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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Perspetivas macroeconómicas 

Num cenário de políticas invariantes, o CFP projeta uma recuperação 

do crescimento real da economia portuguesa para 3,3% em 2021 e 

para 4,9% em 2022, face a uma contração de 7,6% em 2020. 

A dinâmica projetada para a atividade económica, em políticas 

invariantes, deve-se principalmente aos contributos do consumo 

privado e das exportações. Antecipa-se a aceleração gradual do ritmo 

de crescimento do consumo privado para 2,7% em 2021 e para 6,0% 

em 2022, traduzindo a realização de consumo adiado durante os 

períodos de confinamento, no pressuposto de ausência de restrições 

do lado da oferta. Quanto às exportações de bens e serviços, estima-

se que uma recuperação do crescimento para 8,9% em 2021 e para 

11,3% em 2022, impulsionada pela procura externa dirigida a 

Portugal, admitindo-se ganhos de quota de mercado. Em termos da 

composição das exportações, antecipa-se uma dinâmica mais 

modesta na recuperação das exportações de serviços, associada a 

uma conjuntura mais adversa no sector do turismo, na perspetiva de 

prevalência de restrições às viagens internacionais no curto prazo. 

Síntese do cenário macroeconómico do CFP (variação, %) 

  

Fontes: Projeções CFP (2021-2025) e INE (2020). 
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Neste cenário, a economia portuguesa recupera em 2022 o nível do 

PIB real pré-pandemia (2019) e no médio prazo, na ausência de 

medidas adicionais às consideradas, o crescimento da atividade 

económica deverá convergir para valores em torno do crescimento 

do produto potencial (1,7%). 

O cenário macroeconómico de recuperação está ainda condicionado 

por um ambiente de incerteza anormalmente elevada. Entre outros 

fatores, a conjuntura económica no curto prazo dependerá da 

evolução da pandemia, das eventuais medidas necessárias para a 

contenção de novos surtos do vírus, da eficácia real das vacinas e da 

rapidez do processo de vacinação da população. Como pressuposto, 

foi considerada a ausência de qualquer confinamento a partir do 2.º 

semestre de 2021. Este exercício em políticas invariantes inclui as 

medidas legisladas para 2021 e o efeito de medidas de anos 

anteriores e não incorpora os efeitos do Mecanismo de Recuperação 

e Resiliência, ainda sujeito a aprovação pelo Conselho da UE (para 

além dos montantes já considerados no OE/2021).  

Perspetiva-se uma melhoria gradual das condições do mercado de 

trabalho no curto prazo, associadas à expectativa de recuperação 

económica, ainda suportada em 2021 por medidas como o lay-off 

simplificado. A variação do emprego deverá recuperar para -0,2% em 

2021, refletindo-se num aumento da taxa de desemprego para 8,3% 

da população ativa. Em 2022 é esperada a retoma no ritmo de 

criação de emprego na economia à taxa de 1,4% e o início da 

trajetória descendente da taxa de desemprego para valores em 

torno de 6,5% no médio prazo.  

O presente cenário do CFP estima um aumento da inflação, medida 

pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), para 0,8% 

em 2021, seguido de uma aceleração contida e subsequente 

estabilização em torno de 1,7% no médio prazo. 

Perspetivas orçamentais 

A projeção orçamental de médio prazo aponta para uma evolução 

mais favorável do saldo orçamental face ao avançado no exercício de 

setembro. A estimativa preliminar apurada pelas autoridades 

estatísticas nacionais para 2020 foi um défice de 5,7% do PIB, um 

resultado que implicou uma deterioração menos significativa do 

saldo orçamental face ao estimado nesse exercício, constituindo, 

assim, um ponto de partida menos desfavorável para a projeção de 

médio prazo do cenário orçamental.   

A incorporação do novo cenário macroeconómico do CFP, o qual 

traduz uma recuperação da atividade económica ao longo do 

horizonte de projeção, contribui para uma redução progressiva do 

défice orçamental até 2025, sem, contudo, atingir o equilíbrio. Para 

2021 o CFP projeta um défice orçamental de 4,1% do PIB refletindo 

1,1% do PIB de impacto estimado para as medidas de combate à 
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pandemia, em consequência de um novo período de confinamento 

geral, que obrigou ao prolongamento dos efeitos das medidas de 

resposta à crise pandémica durante o corrente ano.  

