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PARTE I — CONSIDERANDOS

1. Nota introdutéria

A Comissào de Orçamento e Finanças (COF) rometeu, nos tormos legais e regimentals

aplicáveis, a Comissão de Economia, Obras Püblicas, Planeamento e Habitaçäo a Conta

Goral do Estado (CGE) relativa ao ano do 2020, acompanhada pelos Pareceros do

Tribunal do contas (TC) e do Conselho EconOmico e social (CES), para quo esta so

pronuncie, elaborando urn parecer sabre as suas areas de competencia, que dovorá

ser incluido no rolatório final da COF sabre a CGE 2020.

Ao abrigo da alInoa d) do artigo 162 da Constituição da Repüblica Portuguesa, a CGE

dove ser apresontada ate ao dia 31 de dezernbro do ano subsequente, tendo a CGE

2020 dada entrada na Comissäo de Orçarnento e Finanças a 30 do junho do 2021.

A elaboração deste parecer implica a análise do documento da CGE2O2O, incidindo

exclusivamente sobre as matérias que cabem no ârnbito de cornpetência da Comissão

de Econornia, Obras Püblicas, Planeamento e Habitaçâo.

2. Contextomacroeconómico

Contexto internacional

A CGE2O2O coloca ern evidência a quebra na econamia sorn paralelo nas décadas mais
recentes, em termos de magnitude e sincronia, refletindo a impacto da pandemia de
COVID-19. Corn inicio na China no final do 2019, a epidemia do novo coronavirus
rapidamente so propagou a escala global durante as primeiros meses de 2020.
o surto pandérnico criou urna disrupção na economia mundial, caraterizada por efeitos
que se interligam e so amplificam tanto do lado da oferta quanta da procura. As
medidas de confinamento e contençäo tomadas par várias paises para controlar a
pandemia tevaram a suspensào ternporária da atividade do muitas ernpresas e a
perturbaçOes nas cadeias de produço, tal coma a quebras forçadas do ado da
procura, reflotindo-se no adiamenta de docisoos de consumo e de investirnento.
Neste contoxto, o P16 mundial registou uma roduçäo de 3,3%, em termos reals, apOs

uma decada do expansäa caraterizada par urn crescimento médio do 3,7%.

o comércio mundial do hens e serviços contralu-se mais do quo a atividado económica,

diminuindo abruptamonto, cerca do 9%, face ao ano transata.

Cam a objotivo do cantor as efeitas negativas das modidas do confinamonto sabre a
situaça financoira das famIlias, das empresas e do sistoma financoiro, hem coma do
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criar as condiçOes para uma mais rápida recuperaçäo econ6mica e social, forarn

implementadas, na generalidade dos paRes, várias medidas de politica,

norneadarnente monetária e orçarnentai.

A politica monetária caraterizou-se por uma orientação fortemente acomodatIcia, a

fim de garantir condiçoes de iiquidez mais favoráveis para o sisterna bancário,

assegurar a rnanutencão do fluxo de crédito a economia real e o financiamento a
economia. Para alern disso, diversos bancos centrais implernentararn medidas não

convencionais, corn vista a mitigar os efeitos económicos e financeiros da crise

económica e social provocada pela pandemia.

No que se refere a polItica orcamental, a generalidade dos Governos tornou medidas

de apoio aos sistemas de saOde, a liquidez das empresas e aDs rendirnentos das

farnIlias. Nos EUA, destaca-se o prograrna de polItica orçamental CARESAct que, entre

outras medidas, conternplou reduçOes fiscais, subsIdios de desemprego, proteçào

social, saüde, apoio a governos locais e estaduais, assistência internacional,

empréstirnos e garantias para pequenos negOcios e garantias as facilidades da Reserva

Federal. Na União Europeia CUE), as medidas nacionais foram complernentadas por

açöes concertadas a nfvel da União.

De entre as várias rnedidas adotadas pela UE destacam-se: (I) apoios ao ernprego e aos

trabalhadores, através do instrurnento SURE, que visa prestar apoio temporário para

atenuar as riscos de desemprego nurna situaçào de emergéncia na sequência do surto

de COVID-19; (ii) apoios a empresas, através de garantias a empréstirnos concedidos

pelo Sanco Europeu de Investimento, corn foco nas pequenas e médias empresas; (iii)

apoios ao financiarnento de cuidados de saüde, tratarnento e prevençao, relacionados

corn a doença COVID-19, através do Mecanisrno Europeu de Estabilidade, aos Estados

membros da area do euro; (iv) alteraçOes ao orçarnento da UE, norneadarnente para

contemplar despesa adicional relacionada corn a combate a doença COVID-19

(lancamento do piano de recuperaçào da Europa e reforço do instrurnento de apoio de

ernergência para financiar a estratégia de vacinaçäo contra a doença COVID-19); (v)

redireccionamento e maior flexibiiidade na utilizaçao dos fundos estruturais da UE; (vi)

flexibilidade na apiicaçäo das regras orçarnentais europeias (ativaçäo da ciáusula de

derrogaçào de ârnbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento) e das regras de

auxIlios estatais (criacao do quadro ternporário de auxiiios estatais no âmbito do qual

os Estados-mernbros podern apoiar financeiramente as empresas e as cidadàos que

enfrentem dificuldades devido as consequências económicas da pandernia de COViD

19); (vii) criaçäo de urn pIano de recuperaçäo para a Europa, a ser financiado

norneadarnente no ârnbito do instrurnento extraordinário de recuperaçäo Next

Generation EU e do Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2021-2027.

Os arnplos apoios püblicos concedidos, na generaiidade dos paises, a ernpresas e

farnIlias contribuiram para mitigar o aurnento do desernprego, nurn contexto de

contracão econórnica.
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Por seu turno, a taxa de inflaçäo perrnaneceu baixa nas economias avançadas,

acompanhada de urn recuo acentuado dos preços do petróleo, em contraste corn

algurna aceleração dos preços das matérias-primas näo energéticas, sobretudo em

hens alimentares.

Contexto nacional

No que concerne a econornia portuguesa, segundo a CGE 2020, em resultado da
pandemia de COVID-19, a economia portuguesa tarnbem conheceu a rnaior recessão
desde que ha registos, com urna dirninuiçäo,do P18 de 7,6%, em termos reais. Este
resultado terá sido rnitigado pelas medidas tomadas pelo Governo de apoio a
econornia e ao emprego, as empresas e as famIlias.
A contraçäo do PIB foi mais acentuada do que a verificada na rnédia dos palses da area
do euro (-6,6%), traduzindo-se numa interrupçäo na trajetOria de convergência que a
econornia nacional prosseguia ha quatro anos consecutivos (corn urn crescimento
rnédio anual de 2,7%, que compara corn 1,9% na area do euro). Apesar de significativa,
a queda do P18 português foi menor do que a verificada em outros palses europeus,
corn urn peso relevante do setor do turisrno, como Espanha (-11%), Italia (-8,9%) e
Grécia (-8,2%).
A reduçäo do PIBfoi mais expressiva face ao esperado, ern junho de 2020, qundo da

elaboraçâo do Orçarnento Suplementar para 2020, uma vez que a retoma antecipada

para a segunda rnetade do ano foi interrornpida pelo recrudescirnento dos contágios,

seguido do reforço de medidas de confinamento.
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Quadro 2— Prinuipais indicadores mac,oecondmicos

(mJh6n do o.nus)

2020

0(1010 I2019 1010 0(2020 I
I oI

(.

P1St Compoeeite.da Dapea (en fmnosrhj

P15 1.5 -1.6 1,9 -5,9

Coosunoprlvdo 2,6 -5.8 1.8 4,1

Cxjn,umu publico 0,7 0.4 0,6

Invetintnto(BCF) 5.4 -1.8 4,9 -12,2

LApoctJ4&?s d, btn, sarviçoi 3.9 18,6 3A -15.4

Inipo.taça.dehtnncnicv 4.7 ‘1,1.9 3,4 -11.4

&abIbucapaa.wiaç ,td do Pig ,p)

Procora Intetna 2.8 -4.6 2,1 -5,1

Procura&tcrnal..quida -0,3 -3.0 C)

Preço,ftarndevoriocSa, %)

.Deffjtur do P18 1,7 2,4 1$ 1,0

PC 0,2 0,1 1,4 -0,2

Mercadode trabalho

Crnpwgo (óIic,. dtcontj,. nscunJ.) 0,8 1,7 0,6 -3,4

Tjxa ii., bieinprt’I2u 1% L puiuIaçio jtia) &,6 6,8 6,3 9.6

P,odutvidJdL’apaIrrI1c, dotrabalho 1,7 -5,9 1,1 3.!

