
Parecer 

Assunto: Conta Geral do Estado (CGE) 2020 

Relator: Guilherme Almeida 

(PSD) 



~ -,,-,-,-,,-.-.~ ....... ,__,,-,-,-,,-,-,-,, 
!;;;;;;;;;11111;;;;;;;;;; 

AssEMBLEIA oA rÇEPúllLICA 

Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local 

ÍNDICE 

PARTE 1- INTRODUCÃO 

PARTE li -CONSIDERANDOS 

PARTE Ili-OPINIÃO DO RELATOR 

PARTE IV- CONCLUSÕES 

2 



----"~~---111111111•··············· p ni i i nillllliiiii i ii!J 
AssEMIILEIA DA ,i\;'.EPÚBLICA 

Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local 

PARTEI-INTRODUÇÃO 

Em conformidade com o preceituado no artigo 162.º da Constituição da República 

Portuguesa, compete à Assembleia da República "tomar as contas do Estado e das . 

demais entidades públicas que a lei determinar, a apresentar até 31 de dezembro do ano 

subsequente ao qual diz respeito, com o parecer do Tribunal de Contas e outros 

elementos necessários à sua apreciação". 

Cumprindo o preceituado, a Conta Geral do Estado (CGE) 2020 deu entrada no dia 30 de 

junho de 2021 na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) que, nos termos do n.º 3 do 

artigo 205.º do Regimento da Assembleia da República, a remeteu à Comissão de 

Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local (CAPOTPL), para 

elaboração do competente parecer. 

Em reunião realizada no dia 7 de junho de 2022, a CAPOTPL nomeou relator o Deputado 

Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD. 

A CGE 2020 encontra-se acompanhada do parecer do Tribunal de Contas (TdC) 

«Parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020» -, aprovado em 10 de dezembro de 2021, 

do parecer do Conselho Económico e Social (CES) - «Parecer sobre a Conta Geral do 

Estado 2020» aprovado em plenário de 11 de janeiro de 2022, e do Relatório da UTAO 

n.º 5/2022 «Apreciação da Conta Geral do Estado de 2020» - publicado em 28 de março 

de 2022. 

A elaboração deste parecer implicou a análise do documento «Conta Geral do Estado 

2020», dos respetivos anexos e dos pareceres emitidos, incidindo exclusivamente sobre 

os indicadores que cabem no âmbito de competência material da CAPOTPL. 
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PARTE li - CONSIDERANDOS 

1 - Enquadramento Macroeconómico no contexto económico mundial e em Portugal 

O PIB mundial registou uma redução de 3,3%, em termos reais, após uma década de 

expansão caraterizada por um crescimento médio de 3,7%, e o comércio mundiàl de 

bens e serviços contraiu-se mais do que a atividade económica, diminuindo cerca de 9%, 

refletindo as medidas de confinamento e contenção tomadas por vários países para 

controlar a pandemia. 

Neste enquadramento, a economia portuguesa evidenciou a maior recessão desde que 

há registo, com uma diminuição do PIB de 7,6%, em termos reais. A contração do PIB foi 

mais acentuada do que a verificada na média dos países da área do euro (-6,6). 

Apesar da forte redução da atividade económica em 2020 e da quebra registada no PIB, 

o efeito positivo das medidas de apoio implementadas refletiu-se no mercado de 

trabalho, verificando-se que, apesar da taxa de desemprego ter interrompido a 

trajetória decrescente que se vinha a registar desde 2013, manteve uma tendência de 

alguma estabilização, 6,8% em 2019 para 6,9% da população ativa, por força das 

medidas adotadas. 

Em 2020, a taxa de inflação permaneceu baixa, tendo o Índice de Preços no Consumidor 

(IPC) passado de uma variação de 0,3% em 2019 para uma variação nula, refletindo em 

parte efeitos da pandemia de COVID-19, mas influenciada pelo comportamento da 

inflação subjacente e pela evolução negativa dos preços dos produtos energéticos. 

2 - Situação Financeira das Administrações Públicas 

2.1- Execução Orçamental das Administrações Públicas (Contabilidade Nacional) 

Em 2020, o saldo das Administrações Públicas em contabilidade nacional situou-se em -

5,7% do PIB, após o registo,_ em 2019, do primeiro excedente orçamental da democracia 
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(0,1% do PIB). Em termos nominais, o défice fixou-se em 11 501,1 milhões de euros, o 

que traduz uma diminuição de 11 678,1 milhões de euros face a 2019, refletindo o efeito 

dos estabilizadores automáticos na economia e o impacto das despesas associadas ao 

combate à pandemia de COVID-19 de apoio ao emprego, aos rendimentos e à atividade 

económica. 

O saldo primário atingiu -5714,8 milhões de euros, o equivalente a -2,8% do ·PIB, 

representando uma deterioração de 12 222,5 milhões de euros face ao ano anterior. 

Quadro 1 - Conta consolidada das Administrações Públicas: 2020 (ótica de contas nacionais) 

(milhões de euros/ 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, primeira Notificação de 2020 do Procedimento dos Défices Excessivos, de abr il de 2020. 

A deterioração do saldo orçamental das Administ rações Públicas em 5,8 pp do PIB ficou 

a dever-se essencialmente à despesa; que, entre 2019 e 2020, aumentou 5,9 pp do PIB 

(de 42,5% do PIB em 2019 para 48,4% do PIB em 2020), uma vez que, em percentagem 
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do PIB, a receita se manteve praticamente inalterada (de 42,6% do PIB em 2019 para 

42,8% do PIB em 2020). 

A despesa corrente cresceu 5,9%, resultado da operacionalização das medidas de 

mitigação dos efeitos da pandemia de COVID-19 na atividade económica, no emprego e 

no rendimento das famílias, destacando-se neste âmbito, as despesas com pessoal 

(3, 7%), com maior destaque para o aumento dos encargos no Serviço Nacional de Saúde, 

que registou inclusivamente um aumento do número de trabalhadores em 6,8% como 

resposta ao combate à doença COVID-19. Em sentido contrário, destaca-se a redução 

dos encargos com juros (-8,6%), refletindo a melhoria contínua das condições no 

mercado de dívida soberana, que, apesar do choque causado pela pandemia, 

continuaram a tendência decrescente observada nos últimos anos. 

O aumento da despesa de capital (33,6%) resultou de operações extraordinárias e 

temporárias. A evolução da despesa de capital está ainda associada ao crescimento da 

formação bruta de capital fixo (11%}, em particular na saúde, com a aquisição de 

equipamentos de cuidados intensivos no âmbito dos tratamentos relacionados com a 

doença COVID-19, na Infraestruturas de Portugal, S.A. ao nível da rede ferroviária e na 

Administração Local. 

Em termos homólogos, a receita total caiu 5%, destacando-se na receita corrente (-

5,2%), em particular: (i) a queda da receita fiscal (6,9%); (ii) a evolução das vendas (-

11,6%}; e (iii) a redução da outra receita corrente (9,5%). 

Em 2020, o saldo orçamental das Administrações Públicas revelou um desvio favorável 

de 0,6 pp do PIB face ao objetivo previsto no Orçamento Suplementar para 2020 (-6,3% 

do PIB}, que, em termos absolutos, representou uma menor necessidade de 

financiamento, de 1078 milhões de euros. Neste âmbito, a Segurança Social contribuiu 

com 1510,8 milhões de euros, atenuado pelos desvios negativos de 377 milhões de 

euros na Administração Central e de 55, 7 milhões de euros nas Administrações Regional 

e Local. 
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A receita ficou abaixo do estimado em 11,1 milhões de euros e a despesa situou-se 

1089,1 milhões de euros abaixo do previsto, resultado particularmente da menor 

execução realizada ao nível do consumo intermédio (-569,9 milhões de euros), 

prestações sociais (-491,4 milhões de euros) e outra despesa corrente (-488,8 milhões 

de euros), enquanto os subsídios e as despesas com pessoal apresentaram uma despesa 

superior à prevista (639,3 milhões de euros e 159 milhões de euros, respetivamente): 

