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Sumário executivo
Este Relatório de análise à proposta de Orçamento do Estado para 2016 resulta da análise efetuada por uma equipa IPP-ISEG, no âmbito do projeto Budget Watch, quanto ao rigor, transparência
e responsabilidade orçamental. Além da análise destas dimensões, o Budget Watch engloba também
uma análise das características promotoras do crescimento e mais ou menos business friendly do OE, que
resulta no Índice Deloitte Pro-Business.
Esta análise serviu, primeiramente, para apoiar a avaliação do Orçamento pelo Conselho Consultivo Científico (CCC BW), composto por 17 economistas/académicos, através de um inquérito que
resulta no Índice Orçamental IPP-ISEG. A análise que se pretende é exclusivamente técnica, independente e objetiva, à luz de boas práticas internacionais de prestação de informação e do processo orçamental.
Eventuais melhorias na transparência e qualidade da prestação de informação nos documentos
orçamentais são, na melhor das hipóteses, ligeiras. A diversos pontos que melhoram contrapõem-se
novas ausências ou remoções de quadros-síntese ou informação narrativa. O sumário executivo, central
para a acessibilidade do Relatório do OE aos cidadãos, melhora mas continua incipiente. Destaca-se ainda
a redução da informação sobre o impacto das alterações no perímetro orçamental, tendo sido reduzida a
informação sobre o “universo comparável”, que havia sido bastante melhorada no OE 2015.
Não há novidades quanto ao processo orçamental nem quanto à implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, o que deve ser invertido a breve prazo. A nova LEO tem sido elogiada por
estabelecer um caminho para a melhoria do processo orçamental. Lamentavelmente, o Orçamento não
trouxe novidades acerca da sua implementação que poderia, por exemplo, trazer a introdução de mecanismos de verdadeira orçamentação por programas, que permitam um maior escrutínio das prioridades setoriais dos Governos e da sua tradução em políticas de despesa.
O cenário macroeconómico das projeções do Orçamento parece relativamente prudente e pouco
afastado das projeções internacionais, mas existem riscos importantes. A previsão para o crescimento
da economia parece em linha com as restantes projeções, dadas as hipóteses coerentes assumidas. A estimativa global para as receitas fiscais parece razoável, embora a eficácia de novas medidas nesta área
levante dúvidas, o que aumenta a incerteza quanto à exequibilidade da meta para o défice.
A estratégia orçamental parece retomar a tendência de melhoria, interrompida em 2015, quanto
ao cumprimento das regras europeias e ao contributo para a sustentabilidade da dívida. Designadamente, destaca-se o regresso a um objetivo de consolidação estrutural, ainda que diminuto, para o ano
de 2016 e de objetivos de redução dos défices (estrutural primário e global) tão ou mais ambiciosos do que
os propostos no Programa de Estabilidade e, bem assim, no Programa Eleitoral do Partido Socialista.
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A lógica subjacente às escolhas de política ao nível macroeconómico é mais bem explicada no OE
2016 face a exercícios anteriores. Já a abordagem dos trade-offs nas políticas de despesa é insuficiente, destacando-se os problemas na relação entre despesas discricionárias e não-discricionárias.
Continuam as lacunas crónicas de prestação de informação e transparência a este nível, as quais só a
melhoria do processo orçamental poderá efetivamente reduzir. A explicação das opções governamentais na
relação entre despesas discricionárias e não-discricionárias também é problemática, tendo sido removido
um quadro importante para esta avaliação (que era disponibilizado no OE 2015 e no esboço do OE 2016).
A informação sobre a despesa em investimento público continua fraca, ao que não é alheia a
manutenção de níveis historicamente baixos nesta variável. Ainda assim, seria desejável uma melhoria na qualidade da informação a este nível. Já no âmbito das parcerias público-privadas houve alguma
melhoria, sobretudo graças à introdução de informação qualitativa adicional.
As despesas em consumo público (pessoal, aquisição de bens e serviços), sobretudo graças à reduzida fundamentação de medidas de contenção dos consumos intermédios, suscitam preocupações,
bem como as despesas na área da Saúde. O impacto pouco explicado de medidas de contenção de
despesa, no primeiro caso, e no segundo, uma diminuição da informação disponibilizada sobre os planos
para o controlo da despesa nos serviços de Saúde do setor público administrativo, levam à existência de
potenciais problemas na execução destas rubricas da despesa. A única exceção é uma ligeira melhoria
quanto ao aparente controlo da despesa e dívida nos Hospitais EPE. Para além disto, não parece suficientemente fundamentada a estimativa para o impacto das medidas de “reposição” no emprego público (“cortes” salariais e regresso às 35 horas), que poderá ser particularmente importante na área da Saúde.
Já o controlo da despesa na Segurança Social parece ter conhecido uma melhoria no OE 2015.
Particularmente bem avaliado foi o equilíbrio (de curto prazo) previsto no OE, com uma melhoria da
cobertura da despesa por receita de contribuições sociais e da adequação das transferências para o FEFSS.
E numa ótica mais de longo prazo, os melhoramentos nos cenários demográficos e económicos que subjazem as estimativas para as responsabilidades futuras foram muito bem recebidos pelo CCC BW.
Quanto à relação com a Administração Regional e Local, houve uma melhoria na informação
prestada, mas a “partilha de esforços” com estes níveis da administração foi reduzida. Houve algumas melhorias na informação quer sobre a transferência de competências, quer sobre a “carga fiscal
local”. Mas a contenção de despesa parece significativamente maior ao nível central do que ao nível regional e local, o que não configura uma boa prática.
A informação sobre fluxos financeiros entre o Estado e o setor público empresarial conheceu um
declínio. A informação prestada a respeito do setor empresarial do Estado continua a ser insuficiente nos
vários elementos, sofrendo mesmo um declínio com a remoção de alguns quadros que haviam sido introduzidos nos últimos anos no Relatório do OE. Acredita-se que a plena operacionalização da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) possa trazer melhorias
futuras a este nível. Reduziu-se também a qualidade da informação sobre avales e garantias.
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Nota introdutória
Nesta sétima edição do Budget Watch – uma parceria entre o Institute of Public Policy (IPP), o
ISEG e a Deloitte –, analisa-se a Proposta de Orçamento do Estado para 2016 sob a perspetiva do rigor,
transparência e responsabilidade orçamental. A análise que se pretende é exclusivamente técnica, independente e objetiva, à luz de boas práticas internacionais de prestação de informação e do processo
orçamental, quanto a questões como:


O rigor e a responsabilidade do Orçamento;



A transparência e qualidade do processo orçamental;



A capacidade aparente de controlo da despesa de consumo público, sobretudo, nos setores mais
relevantes (saúde, segurança social);



A partilha de esforços entre os subsetores das administrações públicas (central, regional e local)
na contenção da despesa pública;



O recurso ou não à desorçamentação e a transparência dos fluxos entre sector público administrativo e empresarial;



A forma como as responsabilidades futuras (PPPs, avales e garantias, pensões) estão, ou não,
devidamente consideradas.
A atividade principal do Projeto reside na análise do Orçamento do Estado pelo Conselho Ci-

entífico Consultivo do Budget Watch (CCC) na ótica de 10 Princípios de Responsabilidade Orçamental
(X.1. a X.10.) que se concretizam em 49 elementos (X.1.1. a X.10.5.). Numa escala de 0 (mínimo) a 10
(máxima adequação), o CCC avalia cada um dos itens referidos através do preenchimento de um Questionário. As respostas ao questionário são depois compiladas e objeto de tratamento estatístico e análise
qualitativa, do que resulta o Índice Orçamental IPP/ISEG – um índice sintético, de 0 a 100, do rigor
e da transparência dos sucessivos OE – e uma análise a cada dimensão, exposta nesta nota.
Figura 1. O processo Budget Watch