Sidad bancconemc c decspit (% do P/B)

Necenidsde. (-IfCspnidd (.-Ide finuncHjmntofjceao
01

exletior 0.5 0.3

Saldudj bjlança torrente 0.2 ‘1.1 -0.7 0.6

doqoaf Sj!dodab,.Lirçadebooseervçw. 0.4 2.0 0,2 0,7

S,,’doda baljnça da c,pII 0.8 1.2 1,2 1.0

Force: Ingitto Na’ naIdeEtattc; N1zt&-odas F-.rc;:

A elevada magnitude de alguns desvios entre os valores observados e as estimativas

do cenário macroeconOmico revelam a elevada incerteza gerada pela pandemia, o que

dificultou o exercicio de previsão.

Em reIaço a procura, a queda do PIB em 2020 resultou de contributos negativos quer

da procura interna (4,6 pp) quer da procura externa lIquida (-2,9 pp). A contração do

PIB real foi particularmente acentuada no segundo trimestre (-16,3%, em termos

homólogos), em resultado de uma reduçào de todas as componentes da despesa, com

predominancia da procura interna.

C consumo privado foi a componente cia prqcura interna que registou a major queda (-
5,8% em 2020, apás um crescimento de 2,6% em 2019). Esta evoluçäo refletiu o
comportamento das despesas de consumo das FamIlias em bens näo duradouros e

serviços, que passaram de um crescimento de 2,8% em 2019 para uma reduço de

5,8%. A componente de bens duradouros diminuiu 7,6% em 2020 (aumento de 1,7%

em 2019), verificando-se um decréscimo significativo da aquisiçäo de veIculos
automOveis.

6



IllillIll IIIII IIII.II

ASSEMBLEIA DA NEPUBLICA

Comissão de Economia, Obras PUblicas, Planeamento e Habitaçao

Em 2020, o consumo pOblico registou uma taxa de variaçäo de 0,4% em volume (0,7%
no ano anterior), verificando-se urn impacto negativo das rnedidas de confinamento,
em particular no segundo trimestre, devido a necessidade de os serviços pâblicos
estarem em regime de teletrabalho.
0 investimento (Formaço Bruta de Capital Fixo — FBCF) registou uma diminuição de
1,8% em terrnos reals, apOs urn crescirnento de 5,4% em 2019. A generalidade das
componentes registou uma reduço expressiva, corn destaque para o investimento em
equipamento de transporte, que diminuiu 27% (-1,7% em 2019), e para o investimento
em outras máquinas e equipamentos, que passou de um aumento de 4,3% em 2019
para uma contraçäo de 6,2%. 0 investimento em construção destacou-se por manter
uma evoluçào positiva em 2020, corn urn crescimento de 4,7%, ainda que inferior ao
do ano anterior (aumento de 7,2%).
As exportacöes totais registaram uma contraçäo de 18,6% em 2020, sendo a quebra

das exportacOes do turismo a principal responsável por esta evoluçào negativa (-10,6

pp). Em todos os trimestres, a exceção do segundo, em que a contração das

exportaçOes resultou maioritariamente da componente de hens, o turismo contribuiu

para mais de 70% da diminuiçäo das exportaçOes totais.

Em relaço ao mercado de trabaiho, a evoluço fol menos negativa face ao esperado,
tendo contribuIdo para este resultado o reforço e alargamento das medidas de apoio a
manutenção do emprego e dos rendimentos dos trabalhadores. Em 2020, a taxa de
desemprego cessou a trajetória acentuadamente decrescente que se vinha a registar
desde 2013, aumentando do mInimo de 6,5% cm agosto de 2019 (o valor mais baixo
desde 2003) para 6,9% da população ativa. Para o aumento pouco pronunciado da
taxa de desemprego, tendo em consideraçäo a quebra registada do P18, terão
contribuIdo as várias medidas tomadas pelo Governo, nomeadamente no que
concerne ao apoio a rnanutençäo do emprego, corn destaque para o layoff
simplificado, o apoio a retoma progressiva e o incentivo a normalizaçäo da atividade
empresarial.
0 emprego total também registou uma interrupção na tendência de crescimento

positivo que vinha registando desde 2013, tendo diminuIdo 1,9% em 2020, apäs urn

aumento de 1,2% no ano transato.

Apesar de o impacto no emprego total se tenha notado logo no primeiro trimestre, foi
no segundo € terceiro trimestres que se verificaram as quebras mais acentuadas (cerca
de -3,6% e -3,1% em terrnos homólogos, respetivamente). Verificou-se algurna
heterogeneidade na evoluçäo do emprego em termos setorials. 0 ténue crescimento
do emprego no primeiro trimestre deveu-se a diminuiçào conjunta do emprego nas
indOstrias transformadoras, na construçäo e na agricultura e outros setores primários,
tendo estas reduçôes sido compensadas, no entanto, por um crescimento dos serviços
(em menor intensidade àquela que 5€ foi verificando ao longo do ano 2019). No
segundo e terceiro trimestres, a reduçäo do emprego foi particularmente influenciada
pela forte contração no setor dos serviços (-3,9% € -3,3%, respetivamente) e nas
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indüstrias transformadoras (-4,1% e -3%, re5petivamente). Contrastando corn os
primeiros três rneses do ano, no ültirno trirnestre de 2020, o emprego no setor da

agricultura e outros prirnários registou urn aurnento (1%), enquanto a emprego nos
serviços continuou a diminuir, embora a urn ritmo menor (-1,6%).

Como consequência da queda mais acentuada do P18 do que do ernprego, verificou-se

urna dirninuiçäo significativa da produtividade aparente do trabalho (-5,9%). Após ter

crescido rnuito acirna da media da area do euro ern 2019 (1,7% versus 0,1%), esta

diminuiçäo foi ligeiramente rnais pronunciada do que no conjunto destes palses (-

5,2%).

Em terrnos de preços, em 2020, a taxa de inflaçao perrnaneceu baixa, tendo o Indice

de Preços no Consumidor (IPC) passado de uma variação de 0,3% em 2019 para uma

variação nula, refletindo em parte efeitos da pandemia. A dirninuição da taxa de

inflaçáo entre 2019 e 2020 foi influenciada pelo comportarnento da inflaçäo

subjacente e pela evoluçao negativa dos preços dos produtos energéticos, que

registararn variaçöes médias anuais de, respetivamente, 0% e -5% (0,5% e -1,8% em

2019). Os preços dos produtos alimentares näo transformados aurnentaram 4% em

2020, acima do verificado no ano anterior (0,9%).

Em 2020, e prosseguindo a tendéncia observada em anos anteriores, a crescirnento

media anual dos precos dos serviços foi superior ao dos bens. Corn efeito, em 2020, os

preços dos serviços aumentararn 0,7% (1,2% em 2019), enquanto a taxa de variação

media dos preços dos bens foi de -0,5% (-0,3% cm 2019).

Quadra 3 — Preços no corisumidor

(tarn do rnrçäo hons6 log a, en,

2010

Medida pelo Indice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC), a taxa de inflaçao

fixou-se em -0,1% (0,3% em 2019). Esta situaçäo de deflação nào se verificava em

2015 2019 2020 I 2015 +I N UI IV I II II

IPCtot 1,0 - 0.3 0.0 0,8 0,1 02 0,1 0,4 -0,1 0,0

Nan, - 0,5 0.2 OS 0,1 0,1 0.1 O,S 0,1 1,4 0,2

SarvIços I,? I,) 0,1 1,4 1,4 0,1, 1,4 I_I - 1.4 0,1

Ircwblxcnte a,’ os e,a 0,8 0,6 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

IHPC

Portugal 1.2 0,3 -0.1 0,8 0,1, 03 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4

Arcado euro 1,’ 1,2 0,3 1,4 1,4 1.0 1,0 1,1 0,1 0,0 0,3

krer1Ip 0,6 0,9 0,4 0.1 0,8 1,1 0.1 0.0 0.4 0,2 0,1

Forte: Inst,tL’toNac,onaI da Lflsa CIJtFAT
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Portugal desde 2014. Mantendo a tendência dos anos anteriores, a inflaçao em

Portugal permaneceu abaixo da observada na area do euro (0,3% em 2020).

Relativamente as contas externas, a capacidade de financiamento da economia

portuguesa face ao exterior permaneceu positiva em 2020, mas inferior a do ano

anterior. Esta evoluçao decorreu da deterioração da balança de bens e serviços, cujo

saldo foi negativo em 2020, contrariamente ao observado desde 2013, passando de

0,4% do PIB em 2019 para -2% do PIB. Para este resultado foi determinante a

significativa reduçäo das exportaçöes, particularmente das exportaçöes de turismo.