Quadro 2 - Conta consolidada das Administrações Públicas: ótica das contas nacionais - 2020: 

realizado e previsto 

Adm1nrJ1ra<llo Adm. Local e 
f undosk«,Socl,>I 

.Admlnlst<a(6U 
Centtlil AI: a I ONI J'Obllc.a< 
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Syprc_me..u, Cçx lc1. l +tfNt<. t·l Jlmnc.llquldo •U 016,7 •120.3 SS7,9 •12 519,2 

jnrll pc<cn~ ic, m C,09'18) 6,5,. o.n• 0.3'11 f,,:l 'l. 
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131 UI 
rou 1 ~ DMP-t~• 738,6 13!U 767,6 ! Oll'J.l 

C.p11d cl (♦l/t.loc . f·Jfl.-.c. Uquldo •377,0 -ss.1 1 s10,a l 071 ,0 

lPOtCt os p..-cor .. ta.als dõ l'IRI O, l º·º 0 , 7 º·" 
Fonte: Mni:::Úio cb: Fin:anp ::; ln::11nrto N-:icion-:il de E=tíw c;a, 1? Notífic;aç» de 2021 do jPtocedimento do:: Deficei: Exce:i vm. de ; bri l de i 
2021 

2.2 - Execução Orçamental das Administrações Públicas (Contabilidade Pública) 

Em 2020, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de -11633,8 milhões de 

euros (-5, 7% do PIB) em contabilidade pública, resultado fortemente influenciado pelo 

impacto negativo da pandemia de COVID-19 nas finanças públicas. Em termos 

absolutos, representa uni agravamento de 11 017,9 milhões de euros, em comparação 

com o saldo orçamental de 2019, decorrente dos efeitos conjugados de uma diminuição 

da receita (4957 milhões de euros; 5,6%) e de um acréscimo da despesa (6060,9 milhões 
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de euros, 6,8%). O saldo primário das Administrações Públicas situou-se em -4038 

milhões de euros {-2% do PIB}. 

O saldo orçamental das Administrações Públicas deteriorou-se em 5,5 pp do PIB em 

2020, com um contributo transversal de todos os subsetores das Administrações 

Públicas. Para esta evolução, destaque para o maior contributo do subsetor Estado (-

8264,9 milhões de euros), a justificar cerca de -4,2 pp do PIB, seguido dos serviços e 

fundos autónomos {-1520,9 milhões de euros), com -0,7 pp do PIB. 

Os restantes subsetores da Segurança Social e das Administrações Regional e Local 

contribuíram, respetivamente, com -690,2 milhões de euros e -541,9 milhões de euros, 

apesar de o subsetor da Segurança Social ter apresentado um excedente orçamental de 

2131,5 milhões de euros. 

O efeito da pandemia de COVID-19 na atividade económica marca a evolução negativa 

da receita efetiva das Administrações Públicas, com especial incidência na receita fiscal, 

que registou uma queda de 6,2% {-3 227,8 milhões de euros), com os impostos diretos 

a caírem 3,4% (-798,2 milhões de euros) e os impostos indiretos a registarem uma 

diminuição de 8,6% (-2429,6 milhões de euros). 

No que respeita aos impostos diretos, destaca-se a evolução negativa do IRC, que regista 

uma queda de 1318 milhões de euros face a 2019. Em sentido contrário, o IRS registou 

um crescimento de::!% (409,2 milhões de euros} e os outros impostos diretos de 40,7% 

{156 milhões de euros}. 

Relativamente aos -impostos indiretos, destaca-se a queda do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado {IVA} em 8,3% {-1552,4 milhões de euros}, que foi especialmente afetado 

pelos impactos negativos da pandemia na atividade económica. 

A receita de contribuições sociais apresentou uma diminuição de 13,7 milhões de euros, 

influenciada pelo desempenho das contribuições para Segurança Social {-135,3 milhões 

de euros), não obstante o acréscimo nas contribuições para a CGA (+121, 7 milhões de 

euros}. 
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A receita não fiscal e não contributiva registou um decréscimo de 1715,5 milhões de 

euros, sobretudo relacionada com os efeitos da pandemia. 

Em 2020, a despesa consolidada das Administrações Públicas totalizou 95 63(3 milhões 

de euros, tendp registado um aumento de 6,8% face a 2019 {6060,9 milhões de euros), 

resultado, em grande parte, do impacto direto de medidas excecionais e temporárias 

implementadas no contexto da pandemia de COVID-19. 

Para esse r~sultadci destacamos o contributo das despesas com pessoal (4,2%, 914,2 

milhões de euros), refletindo as medidas de política de promoção salarial 

implementadas nas Administrações Públicas, bem como o reforço da contratação de 

trabalhadores e pagamento de horas extraordinárias e outros abonos no Serviço 

Nacional de Saúde, decorrente dos encargos associados ao combate à doença COVID-

19 e o investimento {8,7%, 413,8 milhões de euros), principalmente na Administração 

Local e no Serviço Nacional de Saúde, em maior medida devido à aquisição de material 

médico para as Unidades de Cuidados Intensivos dos Hospitais, sobretudo para o 

combate à doença COVID-19. 

O aumento da despesa foi parcialmente compensado pela diminuição de 6,1% registada 

nos juros e outros encargos (-491,4 milhões de euros), sobretudo os juros da dívida 

pública, e da diminuição de 27,6% nas outras despesas correntes (-306,4 milhões de 

euros). 
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Quadro 3 - Conta consolidada das Administrações Públicas: Ótica da contabilidade pública -

2020 
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Fom:t:: Admini:traç» C=tral: Direçio-G.:ral do Or?mc:mo (SIG0-50C e SIGO-SFA): .5ei;,aranço Social: ln=uto de Genio f in:in.«ira d:. 
Sc;;,unnsa Social 1 P., o,,..~I d~ Aut::irqwz loc.i: 12019: Conta de Gerinaa d o> 308 municÍpioc:;; 2020: E• « M~aio o rp menul d-, 
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2.3 - Despesas da Administração Central 

Em 2020, a despesa efetiva e a despesa efetiva primária cresceram 9,2% e 11%, 

respetivamente, face ao ano homólogo. 

Para a evolução da despesa efetiva concorreu sobretudo o comportamento das . 

transferências (+18,5%, contributo de 7,6 pp), principalmente a favor da Segurança 

Social, para financiamento das medidas excecionais e temporárias adotadas no âmbito 

da resposta aos efeitos da pandemia provocada pela doença COVID-19 e das despesas 

com pessoal (+4,3%, contributo de 1,1 pp), influenciado pelo efeito transversal dos 

pagamentos associados ao descongelamento progressivo das carreiras na 

Administração Pública e destacando-se a evolução verificada no Serviço Nacional de 

Saúde, em parte decorrente dos encargos associados ao combate à doença COVID-19. 
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Quadro 4 - Evolução da despesa consolidada da Administração Central 

Van;,ç:lo C.Onuibuto 
&eca~or~mc-

Hc>fllOloi;a f:!'• lcm11.p,I 
Cil..u!fto~« OIUlll'.llC'.11 

20.19 1 2020 2020/2019 

Da-QCOf«:ltUO 6 1415,21 670]1,2 7,,1 6 ,'.I 

Ocs.;a~::u ci:r.n lH!.H,Gal 1124 2,l 11 !la3,7 4..3 l,1 

~muncr3'°4':~ <c n.1~ e penn,31u:1: nt.e; ll 3 SC,,9 , 12 !1811,l 5.1 0,9 

.l.ban~ -. .. na-.t1~ ou e 1;cntua 1~ l 1Z4 ,D 1132~ 0)1 o.o 

!>c~ur.i n,;• !.Oct• 1 ¾ 7111,3 U63,.0 l ,1 0,2 

A;JUl<-lç;lO bcn~ <: <<:IVJ~< 9!1.13,.C ll>lU,l, Z,7 0,4 

lu ra• t ou1rm cntal'l!JY.' 717tJI 7 4 19,3 4 ,:S o.s 

rr:ans.:fcrenc1.i:: oorren:c-. 260(,4,3 zy g11,c 14 ,8 5 ,11 

5ub>idl>IU 4111,9 783,.0 69..S o.~ 

UJtr.1~ d c~pe~as corrente~ 919,7 671,9 21,,3 OA 

O 'lcrc11Çc>S de conuilldai:i o 12,.!i 26,3 

oi,spcgdc, ~ Jt:,1 4106.7 · 5&18,'9 36,.9 2 ,3 

ln~dlmtC'ftG l C.'92,3 2 !U&,t, IV OA 

rr-:in•'lcrtnct~ apitai 1 3U,.8 2 588,3 li!!. ? 1,11 

OJtr.a:. ac~pc~~s c.apn.ar Zl,7 80,.3 25 3,11 0 ,1 

Ol'lcrcnça1 de- coM<>lt<1• ,;:So .H,9 Z!l.,11 

Oc'l)i,gd<,tlnP11noatU 58750,6 6 5230,11 n .o !J,7 

l . O~c:a Eti:UW 6&512..S 72 650,l 9..2 

Atl"1l< Flnaoe<:trO< 4 715,9 ~ 4 S7,C , 2 r..11 

h•••- FI.UotelrO< .502118,6 11211/.2 ,1 14 ,9 

1 .0--~efltll'v.J S4JJ74,4 46240,1 15.9 

3 . Oapes.aTotal <on""'11dada C1,"1-l Ul4,&,.'9 1111B90,1 2,1 

.o. f hntm no.imbltod1Admloistraç!lo cc,111.at 311315,3 38 676,4 0,11 

Al!u•..i~ode !lena e ~c,.,1ç0< !í &JO, l 6 4.!18,<: 

