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Senhor Presidente do Fórum para a Competitividade, 

Senhor Diretor Geral da AESE, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Permitam-me começar por saudar esta iniciativa, tão importante e oportuna. Em 

plena fase de preparação do Orçamento do Estado para 2014 e no decurso de um 

exame regular do Programa de Ajustamento Económico, debater abertamente a 

relação entre as restrições orçamentais do próximo ano e a preparação de um futuro 

com melhores perspetivas para todos os portugueses é da maior utilidade para todos 

os que queiram construtivamente contribuir para o melhor resultado. 

Desde o início do Programa de Ajustamento, em maio de 2011, que o foco da 

discussão pública tem sido a consolidação das finanças públicas, as medidas de 

redução de despesa e de aumento de receita, vistas como se a austeridade fosse um 

fim em si mesma, não um meio. Infelizmente, com demasiada frequência, o debate 

centra-se em questões laterais, em ataques políticos e até de caráter, que desviam 

as atenções do que realmente importa. Durante demasiados anos, ignorámos as 

consequências dos problemas que iam sendo criados e, como tantas vezes acontece, 

é só quando um problema é atacado e resolvido que a sua verdadeira dimensão se 

torna percetível e confundem-se as responsabilidades de quem o criou e de quem o 

resolveu. 

Mas se é fundamental identificar os problemas que ainda persistem, é igualmente 

indispensável saber avaliar os resultados do que já foi feito, corrigir o que foi menos 
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bem conseguido e valorizar os sucessos. Permitem-nos ter confiança no futuro e ver 

para além do ruído. 

 

Os sinais dos últimos meses são positivos e encorajadores. 

Após dez trimestres consecutivos de recessão, o PIB português cresceu 1,1% no 

segundo trimestre de 2013 – o maior crescimento em cadeia da área do euro e da 

União Europeia. Mais importante ainda, verificou-se uma ligeira recuperação da 

procura interna, em particular do Consumo e do Investimento. Ao mesmo tempo, 

continuamos a assistir à recuperação dos indicadores de atividade económica e dos 

indicadores de confiança nos vários setores – uma tendência que persiste há cerca de 

um ano. A taxa de desemprego, embora ainda demasiado elevada, registou uma 

diminuição no segundo trimestre. E as expectativas de emprego também 

melhoraram. 

São efetivamente sinais positivos, mas devem ser encarados com prudência. O 

processo de ajustamento não está concluído e não termina com o fecho do Programa 

em junho de 2014. O processo de ajustamento terá de prosseguir no período pós-

Troika. Sublinho: o processo de ajustamento terá de prosseguir no período pós-

Troika, seguindo os eixos de atuação definidos ainda no Programa de Ajustamento 

Económico: 

 Consolidação orçamental para colocar as finanças públicas numa trajetória 

sustentável; 

 Redução dos níveis de endividamento e consolidação da estabilidade 

financeira; e 

 Transformação estrutural dirigida ao aumento de competitividade, à 

promoção do crescimento económico sustentado e à criação de emprego. 

 

Os três pilares sobre os quais assenta o Programa permitem responder aos 

principais desafios da economia portuguesa. A magnitude dos desequilíbrios e 

dos bloqueios estruturais acumulados exige que o ajustamento evolua nas várias 

dimensões em simultâneo. 
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Porém, a ênfase colocada em cada um dos três pilares varia ao longo do tempo e 

consoante os progressos alcançados. Numa primeira fase, face à iminência da 

situação de bancarrota, foi dada a prioridade ao ajustamento financeiro. De seguida, 

iniciou-se a reconstrução gradual das condições de financiamento da economia, com 

o reforço da solidez do sistema financeiro e o regresso das emissões de dívida pública 

de longo prazo. Os progressos já alcançados ao nível da consolidação orçamental, do 

ajustamento externo, da capacidade de financiamento do Tesouro e do processo de 

desalavancagem da economia abriram caminho a uma nova fase do ajustamento. 

É naturalmente reconhecido que só o crescimento económico e a criação de riqueza 

permitem a consolidação duradoura e a criação de emprego. E é por isso crítico saber 

reconhecer o momento de viragem, mas sempre sem deitar a perder o que já foi 

conquistado.  

A margem de manobra é muito estreita. Dados os níveis de dívida pública, em sentido 

lato, que acumulámos durante mais de uma década de verdadeira indisciplina 

orçamental, é necessário ponderar as alternativas de política de forma cuidada, de 

modo a potenciar ao máximo o impacto positivo na atividade económica.  