Quadro 4— Indicadores de comas eidernas

1011
S

41J

4F

41.I

4”

4.1

1.1

I S • w I

..t.Ø..al. ,,-, .,..,;:,,r,i.çIoo,t, Is1 4% 40.1 4 3.2 1.0 1$ .M

hI 01 ‘.3 .1’.) 1’ 3* CJ 1.3 4.1

3413 ‘.4 1,2 .)41 3.3

fle.,,tlrM, R40 1n04c201 ,,ol, LI 4.2 .13.1 1.s 1., 4.1 22 .3 1

4Ith,dI0-..,wn02flrfld0IWp’ - 0,3 0.4 3,0 I,) 2,1 4$ 5.1 01

l...l.Wt.(r)11.d...M*W..%daPSr 0.2 1,0 431 0,7 0,0 0.3 14 3,2

Nato: () (tdos uicrowac re4re.n- oc oter&na& no r.speth.tokn.a

Foote: fr.nto*o Noconol do Emtsta, Carts NK1’rTe7n

3. Análise setorial no âmbito das matérias conexas a 6! Comissâo

3.1 Economia (P003)

0 Programa Economia desenvolveu a sua poiltica orçamental em articulaçäo corn as

medidas preconizadas para a atividade econOmica e relacionadas com o financiarnento

e capitalizaçäo das empresas, inovaçäo e empreendedorismo, digitalizaçäo,

modernizaçäo e simplificaçao dos procedirnentos de interaçäo corn empresas e

cidadäos, bern como o reforço dos estImulos das poilticas alusivas ao comércio e

serviços, defesa dos direitos do consumidor e ao turismo.

Devido a pandemia Covid-19 e com o objetivo de conter os efeitos negativos sobre a
situaçäo financeira das familias, das empresas e do sistema financeiro, bem como criar
as condiçoes para uma mais rápida recuperaçäo, foram também implementadas num
curto espaco de tempo várias medidas e instrumentos de apoio as empresas,
salientando-se:

àIaçoho.ndcço. e’

20” 20

I N

40 ‘II,)

‘a..
--IT, :-N-. -I’0srj14u3’,f:

•01

43,.’

3M

I 4.0
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• A criaçäo de linhas de crédito corn garantia püblica, desenhadas corn o objetivo de
evitar a falência de empresas viáveis antes da pandemia, e a consequente destruiço
de capital e emprego, permitindo assirn uma recuperação mais sustentada;

• 0 Prograrna ADAPTAR PME e ADAPTAR Micro, que visararn apoiar as empresas no

• esforco de adaptaçäo da sua atividade ao contexto da doénça COVID-19, através do
• ajustamento de rnétodos de organizacão de trabaiho e de relacionamento corn os

• clientes/fornecedores face as novas condiçoes resultantes da pandemia;

• 0 Programa APDIAR — Sistema de Incentivos a Liquidez, estruturado nas rnedidas
APDIAR.PT e APOIAR RESTAuRAçA0, foi criado para auxiliar a tesouraria das micro e
pequenas empresas cula area de atuaçäo incide sobre setores particularmente
afetados pelas medidas de confinamento, de forma a assegurar e preservar a sua
liquidez no mercado e a continuidade da sua atividade econOmica.

Em terrnos de financiarnento e capitalizaçäo, destaca-se a criaçào do Banco Português

de Fornento, que resultou da integraçäo de diversas sociedades financeiras do
Programa, a saber: a IFD — Instituiço Financeira de Desenvolvimento, S.A., a PME
Investirnentos — Sociedade de Investimentos, 5.A. e a SPGM — Sociedade de
Investirnentos, S.A., através da incorporação das duas primeiras na ültima.

No ârnbito da Estratégia Nacional para a Digitalização da Econornia, prosseguiu-se cam
o Programa IndOstria 4.0 (i4.0), cam o objetivo de preparar e transformar digitalrnente
as pequenas e médias empresas (PME) e o tecido ernpresarial português para as
oportunidades de negócio no âmbito da quarta revolução industrial.

No domInio do Prograrna Interface, deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido cam

as centros de interface, de forma a fortalecer a interação entre as instituiçöes de
ensino superior e incubadoras de base tecnolOgica e as empresas.

Reforçou-se a aposta em programas coma o Startup Visa, Tech Visa, Startup Voucher,

integrados na Estratégia Nacional para o Empreendedorismo — Startup Portugal +,

que se foca na internacionalizaçäo, financiamento, consolidaçäo do ecossisterna
português e aurnento da escala das startups portuguesas.

Relativamente ao comércio e serviços, prosseguiu-se, designadamente, corn o projeto
referente ao Mapa do Comércio, Serviços e Restauraço, que visa desenvolver e
disponibilizar uma plataforma tecnológica que suporta uma base de dados
georreferenciada online de estabelecirnentos destas areas econOmicas, e corn o
processo de sensibilizaçao dos operadores econOrnicos para a necessidade de
transforrnação digital dos setores do cornércio e serviços, para o qual concorrem
iniciativas corno o Programa Comércio Digital.

10
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A defesa dos direitos do consumidor manteve-se também como objetivo estratégico

em 2020, a par da modernização e simplificação do contexto em que estes são

exercidos.

Quadro 141 — P003 — Economia: despesa por dassificaço económica

(,nJhS.3 do aro,)
oao.d9. :099 a.9 — 9010

O”fl
Ia. • bt

. 0,I tao I,., 109,9 591.5

p.t..ooatt..oaI 39,4 ?L IU.S 14,0 91,3

.h*ç1, I.s • Im1j 13.’ 53,7 001.9 ‘.9 19.2 ILl

Ijot I 0,4’,, .,00I.W’, - 9* It 3,9 9* 0’ 04

9SbI0.IIdId’lnb0jk3ç*fl30Pw 10 9.9 9* 0,0

- . — C0,,n 12_I 9 339.1 214 342.2 0292

as.00.. 91101114 slit 0olo1 112 .43 21.9 fl_I £34

341.159. 9* 10.1 10,1 9* 101 10.1

5fl0051t11112-10901tJ;111 91 142 9.5 0 0 0,0

t4,1,.’fl9a..oL:,’.42.; 04 23,1 20.2 21 010 1J

Doeds119 13 lflt.* 1119,1 9.? .29.3 139,1

M,o2, dtllo dt I’ 05,1 2 0,1 21 9.0 9,4

01,2901 LopItli 1,4 339.5 341,3 I 1 1121 VA4

d..qo.’.- I.,lo.-lo.tiI.adn P0 1,4 02.3 9.1 IL’

M0.’,1fl..9.I,1 9.9 I 9;1 0’ILI CS 441,1 495.4

S.1q01 lI:I10l3.-1fl0111934991140 115 0 192,9 IA 43,1

rnI..oII,oot— , 0 I.t.t 31,0 9.5 9.3 ‘A

a4bN3.I0:I,I,..i.010t*4.lS1P0
- 0 1,0 9,1 III

.0239 Iklflll 0104p521 0.0 9.’ 0.0 1.5 4,1 4.1

IAEK •0 1 2411,1 79.9 911.3 191,1

0001*VA *4,5 dLI 191,5 ‘4,9 429.9 419,5

C.oq4..wadlbt 4II 309.1 110,1

Fortt. DreçZo’GeraI do Orçroent

A despesa total consolidada do Programa ascendeu a 895,1 milhoes de euros, a que
corresponde a uma taxa de execução de 35,9% face ao orçamento corrigido.

A despesa efetiva consolidada atingiu 489,3 milhöes de euros, a que corresporide uma
taxa de execução de 69,2% do orçamento corrigido.

Em termos de análise de estrutura, verifica-se que as despesas correntes e de capital
representam 35,6% e 64,4%, respetivarnente, cia despesa total consolidada.

Na despesa corrente, destacam-se as transferências correntes que apresentam um
valor de 127,9 milhOes de euros e tern um peso de 14,3% no total da despesa,
seguindo-se as despesas com pessoal (97,9 milhOes de euros) e a aquisiçäo de bens e
serviços (68,6 milhOes de euros), corn um peso de 10,9% e 7,7%, respetivamente.

Relativamente as Transferências Correntes, evidenciase o financiarnento da Web
Summit, da Agência para a Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP EPE),
do Programa ESA (Agenda Espacial Europeia) e o pagarnento de bolsas Startup
voucher. Salientam-se ainda as seguintes transferências:

*
-11
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• Devolução, por parte do Fundo de Contragarantia Mótuo a unidade de
tesouraria do Estado, dos rendimentos de depOsitos a prazo, depósitos a
ordern e dos cupOes das obrigaçOes do tesouro;

• Pagamento de bolsas no âmbito da iniciativa Capacitar, pagarnento da
remuneraçäo dos mediadores de recuperação de empresas, bern como o
pagarnento de quotas e de outras cornparticipaçöes;

• Transferências para Federaçoes, ligas e clubes, ao abrigo do Regime Juridico

dos Jogos e Apostas Online;

• Transferências para Entidades Regionais de Turismo (no âmbito das verbas
recebidas a titulo de IVA) e para as Agendas Regionais de Prornoçäo TurIstica

(no ârnbito da Promoção TurIstica Regional);

• Transferências no ñmbito das verbas consignadas do Jogo.