Juros 75)1 111,3 

r r-:indcrénc1.s camen:e,: 119H,O l3614,.0 

~ul:><td.l<» 2,5 0)1 

Tr• n,1t:rén.c1• • 11'1' c;i p1, . 1 l I J:0,.0 2 !1~ 1,.8 

C!ITeec1tça1 d.e c1>n1all.d• t !lo 36,.S ·SD,l 

.:i.r ,.-ii~ !'1na na,1ros ? S1l,.3 4S.!í3..S 

~:itw,s F•~,n;:c1rm 111'63, l 1 &20)11 

s . Oorpu:, l ot;il Dito constliltdod• (3.+4..I 1SJJ!7l,1 157 566,li 1,4 

tlata::: 

V;oion,:; con:olic!ado!: no âmbi!D e= Admmi.-tr-?O Centr-1. 

llo ciue re:peita am :niwr:x: fin..ncci~ e - 11=ium financ,cí,o,;, a, ~,enp• de coru.oli~ identifu:~z nlo :.e eru)ont:ram cxpurg;,dz 

~ ag'C,?da. onde :.e weri!ic.m. 

O.: dadD• d. execupo fit1al de 2019 carc:pondem ;;o~ valore pub\ cado::: n a ré:pe:iva Cort1.1 Geral do E•udo. ajt..t:t.ado• da i:rarmç3o do 
ln::tituto d e Prv.cçioc Azi..-tênc.i na Doe.iça, t.P cio Pro~ama da Saúcle par., o P..op,ma Go,.,cm~o. tal como de-::crminaclo pelo O«rc.t0-
Le 'li.~ l li-9,ll/2019. de 3 d e dacmbto. C!""' apnn-ou o r~ da o r;.ir11:~ e: l'uncion.omc:nlD d o XXII c.....,mo Co~-trwoonal deixando • 
con:,oítdaf» d e vcncb: e •qui:õÇ:Õ,,:: de i,,,,\o e ,.._,....ço:: de ,br.on~ • o< ..-,un= ~c,pci,:,,te:: l,qucla: entidade. 

fon t.e: Dlr~er.al do Orp,r..e:n:o 
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2.4 - Receitas da Administração Central 

A evolução da receita consolidada efetiva da Administração Central registou uma 

variação negativa de 5,8%, influenciada especialmente pelo desempenho da receita 

fiscal, tendo também ocorrido uma diminuição, embora menÓs saliente, na receita não 

fiscal e não contributiva. As contribuições para sistemas de proteção social 

apresentaram urria ligeira melhoria. 

Quadro 5- Evolução da receita consolidada da Administração Central 

(rril~.; di; QIJrt:>$} 

Eicecuç!lo o,ç.t1mentnl, V:iri:sç3oem 2020/2019 
0.Csig,lBÇio 

1 1 2019 2020 V:ilor " 
lleé,tit:t-fbcal; 46666,7 43782,1 ·2 884,0 ~ .2 

1 rn1,cuto:1. d i rl!'t u i. 19870,8 19 151,9 71G,9 } ,6 

1 rn l)C)1 t in tndi rews 2G 79S,9 24628,8 2 167,1 8, 1 

Ú>flittlbulça.e, p:ira slsU mas de .,.-ote,ç!o sod:d 4047,7 4169,6 121,9 3,0 

RccC!it.tn.lio fiS1Cllll«i n3ocontr.lbutiw: 11979,7 11083,8 -896,0 .. 7.,~ 

TaK,t :.., mul tJs e out r.111, pen.illd:11le~ 3299,8 2 7S8,.1 54 1,S ! G,t. 

Re11din11entO!. d,11 proprle tfoidf' 1 139,6 887,1 -2S2,6 22, 2 

Tt.tmllerl! nc i.t\ l S•B,S 1806,6 2SS,2 7.3 

\!end.:i de bem.e set11ii;os cur1en1~ (a i 2876,9 2SU,7 -36) ,) !.l,G 

Vend.:i de bem, de lr-nre~t imerito 205,1 144,9 ~0.2 -29,t. 

R~t:intei, r&eit.n 835,1 95S,7 120 ,6 14.4 

Dlk , t!IIÇ.:t~ de come1lidJçSo 74,7 17,5 

RECOTA EFrnVA 62694,2 59036,1 .3 658,1 -5,8 

Not:i: (:i) A eU!ICI.Jçio de 2019 foi - · iw.-.d:i, devido ~ ADSl. em 2020, ter dei!Qdo de pertencer ;io Prq;r.im:i Ors;menu l 
» úde. pz:::indo p;ir.i o Pr~~ Or~-ment.il Govem;;çio. com o:; evidente: refie- :io nível d:i con~id:iç~ n:i 
<11\!'end:i de hen:; e :::enriço; con-ente::u no Pr~m:i O~ena l S.áide. 

fonte . . Oireçio-Ger.il do Of?mel'lto 

2.5 - Região Autónoma da Madeira 

Em 2020, a Região Autónoma da Madeira (RAM) registou um saldo global19 de -127,6 

milhões de euros, representando uma deterioração de 30,9 milhões de euros face ao 

13 
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ano anterior. Esta evolução resultou de um decréscimo da receita (-12,1%) superior em 

2,8 PP ao decréscimo da despesa (-9,3%). Para a quebra da receita contribuiu sobretudo 

a evolução da receita fiscal (-10,8%), refletindo o impacto da pandemia de COVID-19na 

economia regional, sendo que a diminuição da despesa traduz a redução dos juros e 

outros encargos (-56,1%), relacionada sobretudo com o efeito base de 2019, associado 

ao pagamento de juros de mora, e com a suspensão do pagamento dos juros 

decorrentes do empréstimo do Programa de Ajustamento EconómicÓ e Financeiro.20 

No final de 2020, a dívida não financeira21 situou-se em 131,3 milhões de euros, uma 

diminuição de 4 milhões de euros face ao stock inicial do ano. No que diz respeito aos 

pagamentos em atraso, registou-se um acréscimo de 14,9 milhões de euros face ao final 

de 2019. 

2.6 - Região Autónoma dos Açores 

A Região Autónoma dos Açores (RAA) apresentou um saldo orçamental de -238,4 

milhões de euros, agravando-se em 155,5 milhões de euros face ao ano anterior. Este 

resultado deveu-se a uma diminuição da receita de 7,1%, conjugado com um 

crescimento da despesa de 5,5%, evolução justificada fundamentalmente pelo impacto 

da pandemia nas finanças regionais22, incluindo na empresa pública regional SATA Air 

Açores, S.A. 

A dívida não financeira23, no final de 2020, era de 147,3 milhões de euros, o que se 

traduziu numa diminuição de 28,5 milhões de euros face ao stock inicial do ano. No que 

diz respeito aos pagamentos em atraso, registou-se um aumento de 37,2 milhões de 

euros face ao final de 2019. 

O impacto da pandemia de COVID-19 aumentou os riscos para a RAA, uma vez que a sua 

dívida, na ótica de Maastricht, se situou em 2405,4 milhões de euros, um aumento de 

448,8 milhões de euros face ao ano anterior. 

