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Intervenção do Ministro das Finanças na audição na 

Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da 

discussão na especialidade do Orçamento do Estado 

para 2023 

 

Assembleia da República  

11 de novembro de 2022 

 

 

Senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, 

Senhoras e senhores deputados, 

 

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 dotará 

Portugal da estratégia adequada para as circunstâncias 

exigentes que enfrentamos. 

 

Com toda a humildade exigida pela elevada volatilidade 

que observamos contexto internacional, permitam-me 

que dedique alguns minutos a essas mesmas 

circunstâncias que viveremos no próximo ano.  
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Em primeiro lugar, Portugal crescerá em 2023 mais do que 

a Zona Euro, mas a um ritmo menor do que em 2022. 

 

Depois de um desempenho extraordinário este ano, a 

economia continuará a crescer ainda que a um ritmo 

inferior. Ainda assim, a generalidade das previsões não só 

antecipa que Portugal evite a recessão – com o 

crescimento a oscilar entre 0,7% e 1,3% – como prevê que 

a nossa economia cresça, uma vez mais, acima da Zona 

Euro. 

 

Em segundo lugar, a inflação continuará elevada, 

prevendo-se uma descida com significado.  

 

A inflação é uma das variáveis mais difíceis de antecipar, 

mas é seguro afirmar que o choque de preços continuará 

a marcar a vida de todos. As últimas previsões antecipam 

uma descida significativa da inflação em 2023, colocando-

a em níveis ainda elevados – entre os 4% e os 5,8% em 

2023. Vários indicadores apontam para reduções de 

preços de transportes e matérias-primas nos mercados 
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internacionais, que terão certamente impactos estruturas 

na formação dos níveis de preços, sendo ainda cedo a 

avaliação dos seus impactos. 

 

Em terceiro lugar, os bancos centrais prosseguirão o 

caminho da subida das taxas de juros. 

 

Perante o surto inflacionista, os bancos centrais, incluindo 

o europeu, têm sinalizado a sua determinação em subir 

taxas de juro. Nas previsões disponíveis de mercado, 

poderão subi-las ainda em 2023, colocando-a no valor 

mais elevado em vários anos. Este é um desafio que 

convoca Estado, bancos, famílias e empresas a um novo 

contexto da política monetária no qual teremos que viver.  

  

O desemprego manter-se-á em mínimos históricos e 

salários continuarão a crescer.  

 

Finalmente, mesmo perante condições externas exigentes, 

o dinamismo da economia permitirá estabilizar a taxa de 

desemprego em Portugal em valores reduzidos – 
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dependendo das previsões as instituições – entre os 5,6% 

e os 6,4% da população ativa. 

 

Ao mesmo tempo, e novamente dependendo da 

instituição que faz a previsão, as remunerações por 

trabalhador poderão continuar a crescer para valores em 

torno dos 5%. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Sem triunfalismos, nem estados de alma. Com rigor e 

falando verdade – ingredientes essenciais da confiança.  

 

Perante os dados de que dispomos, podemos hoje afirmar 

que Portugal está em condições de voltar a ter em 2023 

uma economia com melhor desempenho entre as 

economias europeias.  

 

Aproveito por isso para evidenciar alguns dos fatores de 

resistência que temos criado e que importa mobilizar no 

ano de 2023. 
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1.º Num momento de relocalização das redes de produção 

e de distribuição a nível global, devemos valorizar a 

posição geográfica de Portugal, mas também a posição 

relativamente aos recursos humanos qualificados, às 

infraestruturas, ao sistema científico e tecnológico, à 

segurança e à capacidade de acolhimento no posso país. 

No processo de relocalização das cadeias de produção, 

Portugal pode ser beneficiário quer na área industrial quer 

na área dos serviços e não podemos passar ao lado desta 

oportunidade. 

 

2.º Num cenário global de grande incerteza e volatilidade, 

Portugal oferece um quadro geral de estabilidade, com um 

governo de maioria e capacidade de firmar acordos de 

médio prazo com os parceiros sociais.  

 

3.º O nosso turismo tem mostrado ser resiliente. Nos 

últimos anos o mercado português cresceu 

significativamente acima da procura externa de turismo. 

Entre 2015 e 2021, superamos a procura em mais de 5% 
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em cada ano, com destaque particular para o crescimento 

do mercado americano.  

 

4.º A nossa dependência energética de combustíveis 

fósseis para produção de eletricidade é inferior à dos 

nossos pares, com cerca de 60% da eletricidade produzida 

a partir de fontes renováveis. 

 

5.º Temos finanças públicas sólidas. Este princípio é uma 

fonte de confiança não só para quem investe na dívida 

pública portuguesa, mas para toda a sociedade. Oferece 

margem de manobra para reagir proactivamente em caso 

de necessidade e permite taxa de juro mais baixas. 

 

6.º Finalmente, o investimento público e a capacidade 

adicional gerada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, 

cuja implementação irá acelerar em 2023. O investimento 

público aumentará de 2,7% para 3,5% do PIB, o nível mais 

elevado desde 2011. 