Conselho Consultivo
Científico responde a
Questionário

Equipa IPP/ISEG compila e
analisa respostas

OUTPUT 1:
Resultados
Índice IPP-ISEG

Análise pelo Conselho
Consultivo Científico
Feedback

Proposta de Lei do
OE 2016

Apresentação pública do
Budget Watch: OE 2016

Análise pela equipa
IPP/ISEG

Relatório Budget
Watch versão
preliminar

Revisão e reformulação
pela equipa IPP/ISEG

OUTPUT 2:
Relatório
Budget Watch:
OE 2016

Neste relatório, elaborado por uma equipa IPP/ISEG, procura-se reunir a maior parte da informação relevante e fazer um “exame” mais detalhado à Proposta de Orçamento, que acompanhe a
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avaliação quantitativa do CCC BW, cujos resultados e principais conclusões são sintetizados no IPP
Policy Paper 7. Sistematizamos também as principais recomendações que ressaltaram deste trabalho.
Estas resumirão o valor acrescentado deste relatório.
Este relatório beneficiou das seguintes análises (entre outras), cuja leitura o complementa:


Parecer Técnico n.º 3/2016 da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia
da República



Working Document (C(2016) 870 final) de análise ao Esboço do Orçamento do Estado pelos
serviços da Comissão Europeia



Parecer relativo às Previsões macroeconómicas incluídas no Projeto de Plano Orçamental 2016
e Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 329/XII (nova LEO) do Conselho das Finanças Públicas

Para além destas, beneficiou em muito do trabalho realizado por anteriores equipas do Budget
Watch, coordenadas por Paulo Trigo Pereira, que suspendeu a sua participação no projeto. Como habitual, este relatório tem uma lógica de atualização e melhoramento incremental face aos anteriores.
Beneficiou ainda do trabalho realizado pelo IPP noutros projetos, designadamente na análise da execução orçamental.
Por fim, lembramos que este é apenas um dos “lados” do Budget Watch. O OE é também analisado pelo Conselho Científico Empresarial, composto por líderes empresariais em Portugal, do ponto
de vista de algumas políticas setoriais e sobretudo fiscais, analisando as suas características mais ou
menos business friendly. Esta análise dá origem ao Índice Orçamental Deloitte Pro-Business.
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Recomendações
Transparência e processo orçamental
1.

O sumário executivo, pela primeira vez incluído no Relatório do OE (ROE), é ainda manifestamente insuficiente e deve ser substancialmente melhorado.

2.

O ROE deve apresentar o impacto das alterações de perímetro orçamental, e publicar também
dados comparáveis para as rubricas cujo perímetro é alterado.

3.

O ROE deve voltar a apresentar a análise pelos quatro subsectores das administrações públicas, a
saber: Serviços integrados do Estado; Fundos e serviços autónomos (com a discriminação das
entidades públicas reclassificadas); Administração regional e local; Segurança social.

4.

A justificação da rubrica Aquisição líquida de ativos financeiros para o ano orçamental deve passar
a estar explicitada nos próximos Relatórios.

5.

O ROE deve ter uma secção dedicada ao processo e à transparência orçamentais.

6.

Devem-se explicitar as principais medidas no ano do exercício tomadas com vista à sua melhoria
e, no atual contexto, seria particularmente importante abordar o progresso da implementação da
nova Lei de Enquadramento Orçamental.

7.

A DGO deve clarificar os fundamentos da sua necessidade de recursos humanos em relação à sua
missão, atribuições e competências e não apresentar apenas o Mapa de Pessoal.

8.

O calendário político deve ser alterado de maneira a:


Aumentar o tempo para debate do OE na Assembleia da República;



Evitar situações de entrega, discussão e aprovação do OE já depois do início do ano orçamental;


9.

Permitir o cumprimento das obrigações no âmbito do Semestre Europeu.

O Ministério das Finanças deve identificar o modelo macroeconómico utilizado para as previsões.

10. O valor do PIB nominal utilizado para os cálculos deve ser apresentado no ROE.
11. O ROE deve apresentar a previsão para a evolução do PIB potencial, subjacente à estimativa para
o saldo estrutural, no ano t.
12. Devem ser discriminadas as medidas discricionárias de despesa, o montante das principais, e o
seu valor global, bem como a evolução das não discricionárias.

9
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Responsabilidade e sustentabilidade
1.

Deve ser contextualizado o crescimento da despesa fiscal (benefícios fiscais), apresentando dados
que o relacionem com o crescimento da receita fiscal.

2.

Deve ser apresentada uma explicação para as estimativas da despesa fiscal e suas eventuais variações face ao exercício anterior.

