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1. Sumário Executivo 

A economia portuguesa encontra-se num processo de recuperação, interrompido no segundo semestre 

de 2015, após a forte recessão de 2011 -2013. Os indicadores de confiança têm aumentado desde 

dezembro de 2015, evolução que demostra confiança no futuro da economia e da sociedade portuguesas.  

De acordo com o cenário subjacente ao Orçamento de Estado, em 2017, a economia crescerá 1,5%. A 

procura externa líquida registará um contributo de 0,2 p.p. e a procura interna de 1,3 p.p., com destaque 

para o aumento de 3,1% do investimento. 

O Orçamento do Estado de 2017 contribui para uma consolidação sustentável das finanças públicas, 

impulsiona o investimento privado, reforça a recuperação dos rendimentos das famílias e promove a 

capitalização das empresas. Ao fazê-lo, está alinhado com os objetivos do Programa Nacional de 

Reformas e com os compromissos assumidos a nível europeu. 

Em 2017 o défice será de 1,6%, -0,9 pontos percentuais (p.p.) do que em 2016. O saldo estrutural será de 

-1,1%, uma melhoria de 0,6 p.p. em relação a 2016. A dívida pública diminuirá 1,4 p.p., para 128,3% do 

PIB no final de 2017. 

O Orçamento do Estado assenta em cinco linhas diretrizes:  

i. Rigor na execução da despesa pública.  

ii. Apoio ao investimento.  

iii. Estabilidade fiscal e combate à fraude e à evasão fiscais.  

iv. Melhoria na gestão dos recursos da Administração Pública. 

v. Apoiar a prossecução do Programa Nacional de Reformas.  

Rigor na execução da despesa pública. A gestão eficiente da despesa pública diz respeito a todos os 

cidadãos e, em particular, aos trabalhadores da Administração Pública (AP). A grande responsabilidade 

do Governo perante os contribuintes obriga-o a comportamentos exemplares neste domínio. Assim, o 

Orçamento do Estado de 2017 impõe limites muito rigorosos à contratação de serviços externos ao 

Estado e dissemina pela AP as melhores práticas, na continuação do que tem vindo a ser feito, através 

das plataformas de compras comuns e da utilização de referenciais únicos para toda a administração. As 

poupanças esperadas com estas alterações serão as verdadeiras fontes de consolidação estrutural das 

contas públicas.  

O esforço de boa gestão é ainda visível no exercício de revisão da despesa, que se constitui como uma 

reforma estrutural com efeitos a médio e longo prazo. Este exercício, iniciado em 2016, produzirá efeitos 

em 2017 no valor de EUR 75 milhões. Nos anos subsequentes a aplicação plena destas medidas gerará 

ganhos de eficiência de EUR 135 milhões no setor da saúde, sem colocar em causa o acesso aos 

cuidados de saúde, de EUR 50 milhões em vários serviços da Administração Pública, e de EUR 17 

milhões na contratação pública. Em 2017, o exercício de revisão de despesa será alargado, permitindo a 

identificação de mais ganhos de eficiência e de poupanças noutros setores.  

O Orçamento do Estado para 2017 prevê montantes cativos nas dotações orçamentais dos Ministérios. 

Tal como no Orçamento de 2016, estes permitirão controlar o ritmo da despesa, bem como implementar 

controlos contingentes. 

Será ainda reavaliada em 2017 a condição de recursos às novas prestações não contributivas, para 

garantir que que os recursos públicos possam chegar aos que efetivamente deles necessitam. As 
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prestações sociais continuarão a ser dirigidas para os reformados com mais baixos rendimentos e para a 

redução da desigualdade e da pobreza infantil. 

Apoio ao investimento. A concretização das medidas fiscais e legislativas presentes no Programa 

Capitalizar e no Programa Semente é fundamental para responder a dois dos principais bloqueios 

estruturais da economia portuguesa, designadamente os baixos níveis de capitalização e de investimento 

em I&D. A implementação de tais medidas em conjugação com a aceleração do crescimento económico 

reforçarão o investimento privado. 

Estabilidade fiscal e combate à fraude e à evasão fiscais. Em 2017, o enquadramento fiscal dos 

principais impostos (IVA, IRS e IRC) manter-se-á estável. A redução nos impostos diretos e a 

estabilização nos impostos indiretos resultará numa ligeira redução da carga fiscal.   

A política fiscal basear-se-á: (i) na simplificação; (ii) na promoção da equidade fiscal; (iii) no apoio ao 

investimento; (iv) no incentivo a práticas amigas do ambiente; (v) na promoção da saúde pública; e (vi) no 

combate à fraude e evasão fiscais.  

Melhoria na gestão dos recursos da Administração Pública. A gestão e o funcionamento da 

Administração Pública continuarão o processo de melhoria através da implementação do Programa 

Simplex +.  

Programa Nacional de Reformas. A adoção de medidas em resposta às recomendações específicas 

dirigidas a Portugal basear-se-á na implementação do Programa Nacional de Reformas, com um enfoque 

no crédito em risco e na recapitalização das empresas. O Orçamento do Estado apoiará a implementação 

do Programa Nacional de Reformas, que é crucial para que se ultrapassem os bloqueios estruturais da 

economia Portuguesa.         

O Orçamento do Estado de 2017 garantirá progressos na prossecução do Objetivo Orçamental de Médio 

Prazo de forma rigorosa equitativa. 
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2. Projeções Macroeconómicas 

Tabela 1. Hipóteses Subjacentes 

 

 

Tabela 2. Projeções Macroeconómicas 

 
 

Tabela 3. Preços 

 

 

  

Taxa de juro de curto prazo (média anual) 0,0 -0,3 -0,4

Taxa de juro de longo prazo AE (média anual) 1,3 0,9 0,4

Taxa de câmbio USD/€ (média anual) 1,11 1,12 1,12

Taxa de câmbio efectiva nominal -2,4 0,6 0,0

Crescimento do PIB mundial, excluindo UE 3,7 3,9 4,4

Crescimento do PIB da UE 2,0 1,8 1,9

Crescimento da procura externa relevante 3,6 2,4 4,2

Crescimento das importações, excluindo UE 0,5 2,1 3,4

Preço do petróleo (Brent, USD/barril) 53,6 44,4 51,3

2015 2016 2017

Nível              

(106 euros)

1. PIB real B1*g 171.343,2 1,6 1,2 1,5

2. Produto potencial 175.844,5 0,0 0,6 1,1

3. PIB nominal B1*g 179.539,9 3,7 3,2 3,0

Componentes do PIB em termos reais

4. Consumo privado P.3 113.593,1 2,6 2,0 1,5

5. Consumo público P.3 33.287,0 0,8 0,6 -1,2

6. Formação bruta de capital f ixo P.51 27.468,8 4,5 -0,7 3,1

7. Variação de existências e aquisição líquida de objectos de valor (% PIB) P.52 + P53 559,4 0,3 0,3 0,3

8. Exportações de bens e servicos P.6 73.993,8 6,1 3,1 4,2

9. Importações de bens e serviços P.7 77.705,6 8,2 3,2 3,6

Contributos para o crescimento do PIB em termos reais

10. Procura interna 174.850,0 2,6 1,3 1,3

11. Variação de existências e aquisição líquida de objectos de valor P.52 + P53 559,4 0,0 0,0 0,0

12. Procura externa líquida B.11 -3.711,8 -1,0 -0,1 0,2

Código SEC

2015 2015 2016 2017

taxa de variação

Nível

1. Deflator do PIB 1,05 2,1 2,0 1,5

2. Deflator do consumo privado 1,04 0,7 1,0 1,5

3. IHPC 1,00 0,5 0,8 1,5

4. Deflator consumo público 0,98 0,6 2,1 0,9

5. Deflator da formação bruta de capital f ixo 1,00 0,9 0,1 0,7

6. Deflator das exportações (bens e serviços) 0,98 -1,1 -1,8 0,7

7. Deflator das importações (bens e serviços) 0,92 -4,3 -3,8 0,3

taxa de variação

Código 

SEC

2015 2015 2016 2017
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Tabela 4. Mercado de Trabalho 

 
 

Tabela 5. Balanças Setoriais 

 

  

Nível

1. Emprego total (milhares de indivíduos)1 4.575,8 1,4 0,8 1,0

3. Taxa de desemprego (%)2 : 12,6 11,2 10,3

4. Produtividade por trabalhador, pessoas3 37,4 0,2 0,4 0,5

6. Remuneração dos empregados (106 euros) D.1 78.399,6 2,4 2,8 2,7

7. Remuneração por trabalhador 20,2 -0,2 1,5 1,5

taxa de variação

1 População empregada, conceito de Contas Nacionais; 2 Definição harmonizada, Eurostat, nível; 3 PIB real por pessoa empregada.

Código SEC
2015 2015 2016 2017

1. Capacidade/necessidade líquida de financiamento face ao 

exterior
B.9 0,9 1,7 2,2

da qual: 

- Saldo da balança de bens e serviços 0,7 1,5 1,9

- Saldo da balança de rendimentos primários e transferências -1,0 -1,0 -1,0

- Saldo da balança de capital 1,2 1,2 1,2

2. Capacidade/necessidade líquida de financiamento do sector privado B.9 5,3 4,1 3,7

3. Capacidade/necessidade líquida de financiamento das administrações 

públicas
 EDP B.9 -4,4 -2,4 -1,6

% PIB Código SEC 2015 2016 2017
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3. Metas Orçamentais 

Tabela 6. Objetivos Orçamentais  

 
 

Tabela 7. Desenvolvimentos da Dívida das Administrações Públicas  

 

Tabela 8. Passivos Contingentes 

 
  

2016 2017

Capacidade (+) / necessidade (-) de financiamento (B.9) por 

subsector1

1. Administrações Públicas S.13 -2,4 -1,6

2. Juros D.41 4,3 4,3

3. Saldo primário2 1,9 2,8

4. Medidas one-off  e temporárias3 0,1 0,2

5. Crescimento real do PIB (%) (=1 na Tabela 2) 1,2 1,5

6. Crescimento do PIB potencial (%) (=2 na Tabela 2) 0,6 1,1

7. Hiato do produto -1,7 -1,4

8. Componente orçamental cíclica -0,9 -0,7

9. Saldo ajustado do ciclo -1,6 -0,9

10. Saldo primário ajustado do ciclo 2,8 3,5

11. Saldo estrutural -1,7 -1,1

% PIB

1 RT - DT = B.9; 2 O saldo primário é calculado pela soma de B.9 (item 1) e D.41 (item 2); 3 Um sinal positivo denota medidas

one-off redutoras de défice.

Código SEC

% PIB Código SEC 2016 2017

1. Dívida Bruta1 129,7 128,3

2. Variação do rácio da dívida bruta 0,7 -1,4

Decomposição da variação do rácio da dívida bruta

3. Saldo primário (= item 3 na Tabela 6) -1,9 -2,8

4. Despesas com juros (= item 2 na Tabela 6) D.41 4,3 4,3

5. Ajustamentos défice-dívida 2,3 0,8

p.m.: Taxa de juro implícita na dívida2 3,5 3,5

1 Como definido pelo Regulamento amendado 479/2009; 2 Aproximada pela despesa com juros, dividido pelo nível de

endividamento do ano anterior.

% PIB 2016

Garantias públicas 12,7

 das quais: relativas ao setor financeiro 3,4
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4. Projeções para a Despesa e Receita no Cenário de Políticas 
Invariantes 

 

No cenário de políticas invariantes foi considerado que o consumo intermédio e as outras despesas 

correntes crescem em linha com o PIB nominal. Esta metodologia é a mesma que a utilizada pela 

Comissão Europeia. Estes pressupostos diferem do apresentado no Orçamento do Estado para 2017, o 

qual se encontra em políticas variantes. 