No debate público, assistimos com frequência à discussão sobre as metas do défice 

orçamental como se a mesma se resumisse ao que os nossos credores oficiais nos 

permitem atingir e ao que o Governo consegue negociar. Como se mais défice não 

significasse ainda mais dívida. Como se os mercados em que nos pretendemos 

financiar em pleno já no próximo ano fossem indiferentes à nossa capacidade de o 

sustentar. Por parte do maior partido da oposição, temos assistido não a uma 

vontade de contribuir para as soluções, mas a uma atitude de crítica que não 

apresenta alternativas. Após este período de campanha eleitoral, esperamos alcançar 

um ambiente mais sereno do qual todos beneficiaremos. 

 

O ritmo adequado de consolidação orçamental é um equilíbrio muito difícil. 

A decisão de ter mais défice tem de ser ponderada em termos do retorno que 

permite ou proporciona. Em termos dos seus efeitos imediatos e das suas 

consequências futuras. Em termos do que consiste numa afinação da trajetória do 

défice nominal e do que consiste numa alteração com repercussões significativas no 

nível da dívida. 
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Um défice mais elevado pode criar a ilusão de minimizar o impacto de um cenário 

macroeconómico mais desfavorável na atividade económica e no emprego. No 

entanto, adiar a consolidação orçamental aumenta a pressão sobre a dívida pública – 

porque o excesso de défice tem de ser financiado e porque mais financiamento 

implica mais juros. Ora, perante uma restrição financeira severa, mais juros 

representam menos dinheiro disponível para as funções do Estado que os Portugueses 

valorizam. Recordo ainda que a despesa com juros, em contabilidade pública, 

ascende a mais de 8 mil milhões de euros – equivalente, em termos aproximados, ao 

orçamento da saúde ou da educação. Este equilíbrio é particularmente delicado num 

momento em que a dívida pública já se encontra em níveis elevados e o processo de 

regresso pleno ao financiamento de mercado está ainda em curso. Assim, a decisão 

de flexibilizar os limites para o défice orçamental depende, fundamentalmente, da 

resposta à seguinte questão: o abrandamento do ritmo de consolidação orçamental 

vai efetivamente ter um impacto positivo na atividade económica ou vai ser um mero 

paliativo no processo de ajustamento? 

As trajetórias acordadas no quinto e no sétimo exame regular resultaram 

precisamente deste equilíbrio. Não implicaram mais tempo de Programa de 

Ajustamento. Não originaram mais financiamento dos nossos parceiros. E não 

causaram perturbações nos mercados financeiros. De facto, os limites nominais foram 

revistos em alta por duas vezes, mas manteve-se um ritmo de ajustamento estrutural 

adequado.  

 

O ajustamento estrutural é de facto o indicador mais apropriado para medir o 

esforço de consolidação orçamental, uma vez que é corrigido das medidas 

temporárias e extraordinárias e do efeito do ciclo económico. Por essa razão, é 

o indicador de referência nas regras europeias. 

O Pacto Orçamental reflete a determinação do País em assumir as suas 

responsabilidades enquanto participante na área do euro e na União Europeia. É um 

compromisso que transcende o horizonte do Programa de Ajustamento Económico e 

da própria legislatura. Por um lado, o Pacto Orçamental é parte integrante do 

Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação na União Económica e 

Monetária – um tratado intergovernamental subscrito por todos os partidos do arco da 

governação. E o Pacto Orçamental foi já transposto para o ordenamento jurídico 
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interno aquando da sétima alteração à lei de enquadramento orçamental, constando 

assim de uma lei de valor reforçado e que contou com o voto do Partido Socialista. 

Assim, qualquer ponderação sobre o esforço de consolidação orçamental, qualquer 

decisão sobre a trajetória para o défice, terá de ser considerada no contexto deste 

compromisso. 

Em concreto, de acordo com estas disposições, Portugal deverá atingir, no médio 

prazo, uma situação orçamental das Administrações Públicas equilibrada ou 

excedentária. Para este efeito, o objetivo de médio prazo traçado é um défice 

estrutural máximo de 0,5% do PIB. Mais ainda, enquanto este objetivo não for 

alcançado, o ajustamento anual do saldo estrutural não poderá ser inferior a 0,5 

pontos percentuais e o crescimento da despesa pública é limitado pela taxa de 

referência de médio prazo do crescimento do PIB potencial. O Pacto Orçamental 

reforça ainda o limite de 60% do rácio da dívida pública em percentagem do PIB 

definido no Pacto de Estabilidade e Crescimento, pois obriga à redução do valor em 

excesso à taxa média de um vigésimo por ano.  

