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APRECIAÇÃO GLOBAL 

Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2015-2019 

Nos últimos anos Portugal deu passos assinaláveis no caminho da consolidação das suas 

finanças públicas. A natureza dos problemas resultantes da perda de acesso ao financiamento 

de mercado numa economia fortemente endividada exigiu medidas de emergência dirigidas 

à recuperação de condições normais de financiamento e a servir de base a uma nova lógica 

de política económica, dirigida ao crescimento num contexto de estabilidade orçamental. O 

objetivo de regresso ao financiamento de mercado foi atingido e tomaram-se igualmente 

medidas importantes nas áreas do processo orçamental e da gestão financeira pública, assim 

como em domínios estruturais relevantes.  

Este programa foi levado a cabo tendo como pano de fundo um enquadramento 

internacional desfavorável, em particular no tocante à procura dirigida às exportações 

portuguesas que, mesmo assim, registaram um progresso significativo. A envolvente externa 

registou entretanto melhorias assinaláveis, quer nos domínios financeiros, através da criação 

do Mecanismo Europeu de Estabilidade e da União Bancária Europeia, quer, mais 

recentemente, no respeitante às perspetivas de crescimento das economias da área do euro. 

A conjugação destes desenvolvimentos com os progressos realizados internamente e com a 

expectativa de manutenção de uma política monetária fortemente expansionista 

estabelecem um quadro favorável ao desenho de um programa de política económica 

interna destinado a completar e consolidar os progressos conseguidos em matéria de 

finanças públicas e de competitividade da economia, agora com uma componente essencial 

dirigida ao crescimento. A importância desse programa é tanto maior quanto o crescimento 

deverá ter lugar num enquadramento particularmente complexo que, para além do aumento 

da produtividade, indispensável como base do desenvolvimento da economia, terá de 

assegurar um nível de emprego e um padrão de distribuição do rendimento compatíveis com 

a estabilidade social.  

Adicionalmente importa considerar que a atual envolvente não é, ela própria, isenta de riscos. 

Em primeiro lugar, o crescimento das economias europeias não só permanece insuficiente, 

como depende também de uma envolvente internacional de grande incerteza, assim como 

de ajustamentos estruturais complexos, tanto a nível da área do euro como um todo – como 

é o caso dos sectores energético ou da defesa – como das políticas económicas nacionais e, 

crucialmente, da respetiva coordenação.1 Os estímulos de curto prazo ao crescimento, sejam 

eles orçamentais ou monetários, têm por isso de inserir-se num contexto de responsabilidade 

financeira e de políticas estruturais que apoiem ativamente a produtividade e o emprego, 

                                                   

1 Ver a propósito a “Nota Analítica” dos “quatro presidentes” da área do euro de 12 de Fevereiro: Jean-Claude 

Juncker, in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem and Mario Draghi, Preparing for Next Steps on 

Better Economic Governance in the Euro Area, disponível em http://ec.europa.eu/priorities/docs/economic-

governance-note_en.pdf. 
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tendo em atenção condicionantes relevantes a nível demográfico, tecnológico e 

geoestratégico, para além do financeiro. 

No caso da economia portuguesa, será essencial não esquecer os riscos do crédito fácil que 

acomodou um crescimento inicialmente rápido, mas que, ao assentar nas despesas públicas 

e nos sectores não transacionáveis, conduziu a fortes desequilíbrios a nível orçamental e 

externo e à paragem súbita do financiamento só superável por recurso a duras medidas de 

ajustamento. O Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) proporcionou as 

condições para um novo ponto de partida em matéria de crescimento económico mas, para 

se efetivar, este terá de garantir a sustentabilidade das finanças públicas e, no que ao sector 

privado diz respeito, o equilíbrio entre os sectores transacionáveis e não transacionáveis. 

Como já referido, o ajustamento dos últimos anos assegurou o regresso a condições normais 

de financiamento pelos mercados e a política monetária tornou-as altamente favoráveis. 

Portugal já passou, porém, na sequência da adesão ao euro, por um período de grande 

facilidade de financiamento, mas as políticas que adotou conduziram a vulnerabilidades que 

precipitaram a crise e que por isso exigem uma reformulação de fundo da política de 

crescimento económico.  

O presente Relatório debruça-se sobre as condicionantes da política orçamental, vendo-a 

como um dos eixos principais de tal reformulação. Como já referido, o país conseguiu 

progressos importantes nesta área, mas a consolidação orçamental e a adoção de métodos 

de gestão financeira pública eficientes é ainda um trabalho em curso e, nalgumas áreas, 

encontra-se mesmo numa fase incipiente.  

Um ponto a exigir particular atenção consiste na necessidade de definir e respeitar um 

quadro plurianual de programação orçamental. Uma estratégia de médio prazo da política 

orçamental constitui uma peça fundamental de uma política macroeconómica sustentável e 

de políticas sectoriais equilibradas. Por um lado, fornece aos agentes económicos a 

orientação e estabilidade necessárias à otimização das suas decisões de poupança e 

investimento; por outro, é indispensável ao estabelecimento de métodos de gestão pública 

eficientes e promotores de uma iniciativa privada adaptada às condições de mercado e de 

competitividade da economia. 