 

Tabela 9. Projeções da Receita e Despesa das Administrações Públicas no Cenário de Políticas 
Invariantes por Principais Componentes 

 

 

  

Administrações Públicas (S13)

1. Receita total em políticas invariantes RT 43,6 43,2

das quais

1.1. Impostos sobre a produção e importação D.2 14,8 14,5

1.2. Impostos sobre o rendimento e património D.5 10,2 10,0

1.3.  Impostos de capital D.91 0,0 0,0

1.4. Contribuições sociais D.61 11,6 11,7

1.5. Rendimentos de propriedade D.4 0,7 0,7

1.6. Outros1 6,2 6,3

p.m.: Carga fiscal (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2 34,1 33,7

2.  Despesa total em políticas invariantes DT5 46,1 45,6

da qual

2.1.  Despesas com pessoal D.1 11,2 11,0

2.2. Consumo intermédio P.2 5,7 5,7

2.3.  Prestações sociais 19,0 18,7

das quais Subsídio de desemprego3 0,8 0,8

2.4. Juros D.41 4,3 4,3

2.5. Subsídios D.3 0,6 0,5

2.6. Formação bruta de capital f ixo P.51g 1,9 1,9

2.7. Transferências de capital D.9 0,5 0,4

2.8. Outros4 3,0 3,0

1 P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (exc. D.91); 2 Incluindo os cobrados pela UE e incluindo um ajustamento

para impostos e contribuições sociais incobráveis (D.995), se apropriado; 3 Incluindo benefícios que não em espécie (D.621

e D.624) e em espécie (D.631) relacionados com subsídio de desemprego; 4 D.29p+D4p (outros que

D.41p)+D.5p+D.7p+P.52+P.53+K.2+D.8; 5 RT - DT = B.9.

Código SEC 2016 2017

% PIB
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5. Metas para a Despesa e Receita das Administrações 
Públicas 

Tabela 10. Projeções da Receita e Despesa das Administrações Públicas por Principais 
Componentes 

 

Tabela 11. Montantes a Excluir no Cálculo da Regra da Despesa 

 
  

Administrações Públicas (S13)

1. Receita total RT 43,6 44,1

das quais

1.1. Impostos sobre a produção e importação D.2 14,8 14,8

1.2. Impostos sobre o rendimento e património D.5 10,2 10,2

1.3.  Impostos de capital D.91 0,0 0,0

1.4. Contribuições sociais D.61 11,6 11,7

1.5. Rendimentos de propriedade D.4 0,7 0,8

1.6. Outros1 6,2 6,7

p.m.: Carga fiscal (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2 34,1 34,1

2.  Despesa total DT5 46,1 45,7

da qual

2.1.  Despesas com pessoal D.1 11,2 11,0

2.2. Consumo intermédio P.2 5,7 5,6

2.3.  Prestações sociais 19,0 18,7

das quais Subsídio de desemprego3 0,8 0,8

2.4. Juros D.41 4,3 4,3

2.5. Subsídios D.3 0,6 0,6

2.6. Formação bruta de capital f ixo P.51g 1,9 2,2

2.7. Transferências de capital D.9 0,5 0,4

2.8. Outros4 3,0 2,9

1 P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (exc. D.91); 2 Incluindo os cobrados pela UE e incluindo um ajustamento

para impostos e contribuições sociais incobráveis (D.995), se apropriado; 3 Incluindo benefícios que não em espécie (D.621

e D.624) e em espécie (D.631) relacionados com subsídio de desemprego; 4 D.29p+D4p (outros que

D.41p)+D.5p+D.7p+P.52+P.53+K.2+D.8; 5 RT - DT = B.9.

Código SEC 2016 2017

% PIB

2015 2015 2016 2017

Nível % PIB % PIB % PIB

1. Despesas de programas da U.E. cobertas por receita de fundos da U.E. 1.597,0 0,9 0,9 0,8

2. Variações não-discricionárias na despesa com o subsídio de desemprego1 -9,5 0,0 -0,1 -0,1

3. Efeitos das medidas discricionárias do lado da receita2 844,0 0,5 -0,4 0,0

4. Despesas cobertas por aumentos obrigatórios da receita 0,0 0,0 0,0 0,0

Código SEC

1 Aumento das receitas imposto pela lei não deve ser incluído no efeito das medidas discricionárias de receita; 2 os dados relatados nas linhas 3 e 4 devem

ser mutuamente exclusivos.
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6. Medidas Discricionárias incluídas no Projeto de Plano 
Orçamental 

 

No cenário de políticas invariantes foi considerada a eliminação total da sobretaxa de IRS. Neste sentido, 

o montante considerado nesta tabela refere-se ao adicional de IRS que será recebido. Difere do valor 

expresso na tabela III.1.1. do relatório do Orçamento do Estado para 2017 que inclui a perda de receita da 

medida. 

A reposição salarial não foi incluída nesta tabela, uma vez que está contabilizada no cenário de políticas 

invariantes. Difere da tabela III.1.1. do relatório do Orçamento do Estado para 2017, em que é 

apresentado o custo da medida. 

 

Tabela 12. Medidas Discricionárias nas Administrações Públicas 

 
 

2016 2017

Adicional ao IMI - 0,1

Taxa sobre refrigerantes e outras bebidas açucaradas - 0,0

Alteração no Imposto sobre produtos petrolíferos - 0,0

Taxas - 0,0

Eliminação gradual da sobretaxa de IRS (1) -0,2 0,1

IVA da restauração -0,1 -0,1

Revenue review - 0,0

Programa Especial de Redução de Endividamento ao Estado (PERES) - 0,1

TOTAL DE MEDIDAS DO LADO DA RECEITA -0,3 0,3

Efeito da reposição salarial (2) - -

Controlo do emprego público (regra 2 por 1) - -0,1

35 horas semanais - 0,0

Atualização das pensões - 0,1

Nova prestação social única para deficientes - 0,0

Exercício de revisão da despesa - 0,0

TOTAL DE MEDIDAS DO LADO DA DESPESA 0,0 0,0

-0,3 0,2

D.2+D.5+D.611

Descrição detalhada

Target (componente 

da Despesa/Receita)

Código SEC

D.2

D.2

D.2

D.7

D.5

TOTAL

Adicional ao imposto municipal sobre imóveis, deduzido dos encargos de

cobrança, constitui receita do Fundo de Estabilização Financeira da

Segurança Social. O valor tributável corresponde à soma dos valores patrimoniais 

tributários, reportados a 1 de janeiro do ano a que respeita o adicional ao imposto 

municipal sobre imóveis, dos prédios que constam nas matrizes prediais na titularidade 

do sujeito passivo.

Ao valor patrimonial tributário determinado nos termos do artigo 135.º-C e após 

aplicação das deduções aí previstas é aplicada a taxa de 0,3.

Alargamento da base do Imposto sobre o álcool e bebidas álcoolicas aos refrigerantes - 

incide sobre bebidas açucaradas, incluindo bebidas com outros edulcorantes.

Bebidas que contenham uma concentração de açúcar inferior a 80 gramas por litro, o 

valor aplicável é 8,22 euros por litro. 

Bebidas que contenham uma concentração de açúcar superior a 80 gramas por litro, o 

valor aplicável é 16,46 euros por litro.  

Recomposição do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, traduzindo-se 

num aumento para o gasoleo (mais poluente) e diminuição para gasolina.

Outras taxas do Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

As retenções na fonte serão aplicadas aos rendimentos auferidos em 2017 às taxas 

aplicadas em 2016 e sujeitas a um princípio de extinção gradual, nos seguintes termos; 

a) ao 2º escalão (0,25%) são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos 

até 31 de março de 2017; b) ao 3º escalão (0,88%) são aplicáveis retenções na fonte 

aos rendimentos auferidos até 30 de junho de 2017; c) ao 4º escalão (2,25%) são 

aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos até 30 de setembro de 2017; 

d) ao 5º escalão (3,21%) são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos 

até 30 de novembro de 2017.

Efeito no primeiro semestre de 2017 da redução da taxa de IVA na restauração, cuja 

entrada em vigor foi em julho de 2016.

Avaliação do sistema de controlo interno dos circuitos de cobrança de receita de 

organismos da Administração Central.

Programa especial para redução das dívidas ao Estado referentes a impostos e 

contribuições sociais. Os contribuintes podem aderir a este programa até 20 de 

dezembro de 2016, com uma redução de juros de mora e de outros custos. Pelo menos 

8% do total da dívida tem que ser pago na primeira prestação e o total das prestações 

pode ascender a 150.

Reposição salarial trimestral de 0,25% efetuada no ano de 2016 relativa aos cortes 

salariais aplicados a partir de 2011, completamente implementada no 4º trimestre de 

2016. O efeito total em 2017 é liquido.

Atualização do indexande de apoio social e o valor das pensões de acordo com a Lei 

nº 53-B/2006. Atualização extraordinária das pensões.

Introdução de uma prestação de deficiência com o objetivo de combate à pobreza e de 

compensação de encargos não especif icos que derivam da condição de pessoa com 

deficiência ou de incapacidade.

Racionalização e simplif icação dos serviços públicos e medidas de contenção de 

custos em áreas especif icas da Administração Pública (áreas da saúde, educação e 

setor empresarial do Estado).

Lista de medidas

Impacto orçamental (% PIB)

D.2

0

Controlo do emprego público através da contratação de apenas um funcionário por 

cada duas saídas.

Pressão nos salários resultante da aplicação das 35 horas semanais ao setor da 

saúde.

D.1

D.1

D.1

D.62

D.62

P.2
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7. Adequação das Medidas apresentadas do Projeto de Plano Orçamental às Recomendações 
Específicas aprovadas pelo Conselho 

Tabela 13. Recomendações Específicas 

REP Ponto de situação das medidas e das metas 

1 

Garantir uma correção sustentável do défice excessivo, de acordo com as 
decisões ou recomendações relevantes no âmbito do procedimento relativo aos 
défices excessivos, adotando para tal as medidas estruturais necessárias e 
fazendo uso de todos os ganhos extraordinários para reduzir o défice e a dívida. 

O Governo compromete-se a cumprir a recomendação para corrigir o défice 
excessivo em 2016, resultando na saída do procedimento relativo aos défices 
excessivos. 

Em 2016, o défice nominal será inferior a 2,5% e será realizado um ajustamento 
estrutural positivo depois de, em 2015, este ajustamento ter sido negativo. O 
Relatório sobre Ação Efetiva detalha as medidas tomadas para cumprir a presente 
recomendação. 

O Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado terá um impacto 
estrutural. Os créditos recuperados serão empregues na redução da dívida pública. 
Também outras receitas excecionais, tais como a recuperação da garantia do BPP, o 
reembolso dos CoCos e a venda de ativos financeiros do Banif e do Novo Banco, 
serão empregues com o mesmo fim. 

Seguidamente, atingir um ajustamento orçamental anual de pelo menos 0,6 % 
do PIB. 

O ajustamento estrutural apresentado Projeto de Plano Orçamental para 2017 é de 
6,6 p.p. 

Proceder, até fevereiro de 2017, a um profundo reexame da despesa e reforçar 
o controlo das despesas, a eficácia em termos de custos e a orçamentação 
adequada a todos os níveis da administração pública. 

O Governo português deu início a um procedimento de reexame da despesa e da 
receita ainda antes da apresentação da recomendação da Comissão. Os setores da 
saúde e da educação estão a ser analisados, bem como os procedimentos de 
contratação pública, incluindo o setor empresarial do Estado. As medidas de 
poupança resultantes deste exercício estão já incluídas neste projeto de Plano 
Orçamental. Portugal dará continuidade a este exercício noutros setores ao longo 
dos quatro anos da legislatura. 
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REP Ponto de situação das medidas e das metas 

Garantir a sustentabilidade de longo prazo do setor da saúde, sem 
comprometer o acesso aos cuidados de saúde primários. 

O setor da saúde foi o primeiro setor objeto de reexame de despesa. Assim, esta é a 
área com ganhos de eficiência mais significativos. As medidas de política pública a 
implementar deverão introduzir ganhos de eficiência adicionais sem prejudicar os 
serviços e saúde.  