0 grupo referente a Aquisiçào de Bens e Serviços apresenta as despesas realizadas,
designadamente, corn a campanha de promoço turIstica internacional efetuada pelo

Turismo de Portugal, P e corn os custos no ârnbito da forrnaço ministrada nas Escolas

de Hotelaria e Turisrno,

As despesas corn Subsidios traduzern essencialmente as operaçöes de financiarnento

do Fundo de lnovaçào, Tecnologia e Economia Circular (FITEC), no ârnbito do apoio a
polIticas de valorizaçáo do conhecirnento cientifico e tecnolãgico e sua transformaço

em inovação, no sentido de estirnular a cooperação entre instituiçöes de ensino

superior, centros de interface tecnolOgico (CIT) e o tecido empresarial e de capacitaço
para urn uso mais eficiente dos recursos.

No âmbito da despesa de capital destacarn-se os Ativos Financeiros corn urn peso de

44,5% no total da despesa consolidada, sendo o IAPMEI — Agéncia para a

Cornpetitividade e lnovaçäo, l.P. a entidade que mais contribui para esta situação, logo

seguido do Turisrno de Portugal, l.P.

As transferéncias de capital respeitarn a despesas financiadas por receitas prOprias,

correspondentes a transferência para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, ao
pagarnento de incentivos no ârnbito dos Programas Comércio Investe, Valorizar,

REPOR e ADAPTAR, assirn como as transferências no ârnbito das verbas do consignadas

do Jogo e o pagamento dos prérnios de realizaçao.

A despesa nào efetiva consolidada (ativos e passivos financeiros) totalizou o rnontante

de 405,8 rnilhOes de euros, a que corresponde urna taxa de execucão de 22,7% face ao
respetivo orçamento corrigido.

12
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A execuçäo dos Ativos Financeiros atingiu 398 rnilhOes de euros, tendo sido executada
pelo IAPMEI (141,1 milhOes de euros), pelo TP (117,4 milhoes de euros), assim como
pelo Fundo de Contragarantia MUtua (57,7 milhoes de euros). Evidencia-se, neste
agregado, o pagamento de incentivos no ârnbito do PT2020, a Linha de Apoio as Micro
e Pequenas Empresas do Turismo (COVID-19) e a Linha de Apoio a Qualificaçao da
Oferta.

Os Passivos Financeiros, corn urna execuçäo de 7,8 milhoes de euros, correspondern
essencialmente ao pagarnento de contragarantias executadas pelas sociedades de
garantia mUtua, no ámbito do Fundo de Contragarantia Mütuo, entidade financeira
responsável por assegurar a solvabilidade e grande parte da liquidez do Sistema
Português de Garantia Mütua.
o Prograrna registou urn rnaior volurne da despesa financiada por Receitas Próprias,
corn uma execuçäo de 565,6 rnilhOes de euros, representando 63,2% do total da
despe5a. Seguern-se a execuço dos Fundos Europeus, corn 249,8 milhöes de euros,
representando 27,9% do total da despesa, justificada principalmente pela concessão
de incentivos e apoios reembolsáveis a ernpresas no âmbito do FEDER. Em arnbos os
casos os SEA assurnern rnaior relevância.

Quadro 142— P003 — Econoniia: despesa pot medidas do Programa

(nith8es d. owes)

4dIfl

T - cCI3. T’.t)- ‘0 -3S U 2

c4ACI2t t&O. IUJJC 3fl3 ‘Ul S

4L4e&rUl,_AuI.t-;ASM3.A . 0

Qt STl*S U.14t4L at.t_A - l.1JISM- •Uc eIrL,.4Ls-. 24I •I,. I

ot ‘34&s - ,.1t4-: eU,,,Iii no it

GC. IUIJIA’4A LALrJ!XU.2 -sft&r. ,.AA:-l - -‘-us 4aL’.c1çu* fliA 00
so. m*fl%A I A14r) aLi.nI, :i- A-. L !;:..a zin’1€. 00 0.0

.-Ø4- I, 0.? 0.’
-Se - ‘!&(- IT-L - M’,z,’, 12545CL Utcfl 040

t 1244k •.t2Xi ‘flu.;AIJ 4s1TIs%Ac ;tTl04T*1r(TO 44 42 54

,R--t.:flj514k 042 54

nA TOTAL OC0OOflW* lola.?

tA TOTALca
‘

ns ama Wa 2

I.

A*c.n, TaT!

‘ F’ I IA

Footc:DiocoGnldoOtca’Ttn5o

0 orçarnento da despesa do Programa encontra se desagregado por 11 medidas 0
montante rnais expressivo refere-se a rnedida ((065 — Dutras funçOe5 econórnicas —

Diversas näo especificadas, que atingiu O5 513,7 rnilhoes de euros (total não
consolidado), ou seja, 51,1% do total executado. Nesta rnedida, as entidades corn
rnaior intervençäo foram 0 IAPMEI e o Fundo de Contragarantia Mütuo, corn 57,3% e
18,8%, respetivarnente.

Segue-se a medida 086 — Cornércio e Turismo — Imposto Especial de Jogo, da
responsabilidade do Turismo de Portugal, P., corn o montante de 164 milhoes de
euros, o que corresponde a 16,3% do total executado.
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A medida 062 — Comércio e Turismo— Turismo reflete a execuçäo da despesa no

âmbito da atividade turIstica, no montante total de 158,5 milhOes de euros (valores

nào consolidados), da responsabilidade do Turismo de Portugal, do Fundo de Apoio ao

Cinema e 20 Turismo, da ENATUR e das Entidades Regionais de Turismo.

Destaque ainda para as medidas 095/096 — Contingéncia COVID-19, no valor total de

98,5 milhôes de euros, destinados as despesas diretamente decorrentes no domInio da

prevençäo, contençäo, mitigaco e tratamento da infeçáo epidemiologica, assirn como

as despesas indiretamente decorrentes dos constrangimentos causados pela

pandemia, relacionadas corn a reposição da normalidade administrativa do

funcionamento das instituiçöes. -

Quadro 143— P003 — Econo.nia, receEta p0, tipo

(ilthôosd..M’os)

I I prtvIo iwceitacobradal 0,çr.cnto I
lipode rcceIt • I I

Iniclal con,Id Iiquid InlcI (%cxcc)1

Ri,ctla,. Irrpo,.to 31.3 31.3 13.9 719%

Recn,ta, PrOprj,. 1 529,6 2 /69.3 1 166.1 102,1%

I-undo turope 808.0 824.1 109.4 38,3%

I,.,n’.i. nuln,.bitod.r, A9 449 6,4 19.9 91,0%

total, 2514,! 3673,0 1041.3

Fontc: Dreço—Gera do 0rçameno

Quadro 144 — P003 — Economia: receita por classificacâo econénhica

(m.ThSos do .t,ro:)

• cci?, % Execisçlo

prnvi,.o ritiaI
P,ev,,.li,

Cobrada bre S pcevi,.4o
Deigriaç1o Corigida

liquid,, corrigi,h

Cl) [2) (3) 14N31/121

Receita Corrente 333,4 373,9 325,2 870%

02 Impo,to,. indiretot 179,7 188,2 179.2 95,2%

04 Iju,,.. ,rutaseoutra, penafIdjde -
22.6 13.2 16.4 1241%

05 Rendin’c,.Io, d propriedadt 19,0 21,4 15,9 12,7%

0&TrJn,krentir, corren?es 101.1 94.3 71.0 81.7%

01-V.nd,n de btrn erviço correiitc. 51.0 88.0 31.5 65,5%

08 Out,.,,. recvltj,.cor,t,ntt,. 9.8 8,3 5,3 63,4%

Recelta de Capiti,I 2 125,3 2 130,9 532.5 25,0%

09”dcnd,,,. de it’,, die i,,ve,tl,ner’to 2,1 2.1 0,0 0.3%

10-Ttar,,. krência,. dee capItal 407,0 804.6 207.4 51,3%

11-Alivosfl,,jncejro, 483.1 473,4 172,7 36,5%

l2-Pa,.,.ivo,. linanceiro,. , 1 233,5 1 233,1 134,7 10,9%

13 0i,,,. recelta, decapital 0.0 - 17,7 17.1 100,0%

1S-Repqniçar n5o ,batida no, p.,gJinentos 5,5 10,3 10,2 99,4%

16 Sdldo dc erèrc., anterior 157.9 1 113,4 101,3%

ToLM GenI 2 514.1 3 673,0 2 041,2 55,6%

TotaldaRcceitaEfeIiw 7fl,i 808.6 560,6 69.1%

For.:. Dreço’Gn’ do ç,m.nto
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A receita cobrada lIquida do Programa situou-se em 2041,3 milhOes de euros (valores
näo consolidados), o que representa 55,6% face a previsão corrigida (3673 milhoes de
euros) e 81,2% face a previsäo inicial (2514,7 milhOes de euros).