A política orçamental em Portugal cingiu-se habitualmente ao horizonte anual e tomou os 

Programas de Estabilidade exigidos ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) 

como uma simples formalidade em que anualmente se revia o ponto de partida e 

acrescentava mais um ano à trajetória para a estabilidade, sempre projetada para o ano final 

do programa. As revisões do PEC e as novas normas do Semestre Europeu procuram pôr 

termo a esta prática, mas igualmente relevante é o enquadramento da formulação da política 

económica que essa abolição exige, nomeadamente pela necessidade de tratar o quadro 

plurianual de programação orçamental como um verdadeiro compromisso, cujo 

cumprimento deve ser avaliado, sendo os desvios justificados e corrigidos. Por isso este 

Relatório procura instituir a prática de considerar cada novo Programa de Estabilidade à luz 

do cumprimento das políticas anteriormente enunciadas, sendo, por seu turno, o Orçamento 

do Estado enquadrado nas linhas definidas pelo Programa de Estabilidade. 
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Ao Conselho das Finanças Públicas (CFP) compete estatutariamente apresentar um relatório 

sobre o Programa de Estabilidade e demais procedimentos ao abrigo do quadro 

regulamentar europeu. Em linha com a intenção atrás expressa, o CFP considerou útil 

anteceder esse texto por uma análise do cumprimento do anterior programa – 

correspondente, neste caso, ao Documento de Estratégia Orçamental 2014-18 (DEO/2014) – 

e pela projeção para o quinquénio seguinte das principais variáveis orçamentais, tendo por 

base a situação das finanças públicas no final de 2014, um cenário macroeconómico 

atualizado e o pressuposto de políticas invariantes. Importa sublinhar que, à parte as 

estimativas referentes a 2014, não se trata de prever resultados ou evoluções a ter lugar no 

futuro, já que estes dependerão de decisões políticas que apenas foram tidas em conta nos 

casos já aprovados e com efeitos devidamente quantificáveis. O objetivo é antes o de 

contribuir para a definição do pano de fundo em que as novas decisões se enquadram e das 

condicionantes que enfrentam. 

Assim, com base num cenário macroeconómico compatível com as previsões disponíveis 

para a economia internacional e nacional e com as evoluções mais recentes, elaborou-se um 

cenário orçamental para o quinquénio 2015-2019, assente nas medidas de política 

económica e orçamental em vigor. Os seus resultados são claros quanto à necessidade de 

prosseguir o esforço de consolidação orçamental. Embora pareça viável a obtenção em 2015 

de um défice que não ultrapasse 3% do PIB, permitindo encerrar o Procedimento por Défices 

Excessivos, na ausência de políticas adicionais e não obstante a convergência da economia 

para o seu crescimento potencial, o défice voltará a superar essa marca a partir de 2016. 

Como consequência, o rácio da dívida apresentará um declínio significativamente inferior ao 

que decorreria do DEO/2014 (para 121,9% em vez de 114% no ano de 2018). 

Na verdade, as pressões orçamentais resultantes da demografia e do elevado peso da dívida 

continuam a exigir um importante esforço no sentido do aumento de eficiência na provisão 

de serviços públicos, a par com a maior capacidade de geração de rendimento e de atração 

de financiamento por parte do sector privado. Na sequência da decisão de aderir à moeda 

única, Portugal beneficiou de um enorme afluxo de capitais externos, na sua maioria sob a 

forma de dívida, do sector público ou intermediada pelos bancos. Assim, a Posição de 

Investimento Internacional do país, que agrega o conjunto dos seus ativos e passivos 

relativamente ao exterior, passou de um passivo líquido da ordem dos 10 mil milhões de 

euros em 1996 para quase 200 mil milhões no fim de 2014. Destes cerca de 154 mil milhões 

constituem encargo das administrações públicas, cujo peso se reforçou ao assumir a dívida 

relativa ao PAEF por forma a evitar a cessação de pagamentos que decorreria da perda de 

acesso ao financiamento de mercado em 2011.  

A abundância de financiamento que precedeu a crise viria a alimentar sobretudo a procura 

interna e a estimular o investimento nos sectores não transacionáveis, tornando-se num sério 

fator de vulnerabilidade da economia face à crise financeira internacional, sem que tivesse 

conseguido proporcionar uma aproximação estável à desejada convergência real com a 

média europeia. A recuperação do acesso a condições normais de financiamento deve agora 

levar a refletir nessa experiência, além de ter em conta os limites definidos pelo elevado nível 

de endividamento atingido. À política orçamental cabe dar particular atenção às suas 
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consequências intertemporais, um resultado que o trabalho aqui apresentado procura 

estimular. 