14 
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2.7-Administração Local 

No tocante à Administração Local, esta registou em 2020 um saldo orçamental de 214,6 

milhões de euros, inferior em 355,5 milhões de euros quando comparado com o 

excedente do ano anterior, resultado dos efeitos conjugados de um acréscimo da 

despesa (3,3%) e de uma diminuição da receita (1,1%). Relativamente ao previsto no 

Orçamento Suplementar para 2020, o saldo orçamental é inferior em 160,4 milhões de 

euros, resultado de um desvio negativo da execução da receita (-415,4 milhões de 

euros) superior ao verificado na execução da despesa (-255 milhões de euros). 

Tendo por base a aferição da dívida total, para um universo de 181 municípios, o limite 

ascendeu a 7974,5 milhões de euros, ficando a dívida total aquém do limite em 5349,4 

milhões de euros. Em 2020, a dívida total destes municípios registou um aumento de 

81,9 milhões de euros. 

Considerando a dívida na ótica de Maastricht28 para o conjunto da Administração Local, 

verifica-se uma tendência inversa, tendo-se fixado em 3135 milhões de euros, o que 

representa uma redução de 211 milhões de euros face ao período homólogo. 
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Quadro 6 - Conta consolidada das Administrações Públicas: ótica das contas nacionais - 2020 

/mi/Mes de euros) 

~ inistraç.lo Adm. LOG1le fundos Se,:. 
Administtaçõcs Public:,s 

C.,mr.,I Rcr:ional Social 
2020 1 2019 1 Tx var. % 

1
1 2020 

1
1 2019 

2020/2019 (% do PIB) (% do PIO) 

1. ~Ct-•l~ Asul 43062.3 5 0 88,S 1087,4 49 238,1 S2 9 14,9 -6,9 24,3 .U,1 

Impostos. sobre 41 Produçlo e Importação 24 573.3 3 496.S 1087.4 29157,1 32 065.6 -9, l 14.4 l S,O 

lmponos. co,,-e ntu sobre Rendunento e P.1tn nl6n10 18489,1 1 S91,9 o.o 20081,0 20 849,l ·3, 7 ... 9,7 

2. Contríb u1(6u Socia is 6 160,3 680 , l 18 726,0 2S S66,4 l S 274,2 1, 2 12,6 11,8 

D•s qu111: Cont,1bulçõe s...SOCiaih Ueuv, s 2 095,l 0,0 18 6!Kl,9 20 786,2 20549,6 1,2 10.J 9,6 

3. Vendu 4 54 1,9 1992,1 28,3 6 562.3 7 ,US, l ·11.6 3, 2 3,5 

4.0...u• Rece lt• Con ente- 51S1.2 4 121,S 11320,3 4 409~2 4 a11,1 -9,5 2.2 2,3 

S. Tot.1tld.l~c11eita(orr,ente (1 •1•3•41 S891S,7 1t 812,2 31161,9 as 776,t 90 '8S,6 -5,2 42,4 42,3 

6. Rtoce-11.a de Capll :11 317,1 1028,9 31,4 810,S 67S,I l9,9 0,4 0,3 

7. Tot.ald.llR•ce lt.afS~) 59132,7 12 911,l 3 1 193,3 86 S86,6 9 1 16 1,4 -s,o 42,8 42,6 

a Consumo lntu m~dio 7953,0 3 271),3 77,3 11306,S 11 14'),1 1.4 5,6 S,2 

9. Oespeus. compeuo.-1 19157,3 4 308,S 277,9 23 74 3,7 22 90S,3 3.7 11,1 10,7 

10. Presl.lç6u Socia is 14 757,G 1 S13,3 23 840,S 40 111,4 38 74 4,8 3,S 19.8 18,1 

Ou qu.ail s . nlo em es.pécle 1'1471),2 1 0 14.3 23 694,4 36187,8 )4 7~1J.6 4 ,1 17,9 16, 2 

lL Juros 6001.(i 145,6 0,0 S 786,3 6 330,7 -8,6 2.9 3,0 

12 $ubsJd1os 1842,0 267,1 1487,3 3 S96,4 8S2,6 32 1.8 1.8 0,4 

13. Ot,m• Oupu.i Corrente 16 68 2.6 9 39.6 3 389,1 S 188,4 4 74 9,9 9,2 2,6 2,2 

14. Tot.ll d.l ~ '4)ewConenlt!-(8 t9 t l 0•1lt12·•13) 66 394, l 10450,3 29 072, 1 89 732,8 84132,4 s.• 44,l 39,6 

t S. Formaclo O,ut.i CJipiuil A110 2 337,3 2079, 2 38,3 4454,9 4014,S 11,0 2.2 1,9 

16 Outr• OeSPtU O piUI 3 895,0 557,7 14, l 3900, l 2 237,S 74,3 1,9 1,0 

11. Oes.peud• c.p.,,.. 11s , 16I 6132.4 2 636,9 Sl ,6 8 3S4,9 6 2S2,0 33,6 4,1 2,9 

18. Tottlld•Oe~ew(U•171 72626,S 13 0 87,2 19124,7 98087,7 90 984,4 7,8 48,4 4l,S 

19. Capatid . (t)/ Nec. H finae,c. Liquido (7•18) ·13193,7 -176,0' 2 0 68,6 -11501,1 177,0 -S,7 0,1 

1em ~ rc~nn1r.tm do PIB} -6,6,C, -0, 1% '·"" ·S,7% 0,1" 

Porm~Otlc 

S-ildo Primlrlo -7392,1 -30.4 2 068,6 -S 7 14,8 6507,7 

~em e.=;rcent•~em do PIB? ·3;7~ ºº" 1 1°" -2,8" 3.0,. 

Fonte: Inst ituto Naciona l de Estatlstica, 1 • Notiíicação de 2021 do Procedimento dos Défices Excessivos, de abril de 2021 

Quadro 7 - Conta consolidada das Administrações Públicas: ótica das contas nacionais - 2020 

(mi/Mes de euros) 

Administ ração Adm. l ocal e Administ rações 

Ce nt ral Regional 
Fundos Seg. Social 

Públicas 

Tola I da Receita 60 348,4 13 206,1 30450,2 86 597,7 

(1)20200E Tota l da Despesa 73 365,1 13 326,4 29 892,3 99176,8 
Suple me ntar Capacid. (+)/Nec. (·) Financ. Liquido .13 016,7 -120,3 S57,9 ·12 S79,2 

(em eercentagem do PIB) -ó,5% -0,1% 0,3% -ó,3% 

Total da Receita 57 888,3 12 884,2 31 098,8 84 464,2 

(2)2020 E 
Total da Despesa 73 345,0 13 305,5 29 645,2 98 888 ,6 

Capacid. (+)/ Nec. (· ) Financ. Liquido -15 456,6 -421,3 1 453,6 -14 424,3 

(em percentagem do PIB) -7,8% -0,2% 0,7% -7,3% 

Tota l da Receita 59 232,7 12 911,2 31193,3 86 586,6 

(3)PDEabril Total da Despesa 72 626,5 13087,2 29124,7 98087,7 
2021 Capacid. (+)/ Nec. (· ) Financ. Líquido -13 393,7 -176,0 2 068,6 ·11 S01,1 

(e m pe rce ntagem do PIB) -ó,6% -0,1% 1,0% -5,7% 

Total da Rece ita -1115,6 -295,0 743,1 -11,1 

(3 )- (1) 
Total da Despesa -738,6 -239,3 -767,6 ·1 089,1 

Capacid. (+)/Nec. (·) Flnanc. Líquido -377,0 -55,7 1510,8 1 078,0 

(Pontos eercentuals do PIB) -0,1 0 ,0 0 ,7 0,6 

Fonte: Ministério das Finanças; Ins t ituto Nacional de Es tatíst ica, 1 • Notificação de 2021 do (Procedimento dos Défices Excessivos, de abril de 

2021 
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A conta geral do Estado evidencia ainda que, em 2020, as Administrações Públicas (AP) 

registaram um défice de -11 633,8 milhões de euros (-5,7% do PIB) em contabilidade 

pública, resultado fortemente influenciado pelo impacto negativo da pandemia de 

COVID-19 nas finanças públicas. 