0 Programa registou em receitas de impostos não consolidadas uma taxa de execuçâo

de 99,7% face a previsão inicial.

Do total da receita cobrada efetiva, no valor de 560,6 milhoes de euros, 325,2 milhoes
de euros (58%) correspondem a Receita Corrente, 225,2 milhöes de euros (40,2%) a
Receita de Capital efetiva e 10,2 milhOes de euros a ReposiçOes Não Abatidas nos
Pagamentos (1,8%).

Da receita cobrada (valores nào consolidados) as Receitas PrOprias apresentaram uma
execução de 1666,1 milhOes de euros, correspondendo a 102,2% da previsäo inicial.
Neste contexto as Saldos de Gerência, no montante de 1147,6 milhoes de euros, e os
Impostos Indiretos, no montante de 179,2 milhoes de euros, foram as componentes
com maior impacto.

A evoluço da receita face a previsào inicial, excluindo as saldos de gerência, decorre

essencialmente da componente de fundos europeus nas Transferências de Capital

(207,4 milhöes de euros) e dos Impostos Indiretos (179,2 milhöes de euros) e deveu-se

sobretudo a Agência para a Competitividade e lnovaçäo (IAPMEI), cuja misso assenta

na promoçäo da competitividade e do crescimento empresarial (157,5 milhöes de

euros), e ao contributo do Turismo de Portugal, l.P., através da receita cobrada no

âmbito do Imposto Especial de logo (178,4 milhOes de euros), respetivamente.

Em relação aos recursos humanos afetos ao Pr.ograma registaram, em 2020, uma
evolução no sentido crescente face ao perIodo anterior, tanto nos encargos (97,9
milhoes de euros) quanta no nümero de trabalhadores, que passou de 2586 em 2019
para 2664 em 2020.

Em termos de distribuiçäo dos efetivos por organismo, destacam-se, pela sua maior
expressäo quantitativa, as entidades que dispOem de maior percentagem dos recursos
humanos (dados obtidos junto da DGAEP):
• 0 Turismo de Portugal, IP, com 677 efetivos, que aumentou 37 comparativamente a
2019;

• A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com 483 efetivos, que
aumentou nove comparativamente a 2019;

• 0 IAPMEI, com 338 efetivos, que aumentou sete comparativamente a 2019.

j ‘I
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Relativarnente aos resultados obtidos, o Prograrna contou corn urn pksfond de receitas

de impostos no valor de 79,7 rnilhoes de euros.

De acordo corn as polIticas implementadas, destacarn-se os seguintes resultados:

• 0 Banco Português de Fornento constituiu-se como urna instituição financeira de

apoio a econornia nacional, corn o propésito de conferir capacidade financeira e

acelerar as várias fontes de financiarnento existentes, dedicadas a investir em projetos

sustentáveis, de neutralidade carbOnica e de econornia circular;

• Foram disponibilizados diversos Incentivos as empresas, corn urn valor aprovado de
cerca de 740 milhoes de euros e pagamentos de 480 milhOes de euros;

• Corn a aprovação dos Incentivos COVID, no valor de 460 rnilhoes de euros, foram

apoiadas mais de 30 rnil ernpresas e pagos aproxirnadarnente 230 milhöes de euros

(salienta-se neste ârnbito 0 Prograrna ADAPTAR);

• 0 crédito as ernpresas corn apoio pUblico ascendeu a mais de 8500 rnilhOes de euros,

tendo sido apoiadas aproxirnadamente 59 rnil ernpresas, o que corresponde a cerca de

700 rnil ernpregos;

• 0 Prograrna Startup Voucher apoiou rnáis de 350 projetos, a que assinala a grande
procura por parte de jovens empreendedores pelo prograrna de apoio ao arranque e

desenvolvimento de grandes ideias de negácio. Foram efetuadas rnais de 850

contratacOes ao abrigo do Programa Tech Visa, que tern como objetivo garantir que

quadros altarnente qualificados, estrangeiros a União Europeia, possarn aceder aos
empregos criados pelas ernpresas portuguesas de forrna sirnplificada;

• A Certificaçao PME foi atribuida a rnais de 200 rnil ernpresas, sendo que

relativamente a ediçäo PME Uder 2020, forarn reconhecidas 9600 empresas corn

elevados padröes cornpetitivos. Este universo ernpresarial aumentou
substancialrnente face a 2019, verificando-se urn acréscimo de mais de 1300

enipresas;

• Procedeu-se a abertura de concurso para reconhecimento dos Polos de lnovaçäo

Digital e de Acesso a Rede Europeia, tendo presente as prioridades definidas no Piano

de Açäo para a Transiçäo Digital;

• Preparou-se ainda o Regime JurIdico das Contraordenaçöes Econórnicas, corn a

objetivo de garantir maior segurança jurIdica e uniformizar e consolidar o regime

contraordenacional aplicável em matéria de acesso e exercIcio de atividades

económicas.

No ámbito cia atividade turIstica, refira-se que o desempenho do Turismo de Portugal

foi profundarnente rnarcado pela pandernia da doença COVID-19 e pela resposta dada

a este respe[to através de urn conjunto variado de polIticas püblicas. Essa resposta

ocorreu ao nIvel do apoio financeiro direto (e indireto) as empresas, norneadamente
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por via da mba de apoio as micro e pequenas empresas do turismo, do Programa
Adaptar, do Programa Apoiar e de outros instrumentos disponibilizados por entidades
relacionadas (como a TF — Turismo Fundos, SGOIC, S.Aj.

Efetuaram-se também programas de formaçao e capacitaçäo (Programa Clean & Safe;

Programa BEST, Academia Digital) e campanhas de promoçäo de Portugal (<Can’TSkip

Hope, <<Can’t Skip Openning>>, <<Read Portu gab>, <<Can’t Skip Tomorrow), sempre

numa lOgica de preservação da capacidade produtiva das empresas do turismo, de

preservação do emprego e de preparaço (das empresas e do pa(s) para o processo de

retoma.

3.2 Ambiente e Açâo Climática (P017)

A missão do Ministério do Ambiente e da Açào Climática, em 2020, consistiu em

<<formular, conduzir, executar e avaliar as politicas do ambiente, ordenamento do

território, cidades, transportes urbanos, suburbanos e rodoviários de passageiros,

mobilidade, alteraçoes climáticas, clima, conservaçäo da natureza, energia e geologia,

numa perspetiva de desenvolvimento sustentável € de coesão social e territorial)).

Assim, no âmbito deste Programa Ambiente as matérias da competência da 6

Comissão dizem respeito aos transportes e mobilidade urbana, pelo que se destacam

se as seguintes elementos relativos acs ativos e passivos financeiros:

Quadra ISO — P017 — Arubiente e Acão Clirnátka, atWos e paccivác

(miIhöes de euros)

fl I ACfl

ENTIOADE REGULADORA0o55ERvç05 ENERGETICOS. P. 8 477 925 8 477 925

FLJNDO PAMASUSTENTM1LIDADES4S1tMCA DOSUOR ENERGET1I 7 390 000 0

METRO DO PORtOCONSULTOREA 59 175 52 174

Atiwns Iinanceiros METR000PORTO. 5k 598 741 469 567

METROPOLITANODELISBOA.EPE 0 0

TMNSTtJO -TRANSPORTESTEJO, 5k 2873433 1 000000

TOTAL 19399274 99996

- METRO PORTO. 5.4 767 696 897 43 399 691

Passivo. METROPOLITANODE LISSOA. EPE 216514 597 216514597

Financeiros VIANAPOI.IS — 547340 - 547340

• TUTAL 984758834 260461628

Tot Ativos/ Pasvos 1 004 158 108 270461 295

NoI Inclui .tivos € p€ssivos.

Foote: DWecio-&ral do Orçamento

Relativamente aos ativos e passivos financeiros, destacam-se as valores registados em
passivos financeiros pela Metro do Porto, S.A., associados a amortizaçäo de 2,5
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milhoes de euros de financiamento na banca comercial (Santander) e de amortizaçöes

de 40,9 milhoes de euros de finanElamento no Banco Europeu de Investimento (BEI),

totalizando 43,4 milhoes de euros.

Pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E., associados aos passivos, estão amortizaçöes de

216,5 milhoes de euros de empréstimos bancários. [ste valor é relativo a amortizaçäo

de capital e reflete o cumprimento das obrigaçOes contratuais dos financiamentos do

Banco Europeu de Investimento, destacando-se a amortizacão total, no final do
periodo, do empréstimo BEI V-A, no valor de 150 milhöes de euros.