O Governo encontra-se a implementar um conjunto coerente de medidas que têm 
como objetivo fazer conciliar a melhoria da equidade no acesso a cuidados de saúde 
de qualidade com o indispensável equilíbrio orçamental visando a sustentabilidade a 
médio prazo. Do conjunto de medidas em desenvolvimento merecem destaque as 
seguintes: 

• Aprofundamento dos regimes de contratualização entre a ACSS e as 
entidades prestadoras de cuidados de saúde, introduzindo um maior nível de 
exigência e de responsabilização associado ao desempenho; 

• Introdução de mecanismos de monitorização e controlo com o objetivo de 
melhorar os níveis de eficiência global do sistema tendo em vista a eliminação de 
diferenciais de produtividade entre as unidades do SNS; 

• Criação de unidades autónomas de gestão (Centros de Responsabilidade 
Integrada) de alto desempenho; 

• Reforço dos mecanismos de transparência e de auditoria; 

• Implementação de medidas de política do medicamento e dos dispositivos 
médicos de base estratégica tendo em vista o estabelecimento de acordos 
plurianuais para o acesso à inovação terapêutica disruptiva, reforço das quotas de 
mercado de medicamentos genéricos e biossimilares; 

• Desmaterialização integral dos procedimentos com influência no ciclo da 
despesa (receita sem papel, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 
transporte de dentes não urgentes, setor convencionado, entre outros); 

• Criação do Centro de Controlo e de Monitorização do SNS (com particular 
enfoque na deteção e luta contra a fraude); 



 

11 

REP Ponto de situação das medidas e das metas 

• Gestão partilhada de recursos entre unidades que integram o SNS através 
de mecanismos de afiliação tendo em vista a internalização progressiva da atividade 
e os consequentes ganhos de eficiência por maior rentabilização da capacidade 
instalada; 

• Centralização na ACSS e na SPMS dos processos de negociação, aquisição de 
bens e serviços e gestão integrada de contratos com entidades externas ao SNS; 

• Redução progressiva dos fornecimentos de serviços externos 
nomeadamente no que se refere a recursos humanos; 

• Revisão sistemática de acordos, subcontratos e convenções tendo em vista a 
reapreciação da sua utilidade e condições de mercado. 

Tornar o sistema de pensões menos dependente de transferências 
orçamentais.  

O enquadramento legal da Segurança Social estabelece que o Sistema de Pensões 
português seja financiado em simultâneo por contribuições (para financiamento de 
despesas do regime contributivo) e por impostos (para financiamento de despesas 
do regime não contributivo, incluindo pensões não contributivas e pensões mínimas 
do regime contributivo, bem como para cobertura das designadas receitas cessantes, 
devidas a reduções por via de ativação do emprego ou de outras políticas 
específicas). Neste sentido, parte do Sistema de Pensões é financiado por impostos e 
continuará a sê-lo. 

 

No entanto, durante os últimos anos de maior impacto da crise económica, o Sistema 
de Segurança Social como um todo registou défices extraordinários que resultaram 
em larga medida do efeito combinado entre o declínio do emprego (e subsequente 
declínio das receitas de contribuições sociais) e o aumento significativo de despesas 
com a proteção no desemprego. Isso levou a transferências extraordinárias 
provenientes do Orçamento do Estado para o Orçamento da Segurança Social. As 
transferências extraordinárias provenientes do orçamento geral do Estado estão, 
desde 2015, a ser gradualmente eliminadas e irão convergir para zero em 2019 (~ 
894 M € em 2015; ~ 650M € em 2016; ~ 430M € em 2017; ~ 200M € em 2018; 0 em 
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REP Ponto de situação das medidas e das metas 

2019). As projeções dessas transferências orçamentais são já consideradas no 
Programa Nacional de Reformas e no Programa de Estabilidade 2016-2020. 

 

O Governo mantém como prioridade a gestão do sistema de Segurança Social, 
procurando melhorar a respetiva sustentabilidade, equidade e eficiência 
redistributiva - melhorando as condições de sustentabilidade (financeiras, 
económicas e sociais) do Sistema de Segurança Social. 

 

Neste contexto, entre outras ações, o Governo irá avaliar a diversificação das fontes 
de financiamento da segurança social, a fim de fortalecer a sustentabilidade 
financeira de médio prazo, bem como reavaliar as isenções e reduções das taxas 
contributivas para a segurança social, que reduzam em simultâneo o peso das 
transferências orçamentais no financiamento total. 

 

O Governo mantém como prioridade a realização de uma avaliação rigorosa da 
situação do sistema de Segurança Social, combatendo a fraude e a evasão e 
completando a convergência entre o setor público e o setor privado e, finalmente, 
aumentando a transparência do Sistema. Propõe-se assim, promover uma gestão 
sustentável e transparente da Segurança Social mediante a avaliação rigorosa da 
evolução do sistema – o Governo prosseguirá nos seus objetivos de simplificar, 
aproximar e facilitar o acesso dos cidadãos à informação, bem como reforçar a 
solidariedade entre e intra gerações, no pressuposto da garantia de estabilidade e 
previsibilidade nas regras e garantia de sustentabilidade. Destacam-se:  

 A apresentação e avaliação da evolução do sistema de Segurança Social nos 

últimos anos, o impacto das medidas tomadas e os efeitos da crise 

económica nos equilíbrios financeiros dos sistemas de pensões, bem como 

os novos desafios decorrentes das transformações demográficas e do 

mercado de trabalho; 
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REP Ponto de situação das medidas e das metas 

 A promoção de estudos transparentes – retrospetivos e prospetivos – 

disponibilizando informação estatística atualizada, rigorosa e clara para o 

escrutínio de todos; 

 Dar continuidade, acompanhar e monitorizar as políticas sociais e o estado 

da Segurança Social, contribuindo para uma avaliação das políticas e 

definição de recomendações; 

 Prosseguir os trabalhos de construção de um Sistema de Estatísticas da 

Segurança Social, que permitirá a divulgação atempada dos dados 

relevantes, contributivos e prestacionais, permitindo avaliar a evolução das 

políticas face aos seus objetivos e avaliar impactos sociais, bem como avaliar 

os procedimentos das entidades e serviços que promovem as políticas no 

terreno; 

 Promover uma gestão pública cuidada e criteriosa do Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social, bem como o seu reforço. 

Gerir o sistema de Segurança Social visando reforçar a sua sustentabilidade, 

equidade e eficácia redistributiva - a melhoria das condições de sustentabilidade 

(financeira, económica e social) do sistema de Segurança Social. Neste quadro, 

propõe-se o Governo a: 

 Estudar o reforço do financiamento e da sustentabilidade da Segurança 

Social, através da diversificação das suas fontes de financiamento;  

 Reavaliar as isenções e reduções da taxa contributiva para a Segurança 

Social; 

 Garantir a não alteração das regras de cálculo das prestações já atribuídas a 

título definitivo; 

 Reavaliar o fator de sustentabilidade; 

 Rever o regime de reformas antecipadas, valorizando as longas carreiras 
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contributivas. Em paralelo serão avaliadas as alterações ao fator de 

sustentabilidade e as respetivas consequências na atribuição das pensões de 

reforma. 

No que se refere ao combate à fraude e à evasão contributivas e prestacionais, será 
igualmente relevante potenciar a eficácia e a eficiência na cobrança da receita 
contributiva, através da desburocratização de procedimentos, melhoria das 
metodologias de atuação e utilização crescente de novas tecnologias, com vista a 
diminuir o stock da dívida e a aumentar os recursos financeiros da Segurança Social. 
Neste contexto, o Governo visa: 

 Introduzir progressivamente melhorias ao processo de declaração de 
remunerações à Segurança Social, prosseguindo com medidas 
complementares às medidas implementadas em 2016 como a validação das 
DR aquando da respetiva submissão, reforçando a eficácia na deteção de 
comportamentos de subdeclaração e minimizando o risco de evasão 
contributiva; 

 Repor a relevância das ações de fiscalização e dos respetivos resultados, de 
forma a direcionar as ações de fiscalização para zonas e grupos mais 
suscetíveis de gerar situações de incumprimento; 

 Flexibilizar e reforçar os mecanismos de cobrança da dívida, por via do 
aperfeiçoamento do processo de participação de dívida, da agilização dos 
procedimentos para pagamento e celebração de planos de pagamento, com 
particular enfoque na viabilização das empresas; 

 Aperfeiçoar e tornar mais eficaz o processo de recuperação de pagamentos 
indevidos e reduzir o volume de prestações sociais atribuídas 
indevidamente através do desenvolvimento de procedimentos automáticos 
para controlo periódico de qualidade de dados. 

 

Finalmente,  

 Assegurar a harmonização no progresso do regime da CGA com o regime 
geral da Segurança Social. O Governo propõe-se adotar um regime 
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convergente entre a CGA e o RGSS, garantindo a harmonização progressiva 
dos diferentes regimes no que concerne à formação e às regras de cálculo 
das pensões, de forma a assegurar um tratamento mais igual e a eliminar as 
discrepâncias que ainda subsistem. 

 Simplificar e tornar mais transparente o sistema de prestações sociais - a 
confiança dos cidadãos num regime de Segurança Social assenta, em grande 
medida, na qualidade, proximidade, acessibilidade e na facilidade de 
relacionamento, com base no acesso à informação sobre direitos e deveres, 
garantindo uma interação permanente entre os contribuintes e 
beneficiários e a Segurança Social. Os canais de relacionamento com a 
Segurança Social – online, telefónico e presencial – deverão ser integrados e 
complementares entre si, de modo a assegurar uma cobertura e um 
dimensionamento adequados. 
 

Até ao final de 2016, reorientar os planos de reestruturação em curso das 
empresas públicas. 

A reorientação dos planos de reestruturação em curso das empresas públicas está a 
ser prosseguida. Este setor está também incluído no exercício de reexame da 
despesa no que respeita aos procedimentos de contratação. 

2 

Em consulta com os parceiros sociais, assegurar a coerência do salário mínimo 
com os objetivos de promoção do emprego e da competitividade nos diferentes 
setores. 

Em 2016, o salário mínimo foi atualizado para 530 €. Esta decisão foi tomada após 
acordo com os parceiros sociais e a sua implementação está a ser monitorizada 
trimestralmente. Dois relatórios de avaliação foram já publicados e discutidos com os 
parceiros sociais – maio de 2016; setembro de 2016. 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mtsss/docs/20160512-mtsss-rmmg-
rel.aspx 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mtsss/docs/20160915-mtsss-rmmg.aspx 

O próximo relatório deverá ser apresentado em dezembro de 2016. 

Futuros aumentos do salário mínimo serão também objeto de consultas aos 
parceiros sociais e deverão ter em conta a avaliação do impacto da atualização do 
salário mínimo em 2016. 
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3 

Garantir a ativação efetiva dos desempregados de longa duração e melhorar a 
coordenação entre os serviços de emprego e os serviços sociais. 

 

Reforçar os incentivos para que as empresas contratem pessoal em regime de 
contratos permanentes. 

Uma grande parte dos beneficiários de protecção no desemprego teve, antes da 
situação de desemprego, um contrato de trabalho a termo. Neste sentido, a ativação 
efetiva dos desempregados está diretamente ligada à promoção de contratos de 
trabalho mais estáveis e permanentes, por oposição a soluções de trabalho 
precárias. 

A fim de garantir que as políticas do mercado de trabalho contribuem para a 
integração mais sustentável dos desempregados de longa duração, o Governo 
Português propôs aos parceiros sociais um novo quadro que abrange algumas das 
principais medidas de políticas ativas do mercado de trabalho. Estas novas 
orientações basearam-se numa avaliação rigorosa da eficácia do atual conjunto de 
medidas de política, que contemplou a análise, entre outras dimensões, da 
empregabilidade dos destinatários. 

A maioria das alterações foram introduzidas nas medidas de estágios e nos regimes 
de apoio de contratação (revisão das Portarias n.º 149-A/2014 e nº 149-B/2014, 
ambas de 24 de julho), com os seguintes objetivos: 

 Promover a contratação permanente, dando prioridade a empresas que 
visam contratar em contratos sem termo e aumentando a diferenciação de 
benefícios entre os contratos a termo e os contratos permanentes, 
favorecendo os últimos; 

 Proporcionar benefícios adicionais a fim de recompensar a conversão de 
estágios e de contratos temporários em contratos permanentes; 

 Assegurar uma duração mínima de 12 meses para contratos a termo 
assentes em subsídios à contratação. 

 

Os princípios gerais do novo quadro de políticas ativas do mercado de trabalho foram 
já discutidos com os parceiros sociais durante o verão e os textos jurídicos referentes 
a estágios e regimes de apoio à contratação foram entretanto enviados aos parceiros 
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para comentários, esperando-se a sua publicação até final de outubro/início de 
novembro. 