O saldo orçamental das Administrações Públicas deteriorou-se em 5,5 pp do PIB em 

2020, com um contributo transversal de todos os subsetores das Administrações 

Públicas. Para esta evolução, destaque para o maior contributo do subsetçir Estado (-

8264,9 milhões de euros), a justificar cerca de -4,2 pp do PIB, seguido dos serviços e 

fundos autónomos (-1520,9 milhões de euros), com -0,7 pp do PIB. Os restantes 

subsetores da Segurança Social e das Administrações Regional e Local contribuíram, 

respetivamente, com -690,2 milhões de euros e -541,9 milhões de euros, apesar de o 

subsetor da Segurança Social ter apresentado um excedente orçamental de. 2131,5 

milhões de euros. 

O efeito da pandemia de COVID-19 na atividade económica marca a evolução negativa 

da receita efetiva das Administrações Públicas, com especial incidência na receita fiscal, 

que registou uma queda de 6,2% (-3 227,8 milhões de euros), com os impostos diretos 

a caírem 3,4% (-798,2 milhões de euros) ·e os impostos indiretos a registarem uma 

diminuição de 8,6% (-2429,6 milhões de euros). 

No que respeita aos impostos diretos, destaca-se a evolução negativa do IRC, que regista 

uma queda de 1318 milhões de euros face a 2019, em resultado da limitação 

extraordinária de pagamentos por conta, para determinadas empresas, aprovada 'no 

Orçamento Suplementar para 2020. Em sentido contrário, o IRS registou um 

crescimento de 3% (409,2 milhões de euros) e os outros impostos diretos de 40, 7% (156 

milhões de euros), explicado pelo desfasamento temporal do pagamento da 

contribuição sobre o setor energético e ainda pelo adicional de solidariedade sobre o 

setor bancário criado pelo Orçamento Suplementar para 2020 para suportar os custos 

da resposta pública à atual crise, através da sua consignação ao Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social. 
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Relativamente aos impostos indiretos, destaca-se a queda do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) em 8,3% (-1552,4 milhões de euros), que foi especialmente afetado 

pelos impactos negativos da pandemia na atividade económica. Em menor escala, 

registaram-se variações negativas, em particular, no Imposto sobre Veículos (ISV), que 

registou uma redução de 39,8% (-296,2 milhões de euros), nos outros impostos 

indiretos, com um decréscimo de 19,3% (-257,6 milhões de euros) e no Imposto sobre 

os Prndutos Petrolíferos e Energéticos (ISP), com uma quebra de 5,2% (-187,9 milhões 

de euros). 

A receita de contribuições sociais apresentou uma diminuição de 13,7 milhões de euros, 

influenciada pelo desempenho das contribuições para Segurança Social (-135,3 milhões 

de euros), não obstante o acréscimo nas contribuições para a CGA (+121,7 milhões de 

euros). 

Em 2020, a despesa consolidada das Administrações Públicas totalizou 95 634,3 milhões 

de euros, tendo registado um aumento de 6,8% face a 2019 (6060,9 milhões de euros), 

resultado, em grande parte, do impacto direto de medidas excecionais e temporárias 

implementadas no contexto da pandemia de COVID-19. 
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Quadro 8 - Conta consolidada das Administrações Públicas: ótica da contabilidade pública -

2020 

(m1moes ae euros) 

1 

AdM.Ccnt ral 
Acfmtntrt,a,c;àci1Nbtka1 l " M<M• , ..... fundos Adm. CC!ntrlf 

SctJVf an(4 
• ~ ntnO 

Adrn#Locale 

1 

...... lltC!dot1.lt 1 h-.. Autonomos ...... 1020 zou 
l 0Z0/Z01tr,c.1 

fl11ce:l ta cClff'N'ltA! .c,&22,., 11 J7J, S n , G-t,O lZ IU .8 7G 077,ti IO J U , I 112115. 1 IG 76S,7 '·' fileccri.i tiic.~I U lll,3 '""-' 4J ltu,I IOJ,, • J91!lb, / , .. u.o 4ltbtiJl,7 \ l 8 3Ct.~ .. , 
tm,:o,t4S óltet<M 1913,),9 o.o 19 1531,9 o.o 19 l!iJ ,9 1 &49.I 1Z.atJJ,(., l. d f,Ul ,ll , .• 
ll'nJ;Clf.1Mfndi fC'!t t>1 J4 ot,l'Ji,4 !ibct,, /462M,l'I JUJ.,!I Z4 IJ3l,.fl 10.fl,]. l)fff,5,l / KZ'M,b ... 

(A)nt.tlbulçllc::s ç:i r11 ~ ll,IJ'\tn<,,I *•:ti~ CGl\,Al»,l. ti4,4 4 10S_2 f 16<J,f, Ulll:9,9 'l.l 399~ 0,0 JZlY9,", 2'413,/ 0, 1 

rr;iirutt:t'Nt:1.s1 uu,l!Ate:i. ..... .zt !IOO,.J 1951,J l1iCl1,fJ 2 0J!f,fJ 1.001,1 Z0J4,4 t llt.,.t 14,0 

.11,lmlnl~tr:aç l,M Pi bht.:H S I J,5 ZlO't!.1,J 2 <J!i~, l lUICU ,G. 144,/ :UIJ,!. 0 ,0 O)) 

ltt.>do Hf21',.q 11 117,l l :tt.i, ,(. 

't<~çm e fUnd~AutõlJOmol bJ!t,11 1116, S lM!t,~ 

~ AUr.Jrv;,1 ~l~I Ul$,l 1'125,l l 'Jl(l,4 21,4 

MmlN ttr.s,:iciP,eJ)Ol'l .111 o.o 111., Ul,S o.o 11., 

AdnHM t r.s,ào lnC:ZI &t, !t 7lU llb,0 o.o lllt,O 

Ou~nit 9 b.O KOl,O 8 %,9 ~11.2 1 K!JS, l U U,'J 20J-',4 l 1 7b,J 14,0 

0Jtras,~ i:-..i1<.0CTC'1t~C'l 2Jbl .7 4l!tll,l 70411,l .... , 76t-a.1 1 bSO,l ~ 1Ul.,'J lDbSZ,l U ,(, 

01tie.ro~.111 d ~contt11:a1 :tr, o.o 13.> U ,5 o.o H,\ b , l 1'-', t. J.l,I 

R• c~n a dfl <3P-tll' U l ,6 Z 1100., 1 0 71,0 , .. l 072,ti 1ns,, l GIIS,J 2191,7 23, l 

Vcncf.-, df: l!cns de 1n.w-i ~mc-n1c, 11.., 1.1,fi 10 .-. ... 1, ... , \ íil.1 ZU.l .. lQ,l M,J 

lr.3JU.ft!ffnn .u dCH,1fllU I º·" J. lti.!t,2 áS&,h º·' tlS-11,0 l OKl,1 1 J ttt, I l .!.!tJ ,1' 1 1,J 

!1.d,n1n.1nn,;;Or~ flóbl!c.,, l~. I l lJ,U ,ii , .• 0.4 '·' \~~.J. 0 ,0 o.o 
U t ad.."\ lUl,Q º·' ',11,,l 

Se M ço~ e Ful'ld m Aut4tltunat. l!J,5 o.o :19,1 

~ AVfanç,1 )ncü1I o.o º·' u.• u,o 
Admlr\lstra,:io ~,to :'!al o.o 6,l "·' o.o .. , 
Admlnl1tra,.111L.«:tt 0.1 {)r ",i . ., o.o 1),/ 

avtr.as lb,Z IUO,b t14b ,ll o.o ur,.:a ) J l,9 1 u~., l!tS.J,B 11,3 

UJtr,1-; rete~2s fie c.,pt,,11 10.5 s 1.1 fil,t. o.o .... 19,4 ""·º ...,, ... , 
OUr:n:-~ ,1.1 de cormll2~~0 4.1> u.o •.o 0,0 .. , 1,4 , .. ... 

ftlCC':lt.11c tntlv.a ~& 754,& J 4 214,4 59015,1 ill l AS,I 77 l SD..J 11 51',7 &4000 ,4 IIU7,4 , .. 
Dll,pciea corn:01c SS9ll, l Jl l SZ~ C.7 0 31,J n,1,.1 az ,n,2 ' " º·" 171 Gi,l IJ SZ.Z.1 S.1 