Para 2022 projeta-se que o défice diminua para 2,1% do PIB, 

fundamentalmente devido à reversão da totalidade das medidas de 

política orçamental de resposta à COVID-19 adotadas em 2021 e à 

evolução favorável da economia. Para os anos seguintes perspetiva-

se uma evolução de um saldo deficitário de 1,8% do PIB em 2023 

para 1,5% do PIB em 2025.  

No que respeita ao saldo primário, que exclui os encargos com juros, 

projeta-se que regresse a uma posição de excedente a partir de 2022 

(inclusive), retomando a trajetória de consolidação de excedentes 

primários interrompida em 2020 e 2021.  

Síntese do cenário orçamental do CFP (% do PIB) 

 

 

Fontes: Projeções CFP (2021-2025) e INE (2020). 

Projeta-se que a receita total das administrações públicas, em 2021, 

tenha um crescimento superior ao do PIB, influenciado sobretudo 

pelas maiores transferências de fundos provenientes da UE, e pelos 

efeitos das medidas one-off referente à devolução da comissão paga 

ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) (pre-paid 

margin) no valor de 1088 M€ e recuperação do valor remanescente 

referente à garantia do BPP (71 M€), atingindo os 43,5% do PIB. 

Excluindo o impacto das medidas one-off a receita total situar-se-ia 

nos 42,9% do PIB. Para o restante horizonte temporal, a evolução em 

percentagem do PIB é fortemente determinada pela trajetória 

projetada para o PIB, que sendo superior à variação das bases 

macroeconómicas das contribuições sociais, dos impostos diretos e 

das vendas faz com que o peso da receita no PIB se reduza de 42,2%, 

em 2022, para 41,7%, em 2025. 
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No que respeita a despesa pública é esperada uma diminuição do seu 

peso no PIB nominal entre 2020 e 2025, de 5,2 p.p. do PIB, atingindo 

43,2% em 2025. Esta redução traduz as dinâmicas descendentes da 

despesa corrente primária ( -3,7 p.p. do PIB), da despesa de capital (-

0,9 p.p. do PIB) e da despesa com juros (-0,6 p.p. do PIB). Em 2021, 

dever-se-á observar ainda um impacto das medidas implementadas 

no âmbito da COVID-19, com reflexo no nível da despesa corrente 

primária. A partir de 2022, a evolução da despesa corrente primária é 

determinada, não só pelo enquadramento macroeconómico implícito 

ao cenário orçamental, mas também pela reversão das medidas de 

apoio às famílias e às empresas adotadas para mitigar os efeitos 

causados pela pandemia no ano de 2021. 

Na projeção do CFP espera-se que o rácio da dívida retome uma 

trajetória descendente em 2021, diminuindo 2,1 p.p., para 131,5% do 

PIB. Apesar desta tendência de descida se verificar ao longo do 

horizonte projetado, de acordo com as hipóteses do presente 

exercício o rácio da dívida ainda se encontrará num nível superior ao 

período pré-pandemia em 2025: 117,1%, face a 116,8% do PIB em 

2019. O aumento do PIB nominal é decisivo para a evolução da 

trajetória da dívida. Em 2021 o efeito dinâmico (-3,0 p.p.), 

fortemente influenciado pelo efeito crescimento, contraria o 

impacto desfavorável do efeito saldo primário (+1,5 p.p.), que, 

juntamente com o impacto favorável do ajustamento défice-dívida (-

0,6 p.p.), determina a diminuição do rácio (-2,1 p.p.). Entre 2022 e 

2025 o impacto desfavorável do saldo primário inverte-se, 

contribuindo para o decréscimo do rácio (em -0,6 p.p. em média), 

enquanto o efeito dinâmico (-3,0 p.p. em média) continua a refletir a 

referida evolução favorável da atividade económica e a diminuição, 

ainda que a um ritmo mais gradual, do contributo desfavorável do 

efeito juros. 

Apesar de ter sido considerada uma ligeira subida gradual da taxa de 

juro de longo prazo, esta deverá manter-se em níveis historicamente 

baixos, sendo o impacto no custo das novas emissões e encargos 

com juros pouco expressivo e permitindo, ainda assim, a manutenção 

da taxa de juro implícita do stock de dívida em torno de 2%. 