A fim de progredir na redução da segmentação e aumentar a estabilidade da 
integração no mercado de trabalho (que tem grandes implicações, nomeadamente, 
em questões de planeamento familiar), o Governo vai discutir com os parceiros 
sociais a possibilidade de introduzir uma diferenciação na taxa social única aplicada 
aos empregadores de acordo com o tipo de contrato celebrado com o trabalhador. 
Esta discussão será iniciada após a apresentação e discussão do Livro Verde das 
Relações Laborais. 

Finalmente, no que concerne à coordenação entre emprego e serviços sociais, é 
importante dar nota do novo projeto SIMPLEX relacionado com o desenvolvimento 
de uma one-stop-shop para o emprego. O principal objetivo deste projeto é 
concentrar num ponto de contacto único vários serviços de segurança social e de 
emprego, a fim de reduzir a burocracia e fornecer um apoio mais eficaz e serviços 
mais personalizados aos desempregados e às empresas que procuram apoio. 

Este projeto foi iniciado no primeiro semestre de 2016 e será implementado de 
forma faseada durante 2017. 

4 

Tomar medidas, até outubro de 2016, para facilitar o saneamento dos balanços 
das instituições de crédito e fazer frente aos níveis elevados de crédito em risco. 

As Autoridades portuguesas estão conscientes da relevância deste problema e 
comprometidas com a prossecução do plano delineado para a solução do mesmo. 
Tendo em conta a necessidade de ultrapassar o problema do elevado nível de 
créditos em risco, foram já adotadas as seguintes medidas: 

1)  O entendimento da autoridade tributária foi alterado, assegurando a remoção 
dos desincentivos ao desreconhecimento de créditos irrecuperáveis; 
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2)  Reforço do acompanhamento de supervisão efetuado pelo Banco de Portugal 
nesta matéria; 

3)  Foi aprovado o “Programa Capitalizar”, definindo um conjunto de medidas que 
visam reforçar a capitalização e reduzir o endividamento das empresas não 
financeiras, em participar as PME. 

Adicionalmente, o Ministério das Finanças criou um grupo de trabalho com a 
participação do Banco de Portugal e da Associação Portuguesa de Bancos para 
trabalhar na procura de uma solução para o problema do elevado nível de créditos 
em incumprimento no balanço dos bancos. O grupo de trabalho conta ainda com o 
envolvimento de outros ministérios relevantes, nomeadamente, o Ministério da 
Justiça e o Ministério da Economia, e da Estrutura de Missão para a Capitalização das 
Empresas. 

Para combater este problema numa abordagem holística, o grupo  de trabalho 
identificou  três linhas de orientação estratégica nas quais é necessário intervir: 

1)  Otimização do PER e do processo de insolvência, garantindo a tempestiva 
identificação das empresas com viabilidade económica; 

2)  Melhorar a eficiência e a eficácia dos processos de revitalização e de insolvência, 
dotando o sistema judicial de recursos que permitam a redução da morosidade 
destes processos; 

3)  Dinamização do mercado secundário de NPLs, mitigando as diferenças de 
valorização dos ativos essencialmente decorrentes das assimetrias de informação. 

Finalmente, as Autoridades portuguesas estão a trabalhar ainda na conceção de uma 
solução sistémica que possa ser atrativa para investidores privados. Todos os 
cenários em análise são num contexto de inexistência de auxílio de Estado. 
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Tornar o regime de fiscalidade das empresas menos propício ao recurso ao 
endividamento e melhorar o acesso ao financiamento através do mercado de 
capitais para as start-up e as pequenas e médias empresas. 

A Estrutura de Missão para a Capitalização de Empresas (Estrutura de Missão), criada 
em dezembro de 2015, é responsável pela elaboração de um programa para 
melhorar o enquadramento regulatório, fiscal, jurídico e financeiro para a 
recuperação das empresas. 

Algumas das medidas propostas pela Estrutura de Missão pretendem assegurar a 
neutralidade fiscal relativamente ao tratamento do financiamento por capitais 
alheios e por capitais próprios (contribuição para reduzir a exposição das empresas a 
financiamento bancário tradicional), bem como a rever o enquadramento legal 
relativo à tributação de capitais próprios e capitais alheios. 

Este programa também contém medidas de diversificação das fontes de 
financiamento das empresas, em particular, através da criação de uma plataforma de 
aconselhamento ao financiamento e investimento, bem como o apoio à capacitação 
das empresas, relacionado com o uso de novas formas de financiamento, como os 
fundos de Capital de Risco e Business Angels, entre outros. O Governo lançou, a 12 
de maio de 2016, dois novos fundos destinados a Business Angels e a fundos 
internacionais e nacionais de Capital de Risco. Estes fundos permitem que Portugal 
introduza cerca de 400 milhões de euros no ecossistema do empreendedorismo. As 
candidaturas estão atualmente encerradas e estes fundos têm por objetivo conseguir 
captar investidores que invistam em start-ups nacionais, de forma a que possam 
trazer novo conhecimento e uma nova rede de empresas e negócios, tendo em 
contas as diversas indústrias e regiões do país. 

Simultaneamente, será revisto o enquadramento nacional para a entrada no 
mercado de capitais de PMEs e MIDCAPS, de forma a alinhar e simplificar os 
requisitos de reporte e comunicação exigidos, bem como, adequar os regulamentos 
e requisitos legais nacionais às normas da diretiva da UE. 

Para promover o acesso ao financiamento das start-ups e pequenas empresas em 
fases iniciais, o Governo incluiu o Programa Semente na Estratégia Nacional para o 
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Empreendedorismo – Start-up Portugal. Este programa pretende ajudar pequenas 
empresas e empresas em fase inicial de crescimento a angariar financiamento de 
capitais próprios através de medidas fiscais com benefícios para investidores 
individuais que invistam na compra de novas ações dessas empresas, por um período 
mínimo de três anos e com um montante mínimo e máximo de 10.000 e 100.000 
euros. A Rede Nacional de Incubadoras é responsável pela seleção das empresas. O 
programa foi inspirado pelo SEIS – Seed Enterprise Investiment Scheme do Reino 
Unido. 

5 

Reforçar a transparência e a eficiência da contratação pública no que se refere 
às parcerias público-privadas e às concessões. 

Em julho de 2012, entrou em vigor o Decreto-Lei 111/2012, de 23 de maio, que 
define as regras aplicáveis à intervenção do Estado na definição, conceção, 
preparação, lançamento, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento 
global das parcerias publico-privadas. 

O referido diploma cria também a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projeto 
(UTAP), para as PPP, introduzindo alterações ao Decreto-Lei 86/2003, de 26 de abril. 

O atual quadro regulatório das PPP em Portugal procurou aumentar a transparência 
e eficiência nas PPP. Saliente-se que a UTAP está envolvida em todas as fases das 
PPP, desde o lançamento do concurso à terminação da parceria.  

Realce-se, ainda, que existem contratos de concessão que caem dentro do conceito 
de PPP e, consequentemente, estão sujeitos ao regime do Decreto-Lei 111/2012, de 
23 de maio, nomeadamente as concessões rodoviárias, classificadas pelo EUROSTAT 
como concessões e não como PPP. 

No que se refere às concessões do Governo não abrangidas pelo Decreto-Lei 
111/2012, de 23 de maio, poderá ainda ser prestado o apoio técnico pela UTAP, 
desde que solicitado pelo membro do Governo responsável pela área da parceria em 
causa ao membro do Governo responsável pela área das Finanças. 

Pese embora os avanços efetuados com vista ao aumento da transparência e 
eficiência nas PPP, ainda é necessário tomar medidas e aumentar a transparência nas 
concessões, incluindo as do setor dos transportes, bem como aquelas a nível 



 

21 

REP Ponto de situação das medidas e das metas 

municipal e regional. 

No que se refere às parcerias municipais e regionais, o Governo já implementou 
medidas com vista à monitorização e prestação de informação, de modo a permitir o 
acesso à informação detalhadas sobre estas parcerias. 

No Decreto-Lei de Execução Orçamental (Decreto-Lei 18/2016, de 13 de abril), foi 
também prevista a obrigação das regiões autónomas e dos municípios de, 
trimestralmente, prestarem informação, respetivamente, à Direção-Geral do 
Orçamento e à Direção-Geral das Autarquias Locais sobre as suas concessões e PPP. 

Com esta medida, prevê-se a emissão de um relatório sobre as PPP e concessões 
regionais, pela Direção-Geral das Autarquias Locais. 

Além disso, no que diz respeito à renegociação das concessões dos terminais 
portuários lançada pelo Governo, foi dado um passo importante, através do 
envolvimento da UTAP e consequente nomeação de uma equipa de negociação nos 
termos do Decreto-Lei 111/2012, de 23 de maio. 

Por fim, realce-se que está em curso a revisão do código dos Contratos Públicos, a 
qual deverá estar concluída até ao final do ano de 2016. Com esta revisão, procura-
se também aumentar a transparência na contratação pública, incluindo a 
contratação de PPP e de concessões. 

Entre as medidas a assinalar, realça-se: 

 Obrigação das entidades públicas de tomar as medidas necessárias para 
garantir a transparência e evitar distorções da concorrência; 

 Obrigação das entidades adjudicantes de disponibilizar gratuitamente os 
documentos dos concursos públicos nas plataformas eletrónicas; 

 Obrigação de publicitação dos contratos públicos adjudicados; 

 Obrigatoriedade de identificação no caderno de encargos das situações em 
que são permitidas modificações ao contrato, devendo, ainda, as 
modificações que representem um valor acumulado superior a 10% do 
preço contratual ser publicitadas, pelo contraente público, no portal dos 
contratos públicos; 



 

22 

REP Ponto de situação das medidas e das metas 

 Acesso direto ao Portal Base pelas entidades com poderes de supervisão, de 
investigação e de realização de auditorias (Tribunal de Contas, Inspeção 
Geral de Finanças, Autoridade da Concorrências e Ministério Público); 

 Criação da figura do Gestor do Contrato, que será responsável pelo 
acompanhamento da execução do contrato público. 

Até ao final de 2016, melhorar e acelerar os processos administrativos e de 
licenciamento, acelerar a resolução dos litígios fiscais e reduzir as barreiras 
regulamentares, em especial nos serviços às empresas. 

O procedimento de reexame da receita identificou bloqueios e limitações na 
cobrança de impostos e nos procedimentos contabilísticos. A Autoridade Tributária 
dispõe de um plano plurianual para combater a fraude e incrementar a eficiência na 
cobrança de impostos. O Plano Estratégico 2015-17 é baseado principalmente em 
dois vetores: 

• Reforço do papel da cidadania fiscal – a luta contra a economia informal, a evasão 
fiscal e a fraude não é responsabilidade exclusiva da Autoridade Tributária e deve 
envolver todos os cidadãos. O sistema de incentivo que devolve 15% do IVA cobrado 
nas faturas de determinados setores (restauração e alojamento, cabeleireiros e 
reparação de automóveis e de motociclos), juntamente com a “fatura da sorte", no 
âmbito do sistema do e-fatura, visa incentivar o papel dos agentes económicos no 
aumento do nível global de cumprimento das obrigações fiscais; 

• Antecipar a intervenção da administração fiscal – nomeadamente através da 
melhoria do cruzamento de informações entre o sistema e-factura, os dados de 
arquivo dos programas de faturação (arquivos SAFT-PT) e os resultados das 
declarações fiscais (incluindo imposto retido na fonte e outras receitas). Este 
procedimento irá aumentar a qualidade das informações processadas pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira que podem ser usadas para combater a economia 
informal, a evasão fiscal e a fraude fiscal, promovendo assim o cumprimento e 
liquidação voluntária de obrigações fiscais. 
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Incentivar a cooperação entre as universidades e o setor empresarial. A promoção da cooperação entre o sistema científico e tecnológico e as empresas 
desempenha um papel importante na estratégia do Governo. Além do aumento do 
investimento na promoção do conhecimento científico, o Governo irá desenvolver e 
racionalizar a coordenação entre universidades, laboratórios públicos e empresas, 
através da criação de laboratórios colaborativos. Estas políticas serão a chave para 
recuperar o caminho do investimento em I&D a que Portugal tinha assistido nos anos 
anteriores à crise económica e financeira. 

