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Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 

9 de maio de 2012 

- Intervenção do Ministro de Estado e das Finanças - 

 

Apresentação da Proposta de Lei que aprova o Quadro Plurianual de 

Programação Orçamental para os anos de 2013 a 2016 e do Documento 

de Estratégia Orçamental 2012 – 2016. 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

No passado dia 30 de Abril o Conselho de Ministros aprovou e entregou à 

Assembleia da República: 

• A proposta de Lei que aprova o Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental para os anos 2013 a 2016. Os limites de despesa para 2013 são 

vinculativos e indicativos para os anos seguintes. O quadro inclui apenas as 

despesas financiadas por receitas gerais; 

• O Documento de Estratégia Orçamental 2012-2016, que inclui, pela 

primeira vez, o quadro plurianual de programação orçamental já referido. 

É a primeira vez que o Governo de Portugal apresenta à Assembleia da 

República um quadro de programação orçamental plurianual, incluindo limites 

vinculativos à despesa por programa orçamental para o ano seguinte. Esta 

iniciativa está prevista na Lei do Enquadramento Orçamental. Constitui uma 

etapa importante num processo que permitirá a Portugal aplicar regras e 

procedimentos em linha com o acordado no chamado “six pack” e o Tratado de 

Estabilidade, Coordenação e Governação. Mais uma vez o nosso país 

demonstrou capacidade para antecipar importantes aspectos do consenso 

europeu em matéria de governação económica. Destaco, no mesmo sentido, a 
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importante entrada em funcionamento do Conselho de Finanças Públicas que 

certamente contribuirá para uma melhoria da qualidade da informação e 

análise disponível para a Assembleia da República, em geral, e para esta 

Comissão, em particular. 

Existe uma questão adicional a destacar para um enquadramento correcto 

deste debate: os documentos agora apresentados não alteram a linha de 

orientação em termos de opções de política. De facto, estes documentos 

devem ser encarados como dando cumprimento às obrigações decorrentes do 

Memorando de Entendimento. A trajetória de ajustamento definida está 

vinculada aos compromissos assumidos no âmbito do Programa de 

Ajustamento.  

 

1. A estratégia do Programa de Ajustamento Económico 

 

De facto, o Programa de Ajustamento Económico incorpora uma estratégia de 

ajustamento equilibrada que visa corrigir os desequilíbrios macroeconómicos e 

estruturais acumulados pelo país ao longo dos anos. Esta estratégia assenta 

em três pilares: 

 primeiro, consolidação orçamental, para colocar as finanças públicas 

numa trajetória sustentável; 

 segundo, redução dos níveis de endividamento na economia portuguesa 

e estabilidade financeira; 

 terceiro, transformação estrutural para aumentar a competitividade, 

promover o crescimento económico sustentado e a criação de emprego; 

A consolidação orçamental e a diminuição das necessidades de financiamento 

da economia são inevitáveis. São também condições necessárias para criar um 

ambiente favorável ao crescimento económico. No entanto, não são 

suficientes. Para garantir a prosperidade futura necessitam de ser 

complementadas por um amplo conjunto de reformas estruturais que: 

 promovam a abertura da economia; 
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 reduzam rendas excessivas em setores protegidos; 

 melhorem as condições de desenvolvimento da atividade empresarial; 

 promovam a criação de empresas e de emprego; 

As reformas estruturais impulsionarão a transferência de recursos económicos 

de setores não-transacionáveis para o setor de exportação de bens e serviços. 

Este novo modelo de desenvolvimento contribuirá para reduzir a dívida externa 

e garantir condições para o crescimento sustentado.  

