2% e 0,6% previstas para o 

consumo público em volume em 2017 e 2018, respetivamente, que o MF alicerça nos efeitos 

decorrentes dos esforços de revisão de despesa e centralização de compras nas Administrações 

Públicas, bem como nos efeitos decorrentes da manutenção das regras de redução dos efetivos 

nas Administrações Públicas. A revisão da taxa de variação do consumo público em volume para 

2017 face ao valor inicialmente projetado no PE/2017-2021 (-1,0%) exemplifica os riscos inerentes 

a estas previsões, não sendo de excluir que a redução do consumo público em volume em 2018 

se venha a revelar inferior a 0,6%, podendo mesmo registar algum aumento.  

As revisões em alta efetuadas nas taxas de variação real da FBCF e do consumo privado face ao 

cenário do PE/2017-2021 afiguram-se plausíveis considerando os dados já conhecidos sobre a 

evolução da economia nacional no 1.º semestre de 2017. 

As previsões incluídas na POE/2018 estão naturalmente sujeitas a riscos de natureza exógena, 

inerentes sobretudo à dinâmica da procura externa, cuja materialização poderá resultar num efeito 

negativo sobre o crescimento estimado do PIB. Os ritmos de crescimento da procura externa 

esperados pelo MF são agora mais altos que no cenário do PE/2017-2021 para 2017 e ligeiramente 

mais baixos para 2018 (+1,0 p.p. e -0,1 p.p., respetivamente). O MF acompanha esta trajetória com 

uma previsão de abrandamento nas exportações em 2018, o que mitiga os riscos inerentes àquela 

hipótese externa. 

As previsões macroeconómicas subjacentes à POE/2018 acarretam um nível de incerteza de difícil 

ponderação, comum a qualquer exercício de previsão. Como o CFP tem vindo a apresentar nos 

seus Pareceres, partindo dos relatórios dos Orçamentos do Estado entre 1995 e 2017, foram 

calculados os intervalos de confiança associados às previsões do MF (Gráfico 2). Para tal, foram 

usados intervalos de previsão assimétricos, que pressupõem, para ponderação do risco nas 

previsões, uma probabilidade distinta de se verificarem desvios positivos e negativos face à 

previsão. 

Em geral, o cenário macroeconómico subjacente à POE/2018 apresenta uma perspetiva para a 

dinâmica da economia portuguesa alinhada com as expectativas das principais instituições, 

incluindo as do CFP (ver Caixa 1 e Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Intervalos de previsão associados às previsões do MF (variação, %) 

 

PIB real Deflator do PIB 

  

FBCF Exportações 

  

Fonte: POE/2018; CFP – cálculos das bandas de confiança com base nos relatórios do Orçamento do Estado 

1995-2017; A média ponderada das taxas de crescimento de outras instituições (CE, OCDE, CFP, BdP e FMI) 

é calculada ponderando o indicador respetivo de cada instituição (Quadro 2) com a percentagem de 

informação disponível à data de cada exercício de projeção face ao mês atual (data da previsão do MF). 

Considerou-se esta percentagem como sendo proporcional ao tempo em meses decorrido desde o início 

do ano até à data da projeção.  

Partindo desse facto e considerando a informação mais recente disponível, as previsões do MF 

enquadram-se num cenário provável. No Gráfico 2 apresenta-se o crescimento do PIB real, o 

crescimento do seu deflator e das variáveis que no cenário do MF mais contribuem para o 

crescimento em volume em 2018. Para as variáveis em análise, a média ponderada das projeções 

das instituições consideradas no Quadro 2 situa-se dentro ou próximo do intervalo de 30% de 

confiança das previsões do MF. Em particular para a estimativa e projeção do crescimento do 

deflator do PIB o MF assume uma postura mais conservadora, com impacto direto na projeção do 

PIB nominal, variável com elevada importância para a avaliação dos rácios em política orçamental. 
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Gráfico 3 – Enquadramento das previsões da POE/2018 (variação, %) 

 

2017 2018 

 
Fonte: POE/2018; cálculos do CFP – média ponderada das taxas de crescimento de outras instituições (CE, 

OCDE, CFP, BdP e FMI) calculada ponderando o indicador respetivo de cada instituição (Quadro 2) com a 

percentagem de informação disponível à data de cada exercício de projeção face ao mês atual (data da 

previsão do MF) – considerou-se esta percentagem como sendo proporcional ao tempo em meses decorrido 

desde o início do ano até à data da projeção; projeções de outras instituições (ver Quadro 2).  

O Gráfico 3 apresenta uma apreciação complementar das previsões do MF, justapondo-as ao 

intervalo das projeções das diversas instituições oficiais. Para 2017, as previsões do MF estão em 

geral próximas das médias ponderadas das projeções análogas das instituições oficiais, com 

exceção da previsão para a taxa de crescimento das exportações, a qual se insere, ainda assim, 

dentro do intervalo apresentado. Para 2018, verificam-se divergências materiais no que toca à taxa 

de crescimento da FBCF e das exportações, embora em ambos os casos as previsões do MF 

permaneçam também dentro dos intervalos apresentados. Importa referir, no entanto, que as 

diferenças relativas à previsão para a evolução das exportações no horizonte em análise se 

articulam com os riscos já mencionados acerca das hipóteses assumidas para a evolução da 

procura externa, realçando a componente externa como um dos principais fatores de incerteza 

associados ao cenário subjacente à POE/2018. 
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4 CONCLUSÃO 

A conclusão que se segue tem em conta os princípios do artigo 8.º da lei de enquadramento 

orçamental (Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro): “As projeções orçamentais subjacentes aos 

documentos de programação orçamental devem basear-se no cenário macroeconómico mais 

provável ou num cenário mais prudente”. Este mesmo princípio orientador de utilização de 

previsões realistas para a condução das políticas orçamentais encontra-se também vertido na 

legislação europeia, em particular no Pacto de Estabilidade e Crescimento e na Diretiva 

n.º.2011/85/UE do Conselho de 8 de novembro de 2011, que estabelece requisitos aplicáveis aos 

quadros orçamentais dos Estados-Membros. 

Assim, nos termos do número 4 do artigo 4.º do Regulamento n.º 473/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 21 de maio de 2013, em resultado da análise efetuada, o Conselho das 

Finanças Públicas endossa as previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de 

Orçamento do Estado para 2018. Considera-se, com base na informação disponível para a 

conjuntura nacional e internacional mais atual, que estas previsões se enquadram num cenário 

mais provável para a economia portuguesa. 

O CFP continua a assinalar a vantagem de os cenários macroeconómicos subjacentes aos 

diferentes documentos de programação orçamental serem elaborados para o médio prazo, de 

modo a tornar exequível a avaliação dos efeitos a prazo das políticas adotadas e a sua 

sustentabilidade.  
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