 

Destina-se a promover sinergias, através da partilha de recursos humanos e 
laboratoriais de instituições científicas, laboratórios académicos e estatais em todas 
as áreas do conhecimento e empresas, a fim de assegurar a efetiva transferência de 
conhecimento que pode gerar inovação, criação de novas empresas ou renovação 
existentes, renovando produtos ou melhorando processos. O Governo dará atenção 
especial a iniciativas destinadas ao incentivo à criação de empresas de base científica 
e tecnológica por jovens cientistas, licenciados e em especial, doutorados. O Governo 
encontra-se a promover a transferência de conhecimento de instituições em áreas 
de baixa densidade económica, ancorada em Institutos Politécnicos, que irá 
desempenhar um papel central no apoio à inovação nas PME nestes territórios. 

 

Principais acções empreendidas nos últimos meses: 

• Um novo regime jurídico para promover o emprego científico foi aprovado e 
adotado pelo Governo, após um processo de negociação com sindicatos. Destina-se a 
promover pelo menos 3000 novos empregos para doutorados até ao final de 2019. 
Incentivos relacionados serão considerados no Orçamento do Estado para 2017; 

 

• Um novo concurso para apresentação de propostas de I&D, foi aberto e concluído 
a 30 de setembro, a fim de promover a investigação baseada na experiência em 
Institutos Politécnicos, de forma a ajudar a diversificar o sistema de I&D e promover 
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uma I&D mais orientada profissionalmente. Mais de 140 propostas foram 
apresentadas e os novos projetos devem ser iniciados em janeiro de 2017, com um 
nível de financiamento total de 23 milhões de euros para 18 meses; 

 

• Um novo regime jurídico foi aprovado e adotado pelo Governo e lançado um 
concurso para promover ciclos curtos de formação em Institutos Politécnicos, com 
total de financiamento previsto de 46 milhões de euros a distribuir ao longo dos 
próximos 18 meses na promoção de 500 cursos e equipamento relacionado por todo 
o país; 

 

• Um novo concurso para "projetos colaborativos" baseados na Investigação foi 
concluído em maio de 2016 através do PT2020 (Agência de Inovação) para promover 
projetos de investigação colaborativa com o setor empresarial; 

 

• Um novo concurso para "projetos mobilizadores" de investigação esteve em curso 
até 14 de outubro (PT2020), visando promover as relações entre a ciência e a 
indústria e promover o emprego qualificado. Os projetos apoiados estarão em 
execução proximamente; 

 

• Um novo concurso para impulsionar "Laboratórios Colaborativos" será aberto até 
final de 2016, para promoção de projetos de I&D dirigidos à colaboração entre 
ciência e indústria, com recurso a emprego científico e qualificado. 

 

O Governo Português está também a desenvolver medidas que pretendem reforçar a 
capacidade dos Centros de Interface Tecnológico (CIT), ampliando a sua capacidade 
de intervir nas empresas, no apoio a novos produtos, promovendo a transferência de 
conhecimento, e no apoio a novos processos nomeadamente de digitalização. Neste 
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âmbito, as medidas apresentadas pelo Governo visam (i) melhorar a articulação 
entre as Universidades, CIT e empresas; (ii) assegurar um financiamento de base aos 
CIT; (iii) aumentar a capacidade de I&D e inovação nas PME, potenciando a sua 
ligação ao sistema de inovação através dos CIT; (iv) facilitar o acesso destas 
entidades a recursos humanos altamente qualificados; e (v) melhorar a eficiência 
energética na indústria. 

Este programa, financiado, entre outros, pelo Fundo de Inovação, Transferência de 
Tecnologia e Eficiência Energética (FITTEE), consubstancia-se em três linhas de ação: 

 Criação de mecanismos de financiamento para os CIT de forma a promover 
a ligação entre as universidades, os CIT e as empresas. O financiamento será 
atribuído em função dos serviços prestados às empresas; 

 Financiamento de atividades de I&D e de eficiência energética nas 
empresas, num plano de atuação ao nível dos CIT com impacto no 
desenvolvimento de novas tecnologias capazes de promover uma utilização 
de energia mais eficiente e uma promoção de práticas de economia circular, 
permitindo ainda a diminuição de resíduos não reutilizáveis; 

 Facilitar o acesso dos CIT a recursos humanos altamente qualificados, quer 
pela integração de jovens qualificados, quer pela promoção da circulação de 
pessoas entre os CIT, as Instituições de Ensino Superior e as empresas.  

 

O desenvolvimento de massa crítica e competências diversificadas só pode ser 
alcançado através da cooperação e trabalho em rede com diferentes atores. Desta 
forma, o Governo irá reforçar os clusters existentes, no sentido do desenvolvimento 
de atividades relevantes para a economia portuguesa, integrando redes de 
empresas, instituições de interface do sistema científico e tecnológico, instituições 
de formação e associações empresariais. Estes grupos desempenham um papel 
relevante em projetos de natureza colaborativa, no desenvolvimento tecnológico e 
na melhoria da produtividade. 
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Tabela 14. Objetivos Estabelecidos na Estratégia Europeia para o Crescimento e Emprego 

 

Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

Meta de taxa de emprego: 75% 

 

Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como a educação, a Segurança Social e de emprego, nomeadamente: 

• Novo quadro de medidas das políticas ativas de emprego; 

• Programa "Contrato-Geração"; 

• Promover a formação autónoma dos utentes do IEFP através da medida Cheque-Formação; 

• Atualizar a remuneração mínima mensal garantida (RMMG); 

• Apoiar excecionalmente o emprego, na sequência da atualização da remuneração mínima mensal 
garantida; 

• Assegurar a identificação precoce de jovens NEET através do reforço do Serviço Público de Emprego e 
através campanhas informativas (Programa Garantia Jovem); 

•Desenvolvimento de um “Balcão Único de Emprego”. 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 

 

70,5%  (2ºT 
2016) 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

Meta de investigação e desenvolvimento: 
2.7-3.3% do PIB 

 

Para atingir esta meta, o Governo Português a aplicar uma estratégia global que integra diferentes medidas 
políticas setoriais, como ciência e ensino superior, economia e educação, nomeadamente: 

• Internacionalizar e capacitar as infraestruturas e reequipamento científico e tecnológico; 

• Desenvolvimento de I&D em todas as áreas do conhecimento, através da promoção de agendas 
mobilizadoras para a Ciência&Tecnologia; 

• Estímulo ao emprego científico e académico em instituições científicas e de ensino superior, bem como 
em cooperação com os agentes económicos; 

• Promoção da transferência de conhecimento para o setor produtivo através de «Laboratórios 
Colaborativos», desenvolvendo as capacidades empresariais de I&D&I; 

• Promover a diversificação e alargamento das atividades de I&D, fortalecendo a I&D baseada na prática em 
instituições politécnicas orientadas para a prática profissional; 

• Reforçar as instituições intermediárias e os acordos de colaboração através de "laboratórios 
Colaborativos" - nacionais e internacionais; 

• Desenvolvimento de uma nova agenda internacional de I&D para o Atlântico, através de um Centro 
Internacional de Investigação dos Açores (AIR Center), juntamente com a promoção do investimento direto 
estrangeiro; 

• Integrar as PME na economia digital; 

• Programa Indústria 4.0; 

• Programa de Desenvolvimento das infraestruturas intermediárias; 

• Programa Start-up Portugal; 

• Política pública para promover a indústria de design e moda; 

• Promover a transferência de conhecimento para as empresas, através do desenvolvimento de ações 
colaborativas com centros tecnológicos, desenvolvendo as capacidades de Investigação e Desenvolvimento 
em empresas inovadoras. 

1,29% (2014 - 
dados 

provisórios) 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

Metas das Emissões de Gases com Efeitos 
de Estufa: -1% (Comparação com 2005) 

Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como o ambiente, os transportes urbanos, a reabilitação urbana e a energia, 
nomeadamente: 

 Política dos 3R; 

 Tratamento mecânico e biológico de resíduos urbanos;  

 Compras públicas ecológicas; 

 Fiscalidade Verde; 

 Eficiência Energética na Administração Pública; 

 Casa Eficiente; 

 Fundo Nacional Reabilitação do Edificado; 

 IFRRU 2020; 

 Programa Reabilitar para arrendar; 

 Reabilitação dos espaços públicos; 

 Mobilidade suave; 

 Mobilidade elétrica; 

 Expansão do Metro do Porto/Metro de Lisboa; 

 Organização do setor de transportes públicos coletivos rodoviários; 

 Descarbonização da frota de táxis. 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 

(-) 22% (2014) 

Meta das energias renováveis: 31% Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como a reabilitação urbana e a energia, nomeadamente: 

 Casa Eficiente; 

 Fundo Nacional Reabilitação do Edificado; 

 IFRRU 2020; 

 Programa Reabilitar para arrendar; 

 Reabilitação dos espaços públicos. 

27% (2014) 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 

Eficiência Energética: Meta de 22,5 Mtep 
no consumo de energia primária 

Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como o ambiente, os transportes urbanos, a reabilitação urbana e a energia, 
nomeadamente: 

 Compras públicas ecológicas; 

 Fiscalidade Verde; 

 Eficiência Energética na Administração Pública; 

 Casa Eficiente; 

 Fundo Nacional Reabilitação do Edificado; 

 IFRRU 2020; 

 Programa Reabilitar para arrendar; 

 Reabilitação dos espaços públicos; 

 Mobilidade suave; 

 Mobilidade elétrica; 

 Expansão do Metro do Porto/Metro de Lisboa; 

 Organização do setor de transportes públicos coletivos rodoviários; 

 Descarbonização da frota de táxis. 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 

20,5 Mtep 
(2014) 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

Meta do abandono escolar precoce: 10% Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como a educação e ciência e ensino superior, nomeadamente: 

 Reforço do apoio social escolar aos estudantes em condições socioeconómicas desfavorecidas, 
sobretudo através da disponibilização de manuais escolares e outros recursos educativos, nos 
apoios à mobilidade casa-escola e às refeições diárias; 

 Desenvolvimento de um programa nacional de promoção do sucesso educativo, incluindo um 
Sistema de tutorias para estudantes em situação de insucesso; 

 Melhoria das orientações curriculares no ensino básico e secundário, apoiada no trabalho de um 
grupo de especialistas e pelo projeto da OCDE Education 2030; 

 Alargamento, diversificação e ajustamento da rede de ensino secundário, nomeadamente dos 
cursos profissionais, através de um sistema de antecipação das necessidades de qualificação; 

 Reorganização do currículo dos cursos profissionais, baseado no quadro europeu de créditos VET 
(ECVET); 

 Promoção e avaliação da qualidade dos cursos profissionais, de acordo com os padrões do 
European Quality Assessment on VET (EQAVET); 

 Lançamento da Iniciativa Competências Digitais, de forma a superar a falta de recursos humanos 
no setor das tecnologias da informação; 

 Desenvolvimento de um programa de e-learning que permite frequentar o ensino secundário a 
distância (para trabalhadores com 18 ou mais anos); 

 Implementação do Passaporte Qualifica, de forma a promover o reconhecimento das 
competências desenvolvidas em diferentes modalidades educativas ao longo da vida. 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 

13,7% (2015) 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

Meta da educação superior: 40% Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como a ciência e ensino superior, nomeadamente: 

 Alargar a base social do ensino superior, principalmente através da educação politécnica; 

 Alargar e diversificar a oferta do ensino superior, ampliando e consolidando a existência de cursos 
de curta duração nas instituições politécnicas; 

 Estímulo ao sucesso escolar no ensino superior e à redução do abandono escolar; 

 Promoção de diferentes vias de acesso ao ensino superior, dando oportunidade à transição do 
ensino de dupla certificação para o ensino superior. 

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas. 