3.

Devem ser apresentados dados que permitam comparar facilmente o crescimento da receita fiscal
com o crescimento nominal do PIB, e explicando eventuais discrepâncias.

Escolhas de políticas dentro das restrições orçamentais
1.

Deve ser feita uma análise das variações de despesa em cada programa.

2.

O governo deve reavaliar todo o processo de programação orçamental plurianual para o tornar
efetivo.

3.

O ROE deve passar a apresentar um quadro síntese com a despesa efetiva de cada um dos programas orçamentais no ano orçamental, no ano anterior e a variação percentual, permitindo uma
leitura imediata das prioridades dos programas de despesa.

4.

O ROE deve incluir mais informação sobre os projetos de investimento público.

5.

O governo deve explicitar as razões para as variações nas projeções de encargos (renegociações,
reavaliações, etc.) com as parcerias público-privadas para o mesmo horizonte temporal apresentado no OE anterior.

6.

O ROE deve ser claro quanto a eventuais garantias concedidas pelos restantes subsetores das Administrações Públicas.

Consumo público, Saúde e Segurança Social
1.

Deve ser fornecida informação atualizada sobre a dívida dos Hospitais (SPA e EPE), bem como a
evolução dos resultados líquidos operacionais.

2.

Deve ser oferecida uma explicação narrativa para o conjunto de reduções da despesa com consumos intermédios, associados a “ganhos de eficiência”, de que se destacam as seguintes, bem como
para a forma como se estimou este montante de redução de despesa.
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Fluxos entre a administração central, regional e local e o setor público empresarial
1.

O governo deve explicitar os contributos dos vários subsectores para a consolidação orçamental,
tendo em conta a variação das transferências entre níveis de administração.

2.

Deve ser revisto o quadro constitucional que atribui aos governos regionais a totalidade (e não
partilha) da coleta de impostos cobrados nas regiões autónomas.

3.

O governo deve explicitar, por empresa os dividendos provenientes do Sector Empresarial do Estado (SEE), bem como discriminar a aquisição de ativos do SEE no Ano Orçamental.

4.

Deve ser reposto o quadro das indeminizações compensatórias, para permitir fácil comparabilidade.

5.

Os dados sobre transferências para o Setor Público Empresarial devem ser acompanhados de uma
narrativa que permita entender de que forma estas despesas se integram na estratégia e opções
políticas do Estado para a sua área de atuação.
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Transparência e processo orçamental
A natureza expansionista ou restritiva da política orçamental patente no Orçamento do Estado
(OE), bem como as escolhas nele incorporadas – o nível e a composição da receita fiscal; a alocação
de recursos públicos a determinadas políticas setoriais em detrimento de outras, etc. – implicam sempre alguma forma de distribuição social e temporal dos benefícios e dos encargos envolvidos, afetando
de forma não homogénea os cidadãos. É, por isso, da maior importância que no Relatório do Orçamento do Estado (ROE) os objetivos e as principais medidas do OE sejam apresentados de forma simultaneamente rigorosa e acessível aos cidadãos.
A execução do OE está inevitavelmente dependente do ambiente económico mais ou menos
favorável que possa encontrar durante o ano, o que faz do OE um exercício contextual de previsão
macroeconómica. Nesse sentido, o ROE deve disponibilizar publicamente o(s) cenário(s) macroeconómico(s) que servem de base às suas previsões orçamentais e apresentar uma análise de sensibilidade
das suas principais rubricas face a hipotéticas alterações desse(s) cenário(s).
A qualidade do processo orçamental nas suas várias fases é determinante: por um lado, para
permitir graus de eficiência e controlo na utilização dos recursos públicos cada vez mais elevados e
assim contribuir para a boa gestão e a sustentabilidade das finanças públicas; por outro lado, é sobretudo através da melhoria do processo orçamental que se podem atingir níveis superiores de transparência orçamental, aumentando a capacidade de escrutínio político e da sociedade civil.