 

2. O ajustamento da economia portuguesa em curso  

 

O ajustamento da economia portuguesa está a progredir como esperado e, em 

algumas áreas, acima das expectativas iniciais. Uma parte significativa deste 

progresso é devido a um fortíssimo e rápido ajustamento das empresas e das 

famílias portuguesas. No contexto de condições de financiamento muito 

restritivas, as famílias e as empresas reduziram a despesa e o endividamento 

começou a diminuir. Por seu turno, o sistema bancário reduziu 

substancialmente o rácio de crédito/depósitos para 140% no final de 2011, face 

a um valor máximo de 167% registado em junho de 2010. 

 

Adicionalmente, os objectivos de consolidação orçamental para 2011 foram 

cumpridos com sucesso. Em 2011, o défice das Administrações Públicas 

situou-se em cerca de 4,2% do PIB. Um aspecto importante a destacar é que a 

consolidação foi conseguida em paralelo com uma contração da atividade 

económica em 2011 menor do que a prevista inicialmente. O PIB diminuiu 1.6% 

em 2011, o que compara com 2.2% inicialmente previstos no Programa. 

 

A execução orçamental no primeiro trimestre de 2012 sugere que o 

ajustamento orçamental está a progredir a bom ritmo. O saldo de caixa da 

Administração Pública relevante para os limites do Programa de Ajustamento 

foi de -450M€ no 1ºT2012. Este valor é muito inferior ao fixado no programa de 

1 900M€ para este período. Naturalmente o limite do programa teve em conta 
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as especificidades do calendário das medidas de consolidação orçamental 

previstas para 2012. 

A receita fiscal do Estado, está, em termos globais, em linha com a previsão de 

execução para o trimestre. Registaram-se, no entanto, alterações na 

composição da receita.  

Do lado da despesa, quero sublinhar que a despesa corrente primária do 

Estado diminuiu 3,8%, destacando-se: 

 as despesas com o pessoal que registaram uma diminuição de 5,9% 

face a igual período do ano anterior, num contexto em que ainda não se 

reflete, na execução orçamental, a suspensão do pagamento dos 

subsídios de férias e de Natal; 

 as transferências correntes que diminuíram significativamente, 

nomeadamente para o Serviço Nacional de Saúde (-9,6%) e para a 

Administração Local (-5,6%). 

A principal incerteza, em matéria de execução orçamental, diz respeito ao 

subsector da segurança social. O orçamento da segurança social já foi alvo de 

ajustamento em sede do Orçamento Rectificativo, tendo-se incorporado uma 

evolução mais moderada das contribuições e um aumento superior das 

prestações sociais. No entanto esta é uma área que justifica um 

acompanhamento próximo e atempado. 

A evolução do desemprego é motivo de grande preocupação. O desemprego 

tem vindo a aumentar rapidamente, encontrando-se em níveis sem precedente 

e mais elevados do que se poderia prever dada a evolução da actividade 

económica. O comportamento do desemprego ilustra as consequências da 

rigidez do mercado de trabalho quando se tem de adaptar em condições 

macroeconómicas adversas.  

 

Ao mesmo tempo, o aspecto mais positivo da evolução económica portuguesa 

nos últimos meses é o forte crescimento das exportações. Num quadro de 

contração da procura interna, muitas empresas portuguesas reorientaram a sua 

produção para o mercado externo. Esta evolução reflete a capacidade de 

adaptação das empresas e dos trabalhadores portugueses. Dada a capacidade 

de ajustamento do sector privado, a correção do desequilíbrio externo está a 
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ocorrer a um ritmo mais rápido do que o inicialmente previsto. O défice da 

balança corrente diminuiu para 6,5 por cento do PIB em 2011 (face a 10 por 

cento do PIB em 2010). Nos primeiros meses de 2012, as exportações de 

mercadorias continuaram a expandir-se a taxas anuais superiores a dois 

dígitos em termos nominais. 

 

Portugal está a recuperar a competitividade e a reequilibrar as contas externas 

através de um diferencial negativo entre a procura interna e a procura no resto 

do mundo. Há também alguns sinais de melhoria da competitividade por via da 

redução de custos. 