Uc!St)flt~ t tofflOl)t~~-õ .tl 991/,2 KIH,í,,111 11911), / 13 fo, 1 1Hl6!1,M 41 l!fl,1 ,U.C(,1, ,1:J Jl :!,Jl .l .. , 
AquJt\~ n,é~ b l'H'U lll f i! !VIÇM l lU,U IJ U02,l lOZJU, 116,4 IU29'J,9 .Hllfo,3 1.Ulfo,:.I. l .4 l 40,9 l,O 

hx-M ~ outro-. 11":nt..Jr,;a~ t.9n,, liOl,_9 1 .&l!f,l '·º I .Ul,1 l O\,O 1 !;':f!;,8 KOSl,l .. , 
rran1ttrt!'nct,11 r.orrenrei ]73-41.11 l .H1K,.!; J.'1921.4 28/ili\!J, 4 -'4 !J9tU 1UO,!I 41 9 1){,,4, ~K J 4(,,I {f,1 

l.dm 1n1~ir,1ç o11s .-ut.ihc,1, 3.S.4JJ,1 12.lK,l 1::. 121., J 9,:,4, J :IHU.t. ll'J,IS o.o o.o 
l1bdo t,J L-.S J(JS,a 'l. /,5 

~nf( 0..1 r: kln.drn Autónfftnas l ~ J07,U 1 "'~-4 / ';1, 8 

SrAUt.a~,1 \IKl.al 1l S-117,11 11&,0 l l 'JUJ, 7 2,4 

Acsffl1~ttr~:linMt>• 101.111 111..] l ,> l U ,/ ~9.7 Y .t,4 

Aé m1nt~tr.1;liolnc:;tl llttl,, l ZKl ,,B ]4119 ,9 0,3 l GSll,Z 

CAltr.,.J. l !i<J!Ji,li l i 190,~ l -4 1:lto.l n.1 1Jl 'i,.2 ,U llS, 2' IIJ l ,J 4 l90G,4 '~K «.ft,I .. , 
~ ldlo, 84.l 119'1, 1 nu,b IJ1.l l lSfl,.) &IJ,(. 1 bb l, 7 1 14.!l, J 4'., l 

Dlt n s d 1!1pr:s i1~ corttH'ltns 414..1) n t .9 '111,'I •. , l,lU.1, l 117,t, ~ 113,7 l 110,I l1,& 

~ ,Crença, d " ctM"tr.tl1.1ç3- r, ,., •.o :u,,J. ... ~ . i 0,0 49,il 3b.4 

Detpt.t.\de c.JOtt.111 J0U.0 4 U l ,4 .Sfill,t n ., SGJ J ,fi i:&11,, 77U ,l 6 0Sl,2 21,4 
tnl'l"..sttff'IC"n1n ~ l ll.l 2 4UK~ l'i:.lt, ,b , 0.1 l !ISb,h .!1 11 ,IJ .-. uu,,-. 4 111.,I .. , 
h ;an11t~ nc1;n ,k c:1pl:.11 J !H/, I lüts.l l~llt,J ' ·º 2 ~l)J., 'J ,ua,1 1 4.U,J 1 191,4 1m •. { 

Mtnlffl '1T.1(Ót'$ PuW1u, 2 U 9,S b!,'f ~!i.:.,l o.o S!ô) ,,!I •.. (),0 0/l 

t.1t~do ,U.fi o.u o,, 
~'MçO.; I! f l.lndm. AUtóflatna!ó l !UJ,k o.u 1,7 

Se-avra~-1~a1 º·' 0,0 U,4 u,o 
Adm1nu.uaç:i" Rt-1110 1u d l4!U º·' I SO,J ... ISU.l 
Adl"l'llnllt r.tçla UX"o1l Jl,,!.,6 n,o t tU,h O.D ~ ] ,h 

autr>, U,1 l!lbS,9 l.(1;14,0 >.O l lB'-f,I 4 19,J l .058 ,:t 1 191,4 10',,) 

{)Jtr-~ dt:~pnSMl de Q plh l IJ,J b M,O KU,'' ... llll,.t I J ,J 'J/, C. :.:..~ /!,, (, 

tltff!rr-~ .t• d es cMCill~O o.o 19,1 :u.a o.o n.• 0,0 J.J.t, H,9 

Dlll~qr-f,etfla SIHt.O HfiH,0 ll liS0 ,1 30014,l aa,12..1 U G61,0 9SGJt,3 HS7J,l •.. 
SJldoS,olnl J2104, 5 1 409,, lltilt ,O 2 ll1~5 11 02..S 151,J U HJ,I ...... 
ktm ocrunt-.,,..rn do fll■) ..... o.n. .. ,.. 1, 1" '·"' º '' ,j,7'\ O,.rli 

Pnr 1N'!mtll'1.,_. 

:..trdoctwTtMc 9 ,UIS,l 221,0 ~ Oli1, l J u;~.6 ft ':tlll,.!. li!itl,!. !»~Sl ,l H 4l,b 

S;t1dorlftc.:1p11:il 191(,,J lG'.t~ -'5'41>.9 ! 4,1 4 !.81,0 1\CU,B t.Otll.8 la!.'9~ 

!o:1Jdopr1m~r10 S J/8,1 1101,6 b 19 4,7 l l.311,S 4 060,JI H .I .4 (1Jtl,O ' I -L"/1 ,.t 

Nota: A conta consolidada da Administração Local incorpora informação dos municípios e uma estimativa para o restante universo da 
Administração Local. 
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fteccit,;iconente 
Impostos diretos 

tmpo.stos Indiretos 

Contribuições paro Segurança Social. CGA, ADSE 

Transfurêncl..1s correntes 

Administrações Públicas 

Estado 
Serviços e Fundos Autónomos 

Scgur.1nça Soci,11 

Administraç3o Rcg10nal 

Administração Local 

Outras 

Outras receitas correntes 

o,tercnça, de concillaç3o 

Rueltadu,pltal 

Vcnd.l de Bens de Investimento 

Tra nsforênclas de capital 

Administra ções Pública, 

Estado 

ScfVlços e fundos Autónomos 
Scr.urança Social 
Admlnlstraç3o Reg,onal 

Admlnistraçao Local 

Outras 

Outras receitas de cilpiul 

Oifcren.ç.11s de conciliaç:io 

Receita efetiva 

Estado 

44125,6 
17 747,7 

l2 495.5 

633.3 

602.7 

546. l 

390.6 

124,2 

0,0 

31,3 

56.6 

2 632,4 

1 4.0 

103,6 

51,5 

24.1 

13,4 

12,3 

o.o 
0,0 

1.1 

10.7 

28,0 

º·º 
44 229,2 

Serviços e 
Fundos 

Autónomos 

27 188,1 
24,6 

828,2 

4062,4 

17 960,8 

17144,l 

15 676,9 

1419,6 

4,4 

43,6 

8 16,5 

4 254,0 

58,2 
1905,2 

148,9 

1651,9 

721,7 

717,8 

0,3 

3,6 
0, 1 

930,2 

104,3 

0,0 

29093,2 

2.8 - Situação financeira da Administração Local 

Adm. Central 

ss 076,9 
17 772,2 

23 323.7 

4 695,6 

2 496.0 

1623,0 

1543,7 

4,4 

74.9 

873,1 

6 717,1 

72.2 
1278,7 

200. s 

945,9 

5,1 

0,3 

3,6 

1,2 

940,9 

132,3 

0,0 

56 355,6 

/M1111oes ae euros/ 

Segurança 
Adm. Central 

Adm. Local e 
e Segurança 

Admlnist. 
Social 

Social 
Regional Públicas 

25 682,7 70346,0 9408,7 76 501,S 

0,0 17772,2 3 274,9 21 047,2 

218.9 23 542.7 1124,9 24 667.6 

14 778,2 19473.8 11,2 19 485,0 

9941.5 1926.7 3 347,7 2 121,8 

8967,1 79.2 3073,3 0,0 

8821,S 2 999,3 

145,6 52,5 

21,5 

o.o 4.4 

0,0 74,9 

974.4 1 847,5 274.3 2 121,8 

744,1 7 461,2 1647,0 9 039,5 

0,0 169.4 3,0 140,4 

29,0 1306,S 879,3 1821,4 

27,9 228,4 72,9 301,3 

1,1 945.7 754,6 1 337,3 

1.1 4.8 358.2 0,0 

1,1 340,7 

0,0 17,5 

0,0 

0,0 3,6 

0,0 1,2 

o.o 940.9 396.4 1337.3 

º·º 132, l 50.5 182,8 

o.o 0,1 1.3 o.o 
25 711,7 71652,S 10 288,0 78322.8 

Em 2020, a Administração Local registou um saldo global de 214,6 milhões de euros, 

uma diminuição de 355,5 milhões de euros quando comparado com o ano anterior, em 

resultado do efeito conjugado de um crescimento da despesa (3,3%) e de uma redução 

da receita (1,1%). 