Na primeira década da moeda única, os princípios de disciplina orçamental e de 

estabilidade financeira foram ignorados. No contexto da crise das dívidas soberanas 

da área do euro, definiram-se regras mais exigentes e reforçaram-se os mecanismos 

de controlo. Os compromissos foram assumidos e terão agora de ser cumpridos, por 

Portugal e por todos os Estados-Membros.  

 

Em Portugal, o cumprimento dos compromissos exige uma alteração do regime 

económico e financeiro. E esta alteração não estará completa sem uma 

verdadeira transformação das Administrações Públicas. Uma reforma gradual, 

mas necessária para o ajustamento efetivo do setor público. 

Nos últimos dois anos, iniciámos o redimensionamento das Administrações Públicas, 

preservando o funcionamento regular dos organismos e o nível de serviço prestado. 

Executámos também alterações aos regimes jurídicos que se aplicam aos 

trabalhadores em funções públicas. Estas alterações resultaram, nomeadamente, na 

maior mobilidade dos trabalhadores entre serviços e entre localidades. Aumentámos 

a transparência dos processos de seleção de dirigentes e reduzimos os custos com 

fundações. 
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Estas são apenas algumas das frentes nas quais já avançámos. Mas temos de 

consolidar os resultados obtidos e temos de persistir no processo de transformação. 

Portugal tem um nível de despesa excessivo face à riqueza que produz: isto é claro 

pelos défices persistentes que acumulou. Se pretendemos efetivamente cortar com 

um passado de indisciplina orçamental, temos necessariamente de reduzir a despesa 

pública de forma permanente. Foi este o objetivo traçado no Programa de 

Ajustamento, quando se estabeleceu que dois terços das medidas de consolidação 

orçamental corresponderiam a redução de despesa. 

Reduzir a despesa pública significa minimizar as despesas de funcionamento. Foi o 

que já começamos a fazer: no conjunto de 2011 e 2012, a despesa em consumos 

intermédios diminuiu cerca de 1.400 milhões de euros – uma redução de 16% face a 

2010, a maior redução da última década. Não obstante, reduzir a despesa pública 

significa também reduzir despesas com pessoal e reduzir os gastos com prestações 

sociais. Em conjunto, estas duas rubricas representam aproximadamente 75% da 

despesa pública primária – isto é, da despesa pública excluindo juros. Assim, se 

pretendemos reduzir a despesa para um nível que possa ser sustentado com menos 

impostos, teremos inevitavelmente de reduzir o nível de despesas com pessoal e de 

prestações sociais. Só assim reduziremos a dívida e a despesa com juros. É um passo 

determinante para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas. 

 

E a sustentabilidade das finanças públicas, a par da estabilidade financeira, é 

uma condição necessária para um crescimento sustentado e criador de emprego.  

Durante mais de uma década, a restrição financeira foi ignorada e o ajustamento do 

setor público foi adiado. Justificou-se a expansão orçamental com um crescimento 

que nunca chegou, pelo menos nunca de forma sustentada. A dívida pública, pelo 

contrário, aumentou de forma persistente e atingiu níveis muito elevados – a dívida 

pública é a memória dos défices passados e o custo de adiar as soluções. As escolhas 

do passado condicionaram o nosso presente, forçando um ajustamento abrupto com 

custos económicos e sociais muito elevados. Hoje, temos o dever de garantir que as 

decisões tomadas não se focam no imediato, mas sim no caminho que traçamos para 

o futuro. Temos o dever de assumir responsabilidades. 
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Se existe uma alternativa? Existe com certeza, mas é necessário ter presente as 

suas consequências. 

Renunciar aos nossos compromissos é renunciar ao projeto europeu e à confiança e 

solidariedade que já recebemos dos nossos parceiros. Renunciar aos nossos 

compromissos não diminui o peso da dívida que arrastamos, apenas agrava o 

problema e limita o leque de soluções para o resolver. Renunciar aos nossos 

compromissos não afasta a necessidade de ajustamento, antes obriga a que seja 

ainda mais abrupto e penoso. Não é esse o caminho que queremos seguir.  

Se antes alguns tinham dúvidas, em 2011 percebemos que o ajustamento é 

incontornável e inadiável. Desde então, corrigimos os desequilíbrios mais prementes 

e conquistámos resultados nas várias dimensões do Programa: consolidação 

orçamental, redução do endividamento e transformação estrutural da economia. 

Hoje, estamos mais próximos de atingir os nossos objetivos, mas temos de encarar 

com determinação os desafios que ainda enfrentamos. Para que os sacrifícios do 

ajustamento deem lugar a um futuro de crescimento, emprego e prosperidade. 

Podemos estar condicionados, mas o futuro depende, como sempre dependeu, das 

nossas escolhas. 

 

Muito obrigada.  

 