34,9% (2T 2016) 
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Metas nacionais no âmbito da Estratégia 
Medidas 

Ponto de 
situação das 

metas 

Meta de redução da população em risco 
de pobreza ou exclusão social, em número 

de pessoas: -200,000 

 

Para atingir esta meta, o Governo Português está a aplicar uma estratégia global que integra diferentes 
medidas políticas setoriais, como o emprego e a segurança social, designadamente:  

• Restabelecer o mecanismo de indexação automática das pensões; 
• Atualização do IAS - Indexante de Apoios Sociais; 
• Aumento extraordinário das pensões mais baixas em 2017 (pensões que não foram atualizadas no 

período 2011-2015); 
• Restabelecer o limite do "Rendimento Social de Inserção" (reduzido em 2012-2013) e promover a 

sua função de ativação social; 
• Restabelecer e aumentar o "Complemento Solidário Para Idosos" e promover publicamente esta 

política, de modo a combater a não adesão; 
• Aumentar o montante do "Subsídio por Assistência a 3.ª pessoa"; 
• Combater a pobreza infantil, através do desenvolvimento de um Plano Contra a Pobreza Infantil 

transversal e do reforço do abono de família (aumento dos montantes, particularmente para as 
crianças muito jovens, aumento da bonificação para famílias monoparentais, da bonificação por 
deficiência);  

• Promover a gestão do sistema de pensões através da sua avaliação; 
• Criar um subsídio extraordinário para desempregados de longa duração; 
• Rever o regime de contribuições dos trabalhadores independentes; 
• Simplificar o sistema de Segurança Social; 
• Promover a inclusão social através de programas direcionados para as pessoas em situação de 

maior vulnerabilidade; 
• Atualizar a remuneração mínima mensal garantida;  
• Garantir a identificação precoce de jovens NEET através do reforço Serviço Público de Emprego e 

de uma Campanha Nacional informativa (Garantia Jovem).  

 

Para mais informações, consulte o Programa Nacional de Reformas 

+7 000 (2015) 
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8. Comparação com o Programa de Estabilidade 

Tabela 15. Diferenças face ao último Programa de Estabilidade 

 
 

  

% PIB Código SEC 2015 2016 2017

Capacidade (+) / necessidade (-) de financiamento das 

Administrações Públicas
B.9

Programa de estabilidade -4,4 -2,2 -1,4

Projeto de Plano Orçamental -4,4 -2,4 -1,6

Diferença 0,0 0,3 0,2

Capacidade (+) / necessidade (-) de financiamento das 

Administrações Públicas em Políticas Invariantes
B.9

Programa de estabilidade -4,4 -2,2 -2,3

Projeto de Plano Orçamental -4,4 -2,4 -2,4

Diferença 0,0 0,3 0,0
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9. Parecer do Conselho das Finanças Públicas 

 



Previsões macroeconómicas subjacentes 

à Proposta de Orçamento do Estado 2017 

Parecer do Conselho das Finanças Públicas 

13 de outubro de 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho das Finanças Públicas é um órgão independente, criado pelo artigo 3.º 

da Lei n.º22/2011, de 20 de maio, que procedeu à 5.ª alteração da Lei de 

Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, republicada pela Lei 

n.º 37/2013, de 14 de junho). 

A iniciativa para a sua criação seguiu-se à publicação do Relatório final do Grupo de 

Missão para o Conselho Europeu sobre a governação económica da Europa e 

concretizou-se em outubro de 2010, através de um protocolo entre o Governo, então 

apoiado pelo Partido Socialista, e o Partido Social Democrata. A versão final dos 

Estatutos do CFP foi aprovada pela Lei n.º 54/2011, de 19 de outubro. 

O CFP iniciou a sua atividade em fevereiro de 2012, com a missão de proceder a uma 

avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da 

política orçamental, promovendo a sua transparência, de modo a contribuir para a 

qualidade da democracia e das decisões de política económica e para o reforço da 

credibilidade financeira do Estado. 

 

Este Parecer foi elaborado com base na informação disponível até ao dia 10 de outubro de 2016.  

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11300/0327403299.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11300/0327403299.pdf


 

1 

1 INTRODUÇÃO 

Este Parecer respeita às previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de Orçamento do 

Estado para 2017 (POE/2017), enquadrando-se no “Protocolo entre o Ministério das Finanças e o 

Conselho das Finanças Públicas sobre a elaboração de parecer relativo às previsões 

macroeconómicas subjacentes ao Programa de Estabilidade e à Proposta de Orçamento do Estado”, 

celebrado a 6 de fevereiro de 2015.1 

De acordo com o estabelecido no referido Protocolo, o Governo comunicou formalmente ao 

Conselho das Finanças Públicas (CFP) no dia 19 de agosto que a POE/2017 seria apresentada à 

Assembleia da República no dia 14 de outubro (dia “D” para efeitos do calendário incluído na 

secção 5 do Protocolo).  

O CFP recebeu a 16 de setembro uma versão de trabalho das previsões macroeconómicas no 

cenário de políticas invariantes. A 1 de outubro o Ministério das Finanças (MF) enviou ao CFP uma 

nova versão das previsões macroeconómicas no cenário de políticas invariantes e as previsões 

macroeconómicas no cenário programático, isto é, considerando as medidas de política previstas 

pelo Governo. A identificação e quantificação das medidas consideradas ocorreu a 4 de outubro.  

No dia 7 decorreu uma reunião entre as equipas do MF e do CFP na qual a primeira fez uma 

apresentação sumária dos dois cenários e das medidas consideradas.  

A 10 de outubro o MF enviou a versão final do cenário macroeconómico e as medidas de política 

implícitas nesse cenário. Este Parecer incide sobre os valores considerados pelo MF para as 

hipóteses externas e técnicas e para as previsões macroeconómicas subjacentes a esse cenário 

programático. O Quadro 1 apresenta os principais indicadores, que resultam da informação mais 

recente transmitida pelo MF ao CFP até à data de fecho deste Parecer (10 de outubro de 2016). 

A metodologia e o processo de análise utilizados neste Parecer estão descritos no Protocolo acima 

referido. Para proceder à análise das previsões macroeconómicas subjacentes à POE/2017 o CFP 

utilizou as seguintes fontes de informação: 

a) Análise das previsões pelos técnicos do CFP; 

b) Comparação com as previsões realizadas por instituições de referência: Comissão Europeia 

(CE), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Banco de Portugal (BdP) e CFP; 

c) Comparação com previsões recentes realizadas por outras entidades, oficiais e não oficiais; 

d) Indicadores coincidentes e avançados e a informação estatística mais recente disponível, 

produzida pelas autoridades estatísticas nacionais — Instituto Nacional de Estatística (INE) 

e BdP; 

e) Esclarecimentos técnicos verbais e escritos prestados pelo MF relativamente às previsões 

elaboradas. 

 

                                                   
1 Disponível para consulta na página do CFP. 

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2015/02/Protocolo-entre-MdF-e-CFP.pdf
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2 PREVISÕES DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Cenário Macroeconómico subjacente à Proposta de Orçamento do Estado para 2017 

A POE/2017 antevê um crescimento moderado da economia nacional no horizonte de 

projeção, implicando uma revisão em baixa face às previsões apresentadas anteriormente. 

No atual cenário, o MF prevê uma desaceleração do crescimento do PIB em 2016, passando de 

uma variação real de 1,6% em 2015 para 1,2%. A procura interna mantém um contributo positivo 

em 2016, embora significativamente inferior ao observado no ano anterior (passando de 2,6 p.p. 

em 2015 para 1,3 p.p.). Para esta evolução, contribui o abrandamento do consumo privado (de 

2,6% para 2,0%) e do consumo público (de 0,8% para 0,6%), bem como a redução do investimento 

(de 4,5% para -0,7%). Por sua vez, antecipa-se um contributo negativo das exportações líquidas 

(-0,1 p.p.), após o contributo negativo mais acentuado verificado em 2015 (-1,0 p.p.), prevendo-se 

um abrandamento das exportações (de 6,1% para 3,1%) de menor magnitude que o das 

importações (de 8,2% para 3,2%). 

O MF prevê que a economia acelere em 2017, estimando um crescimento do PIB real de 1,5%. 

É esperado que a procura interna apresente um contributo positivo (1,3 p.p.) idêntico ao previsto 

para 2016, mas com uma diferente composição. O abrandamento do consumo privado (para 1,5%), 

e a forte quebra do consumo público (para -1,2%) são compensados pela recuperação da trajetória 

de crescimento da FBCF, prevendo-se que apresente uma variação de 3,1%. Antecipa-se que a 

procura externa registe um contributo positivo ténue (0,2 p.p.) para a variação do PIB em 2017, 

perspetivando-se que as exportações apresentem uma aceleração mais intensa que as 

importações, registando variações de 4,2% e 3,6%, respetivamente. 

Relativamente aos preços, o MF espera uma desaceleração ligeira do deflator do PIB em 2016 

(de 2,1% em 2015 para 2,0%), seguida de um abrandamento em 2017 (para 1,5%). Esta 

evolução resulta da conjugação de vários contributos. O deflator do consumo público acelera 

significativamente em 2016 (passando de 0,6% em 2015 para 2,1%) influenciado pelo efeito da 

reversão das reduções salariais e pela diminuição do horário de trabalho nas Administrações 

Públicas e abranda de forma acentuada no ano seguinte (para 0,9%). O deflator do consumo 

privado deverá apresentar uma evolução coerente com a prevista para o Índice Harmonizado de 

Preços no Consumidor (IHPC), acelerando progressivamente no horizonte de previsão considerado 

e registando aumentos estimados de 1,0% em 2016 e 1,5% em 2017. É também previsto pelo MF 

que o deflator das importações apresente uma redução expressiva em 2016 (-3,8%, face a -4,3% 

em 2015), acelerando em 2017 (0,3%), com impacto significativo na estimativa do deflator do PIB. 

O MF estima que o PIB apresente variações nominais de 3,2% em 2016 e 3,0% em 2017. Em 

2016, prevê que o abrandamento do PIB em termos reais (0,4 p.p.) seja acompanhado pela ligeira 

desaceleração do deflator (0,1 p.p.), resultando numa variação da taxa de crescimento do PIB 

nominal de -0,5 p.p.. Pelo contrário, para 2017 antecipa que o PIB real apresente uma aceleração 

(0,3 p.p.) de menor magnitude relativa que a desaceleração do deflator (0,5 p.p.), resultando no 

abrandamento previsto para o crescimento do PIB nominal de 0,2 p.p.. 
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A POE/2017 perspetiva que a taxa de desemprego continue a diminuir, atingindo 11,2% e 

10,3% da população ativa em 2016 e 2017, respetivamente. O MF antevê que o emprego 

apresente taxas de crescimento de 0,8% em 2016 e 1,0% em 2017. A remuneração média por 

trabalhador em termos nominais deverá aumentar 1,5% em 2016 e 2017 (aproximadamente 0,5% 

em 2016 e 0,0% em 2017 em termos reais, considerando o deflator do consumo privado), 

contrariando a trajetória de redução observada nos anos anteriores. Prevê-se ainda que a 

produtividade continue a registar aumentos moderados no horizonte de previsão (0,4% em 2016 

e 0,5% em 2017). 

O cenário macroeconómico 

apresentado pelo MF antevê uma 

trajetória de recuperação dos 

indicadores relativos ao sector 

externo. A capacidade líquida de 

financiamento da economia tem um 

aumento estimado de 0,8.p.p. em 

2016 e 0,5 p.p. em 2017, para 1,7% e 

2,2% do PIB, respetivamente. A 

balança corrente contribuirá para 

esta evolução positiva, em resultado 

da dinâmica da balança de bens e 

serviços, prevendo-se excedentes 

progressivamente mais elevados 

(1,5% e 1,9% do PIB em 2016 e 2017, 

respetivamente). Em sentido oposto, 

o MF antecipa que a balança de 

rendimentos primários e 

transferências continue deficitária 

(em 1,0% do PIB em 2016 e 2017). 

A previsão apresentada na 

POE/2017 aponta para que o hiato 

do produto se mantenha negativo 

no horizonte de previsão, 

situando-se em -1,7% e -1,4% do 

PIB potencial em 2016 e 2017, 

respetivamente. O MF fixou uma 

dinâmica para o produto potencial 

igual à resultante do cenário 

macroeconómico subjacente ao 

Programa de Estabilidade para os 

anos 2016 a 2020 (PE/2016-2020). 

Quadro 1 – Previsões subjacentes à POE/2017 

 

Fonte: MF – Informação comunicada a 10 de outubro de 2016. 

2015 2016 2017

PIB real e componentes (variação, %)

PIB 1,6 1,2 1,5

Consumo privado 2,6 2,0 1,5

Consumo público 0,8 0,6 -1,2

Investimento (FBCF) 4,5 -0,7 3,1

Exportações 6,1 3,1 4,2

Importações 8,2 3,2 3,6

Contributos para a variação real do PIB  (p.p.)