Quadro 182 — P017 — Ambiente e Açào Cliniática: despesa por medidas do Programa

(mimBes de euros)

Orqam.nto kulLirad. 2020
tad.. OFA•

— Curr0Ido dt 2d26
E5.J9G dl 3020

ruu

Qn 94060T.%cAO EG COJT22 - Afl9Eu2wAçAOE.G{AJFIMflAcAO S_I SM

030 I.kBTAçAO E3 cO]S2’TiCQ 4kFWTO 12TD 5.3 3. 0,1

032 E31 flD onccAc 9A9€en S cct12?AO 553 10.’ 39

043A0CttTh0. c324A. 2t. CAç, -:S.3 07.3 031.1 9.6

040 IDJ2IRA Eesak - A09t.tlfl9çAO F .zousLesrncAo 3026 3629 0!A

p47- €aomdkEeioA. SE0çA0 7.4 VA VA

0! I - raflw.k F B4G.& - 22’L€L1tW. aWThrtAr€ F CU7k3 F0T FE G4% I ‘6.9 IS

030- WAN:P2rED F oarucAç- wAN:prrE2 ‘CWAR I 5932 M’S 39,!

Dr - RkND9T02 F ThAICPD€T02 30TLCD F5.L:C ‘II 500

203 - aTRO: SJQDC c9.:! A2.W’neTR.çAr, V c-aA!.anç&O 9fl t 201.0 302

000 OJTRt ONCLCA2 -
1 0 ‘AD CAt 3: I.;

C04-2I.* 2_ Ii

209 22 i330’ D2. 02219. Ft. B.K3sO CCNTOD cfl3AMD E’R0TkP.fl3 I € ‘.1 2. I

994- 22’uTh34.k D):02l9-k%MnNCMLoA C! 0.6 02

FE!PaA TOTAL MOO CC€SVO6-Ifl 3307 F 2 3513

FZPaA TOTAL CCSfl4OAOA 3029 3 I

IPUA 8F1wa 003d.aIoana 2 0_27.I I

Fri ,IVrt,-i2 -

Also. Fr.arceno 1€! 3.0

POll’,, Fr,.I:nQ: fli 0 263.5 -

Finra fliraSn-(3au-ul do tfrranmnrn -

No MAAC, em termos da estrutura face a execuço (despesa total näo consolidada),

destacam-se as medidas de Transportes Ferroviários (Metropolitano de Lisboa e Metro

do Porto), com 35,8%.

Nos eixos estratégicos, referenda ao Eixo 3— Transportes e mobilidade Urbana

Medidas de atuaçäo:
• Programa de Apoio a Reduçäo do Tarifário dos Transportes Püblicos — PART;

• Programa de Apoio a Densificaçäo e Reforço da Oferta de Transporte Püblica —

(PROTransP);

• Continuacão do investimento em autocarros <dimposx;

• Continuacäo da implementação da Estratégia de Descarbonizaçäo da Frota

AutomOvel do Estado;
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• Abertura do mercado de carregarnento de velculos elétricos;

• Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclâvel 2020-2030 (ENMAC).

Eel dada continuidade ao Programa de Apoio a Reduçäo Tarifaria dos Transportes
POblicos (PART), consolidando e introduzindo mudanças profundas na atraçào de
passageiros para o transporte póblico, que permitiu apoiar as autoridades de
transportes, corn uma verba anual do Orçarnento do Estado de 138,6 rniihoes de
euros, o que Ihes perrnitiu operar urn criterioso ajustamento tarifário e da oferta.
Complementarmente, foi criado o Programa de Apoio a Densificaçäo e Reforço da
Oferta de Transporte POblico (PROTransP) que perrnitiu apoiar as autoridades de
transportes interrnunicipais, corn urna verba de 15 milhöes de euros, destinada ao
reforço e aumento da oferta de transportes pübiicos coletivos, privilegiando as zonas
onde a penetração destes rnodos de transportes é rnais reduzida e onde o potencial de
ganhos de procura ao automOvel é superior, contribuindo assirn para a prornoçao do
transporte püblico coletivo, indução de padröes de rnobilidade rnais sustentáveis e
descarbonizaçào da rnobilidade.

Corn vista a atingir-se a rneta de reduço das emissöes do setor em 40% ate 2030, é

fundamental a aposta nurn transporte püblico acessIvel e de qualidade, bern corno na

generalizaçäo dos veIculos elétricos e na prornoçäo da mobilidade partllhada e ativa,

como o uso da bicicleta.

3 3 lnfraestruturas e Habitaçâo (P018)

“ 0 Prograrna e cornposto pela tutela das lnfraestruturas e Habitação e pela tutela das

Comunicaçoes, sendo a Secretaria Geral da Presidéncia do Conselho de Ministros

(SGPCM) a respetiva Entidade Coordenadora (EC)

De acordo corn a CGE2O2O, o ârnbito de intervenção deste Prograrna traduziu-se na
continuaçäo do esforço de dinarnizaçäo e implernentaçäo de politicas de promoçâo e
reforço da cornpetitividade da econornia portuguesa e do desenvolvirnento
sustentávei, apostas estratégicas da polItica de desenvolvimento nacional e pHares da
convergência europeia, que consubstanciam as opçOes polIticas tomadas ao longo dos
Oltirnos anos.

No dominio das infraestruturas, procurou-se manter a prioridade dos investirnentos na
ferrovia, previstos no Piano ((Ferrovia 2020>>, corn o objetivo de prornover o reforço da
coesäo territorial através de uma melhor conetividade interna e internacional,
possibilitando melhorar a competitividade da economia e a rnobilidade das
populaçOes, assim como promover a induço do investirnento e a criaçäo de ernprego.
Pretendeu-se, portanto, reforçar o papel da ferrovia no transporte de passageiros e
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mercadorias e a articulaçäo dos diferentes modos de transporte, nurna Iogica de
compiementaridade, capitalizando impactos positivos na sociedade, na economia e no
ambient e.

A politica de habitação surge durante a Ultima legislatura corn a aprovacão da Nova
Geraçäo de PolIticas de Habitaçào, centrada näo apenas nas situaçöes de major
carência, mas tambérn na garantia do acesso a habitaçäo para todos, na promoção de
urn major djnarnismo e equilIbrio do mercado de arrendarnento e na introduçäo de
estIrnulos efetivos a reabilitaçào do edificado e das zonas urbanas.

Corn urn orçarnento corrigido (excluindo ativos e passivos financeiros) de 3705,4
rnilhOes de euros, a taxa de execucäo orçamental fol de 76,3%, a que correspondern
2826,6 rnilhOes de euros, dos quais 59,3% da despesa efetiva do Programa se refere a
despesas de capital.
Corn urn orçarnento corrigido (exciuindo ativos e passivos financeiros) de 3705,4
rnjlhoes de euros, a taxa de execuçào orçarnental foi de 76,3%, a que correspondem
2826,6 rniihöes de euros de despesa efetiva, dos quais 59,3 % da despesa efetjva do
Prograrna correspondem a despesas de capjtal.

De acordo corn os dados da DGAEP/DEEP — SIEP relativos ao quarto trirnestre de

2020, o Prograrna, ern 31 de dezembro, contava com 1658 postos de trabaiho,

registando urn aurnento de 42 postos de trabaiho face ao periodo homólogo.

No que concerne a djrnensao <<objetivos, forarn definidos pelo XXII Governo
Constitucional seis objetivos de polItjca e seis indicadores de aferição para o Prograrna.

A SGPCM, na qualidade de Entidade Coordenadora do Programa, em articulaçao corn
as entjdades responsáveis pela execuçäo da polItica ou pela recolha desses dados,
promoveu urn exercicio de alinharnento das prioridades pollticas expressas pelas
tutelas corn a respetiva declinaçäo nos instrurnentos de gestao (QUAR — Quadro de
Avaliação e Responsabilizaço e Piano de Atividades) das entidades envolvidas, tendo
concornitantemente assegurado este alinharnento corn a entidade do setor pübhco
empresarial, a Infraestruturas de Portugal, SA (IP, 5.A.). A rnetodologia adotada
favoreceu o alinharnento da dirnensäo de recursos corn a de resuitados, perrnitindo
assirn dar curnprimento a avahacào do Prograrna e a reorientacão dos orcamentos,
conforrne resulta da letra e espIrito da Lei de Enquadramento Orçamental.
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Quadro 185— P018 — Infraestruturas e Habitaço: despesa por cIassificaço econórnka
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Fonts: Oieeçâo-Geral do Orçamento

0 quadra anterior, relativo a (<despesa par classificaçãa economica>) do Programa,

:

‘;‘

evidencia a compasição da despesa do Programa em 2020.