 

Senhoras e senhores deputados, 
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A tempos exigentes é preciso responder com 

determinação e segurança. O Governo não tem hesitado 

em tomar as decisões necessárias e adequadas a cada 

momento. E tem-no feito promovendo estabilidade, 

confiança e compromisso. 

 

Estabilidade no caminho de proteção dos rendimentos, 

em particular do dos mais vulneráveis;  

 

Confiança na promoção do investimento e na inovação, 

privilegiando a transição energética e climática; 

 

Compromisso com uma política de contas certas, 

promovendo a redução da dívida. 

 

Governar é um exercício constante de fazer escolhas. E as 

escolhas do Governo são claras e têm um impacto 

relevante na vida das famílias e empresas.  
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Gostaria por isso de detalhar nos próximos minutos, as 

principais linhas de ação com impacto nos trabalhadores e 

suas famílias, nos pensionistas e nos mais jovens, bem 

como nas empresas. 

 

Essas escolhas começaram desde logo cedo no tempo. O 

Governo não esperou pela entrada em vigor do próximo 

orçamento para dar as respostas de que as pessoas agora 

precisam.  

 

Avançámos sem hesitações com um apoio extraordinário 

aos rendimentos de 125 euros para os titulares de 

rendimentos até 37.800 euros brutos em 2021 e de 50 

euros para todas as crianças e jovens dependentes até aos 

24 anos. 

 

Só considerando os pagamentos feitos pela Autoridade 

Tributária, posso hoje anunciar que foram já pagas mais de 

4,4 milhões de transferências destes apoios, num total de 

cerca de 600 milhões de euros para as famílias só por via 
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deste apoio extraordinário. Isto significa que, do universo 

abrangido pela AT, mais de 90% já receberam o seu apoio.  

 

Estes pagamentos juntam-se aos já processados pela 

Segurança Social: cerca de 160 milhões de euros relativos 

aos apoios extraordinários ao rendimento e cerca de 1000 

milhões relativos ao complemento extraordinário de 

pensão.  

 

É aqui devida uma palavra especial às equipas da AT e da 

SS pelo trabalho notável que realizaram de colocar em 

marcha e num curto espaço de tempo uma operação desta 

envergadura que não tem precedentes na história da 

nossa administração. 

 

Senhoras e senhores deputados, 

 

Neste exercício permanente de fazer escolhas, o Governo 

deu prioridade às famílias e optou por aumentar 

rendimentos, descer impostos e atualizar pensões em 

2023. 
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Vejamos. 

 

O salário mínimo nacional vai aumentar 7,8% em 2023 e 

continuará a subir até 2026. Além disso, tal como 

determinado nos dois acordos assinados com os parceiros, 

a massa salarial da Administração Pública vai crescer 5,1% 

no próximo ano, o que serve de referencial também no 

setor privado.  

 

Os trabalhadores sabem hoje que podem contar com as 

empresas e com o Estado para uma trajetória sustentada 

de valorização dos seus salários. E as empresas sabem que 

podem contar com os seus trabalhadores e o Estado para 

crescerem, inovarem e investirem. Isto é da maior 

importância. 

 

O aumento dos rendimentos faz-se em primeira linha pelo 

aumento dos salários. Mas também se faz através de 

políticas públicas que poupam dinheiro às pessoas.  

 



 
 
 
 

11 

É isso que o Governo faz, por exemplo, ao congelar os 

preços dos passes para os transportes públicos e ao limitar 

a subida de rendas e das contas de energia. 

 

Mas não são só os salários que sobem. Em 2023, as famílias 

podem também contar com menos impostos. 

 

O IRS desce de forma transversal, beneficiando mais de 

dois milhões de agregados.  

 

O mínimo de existência é reformulado para garantir a 

progressividade do imposto e a redução da taxa média de 

IRS para quem ganhe até 1000 euros por mês.  

 

As retenções na fonte em sede de IRS são revistas, 

garantindo-se que a um aumento de salário bruto 

corresponderá sempre um aumento líquido no próprio 

mês. 

 

Senhoras e senhores deputados, 
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Também os pensionistas sabem que são uma prioridade 

para o Governo.  

 

Depois de terem recebido um apoio extraordinário 

correspondente a metade da sua pensão ainda em 

outubro deste ano, no momento em que ele era mais 

necessário, verão a sua pensão aumentada a partir de 

janeiro. 

 

Em 2023, haverá uma atualização superior a 4,3% para o 

escalão que agrega mais de 80% das pensões e, tendo em 

consideração este aumento e o complemento excecional 

pago aos pensionistas em outubro de 2022, garante-se que 

os pensionistas não perdem poder de compra no próximo 

ano.  