Procura interna 2,6 1,3 1,3

Exportações líquidas -1,0 -0,1 0,2

Preços (variação, %)

Deflator do PIB 2,1 2,0 1,5

Deflator do consumo privado 0,7 1,0 1,5

Deflator do consumo público 0,6 2,1 0,9

Deflator da FBCF 0,9 0,1 0,7

Deflator das exportações -1,1 -1,8 0,7

Deflator das importações -4,3 -3,8 0,3

IHPC 0,5 0,8 1,5

Mercado de trabalho (variação, %)

Taxa de desemprego (% pop. ativa) 12,4 11,2 10,3

Emprego 1,4 0,8 1,0

Remuneração média por trabalhador -0,2 1,5 1,5

Produtividade aparente do trabalho 0,2 0,4 0,5

Setor externo (% PIB)

Cap. líquida de financiamento 0,9 1,7 2,2

Balança corrente -0,3 0,5 1,0

Balança de bens e serviços 0,7 1,5 1,9

Balança de rend. primários e transferências -1,0 -1,0 -1,0

Balança de capital 1,2 1,2 1,2

Desenvolvimentos cíclicos

PIB potencial (variação, %) 0,0 0,6 1,1

Hiato do produto (% PIB potencial) -2,3 -1,7 -1,4

Pressupostos

Procura externa (variação, %) 3,6 2,4 4,2

Taxa de juro de curto prazo (%) 0,0 -0,3 -0,4

Taxa de câmbio EUR-USD 1,1 1,1 1,1

Preço do petróleo (Brent, USD) 53,6 44,4 51,3
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As hipóteses externas assumidas para a economia portuguesa têm um impacto positivo no 

cenário macroeconómico estimado para 2017. A procura externa considerada abranda 1,2 p.p. 

em 2016, para um crescimento de 2,4%, estimando-se uma aceleração de 1,8 p.p. para o ano 

seguinte (4,2%). Assume-se que a taxa de juro de curto prazo (Euribor a três meses) se manterá 

negativa no período em análise, fixando-se em -0,3% em 2016 e -0,4% em 2017. A taxa de câmbio 

do euro face ao dólar permanece inalterada ao longo do horizonte de projeção. Perspetiva-se 

ainda uma redução do preço do petróleo nos mercados internacionais em 2016 (para 

44,4 USD/barril) e um aumento em 2017 (para 51,3 USD/barril). 

 

Conciliação com previsões anteriores 

Nesta secção compara-se o cenário apresentado na POE/2017 com as previsões anteriores do MF, 

nomeadamente as subjacentes ao PE/2016-2020 e ao OE/2016. 

Para 2016, o MF antecipa um crescimento do PIB real (1,2%) inferior ao do cenário 

apresentado no PE/2016-2020 e no OE/2016 (em -0,6 p.p.) (Gráfico 1). Esta revisão em baixa 

deve-se em larga medida à correção da trajetória do investimento (FBCF), que passa de uma 

variação de 4,9% nos dois exercícios anteriores para uma redução de 0,7% na presente estimativa. 

O crescimento previsto para o consumo privado (2,0%) e para as exportações (3,1%) também é 

revisto em baixa no cenário atual (respetivamente em -0,4 p.p. e -1,2 p.p. face ao PE/2016-2020 e 

ao OE/2016). Estes contributos negativos são parcialmente compensados pela revisão em baixa da 

variação das importações (-2,3 p.p. face aos dois exercícios precedentes). Desta forma, a atual 

projeção antecipa um contributo positivo da procura interna para a variação do PIB menos 

expressivo que o anteriormente previsto (1,3 p.p. comparando com 2,4 p.p. no PE/2016-2020 e 

com 2,2 p.p. no OE/2016), enquanto se estima que as exportações líquidas registem um contributo 

menos negativo (-0,1 p.p.), face aos contributos apresentados anteriormente (-0,6 p.p. no 

PE/2016-2020 e -0,4 p.p. no OE/2016). 

Para 2017, prevê-se um aumento do PIB real (1,5%) inferior ao estimado no PE/2016-2020 

(-0,3 p.p.). Esta revisão em baixa volta a dever-se ao menor contributo do investimento (FBCF), do 

consumo privado e das exportações, com crescimentos inferiores em 1,7 p.p., 0,3 p.p. e 0,7 p.p. 

face ao anteriormente previsto, e também ao contributo negativo do consumo público cuja 

variação é revista em baixa em 0,5 p.p. face à projeção do PE/2016-2020. Estes contributos 

negativos são parcialmente compensados pela revisão em baixa da variação das importações 

(-1,3 p.p.). O presente cenário antecipa um contributo positivo da procura interna para a variação 

do PIB menos significativo que o previsto no PE/2016-2020 (1,3 p.p. face a 1,9 p.p.), estimando-se 

que as exportações líquidas registem um contributo positivo (0,2 p.p.), comparando com o 

contributo negativo apresentado no exercício anterior (-0,1 p.p.). 
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Gráfico 1 – Comparação das previsões incluídas em OE/2016, PE/2016-2020 e POE/2017 (variação, %) 

 

PIB Consumo privado Consumo público 

   

Investimento (FBCF) Exportações Importações 

   

IHPC Deflator do PIB Taxa de desemprego (% pop. ativa) 

   
Fonte: MF – OE/2016, PE/2016-2020 e POE/2017.  

Face ao cenário anterior, o MF antecipa uma desaceleração na mesma magnitude dos níveis 

de preços e uma diminuição mais expressiva da taxa de desemprego no final do horizonte 

de previsão: 

 A estimativa atual para o crescimento do deflator do PIB não difere substancialmente das 

projeções apresentadas anteriormente, com uma ligeira revisão em baixa de 0,1 p.p. tanto 

em 2016 como em 2017 (passando de um aumento de 2,1% e 1,6% no PE/2016-2020 para 

2,0% e 1,5%, respetivamente). O IHPC regista agora uma trajetória de aceleração estimada 

mais acentuada que o previsto anteriormente (para 2016, observa-se uma revisão de  

-0,4 p.p. face ao OE/2016 e ao PE/2016-2020 e para 2017 de -0,1 p.p. face ao 

PE/2016-2020).  

 A taxa de desemprego apresenta um perfil descendente mais intenso que o previsto no 

PE/2016-2020, situando-se em 2017 em 10,3% da população ativa, face à estimativa 

anterior de 10,9% (a atual previsão para 2016 é inferior em 0,1 p.p. face à divulgada no 

OE/2016 e em 0,2 p.p. face ao PE/2016-2020). 
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Caixa 1 – Previsões oficiais para a economia portuguesa 

A estimativa do MF para o crescimento real do PIB em 2016 encontra-se em linha com a média das previsões das instituições 

oficiais consideradas (1,2%).2 Deve mencionar-se, no entanto, que a estimativa do MF é inferior apenas à de 1,5% da CE, 

publicada em maio, e igual à da OCDE, de junho. As restantes projeções que incorporam mais informação relativamente ao 

ano em curso, por serem mais recentes, mais precisamente de setembro e outubro, apontam para um crescimento do PIB 

entre 1,0% e 1,1% (Quadro 2). O cenário do MF difere da média dos previsores oficiais na medida em que apresenta uma 

estimativa ligeiramente superior para o aumento do consumo público, e ligeiramente inferior para a variação da FBCF.3 Ainda 

assim, juntamente com uma projeção idêntica para a evolução do consumo privado, o MF prevê um maior contributo da 

procura interna para o crescimento do PIB (1,3 p.p. face à média de 1,1 p.p. projetado pelas instituições oficiais). Na procura 

externa, a variação das exportações e das importações é, em ambos os casos, 0,2 p.p. inferior à média das restantes instituições, 

esperando o MF um contributo das exportações líquidas de -0,1 p.p., face a 0,1 p.p. em média. No caso dos preços, as 

estimativas do MF para o crescimento do IHPC (0,8%) e deflator do PIB (2,0%) estão acima da média das restantes previsões 

(0,6% e 1,4%, respetivamente). No mercado de trabalho, o MF antecipa uma taxa de desemprego inferior em 0,3 p.p. à média 

das restantes instituições oficiais, e um crescimento do emprego ligeiramente superior (0,8%, face à média de 0,7%), enquanto 

o aumento das remunerações médias por trabalhador fica abaixo da média. A capacidade líquida de financiamento estimada 

pelo MF é superior à média dos restantes previsores, devido a uma evolução mais favorável da balança corrente. 

Para 2017 o MF espera um crescimento do PIB superior em 0,1 p.p. à média das restantes instituições (1,4%), diferindo 

significativamente na evolução prevista para o consumo público e para a dinâmica das exportações líquidas. Para o primeiro, 

o MF projeta um crescimento negativo (-1,2%), face a um aumento de 0,3% previsto, em média, pelas instituições. O MF 

antecipa ainda que as exportações cresçam 4,2% (3,9% esperado em média pelos previsores), e prevê que as importações 

aumentem 3,6% (4,1%, em média, nos restantes cenários oficiais), resultando num contributo positivo das exportações líquidas 

para o crescimento do PIB (0,2 p.p.), que compara com a um contributo negativo de -0,1 p.p., em média, esperado pelos 

restantes previsores. 

O diferencial relativo à inflação entre a previsão do MF e a média das restantes instituições consideradas acentua-se em 2017 

(situando-se em 0,5 p.p., face a 0,2 p.p. no ano anterior), enquanto as estimativas para o deflator do PIB se aproximam 

(reduzindo-se o diferencial de 0,6 p.p. para 0,2 p.p.) mas ainda assim ligeiramente mais otimistas. No mercado de trabalho, à 

semelhança de 2016, o MF apresenta uma taxa de desemprego inferior e um crescimento do emprego superior à média das 

instituições oficiais. O aumento das remunerações médias por trabalhador encontra-se ligeiramente acima da média. O 

diferencial da capacidade líquida de financiamento da economia estimada pelo MF relativamente à média dos restantes 

previsores aumenta em 2017 (0,7 p.p., face a 0,4 p.p. em 2016), devido ao maior crescimento da balança de bens e serviços 

antecipado pelo MF. 

Note-se que o cenário do MF já incorpora os dados definitivos das Contas Nacionais Anuais para 2014 e os novos dados 

preliminares das Contas Nacionais Trimestrais para 2015 e considera medidas de política para 2017 que os exercícios das 

restantes instituições não incorporam, sendo alguns destes elaborados sob hipótese de políticas invariantes. 

 

                                                   
2 Na análise efetuada na Caixa 1 é usada a média aritmética simples das variáveis publicadas pelas diversas instituições 

para os anos 2016 e 2017, excluindo o cenário do MF (Quadro 2). 
3 De destacar a amplitude do intervalo das previsões para a taxa de crescimento da FBCF em 2016, com um mínimo 

de -1,8% (BdP) e máximo de 1,6% (CE), situando-se a estimativa do MF 0,2 p.p. abaixo da média. 
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Quadro 2 – Previsões oficiais para a economia portuguesa  

 

Fontes: 2015: INE e BdP; 2016: CE – Spring Economic Forecast, maio 2016; OCDE – Economic Outlook No 99, junho 2016; CFP – Finanças Públicas 

Situação e Condicionantes 2016-2020: Atualização, setembro 2016; FMI- World Economic Outlook, outubro 2016; BdP - Boletim Económico, 

outubro 2016; MF – POE/2017, outubro 2016. 

 

Ano

Instituição CE OCDE CFP FMI BdP MF CE OCDE CFP FMI MF

Data mai16 jun16 set16 out16 out16 out16 mai16 jun16 set16 out16 out16

PIB real e componentes (variação, %)             

PIB 1,6 1,5 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,7 1,3 1,3 1,1 1,5

Consumo privado 2,6 1,8 2,2 2,1 - 1,8 2,0 1,7 1,5 2,0 - 1,5

Consumo público 0,8 0,6 0,1 0,2 - 1,0 0,6 0,4 0,3 0,1 - -1,2

Investimento (FBCF) 4,5 1,6 -1,5 -0,3 - -1,8 -0,7 4,9 1,2 2,9 - 3,1

Exportações 6,1 4,1 2,8 3,7 2,9 3,0 3,1 5,1 3,8 3,8 2,8 4,2

Importações 8,2 4,3 2,8 3,8 3,0 3,0 3,2 5,6 3,6 4,0 3,3 3,6

Contributos para o crescimento real do PIB  (p.p.)    

