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A QUESTÃO ESTRUTURAL



Dimensão financeira do Estado

• Despesa tem vindo a comportar-se de modo 
preocupante:

– Desenvolvimentos de curto prazo (últimos anos e 
futuro próximo)

– Tendência de longo prazo

• Despesa tem evoluído de forma insustentável e 
originado uma dívida de dimensão ingerível

– 2011 rescue package

– Economia e tendências de longo prazo não permitem 
acomodar mais tempo de ajustamento (mais dívida)





Evolução insustentável



Despesa Corrente Primária:
80% são contribuições sociais e salários



Quadro

1995 2001 2005 2011 2012

Despesas totais 41,9% 43,2% 46,6% 49,4% 47,4%

Despesa Corrente 36,9% 37,8% 42,0% 45,4% 44,4%

Despesa Corrente Primária 31,3% 34,8% 39,4% 41,3% 39,9%

   Prestações sociais 12,4% 13,4% 17,8% 22,0% 22,6%

   Despesas com pessoal 12,5% 13,9% 14,0% 11,4% 9,9%

   Consumo intermédido 4,2% 4,5% 4,5% 4,7% 4,6%

1995 2001 2005 2011 2012

   Prestações sociais 39,5% 38,6% 45,1% 53,2% 56,5%

   Despesas com pessoal 39,9% 39,9% 35,4% 27,5% 24,7%

total das componentes 79,4% 78,5% 80,4% 80,7% 81,2%

Em % da Despesa Total

Em % da Despesa Corrente Primária

O peso das prestações sociais cresceu 43% para perto de 60% da 
Despesa Corrente Primária entre 95 e a actualidade 



Tendências

• Crescimento económico previsto (evolução do 
produto potencial) muito moderado ou quase 
insignificante;

• Pressões na despesa:
– Demografia (pensões e saúde e adequação de outras 

ofertas à dimensão de cada geração, eg ensino)

– Nível de actividade (despesas sociais)

– Sem actuar nas componentes da despesa que mais 
cresceram e tenderão a crescer, melhorias de 
eficiência não servirão para conduzir a dívida para 
valores mais sustentáveis. 



aceleração



Crescimento insuficiente para 

estabilizar dívida

• "Para que a dívida pública regresse a próximo de 90% do 
PIB em 2020, seria necessário um crescimento nominal 
anual de 6,6%, o que equivaleria a um excedente 
primário orçamental de 4% do PIB todos os anos a partir 
de 2014“ Natixis, Set 2013;

• Não é realista pensar que o rácio da dívida pública 
consiga baixar significativamente unicamente devido ao 
crescimento. É preciso que as medidas de reequilíbrio 
das finanças públicas prossigam para que se alcance 
uma estabilização importante da dívida pública



Dívida permanecerá problema por 

muito tempo

• Projecções de credores oficiais:

– projeção do Fundo Monetário Internacional - no 

relatório da sétima avaliação em junho - aponta 

para que o rácio da dívida pública portuguesa 

feche em 122,9% do PIB no final de 2013 e que 

registe um pico de 124,2% em finais de 2014, 

iniciando uma descida a partir dessa altura. Mas, 
ainda, se situaria em 114,7% em 2018 



O DESAFIO DE CURTO PRAZO
Como fechar o OE 2014?



OE 2014

• Essencial cumprimento de metas 

• Não é expectável ou desejável que tal seja 

feito por via de aumentos de impostos

• Há expectativa de cortes importantes e 

permanentes na Despesa. 

– Onde?

– Constitucionalidade? 



…a despeito dos progressos obtidos





OE 2014

• Cortes terão de ser permanentes

• Deverão contribuir  sustentabilidade a prazo 

da despesa.                 Terão de ter em conta 

rubricas:

– Com peso

– Com tendência menos favorável a prazo

• Como e o que seria mais desejável: é o que 

veremos nas próximas apresentações.



Para o futuro

• Como tornar a nossa administração e o nosso 

estado social compatíveis:

– Com a riqueza criada

– Com a demografia

– Com a gestão da legacy pesada com que aqui 

chegamos.
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