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1. Regras Comunitárias  

• Saldo Orçamental 

O saldo orçamental tem que ser superior a -3% do PIB (Tratado da União Europeia);   

Os países devem manter uma situação orçamental equilibrada ou exce-dentária, 
considerando-se cumprida esta regra quando o Estado-membro atingiu o Objetivo 
de Médio Prazo (OMP) quando este não corresponde a um saldo estrutural inferior 
a -0,5 % do PIB. (art. 3º do Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e 
Governação); 

Os países que não atingiram o OMP, devem apresentar uma convergência mínima 
para o OMP de 0,5 p.p. de ajustamento do saldo estrutural por ano (Tratado sobre 
a Estabilidade, Coordenação e Governação, e Pacto de Estabilidade). 



1. Regras Comunitárias 

• Dívida Pública 

O rácio da dívida pública no PIB tem que ser inferior a 60% (Tratado da 
União Europeia);  

Os países que apresentam um rácio da dívida pública no PIB superior a 
60% devem reduzir 1/20 da diferença entre o rácio observado e o valor 
de referência de 60%, em média anual no período de 3 anos (Tratado 
sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação).   



1. Regras Comunitárias 

Saldos necessários para reduzir a dívida num vigésimo do excesso 
face ao valor de referência 

70% 80% 90% 100% 120% 130%

1.0% -0.2% 0.2% 0.6% 1.0% 1.8% 2.2%

1.5% -0.5% -0.2% 0.2% 0.5% 1.2% 1.6%

2.0% -0.9% -0.6% -0.3% 0.0% 0.6% 1.0%

2.5% -1.2% -1.0% -0.7% -0.4% 0.1% 0.3%

3.0% -1.5% -1.3% -1.1% -0.9% -0.5% -0.3%

3.5% -1.9% -1.7% -1.5% -1.4% -1.1% -0.9%

4.0% -2.2% -2.1% -2.0% -1.8% -1.6% -1.5%Ta
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Rácio da dívida pública no PIB



2. Perspectivas de Finanças Públicas 

Cenário de politicas invariantes (hipóteses técnicas). De 2016 em diante, as projeções não 
contemplam as seguintes medidas:  

• Receita:  

• Receita da Sobretaxa de IRS;  

• Despesa:  

• A redução remuneratória aplicável aos trabalhadores das administrações públicas, de acordo 
com a Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e que vigora até ao final de 2015;  

• A suspensão do regime de atualização das pensões da Segurança Social e do regime de 
proteção social convergente previsto na Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro;  

• As contribuições relativas aos sectores bancário e energético;  

• A alteração do regime de pagamento de trabalho extraordinário ou suplementar na função 
pública estabelecido na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho), aprovada pela Lei do OE/2015;  

• A aplicação de uma contribuição extraordinária de solidariedade a pensões de valor superior 
a 4611 euros, aprovada pela Lei do OE/2015  



2. Perspectivas de Finanças Públicas 

2015 2016 2017 2018 2019 

Taxa de crescimento do PIB (nominal) 3.8 3.5 3.2 3.1 2.9 

Saldo orçamental -2.9 -3.2 -2.7 -2.5 -2.4 

Dívida Pública 126.8 124.2 122.8 121.9 121.0 

Cenário do Programa de Estabilidade 

Saldo orçamental -2.7 -1.8 -1.1 -0.6 0.2 

Dívida Pública 124.2 121.5 116.6 112.1 107.1 

Cenário do XXI Governo 

Saldo orçamental -3.0 -2.8 -2.6 -1.9 -1.5 

Dívida Pública 128.2 123.9 118.9 115.4 112.0 



2. Perspectivas de Finanças Públicas 

2015 2016 2017 2018 2019 

Componente cíclica (cenário CFP) -1.7 -0.8 --0.2 0.1 0.3 

Conselho de Finanças Públicas (Cenário de políticas invariáveis) 

Saldo estrutural -1.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 

Programa de Estabilidade 

Saldo estrutural -0.9 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 

Programa do XXI Governo 

Saldo estrutural -1.3 -2.0 -2.4 -2.0 -1.8 



2. Perspectivas de Finanças Públicas 

• O CFP identificou que seriam necessárias medidas no valor de 2,5 p.p. 
do PIB para cumprir os objectivos do Programa de Estabilidade.  

• O cenário macroeconómico subjacente ao Programa do Governo 
parece mais favorável que o do Programa de Estabilidade.    

• Com os objectivos de saldo orçamental previsto no Programa de 
Governo, essa necessidade reduz-se para 0,9 p.p. do PIB, 
considerando a mesma componente cíclica.  

• Contudo, as variações implícitas do saldo estrutural parecem ser 
insuficientes para cumprir as regras do Tratado Orçamental 



3.Política Orçamental e questões de 
longo-prazo 
• No texto Factores críticos da sustentabilidade das finanças públicas 

em Portugal no médio-prazo, é apresentada uma projecção para a 
evolução da dívida pública a longo-prazo, considerando o impacto do 
envelhecimento da população, num contexto de cumprimento das 
regras do Tratado Orçamental;  

• O valor de referência da dívida pública (60% do PIB) seria atingido em 
2043.     

• Ano a ano, o valor da poupança de juros devido à redução da dívida 
aparenta ser suficiente para cobrir os custos do envelhecimento da 
população e o aumento da respectivas despesas com pensões.  



Conclusão 

 

Cumprimento das regras do Tratado 
Orçamental  (ECOFIN /Comissão 

Europeia) 

Ter o Orçamento que  
o Governo quer 

Manter o apoio parlamentar à esquerda 

  ? 
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