Na que concerne despesa efetiva consolidada, a taxa de execução orçarnental face
ao orçamento corrigido fol de 76,3%, a que correspondem 2826,6 milhoes de euros,
valor que ascende a 2998,6 milhoes de euros caso se considere a despesa total
consolidada (sendo 1,5 milhoes de euros referentes a ativos financeiros e 170,5
rnilhOes de euros referentes a passivos financeiros).

Os valores referentes a despesa efetiva não consolidada são sobretudo justificados
pela IP, S.A. (60,6%) e pela Comboios de Portugal (CP) (10,3%), que, no conjunto,
representam apraximadamente 70,9% da execução do Programa.

Destaca-se a despesa assaciada a manutencão das infraestruturas ferroviãrias e
rodoviárias a cargo da P S.A., bern corno a execução de projetos de construção e
modernização no âmbito do Piano de Investirnentos em lnfraestruturas Ferrovia 2020.

Corn base no mesrno referencial, constata-se que a despesa do P018 é financiada em
54,8% por receitas prOprias, 39,6% par receitas de impostos, 1,2% par fundas
eurapeus e a restante par transferéncias no ârnbita das AdministraçOes PUblicas.
Analisando o peso da despesa efetiva por tipologia, 38,3% repartarn a despesas

correntes e 61,7% são referentes a despesas de capital.

‘Si,.
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Gráfico 22 — P018 — Infraestruturas e Habitaçâc: peso da despesa efetiva por agrupamento

Fonte: Ministérto dat Infraestruturas e Habitaço

Analisando a peso da despesa efetiva por agrupamento, verifica-se que três

agrupamentos representam 85,8% do total da despesa, sendo que 56% reportarn a

aquisiçáo de hens de capital, 17,7% sáo despesas corn aquisicäo de bens e servicos

correntes e 12,1% correspondem a despesas corn pessoal.
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Pelo quadra referente a ((despesa por medidas do Programa, coristata-se que a

execuçäo orçarnental do Programa foi sobretudo direcionada para PPP (53,4%), a qual

somente abrange as lnfraestruturas de Portugal, SA, seguindo-se as Transportes e

Comunicaçoes — Transportes Ferroviários (30,6%), onde se insere a CP — Comboios

de Portugal, a Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP e o Metro-Mondego SA.

Em relação aos recursos humanos, de acordo corn as dados DGAEP/DEEP — StEP
relativos ao quarto trimestre de 2020, o Prograrna, em 31 de dezembro, contava corn
1658 pastas de trabaiho, registando urn aurnento de 42 pastas de trabaiho face aa
perIodo homólogo. No entanto, considerando os fluxos acurnulados em termos
definitivos, durante a ano de 2020 verificaram-se 248 novas entradas e 64 saIdas
definitivas, das quais 55 por reforrna/aposentaçao.

Por ültimo, a idade media estirnada no Programa e de 52,6 anos, valor acima da media

da Administraçäo Central (47,7). Este facto é exacerbado ainda pelo baixo Indice de

juventude (8,5), dada que, par cada 100 trabalhadores, somente 2,9 tern rnenos de 35

anos.

Nos resultados obtidos e análise de desvias, a Programa Orçamental lnfraestruturas e
Habitaçäa abrange a area de lnfraestruturas e Habitaçäo, corn seis objetivos e seis
md ica dares.
0 foco desta area teve por base a implernentaçäa de politicas de infraestruturas,
tendo sido priorizados os investimentos ao abrigo do Piano Ferrovia 2020, no sentida
de alavancar a desenvolvirnenta e competitividade de forma generalizada, usufruindo

I I I I I I I I I 1111110 I I I I I I I I I
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Quadro 186— P018 — Infraestruturas e

Püblicas, Planearnento e Habitaçao

Habitaçäo: despesa por medidas do Prograrna
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a longo prazo de todas as vantagens associadas ao Piano em apreço. No que a Rodovia
diz respeito, foi dada continuidade a prossecução do piano tie requalificaçäo da rede

rodoviária de praxirnidade que, desde 2016, tern vindo a ser desenvoivido no sentido

de reforçar quer a fluidez quer a segurança na circuiaçao de veiculos e peOes. Foram

tarnbérn desenvolvidas as poilticas de habitacão e de reabiiitaçäo urbana.

Em terrnos giobais, o Prograrna registou urna media de execuçào dos objetivos de

96,7%, urn nIvei de desempenho em iinha corn o pianeado.

Quadro 187— P018 — Infraestruturas c Ilab{tacjo: resultados, objetivos e análice doc desvios

Taaade

Objethiode PolitIca ndIccr Mesa Re.uII.So
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Nota: Vaores da mesa a resu-tado = valoa- anamuado.

lone nfraetn-ut’aras de Portugal S,% Instituto do; Merrados PóbI,cos, do lrnohli,io e da

ReabiIitaco a Rev,nli:aç3o urbanas, nltitoto da Habitação ada Reabilitaç5o Urbana

Coissrnicàa, ns-n-umento rasancero pata a

No que respeita ao objetivo <<Potenciar 0 papel das infraestruturas e serviços de

transportes no crescirnento econOrnico através do PETi3+, onde se insere o Ferrovia
2020, verifica-se urn desvio de 2,1 pp face a meta. Este desvio é essenciairnente

fundarnentado pelo seguinte conjunto de razöes: faita de capacidade de execuçäo por

parte de aiguns dos ernpreiteiros; conclusäo dos projetos de execucäo; atraso nos
procedirnentos concursais; e iibertação de terrenos necessários a execuçäo de algurnas

intervençôes.

Em sentido inverso, o objetivo atinente a otirnização do recurso a financiarnento

europeu para satisfaçao do desenvoivimento das infraestruturas e serviços de
transportes verificou urn resuitado superior a meta previarnente estabeiecida.

Quanto ao objetivo Aurnentar a fiscaiizaçào do setor para cornbater a concorrëncia

desieai>, durante o ano de 2020 forarn desencadeadas rnenos acOes inspetivas peio

instituto dos Mercados Pübiicos, do irnobiiiário e da Construçäo — IMPIC, P. Nesse
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F,te: Ministár do Planeamento e InFraastnituras

Em complemento aos principals indicadores definidos para efeito de avaliaçào do
Programa Orçamental, designadamente a Taxa de Execuçäo Orçamental, bern como a
Taxa de Execuçäo dos Objetivos (total e parcial) do Programa Orçamental, a análise é
enriquecida näo apenas pela inclusào e análise de conjunto de indicadores de eficácia,
eficiência e economia, mas tambérn pela possibilidade de analisar o desempenho
material e orçamental do Programa face aos valores verificados nos anos anteriores.

•

Neste sentido, e tendo por base os valores apresentados no quadro, destaca-se uma
variação da taxa de execução dos objetivos de menos 0,24 pp face a 2019, verificando
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sentido, foram inspecionadas 290 empresas (238 no quarto trimestre), sendo 264 do

setor da construçäo e 26 do setor irnobiliário, Tendo em conta a rneta anual, de

inspecionar 500 empresas, a indicador apresenta uma taxa de realizaçäo de 58%.

Relativamente ao objetivo <Fomentar a eficiência energetica e sismica através da
reabilitaçâo dos edificios, verifica-se uma superação do objetivo, corn uma taxa de
execuçâo de 106%, tendo a indicador coma base de referéncia a nürnero de contratos
celebrados (276), numa perspetiva conservadora, em que a cada contrato corresponde
apenas urn edificio.

0 objetivo <<Apoiar as Familias cam necessidades habitacionais graves e/ou urgentes>>
superou a rneta fixada, cam uma taxa de execuçäo de 105,8%. 0 Instituto da Habitaçào
e da Reabilitação Urbana (Il-IRU) deu continuidade a cooperação corn os municIpios, no
sentido de os apoiar, técnica e financeirarnente, na operacionalizaço do prograrna e
na prornoçäo de soluçOes habitacionais ao abrigo do mesrno.

Por ültirno, a objetivo ((Dinamizar o mercado de arrendamento prornovendo a sua

acessibilidade apresentou urna superaçáo do objetivo, atingindo urna taxa de

execuçäo de 117,1%. A meta deste objetiva foi revista em alta no primeiro sernestre,

decorrente de uma procura crescente dos jovens a beneficiar deste prograrna.

indicadores de eficácia, eficiência e econornia

Quadro 188 — P018 — infraeshuturas e Habitaçao: indicadores de efkácia, efkincia e economia

I 2015 I I
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se urna evoluçäo positiva do rácio entre a taxa de execuçäo dos objetivos sobre a taxa

de execução orçarnental, o que evidencia uma evolução positiva do padräo de
desempenho do Programa Orçamental, bern corno urn reforço dos mecanismos de
planearnento e definiçao de metas em sede de preparacão do Orçarnento do Estado.