Procura interna 2,6 1,5 1,2 1,2 - 0,5 1,3 1,9 1,2 1,5 - 1,3

Exportações líquidas -1,0 -0,1 0,0 -0,1 - 0,6 -0,1 -0,1 0,1 -0,2 - 0,2

Preços (variação, %)     

Deflator do PIB 2,1 1,4 1,2 1,4 1,8 - 2,0 1,5 1,0 1,1 1,4 1,5

Deflator do consumo privado 0,7 0,7 0,4 0,8 - - 1,0 1,2 0,5 0,9 - 1,5

Deflator do consumo público 0,6 1,8 2,1 2,1 - - 2,1 1,3 1,8 0,9 - 0,9

Deflator da FBCF 0,9 0,8 0,3 -0,4 - - 0,1 1,0 0,6 0,2 - 0,7

Deflator das exportações -1,1 -1,0 0,2 -1,8 - - -1,8 1,4 1,3 1,1 - 0,7

Deflator das importações -4,3 -2,1 -1,2 -2,9 - - -3,8 0,5 0,6 0,7 - 0,3

IHPC 0,5 0,7 0,3 0,8 0,7 0,7 0,8 1,2 0,8 1,0 1,1 1,5

PIB nominal     

Variação (%) 3,7 2,8 2,4 2,5 2,8 - 3,2 3,3 2,4 2,5 2,5 3,0

Nível (mil M€) 179,5 184,5 183,6 183,8 184,4 - 185,3 190,6 188,0 188,3 188,9 190,8

Mercado de trabalho (variação, %)    

Taxa de desemprego (% pop. ativa) 12,4 11,6 12,1 11,4 11,2 11,2 11,2 10,7 11,5 10,7 10,7 10,3

Emprego 1,4 0,9 -0,3 1,2 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,9 0,5 1,0

Remunerações 2,4 2,5 1,9 2,6 - - 2,8 2,1 2,8 1,6 - 2,7

Remuneração média por trabalhador - 1,7 2,3 1,4 - - 1,5 1,4 2,1 0,7 - 1,5

Produtividade aparente do trabalho - 0,6 1,5 -0,1 - - 0,4 1,1 0,6 0,4 - 0,5

Setor externo (% PIB)     

Capacidade líquida de financiamento 0,9 1,5 - 1,2 - 1,3 1,7 1,7 - 1,3 - 2,2

Balança corrente -0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 - 0,5 0,5 0,3 0,3 -0,7 1,0

Balança de bens e serviços 0,7 1,1 2,1 1,1 - 2,1 1,5 1,3 2,5 1,3 - 1,9

Balança de rend. primários e transf. -1,0 -0,8 -1,9 -0,9 - - -1,0 -0,8 -2,2 -1,0 - -1,0

Balança de capital 1,2 1,2 - 1,0 - - 1,2 1,2 - 1,0 - 1,2

Desenvolvimentos cíclicos      

PIB potencial (variação, %) - 0,3 0,1 0,3 - - 0,6 0,6 0,0 0,7 - 1,1

Hiato do produto (% PIB potencial) - -1,1 -4,4 -1,3 -2,9 - -1,7 0,0 -3,2 -0,7 -2,0 -1,4

Pressupostos     

Procura externa (variação, %) - 4,1 3,4 3,8 - 2,8 2,4 4,8 3,8 3,8 - 4,2

Taxa de juro de curto prazo (%) 0,0 -0,2 0,0 -0,3 - -0,3 -0,3 -0,3 0,1 -0,4 - -0,4

Taxa de câmbio EUR-USD 1,1 1,1 1,1 - - 1,1 1,1 1,1 1,1 - - 1,1

Preço do petróleo (Brent, USD) 52,4 41,1 41,8 - 44,5 42,8 44,4 45,9 45,0 - 52,6 51,3

Finanças públicas (% PIB)    

Saldo orçamental -4,4 -2,7 -2,9 -2,7 -3,0 - -2,4 -2,3 -2,6 -2,6 -3,0 -1,6

2015 2016 2017
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3 ANÁLISE DAS PREVISÕES 

O cenário macroeconómico subjacente à POE/2017 apresenta importantes alterações da 

trajetória esperada para a economia portuguesa relativamente à que era apresentada quer 

no OE/2016 quer no PE/2016-2020. Por um lado é reconhecido o arrefecimento da economia 

que se verifica desde o segundo semestre de 2015. Por outro lado, é de assinalar a substituição do 

papel do consumo privado enquanto motor do crescimento económico pelas exportações e pelo 

investimento. No seu Parecer ao cenário macroeconómico subjacente ao PE/2016-2020 o CFP tinha 

assinalado que “A composição do crescimento da procura agregada a partir de 2017, assente no 

dinamismo do investimento e das exportações, a concretizar-se, afigura-se a mais adequada para a 

economia portuguesa”. Cabe, contudo, reconhecer que este caminho é mais exigente em termos 

de coerência (interna e intertemporal) das políticas económicas a adotar. 

As previsões incluídas na POE/2017 estão sujeitas a riscos de natureza exógena, inerentes à 

dinâmica da procura externa, que podem colocar em causa o crescimento estimado do PIB 

em 2017. As exportações são a componente que apresenta o maior contributo para o crescimento 

do PIB em volume em 2017, baseando-se numa forte recuperação da procura externa (em 1,8 p.p., 

passando de 2,4% para 4,2%) que tem subjacente um elevado grau de incerteza. As revisões em 

baixa ou a estabilização do crescimento previsto para as importações dos principais parceiros 

económicos para 2016 e 2017 suportam a anotação do risco descendente associado aos 

pressupostos adotados para a evolução da procura externa. 

Gráfico 2 – Crescimento das importações totais em volume nos principais destinos de exportação (%) 

 
Fontes: BdP (exportações de bens e serviços a preços correntes) e FMI – World Economic Outlook, abril e outubro 2016. 

No Gráfico 2 são apresentadas as projeções do crescimento das importações em volume dos dez 

principais destinos das exportações portuguesas. Contribuem para a revisão em alta da procura 

externa em 2017 economias como Angola, Brasil, Estados Unidos e Bélgica. Note-se contudo que 

nos dois primeiros casos, em que se verificam revisões em alta mais significativas, a volatilidade 

das previsões é elevada, traduzindo-se num risco para o indicador e por sua vez para a projeção 

das exportações portuguesas.  

http://www.cfp.pt/wp-content/uploads/2016/04/Parecer-CFP-Previsoes-PE-2016-2020.pdf


 
 

9 

O crescimento previsto para a FBCF em 2017 reflete, de acordo com o MF, a dinâmica 

esperada do investimento público e o efeito-base resultante da quebra ocorrida em 2016. O 

crescimento de 3,1% da FBCF em 2017 está alinhado com a média dos previsores (Caixa 1). As 

condições de financiamento e a incerteza e expectativas dos agentes económicos sobre a 

economia portuguesa são condicionantes importantes da evolução esperada desta variável. O CFP 

tem sistematicamente assinalado que as previsões da evolução do investimento estão muito 

associadas a um conjunto vasto de políticas que não se restringem ao campo da política 

orçamental. Contudo, o CFP continua a não dispor de informação que permita, de forma 

sustentada, apreciar o quadro de medidas de política, fora da esfera orçamental, que possam ter 

influência sobre a dinâmica do investimento prevista pelo MF. No domínio da política orçamental, 

a ausência de estabilidade fiscal é, reconhecidamente, um indutor de incerteza que não é positiva 

para o investimento.  

A dinâmica das importações prevista pelo MF contribui de forma positiva para a previsão 

efetuada para o crescimento do PIB. No cenário apresentado as importações têm em 2016 uma 

redução mais rápida que a projetada para as exportações e crescem mais lentamente do que estas 

em 2017. Atendendo ao elevado conteúdo importado das exportações portuguesas e da FBCF, o 

comportamento esperado para esta componente do PIB constitui um risco descendente que não 

pode deixar de ser registado. 

O MF apresenta uma perspetiva ligeiramente mais otimista em relação à evolução dos preços 

em 2017, nomeadamente do IHPC e do deflator do consumo privado, ainda que a aceleração 

prevista esteja alinhada com as projeções mais recentes para a área do euro. 

É antecipada uma redução de 1,2% para o consumo público em volume em 2017, justificada 

pelo MF com a aplicação das regras de redução dos efetivos nas Administrações Públicas (uma 

admissão por cada duas saídas), pelos procedimentos de revisão da despesa (spending reviews), 

pelo congelamento nominal da dotação para algumas parcelas da despesa corrente e também 

pelo efeito da redução das 40 horas para as 35 horas de trabalho semanais na função pública 

(embora, neste último caso, sem efeito na redução nominal da despesa pública).  

As projeções macroeconómicas subjacentes à POE/2017 acarretam um nível de incerteza de 

difícil ponderação, comum a qualquer exercício de previsão. Partindo dos relatórios dos 

Orçamentos do Estado entre 1995 e 2016, o CFP calculou os intervalos de confiança associados às 

previsões do MF (Gráfico 3). Para tal, foram usados intervalos de previsão assimétricos, que 

pressupõem, para ponderação do risco nas projeções, uma probabilidade distinta de se verificarem 

desvios positivos e negativos face à previsão. Das variáveis em análise, a previsão das trajetórias 

do PIB e da FBCF sugere maior prudência ao evidenciar desvios negativos mais acentuados. 
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Gráfico 3 – Intervalos de previsão associados às previsões do MF (variação, %) 

 

PIB Deflator do PIB 

  

Investimento (FBCF) Exportações 

  

Fonte: POE/2017; CFP - cálculos com base nos relatórios do Orçamento do Estado 1995-2016. 

O MF manteve o crescimento do PIB potencial de acordo com o cenário apresentado em abril 

no PE/2016-2020. Esta opção, que reflete o compromisso com os objetivos aí definidos, supõe, 

no entanto, face à evolução da economia em 2016, ajustamentos de políticas, também a nível 

orçamental. Em termos metodológicos, esta opção incorpora uma inconsistência que decorre de 

os desenvolvimentos cíclicos serem apurados com base em dois cenários distintos, o que se traduz 

num hiato do produto mais elevado do que resultaria do cenário macroeconómico subjacente à 

POE/2017. 

A apresentação de um cenário macroeconómico com um curto horizonte de projeção 

(estimativa do ano corrente e projeção para o ano a que se refere o Orçamento do Estado) 

não explicita os efeitos no médio prazo das novas medidas apresentadas. Embora no estrito 

cumprimento dos requisitos em vigor, tal aumenta a incerteza na avaliação do efeito das políticas, 

os quais não se cingem ao ano da sua execução, e torna especialmente difícil a avaliação do 

ajustamento estrutural da política orçamental.  
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4 CONCLUSÃO 

Nos termos do artigo 8.º da Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro), ”As projeções orçamentais subjacentes aos documentos de programação orçamental (…) 

devem basear-se no cenário macroeconómico mais provável ou num cenário mais prudente.” Este 

mesmo princípio orientador de utilização de previsões realistas para a condução das políticas 

orçamentais encontra-se também vertido na legislação europeia, em particular na Diretiva 

n.º 2011/85/UE do Conselho, de 8 de novembro de 2011, que estabelece requisitos aplicáveis aos 

quadros orçamentais dos Estados-Membros e no Pacto de Estabilidade e Crescimento.  

Em resultado da análise efetuada às previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de 

Orçamento do Estado para 2017, o Conselho das Finanças Públicas conclui que:  

1. Ainda que com riscos descendentes assinaláveis, o cenário macroeconómico 

subjacente à POE/2017 apresenta projeções estatisticamente plausíveis. 

 

2. Os riscos descendentes presentes no cenário macroeconómico estão sobretudo 

ligados às previsões relativas ao saldo comercial com o exterior e à formação 

bruta de capital fixo, devendo sublinhar-se serem estas as variáveis-chave para a 

concretização do cenário projetado. 

O CFP assinala, como recomendação, a necessidade de os cenários macroeconómicos subjacentes 

aos diferentes documentos de programação orçamental serem elaborados para o médio prazo. 

Apenas desta forma é possível avaliar os efeitos a prazo das políticas adotadas e a sua 

sustentabilidade. 

 