 

Esta evolução é muito importante para conquistar credibilidade e confiança e 

permite ganhar tempo até o impacto da agenda de reformas estruturais se 

materializar. 

 

3. O quadro de consolidação orçamental de médio prazo  

  

O quadro de consolidação orçamental previsto do DEO assenta num conjunto 

de projeções macroeconómicas para os anos de 2012-2016 – cenário 

macroeconómico – relativamente ao qual destaco o seguinte: 

 Não existem alterações muito significativas relativamente às projeções 

apresentadas quando do orçamento rectificativo nem, numa perspectiva 

mais lata, relativamente às características principais do ajustamento 

previsto no programa.  

 Tal como nas previsões anteriores, para 2012 é prevista uma contração 

do PIB, a que se seguirá um crescimento positivo em 2013. A atividade 

económica deverá acelerar progressivamente até 2016, ano em que se 

prevê que o produto tenha atingido o nível potencial.  

 Os potenciais efeitos sobre o produto das reformas estruturais não foram 

incorporados nas atuais projeções. 
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 Refletindo a continuação do bom desempenho das exportações, prevê-

se que as necessidades de financiamento da economia se invertam em 

2014 passando o país a dispor de capacidade de financiamento após 

essa data. Este é um elemento marcante do nosso ajustamento que nos 

permitirá diminuir o forte endividamento externo. Em 2013 prevê-se que 

o conjunto das balanças corrente e de capital registe um défice marginal 

(-0.4% do PIB) e que em 2016 verifique um excedente na ordem dos 5% 

do PIB. 

Passando agora ao quadro de consolidação orçamental a médio prazo, saliento 

os seguintes pontos: 

 O processo de consolidação orçamental nos próximos anos irá 

prosseguir em linha com os compromissos assumidos no âmbito do 

Programa de Ajustamento Económico. A partir de 2015, Portugal 

cumprirá com o objetivo de médio prazo para o saldo estrutural (-0,5% 

do PIB) especificado na Lei de Enquadramento Orçamental. Em 2016, 

haverá coincidência entre o saldo estrutural e o observado dado que o 

hiato do produto estará fechado. 

 A trajetória de médio-prazo para as finanças públicas assenta numa 

redução significativa do peso da despesa no PIB que se reduzirá de 

mais de 50% do PIB em 2010 para 43% em 2016.   

 Por seu turno, a receita total em percentagem do PIB deverá manter-se 

relativamente estável ao longo do período de projeção. 

É assim claro que a estratégia de consolidação orçamental apresentada 

assenta maioritariamente em medidas do lado da despesa pública.  

O esforço de ajustamento orçamental de Portugal é assinalável não só do 

ponto de vista da nossa história passada mas também no quadro de 

comparações internacionais. No “Economic Outllook” de Novembro passado, a 

OCDE atribui a Portugal o lugar cimeiro, de entre os seus países membros, em 

termos de ajustamento do saldo primário em percentagem do PIB no período 

de 2011-2013, confirmando a predominância de medidas do lado da despesa 

no esforço de ajustamento. 
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4. Conclusão. 

 

O Documento de Estratégia Orçamental é uma pedra fundamental do 

Programa de Ajustamento de Portugal. Permite, numa perspectiva de médio 

prazo, antecipar a eliminação do desequilíbrio orçamental e do défice externo. 

Permite prever uma diminuição do endividamento público e do endividamento 

externo. Portugal estará desta forma a libertar-se da tirania da dívida que pesa 

sobre o sector público e o sector privado. A eliminação dos desequilíbrios 

macroeconómicos permitirá potenciar os efeitos sobre o crescimento 

sustentado, a competitividade e o potencial de criação de emprego criado pela 

profunda transformação estrutural em progresso. Estamos, desta forma, a criar 

os alicerces da estabilidade e prosperidade de Portugal. 

 

Muito obrigado pela vossa atenção.  

 