Riscos 

O prolongamento da atual crise pandémica reveste o atual exercício 

de projeção do CFP de um nível de risco e incerteza ainda 

particularmente elevado. Os principais riscos macroeconómicos 

estão direta ou indiretamente relacionados com a evolução da 

situação pandémica e são, na sua maioria, de natureza descendente, 

podendo afetar não só a recuperação da economia portuguesa, mas 

também a dos seus principais parceiros económicos. Destacam-se: i) 

a possibilidade de o processo de vacinação poder ocorrer de forma 

mais lenta do que o esperado, ou de surgimento de novas variantes 

do vírus, que poderão retardar a redução e eliminação das medidas 

de contenção da pandemia e atrasar a perspetivada recuperação 

económica; ii) o aumento do risco de insolvências no tecido 
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empresarial e, consequentemente, de aumento do desemprego e de 

diminuição no rendimento das famílias, o que associado ao elevado 

endividamento na economia potencia o risco de incremento do 

crédito malparado, em especial após o término das moratórias, com 

impacto nas condições de liquidez da economia; e iii) o elevado nível 

de endividamento das empresas, das famílias e das administrações 

públicas acarreta riscos descendentes para a manutenção das 

condições favoráveis de financiamento da economia ao longo do 

horizonte de projeção.  

O principal risco ascendente para o cenário macroeconómico no 

médio prazo resulta do instrumento NextGenerationEU, 

nomeadamente o seu elemento central – Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência, destinado a ajudar a reparar os danos 

económicos e sociais provocados pela pandemia de coronavírus. À 

data de fecho deste relatório, o respetivo programa nacional 

encontra-se em negociação com a Comissão Europeia, não tendo 

ainda sido submetida a sua versão final que será sujeita à aprovação 

do Conselho da UE. 

No plano orçamental destaca-se o risco de o controlo da pandemia 

demorar mais tempo a ser alcançado do que o previsto, daí 

resultando um impacto desfavorável no saldo orçamental que 

resultaria do prolongamento das medidas adotadas no âmbito da 

COVID-19. No caso da medida de diferimento do prazo de 

pagamento de impostos, o pagamento dessas obrigações ficais 

poderá ficar comprometido caso ocorram situações de insolvência. 

Existe também um risco potencialmente elevado sobre o saldo 

orçamental e sobre o rácio da dívida pública nos próximos anos, 

decorrente de uma eventual ativação das garantias do Estado 

concedidas no âmbito de algumas medidas de resposta à pandemia. 

No final de 2020, o total de garantias emitidas ao abrigo de linhas de 

crédito de apoio à economia ascendia a 6,4 mil M€, correspondente a 

mais de 90% de utilização das linhas em vigor. As perdas inicialmente 

estimadas para as mesmas linhas por execução de contragarantias 

públicas eram de 1,1 mil M€. Em 2021 foram já criadas mais 3 linhas, 

num total de 1,2 mil M€, parte das quais com possibilidade de 

conversão em subvenções não reembolsáveis (até 20%). 

Destacam-se igualmente os seguintes riscos descendentes sobre o 

saldo orçamental: a possibilidade de utilização integral dos 3890 M€ 

previstos no Acordo de Capitalização Contingente do Novo Banco e 

de que o impacto do apoio estatal à TAP venha a ser superior ao que 

está previsto no saldo orçamental para 2021 em contas nacionais 

(500 M€), bem como o risco inerente a mais intervenções públicas na 

TAP nos próximos anos; o impacto potencial de medidas de apoio a 

outras entidades do sector público, nomeadamente no sector dos 

transportes, particularmente afetado pela pandemia; a concretização 

de pressões orçamentais sobre a despesa corrente primária, 

nomeadamente sobre as prestações sociais (efeito na despesa com 

pensões decorrente do envelhecimento da população), as despesas 
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com pessoal (progressões e promoções) e o consumo intermédio 

(relacionados com as pretensões dos parceiros privados no âmbito 

de projetos de PPP).  

No âmbito da dívida pública, os principais riscos estão relacionados 

com a evolução das taxas de juro das Obrigações do Tesouro nos 

próximos anos e com um eventual impacto desfavorável decorrente 

do recurso a empréstimos reembolsáveis no âmbito do Plano de 

Recuperação e Resiliência nacional. 