Quando comparado com o Orçamento Suplementar para 2020, o saldo da 

Administração Local apresenta um desvio negativo de 160,4 milhões de euros, em 

resultado de um desvio na execução da receita (-415,4 milhões de euros) superior ao 

verificado na execução da despesa (-255 milhões de euros). 

Relativamente à receita, denota-se uma execução inferior à prevista, nomeadamente 

da receita fiscal (-260,9 milhões de euros) e da venda de bens e serviços correntes (-

180,5 milhões de euros). 
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Na execução da despesa, o desvio negativo verificado é explicado em grande medida 

pela aquisição de bens e serviços correntes (-255,6 milhões de euros), pelas outras 

despesas de capital (-172,8 milhões de euros) e pelas outras despesas correntes (-63,5 

milhões de euros). Em sentido inverso, verificou-se uma execução superior à estimada 

nas transferências correntes (93,6 milhões de euros), nos subsídios (39,3 milhões de 

euros), nas despesas com pessoal (38,8 milhões de euros) e na aquisição de bens de 

capital (34,7 milhões de euros). 
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Quadro 8 - Execução Orçamental da Administração Local 

(1tliN>Õin eh Q<Jro.s} 

- i;ID UUDOE :HIID - lll?D 
Cllwtlllal;tk>_,_ 2tll!I llll D 

J IÇI\ ms.-. _,...,. Allblln lli 

R.-n -ibi mnwrt. 7 !:!!.! 7Q~ 22'16 D.li 7 IISI.I> -122A 

lh• m lliil lll ra.r..tl l!lttl.Jl l llll.ft • IIU,l >.,,J. ::IIJ.71.,,' ·l UJ;J 

lmpn:ta,. d lt' '"-'tm. i n :r,11 H l'lll.t -11!\I -1,~ l llDA -l ll4,I 
hrço.» PA:m1r1p• I s.utr: .. fr.11JUitnlu .. 1», l CDU.,. 'MS, 1 -J l .1 ..J,1 't'Jl;J -1.'J;: 
ln ç:a111:n- PÃ.lntuµ• l :a. Rb."P lm6'M l:l. l -UU,D l WJ,!I v,, 0.1 t=,• ~,l 

h "'3,ik.'b U,icu dw Cra1l11tl "' lS1,l -.n -4,'1, •1-,!I ~11:J .J5, I 

Ui!UT"Al n • lf..U ""~" - WJ,~ -31.U S!.11,.1 -14,7 
C\,tn,., l,ll l,AI :,.1 r..1 I.J G,U 

l11ÇGt11W. 1,uU,,.!bea. l tõ.~ 41,• -=.~ ., .. ~ l l'J , l . ] :Jll,,!J 
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J!1ffl.dlm" ,t!m d.- f n1p n it:t..d J1t :00.!I la,3 "·"' 0..1 JIIA,4 -tJ,J 
1N M1!»11f11LI. , ú.111wn hü 1 n.a.o )C?.11,1 .U4,1 12.l 2-fll)I 141,A 
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1 u tdn .Su u • l"11ün n :::1rc:AI ~li ] ~ .:,,~ -Ql l l>..l,J OJ! 
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lh 1'111Ji111;i:lu !\'.A ll U ~2 lil ,l n.u 11.J~ OJ! 
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2.9 - Fluxos financeiros entre a Administração Central e com a Administração Local 

Em 2020, as transferências da Administração Central destinadas à Administração Local 

ascenderam a 3853,5 milhões de euros. Deste v_alor, 3531, 7 milhões de euros são 

provenientes do subsetor Estado {92%) e dizem respeito, na sua quase totalidade, às 

transferências no âmbito da Lei das Finanças Locais. 

A execução das transferências da Administração Central superou o previsto no 

Orçamento Suplementar para 2020 em 87,8 milhões de euros, explicado 

fundamentalmente pelas transferências relativas ao processo de descentralização de 

.competências no domínio da educação. As transferências dos serviços e fundos 

autónomos para a Administração Local {321,8 milhões de· euros) incluem 250 milhões 

de euros do Fundo Ambiental para as áreas metropolitanas e para as comunidades 

intermunicipais para efeitos do financiamento do Programa de Apoio à Redução do 

Tarifário dos Transportes Públicos {PART), do Programa de Apoio à Densificação e 

Reforço da Oferta de Transporte Público {PROTransP) e ainda' para apoio à reposição da 

oferta de transportes públicos no âmbito da pandemia de COVID-19. 

Os empréstimos de médio e longo prazo concedidos pelo Estado à Administração Local 

totalizaram 60,5 milhões de euros, o que compara com a previsão inicial de 444,8 

milhões de euros. Este desvio decorre essencialmente de uma execução inferior ao 

orçamentado dos empréstimos no âmbito do IFRRU (-304,3 milhões de euros) e da não 

concretização dos empréstimos previstos no quadro do PT2020. Relativamente aos 

empréstimos de médio e longo prazos dos serviços e fundos autónomos à Administração 

Local, o diferencial (-49,7 milhões de euros) resulta sobretudo de uma execução inferior. 

à prevista da Agência para o Desenvolvimento e Coesão {28,8 milhões de euros) e do 

Fundo de Apoio Municipal {18,9 milhões de euros). 

No que se refere aos fluxos da Administração Local para a Administração Central, 

registaram-se transferências no montante de 126,7 milhões de euros, das quais 79 

milhões de euros se destinaram ao subsetor dos serviços e fundos autónomos, em 

particular para a Administração Central do Sistema de Saúde, 1.P. {46,3 milhões de 
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euros) e para as empresas de transporte no âmbito do PART e do apoio à reposição da 

oferta de transportes públicos. 

A receita de ativos financeiros do Estado e dos Serviços e Fundos Autónomas relativa a 

empréstimos de médio e longo prazos provenientes da Administração Local totalizou 35 

milhões de euros, situando-se aquém da previsão em 11,5 milhões de euros. A receita 

de passivos financeiros no Estado prevista no Orçamento Suplementar para 2020 refere

se a aplicações em Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC) que não foram 

realizadas pelos municípios no decorrer do ano 2020. 

O total dos fluxos financeiros destinados à Administração Local (operações 

extraorçamentais) foi de 469,9 milhões de euros, mais 104,9 milhões de euros do que 

em 2019, destacando-se o aumento dos fluxos recebidos no âmbito do FEDER {108 

milhões de euros). 
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Quadro 9 -Fluxos financeiros com a Administração Local 

1 

DA ill.DMINlS11RAÇÃO CIMRill.'L C SEG. SOCIAL 

Tr.imfurimcl.nd:11 Admlnlst~ , Centrnl 
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FumJu Sociul M1micip11r (Milpu XIK tlu O[} 

Mir:i<:mul lrllD (Mapa XIK dá Of/ 

SFA 

r-uirtlcJ t:"itJ(Jnr.iamerrro f-,egu~:icu (Mupu XX do O[J 

Mir.iu11al 2018 (Mapa XX tlu OE} 

lr.insfur-êr,ci:úd.J Se_gJ.;rrJnçaSu.:fal 

Sub9dios 

! .1r11du 
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,O<Juru utillOS finunt't!irw; t#osSFAi. 
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P~vo$ Jin.Jncei rw. 