Ainda no que respeita a análise destes indicadores, cumpre destacar a evoluçäo
negativa do indicador uVariaçäo da despesa face ao periodo homólogo, no valor de -

1,5 milhöes de euros, que se deve ao efeito base de 2019, em particular da despesa
corn passivos financeiros decorrente da arnortizaçäo de empréstirnos pela P, SA e CP,

EPE em 2019 (940,3 rnilhoes de euros).
A reduçäo da despesa face ao perlodo hornálogo está também influenciada pela

transiço das Cornissoes de Coordenação e Desenvolvimento Regionais (CCDR) e da

Agência para o Desenvolvimento e Coesáo (AdC) para o Prograrna Governaço,
decorrente da aprovaç5o da organizacão e funcionarnento do XXII Governo
Constitucional, corn urn impacto de 256,5 rnilhöes de euros.

No caso da CP, esta variaçào deveu-se a concretização da fusäo por incorporação da
EMEF na CP, no valor de 28,5 rnilhoes de euros, o pagarnento da Oltima prestação as
organizaçöes representativas dos trabaihadores sobre os subsIdios variáveis, no valor

de 7,8 rnilhâes de euros, as diversas intervençöes em material circulante e o facto de
ter sido contraido ernpréstimo junto da DGTF, no valor de 73,1 milhOes de euros.

Na P S.A. verifica-se que a realizaçäo da despesa se situa a nIveis abaixo da verificada
no perlodo homólogo de 2019 em cerca de 498 rnilhöes de euros, situação que tern

corno principals explicaçOes:

• Reembolso do Eurobond 09/19 em fevereiro de 2019, no rnontante de 500 rnilhOes

de euros, e correspondentes juros, no montante de 29,4 milhoes de euros;

• Pagamento de 24,2 milhoes de euros relativo a IRC devido em 2018, rnas sO pago em

2019, por insuficiência de dotacão para comprometer a despesa;

• Verifica-se urna recuperacäo das açOes de conservação rodoferroviária (+80 rnilhOes

de euros), assim corno um aurnento na execução dos investirnentos rodoviários (+12

milhoes de euros).

3.4 Mar (P021)

Relativamente ao programa 21 Mar, as matérias da 6 comissão dizem respeito a

medidas de polftica associadas a gesto e a exploração dos recursos do mar e dos seus
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usos e de urna econornia do mar, da náutica de recreio, dos portos de pesca e a gestão

dos fundos nacionais e europeus relativos ao mar.

No que se refere ao Fundo Azu1134 (FA), foi assinado, em 2020, urn contrato corn o

Banco Português do Fornento e corn o Fundo de Investirnento Europeu para a criaçáo

do Portugal Blue. 0 contrato foi efetivado em 2020, corn a transferência de 2,5

rnilhOes de euros em dezernbro de 2020 para este fundo, pelo que a concretização

deste acordo permite financiar diretarnente a economia do Mar corn urn rnáltiplo de
7fl

1,5 vezes para projetos nacionais de econornia azul sustentável. Para alérn disso, o

Fundo Azul prosseguiu a atividade necessária para a execucão dos editais lançados nos

anos de 2017 e 2018 e procedeu a análise das candidaturas do Edital nQ 7,

encontrando-se em fase de execuçäo as Editais ns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Em relaçäo a Direçäo-Geral de PolItica do Mar (DGPM), e de acordo corn as eixos

estratégicos previstos para a area governativa do Mar, esta Direçäo-Geral desenvolveu

açöes ao nIvel dos eixos estratégicos Desenvolvirnento da Econornia Azul>> e

‘xValorizaçâo Sustentável e Proteçâo dos Recursos do Mar>>, tendo sido efetuadas

diversas açöes: continuaçäo da irnplernentação do Prograrna operacional MAR2020;

continuaçäo do desenvolvimento e implernentação do adaptador CISE ao NIPIM@R e

atualização da plataforrna tecnológica cornurn para a instalaçäo do Gateway Nacional

do Common Information Sharing Environment (CISE) da União Europela (UE);

continuação da rnonitorizaçäo e controlo do Piano Mar-Portugal; operacionahzaçäo do

Instrurnento Territorial Integrado Mar (ITI Mar); operacionalização do Programa EEA

Grants 2014-2021 — Crescirnento Azul, Inovaçäo e PME; participaçâo na organizaçäo

dos eventos das NaçOes Unidas, corn destaque para a preparação da Conferencia dos

Oceanos, Conferência OSPAR, High Level Panelfor a Sustainable Ocean Economy, entre

outros. A DGPM deu ainda inIcio a preparação dos eventos corn o envolvirnento do

Ministérlo do Mar para a Presidência Portuguesa da União Europeia em 2021.

Relativarnente aos resultados obtidos e análise dos desvios, a Estratégia Nacional para
o MAR2O2O-2030, alinha-se corn os objetivos da Agenda 2030 e terá coma urn dos
seus principais instrumentos de açäo a concretizaçäo do ordenarnento e gestão do
espaço maritirno, onde importa atender aos usos e atividades rnaritirnos, nas
dirnensoes arnbiental, social, econórnica e institucional, com vista a urna econornia do
mar sustentável, sendo dada igual importância a interação entre as diferentes
componentes do sistema global, onde a cornpreensão da mudança climática e dos
riscos acrescidos que dela derivam é fundamental para a preservaçäo da qualidade de
vida dos cidadãos.
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o designio politico na area do Mar será desenvolvido através das seguintes grandes

areas:

• Governaçào do mar;

• Observação e investigação do sistema global;

• Ordenamento e sustentabilidade dos ecossistemas marinhos;

• Pesca e aquicultura sustentáveis;

• Economia azul circular;

• Administração e segurança marItimas;

• Financiamento da economia do mar;

• Renovacão do SIMPLEX do mar.

Ainda na area do mar, o Governo deu continuidade a execução do programa
operacional MAR2020 no âmbito das suas prioridades estratégicas; deu-se a
operacionalizaçào do Programa EEA Grants 2014-2021 — Crescimento Azul, Inovaçao e
PME, tendo-se dado inicio a implementaçäo do programa; prosseguiu a interaçäo corn

a Comisso de Limites da PIataforrna Continental (CLPC) das NaçOes Unidas para a
concretização da extensão da plataforma continental portuguesa, continuando a

divulgar a sua importância para a sociedade, em atividades realizadas online quando

p055 lye I.

o Governo deu continuidade a simplificaçäo administrativa de alguns processos,

norneadamente o licenciamento, as vistorias e as inspeçöes, revendo procedimentos,
diminuindo as prazos de resposta e apostando na Plataforma do Mar (ponto ünica de
acesso digital a toda a informaç5o e processos de registo e licenciamento da atividade

econOmica em meio marinho: aquicultura, merguiho profissional, energia,

embarcaçOes e serviços marItimos, náutica de recreio, pesca, tItulos de utilização

privativa do espaço marItimo), visando uma meihor articulaçäo entre as diversas

entidades intervenientes.

Salienta-se a impiementaçao do nova Piano de Situaçao do Ordenamento do Espaço

MarItimo Nacional, visando desenvolver a economia azul de forma sustentada,

assegurando a preservação dos valores ambientais no mar e a proteção dos

ecossistemas marinhos sensiveis, bem como da aria costeira, prosseguindo a polItica

de descarbonizaçáo e reduçäo de emissôes atmosféricas.

Destaca-se igualmente a reforço do papel no âmbito da governança dos Oceanos,

assirn coma da internacionalizaçãa da economia do Mar, através da participação em

diversos eventos (reuniOes do Atlantic Strategy Committee; do WESIMED e respetivos
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grupos de Trabalho (Greenshipping); do grupo de trabalho da OCDE para a Ocean

Economy entre outros); na preparação da Conferencia dos Oceanos, Conferência

OSPAR, High Level Pane/for a Sustainable Ocean Economy).

PARTE II — OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

A relatora do presente parecer reserva, nesta sede, a sua posiçâo sobre a conta Geral

do Estado 2020, que, de resto, é facultativa, em conformidade com 0 disposto no n23

do artigo 13]. do Regimento da Assembleia da Repüblica.

PARTE Ill — CONCLUSOES

A Comissäo de Orçamento e Finanças remeteu a Comisso de Economia, Obras

Püblicas, Planeamento e Habitaçao a Conta Geral do Estado 2020, acompanhada dos

pareceres do Tribunal de Contas e do Conseiho Económico e Social, para eIaboraço de

parecer nas areas da respetiva competência material.

Apreciados os documentos referidos, a Comissão de Economia, Obras Püblicas,

Planeamento e Habitação é de parecer que o presente relatório sobre a conta Geral do

Estado 2020 deve ser presente a Comissao de Orçamento e Finanças, de acordo com a

alInea c), do nümero 1, do artigo 206. do regimento da Assembleia da Repüblica.

Palácio deS. Bento, 15 de junho de 2022.

A Deputada Autora do Parecer

(Fatima Correia Pinto)

0 Presidente da Comissäo

Oliveira)
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