 

No seu exercício de escolhas, o Governo procurou também 

reforçar a aposta já feita em anos anteriores na proteção 

do rendimento dos jovens e das famílias com filhos. 
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Através do reforço do IRS Jovem, os jovens entre os 18 e 

os 24 anos (ou 30 anos no caso dos doutorados) vão poder 

beneficiar de uma maior isenção de tributação aplicável 

aos seus rendimentos. 

 

As famílias com filhos verão o abono de família reforçado 

no próximo ano. 

 

Senhoras e senhores deputados, 

 

Também as empresas sabem que podem contar com o 

Governo.  

 

Nas opções tomadas, o Orçamento do Estado para 2023 

promove o investimento e apoia as empresas a responder 

ao aumento dos preços dos combustíveis e de outras 

matérias-primas, mitigando os efeitos negativos nos seus 

orçamentos.  

 

Com o objetivo de promover a confiança e a resiliência 

necessárias para prosseguir a recuperação económica e 
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social do país, será implementado em 2023 um conjunto 

de medidas muito relevantes para o tecido empresarial 

português. 

 

São disso exemplo a majoração em 20% em sede de IRC 

dos gastos de energia; o incentivo à capitalização das 

empresas; a simplificação do regime de reporte de 

prejuízos fiscais; e o alargamento da taxa reduzida 

aplicável a pequenas e médias empresas.  

 

Senhoras e senhores deputados, 

 

O exercício de escolhas do Governo é feito a partir de uma 

política orçamental responsável, que é alcançada pela 

progressiva redução da dívida pública através de opções 

conscientes e ponderadas, de ganhos de eficiência na 

despesa e da introdução de princípios de sustentabilidade. 

 

Terminaremos o próximo ano com um défice público para 

0,9% do PIB, um saldo primário positivo na ordem dos 
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1,6%, e uma redução da dívida pública para 110,8% do PIB, 

regressando a valores pré-troika.  

 

A redução da dívida pública é uma conquista coletiva e um 

objetivo estratégico de enorme importância, permitindo 

retirar o nosso país do pódio dos países mais endividados 

da União Europeia.  

 

Esta é a melhor forma de defendermos a nossa economia 

e de assegurarmos margem de manobra para o futuro, 

caso surjam necessidades adicionais.  

 

Sublinho ainda que atingiremos estes objetivos com uma 

política orçamental neutra, num contexto de crescimento 

económico positivo, através de uma gestão equilibrada 

das contas públicas que procura evitar que despesas 

conjunturais se transformem em crescimentos 

permanentes da despesa que iriam reduzir a margem de 

manobra para a resposta a choques futuros e para 

investimento em áreas setoriais prioritárias. 
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Senhoras e senhores deputados, 

 

A política de contas certas não se mede apenas pelas 

metas orçamentais alcançadas a cada ano. Mede-se 

também – e sobretudo – pela forma como elas são 

alcançadas. 

 

Em 2023, prosseguirá o trabalho contínuo que tem sido 

desenvolvido quanto ao exercício de revisão da despesa. 

 

Alem disso, no próximo ano, será dado um primeiro passo 

em matéria de orçamentação verde, tendo sido 

identificada a dotação orçamental consolidada a 

disponibilizar para a execução da política climática nos 

vários programas orçamentais. Estão em causa 2 520 

milhões de euros de dotações orçamentais com impacto 

positivo na transição climática, sinalizando de forma clara 

esta prioridade do governo e do país. 
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Sublinho ainda o ajustamento das dotações orçamentais 

que será feito em 2023 no sentido de as alinhar com as 

necessidades. 

 

Por último, a orçamento reforça de forma muito 

significativa os orçamentos dos principais setores da 

Administração Central, tendo em conta os dados da 

execução dos seus orçamentos nos últimos anos, o que 

terá um impacto muito positivo na gestão e no 

funcionamento desses serviços. 

 

Senhoras e senhores deputados, 

 

Termino como comecei: governar é um exercício 

permanente de fazer escolhas e as escolhas do Governo 

para 2023 são ponderadas e procuram equilibrar as várias 

necessidades e exigências que temos pela frente.  

 

A opção tomada não foi a do caminho da austeridade ou 

dos cortes como assistimos no passado; a opção tomada 
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foi a da proteção e reforço dos rendimentos ao garantir 

quatro anos de aumentos salariais. 

 

A opção tomada não foi a do relaxamento por estarmos 

longe das linhas vermelhas do défice traçadas pela 

Comissão Europeia; a opção tomada foi a da prudência e 

da responsabilidade, ao traçar objetivos ambiciosos, mas 

realistas e sustentados em matéria de contas públicas. 

 

A opção tomada não foi desfocada nem centrada na gestão 

corrente; a opção tomada foi a de aumentar as 

prestações sociais ao atualizar o IAS à taxa de 8%, 

protegendo aqueles que dependem destas prestações 

para terem uma vida digna. 

 

Por todas estas razões, estou certo de que este é o 

Orçamento que melhor defende as pessoas e o tecido 

produtivo em Portugal. 

 

Muito obrigado. 