Titu,\t,s u wrtu prrnv úo &ludo 
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2020 Suplemenl;ir 

4 20!.8 4610.1 
3 853,S 3762,1 

J 531,7 1443,9 

2 001,5 2 001,9 

16:l.l 163,3 

146,9 146.9 

207,8 207,9 

20.9 20.9 

321,B .HS,2 

0,3 u 
54,S 10] ,9' 

2,8 7,9 

29,2 27,J 

2 2,4 68,7 
7 5.S 517.4 

f.0.S 444,ll 

o.o 1,0 

15;0 (.0,7 

o.o 5,9 

o.o 1.0 

22.S,O 225,0 

225.0 225,0 

UJ,5,2 1496,8 
ll6,7 84,1 

47,7 36,6 

7!l•.o 47,6 

11,7 14,0 

).2 4,S 

n.s. 9 ,2 

35.0 46,5 

rn.s 2),3 

16,2 22,2 

o.o 1,0 

11.B 1352,2 

o.o 1 325.7 

11,8 26.5 

(mi!h~ ~ euros) 
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Suplementar 

-401,J 

91,4 
87,S 

·0 ,4 

0,0 

o.o 
o.o 
o.o 
l ,6 

-1,5 

-49,4 

5,1 

1,9 

-46,J 

-441,9 

·384,) 

-1,0 
·49,7 

5,9 

1,0 

0 ,0 

º·º 
·1. 311,5 

42,6 

11,1 

:J.1,4 

-2.l 
-1 ,5 

-0,8 

-11,5 

-4,5 

-6,0 

1,0 

-1340.4 
·1325,7 

-14,7 

fomte: 1Dirc~So-Ger.1r do Orç;m-.er/1:o, •lnrtitu'to d~ •Ge:;t;o f,ina1t-eir.1 d a ~lr.lnsa Soci;I e Oin:ç5o-Oer.l das Autarquia~ 
locai~; 011f\tas de ;erência dos ser.riços in~rado~ zer,,iço,:: e fundos -utón-e Sef;Ur.l"? Social. 

Destaca-se por último o peso das transferências no âmbito do Regime Financeir.o das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais. 
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Quadro 10 - Dotaçõ.es específicas - Regime Financeiro das Autarquias Locais 

2020 

Agregados/Programas ottame ntals 
Orçamento corrigido 

órposde Soberania 

Assembleia da flcpublica 

Administração l«al 

Ao abngoda Lei das finanças Loca is 

Pam clpação Varoável dos Mumclplos no IRS 

Consignação do IVA aos Municípios 

Outras .i c.Jrgoda Dircção-G<:,al da> Autarquias locais 

Leí de Fhu nças das Regiões Autónomas 

Fundo de Coesão 

Nota: O orçamento comeido, para efeitos do presente quadro, não está abatido de cativos 

f onte: Direção-Geral do Orçamento 

3 - PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS 

3 688,8 

97,9 

3 068,7 

2 547,1 

439,3 

62,2 

20,1 

372,2 

149,9 

{mith&s de euro~/ 

Execução 

3679, 2 

95,8 

3061,3 

2 542,3 

438,8 

62,2 

18,0 , 

372,2 

149,9 

No âmbito do Parecer do Tribunal 'de Contas sobre a Conta Geral do Estado cumpre 

destacar que foram formuladas 44 recomendações, muitas delas referentes à 

' insuficiente articulação e coerência entre os documentos de planeamento, de previsão 

orçamental e de reporte da execução, cuja análise extravasa o âmbito da CAPOTPL. 

Das recomendações apresentadas, destacam-se as seguintes relativás à Conta da 

administração central: 

"Quanto ao universo das entidades, verificaram-se deficiências nas fases de elaboração 

do OE2020 e/ou do reporte de execução orçamental, nomeadamente a omissão no OE 

de quatro entidades, a indevida classificação de quatro SFA como EPR e a ausência de 

reporte da execução orçamental por uma entidade (cfr. ponto 3.2.11.1).: 

Recomenda-se ao Ministro das Finanças que: 

4. Assegure a inclusão no Orçamento e na Conta de t~das as entidades previstas na 

Lei de Enquadramento Orçamental, devidamente classificadas, justificando as 
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alterações ocorridas na composição do universo dos serviços e fundos da 

administração central. 

5. Tome as medidas necessárias para que os serviços e fundos autánomos da 

administração central nõo sejam indevidamente considerados no Orçamento do 

Estado e na correspondente Conta como entidades públicas reclassificadas". 

4 - RELATÓRIO DA UTAO 

As conclusões principais apuradas pela UTAO na sua análise à Conta Geral do Estado de 

2020, para além de referirem a insuficiência do reporte da execução das principais 

medidas de política orçamental, o que conforme referido supra extravasa o âmbito 

desta comissão, evidenciam o seguinte: 

"- Em 2020 a quebra da receita e o aumento da despesa conduziram ao agravamento 

do saldo global, assistindo-se a um aumento do peso das AP na economia, mais notório 

na despesa. Em 2020 a execução orçamental em termos ajustados foi onerada pelo 

crescimento da despesa (4907 M€; + 5,5%} e pelo recuo da receita (-5482 M€; - 6,1%), 

resultando na degradação do saldo global em 5,2 p.p.(- 10 388 M€). Aos efeitos da 

variação nominal dos agregados acresceu a diminuição do PIB nominal (- 6,7% a preços 

correntes para o conjunto do ano), conduzindo a um aumento do peso das AP na 

economia: 0,2 p.p. na receita e 5,4 p.p. na despesa. 

- A despesa efetiva cresceu 5,5%, refletindo o reforço do papel das AP no combate à 

pandemia, tanto no domínio da saúde como no apoio à economia. O aumento 

concentrou-se na rubrica de transferências correntes. Em sentido oposto, menção para 

as poupanças com juros e as "Outras despesas correntes" das AP. 

- No ano de 2020 apenas o subsector da Segurança Social registou uma posição 

orçamental excedentária, encontrando-se os restantes deficitários. O subsector Estado 

registou o maior impacto da pandemia na execução orçamental, respondendo por 83% 

da quebra anual no saldo consolidado do sector". 
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S - PARECER DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL 

Do Parecer do Conselho Económico e Social destaca-se, desde logo, a "preocupação pelo facto 

de, uma vez mais, o investimento realizado ficar abaixo do previsto no orçamento". Na área de 

competência da CÀPOTPL sublinha-se a referência ao crescimento de "3,7% da Despesa com 

Pessoal num quadro de responsabilidades acrescidas do Estado, o que implicou a contratação 

de mais trabalhadores e trabalhadoras para dar resposta aos problemas com que o país se 

defronta e que foram agravados durante a pandemia, mas também da necessidade de continuar 

a colmatar carências de recursos humanos, que a pandemia apenas veio tornar mais evidentes 

e para as quais o CES foi repetidamente alertando, mas que, ainda assim, se foram agravando 

ao longo dos anos em áreas coma a Saúde, a Educação ou a Segurança Social, na sequência de 

realidades como a falta de investimento e subfinanciamento crónico de muitos serviços, o não 

rejuvenescimento de pessoas e competências por falta de contratação de novos e novas 

profissionais ou as saídas motivadas pela desvalorização de carreiras e salários. Segundo a 

Síntese Estatística do Emprego Público relativa ao 4B trimestre de 202016 "a 31 de dezembro de 

2020, o emprego no setor das Administrações Públicas situou-se em 718.823 postos de trabalho, 

assinalando um aumento de 19. 792 postos de trabalho, face a 31 de dezembro de 2019, dos 

quais 77% com contratos a termo. Pela CGE conclui-se que em 2020 verificou-se uma variação 

positiva de 9.193 trabalhadores/as nas instituições sob tutela do Ministério da Saúde, mas cerca 

de 90% deste aumento foi a termo". 

PARTE Ili - OPINIÃO DO RELATOR 

O relator do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião sobre 

a Conta Geral do Estado 2020, que é, de resto, de "elaboração facultativa" nos termos 

do disposto no n.9 3 do artigo 137.9 do Regimento da Assembleia da República, 

reservando o seu Grupo Parlamentar a sua posição para o debate em plenário. 
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PARTE IV - CONCLUSÕES 

A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à CAPOTPL a Conta Geral do Estado de 

2020, acompanhada do parecer do Tribunal de Contas, do parecer do Conselho 

Económico e Social e do relatório da UTAO, para elaboração de parecer nas áreas da 

respetiva competência material. 

. Apreciados os documentos referidos, a CAPOTPL é de parecer que o presente relatório 

sobre a Conta Geral do Estado 2020 deve ser remetido à Comissão de Orçamento e 

Finanças, de acordo com a alínea c) do número 1, do artigo 206.º do Regimento da 

Assembleia da República. 

Palácio de São Bento, de 14 junho de 2022. 

O Deputado Relator, A Presidente da Comissão, 

1112=. ~L ~ ~~ ~ &_~~())(0---

(Guilherme Almeida) {Isaura Morais) 
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