Acessibilidade da informação
O ROE reserva um espaço para o Sumário Executivo (Página I). O Sumário Executivo apresentado ocupa pouco mais de meia página, e para além de asseverar que “o orçamento demonstra que há
uma alternativa (responsável e dialogante)” e que “é possível fazer a economia crescer a 1,8% e reduzir
o défice/PIB para 2,2%, (diminuindo-o em 0,3% em termos estruturais)” pouco mais acrescenta.
Só com muito boa vontade é que se pode afirmar que esta meia página constitui realmente um
sumário executivo. Embora explicite os objetivos de política em termos de PIB e de défice orçamental,
não cumpre o objetivo principal de dar acesso aos cidadãos a um resumo oficial, acessível mas rigoroso,
da informação fundamental contida nos documentos orçamentais. Ainda assim, é uma evolução face
a anos anteriores: é a primeira vez que o ROE apresenta uma “tentativa” de sumário executivo.

Comparação internacional: Open Budget Survey
O Open Budget Survey (OBS) é o único indicador mundial que permite medir e comparar internacionalmente a transparência, a participação pública, e a fiscalização do processo orçamental. Este
estudo, coordenado pela International Budget Partnership, é conduzido de forma descentralizada, havendo uma equipa responsável pela análise da situação nacional em cada um dos 102 países que participam nesta iniciativa. Em Portugal, este projeto é da responsabilidade do IPP.
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As conclusões do OBS resultam de um inquérito objetivo e rigoroso composto por 140 perguntas factuais que avaliam três domínios fundamentais: transparência, participação, e fiscalização. A cada
país é atribuída uma pontuação de 0 a 100 em cada um destes domínios. Em 2015 foram conhecidos
os resultados da quinta edição do OBS (a terceira edição em que Portugal participa).
Ao nível da transparência, Portugal encontra-se na 21ª posição. O aumento de 2 pontos em
comparação com a pontuação obtida em 2012 (de 62 para 64) decorre, sobretudo, da publicação do
Orçamento Cidadão (que resultou de um protocolo assinado entre o Ministério das Finanças e o IPP,
responsável pela preparação técnica e acompanhamento desta iniciativa) e, também, da melhoria do
grau de detalhe do orçamento aprovado. Por outro lado, a inexistência de um relatório a meio do ano
que avalie a execução orçamental e atualize as previsões orçamentais para o resto do ano (Mid-Year
Review) é apresentada como uma lacuna significativa.
Na escala da participação pública, Portugal apresenta um resultado considerado “mínimo” e
que coincide com a média global nesta categoria (25/100). Segundo o OBS, as oportunidades de participação pública no processo orçamental promovidas pelo executivo são fracas, e as oportunidades
promovidas pelo Tribunal de Contas ou pela UTAO para a participação cidadã nos processos de auditoria são inexistentes. Este estudo recomenda que Portugal envolva a sociedade civil em audiências
públicas sobre o processo orçamental e em auditorias ao orçamento.
No terceiro domínio, a fiscalização, o desempenho de Portugal é considerado “adequado” tanto
ao nível da fiscalização pelo Parlamento (70/100), como da fiscalização pelo Tribunal de Contas
(67/100). Contudo, o relatório alerta para a necessidade de garantir que o Tribunal de Contas tem
acesso a financiamento adequado para cumprir o seu mandato de forma independente.

Cenários macroeconómicos
O Ministério das Finanças não disponibiliza publicamente o modelo macroeconómico que utiliza para obter as suas projeções, o que torna mais difícil fazer uma crítica bem fundamentada ao
cenário macroeconómico apresentado no OE.
Se excluirmos as projeções do Banco de Portugal, que datam verdadeiramente de junho de
2015, verifica-se que a previsão de crescimento de 1,8% do PIB em 2016 feita pelo Ministério das
Finanças é em geral mais otimista do que a feita pelas outras instituições internacionais (mais 0,2 p.p.
do que a Comissão Europeia e mais 0,4 p.p. do que o FMI).
O maior otimismo do MF baseia-se em previsões mais altas de crescimento no consumo privado
(entre +0,6 e +0,9 p.p.) e no investimento (+1,9 p.p.), e no que respeita ao FMI também às exportações (+0,4 p.p.).
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Quadro 1. Previsões macroeconómicas

PIB
Consumo Privado
Consumo Público
Investimento (FBCF)
Exportações
Importações
Deflator do PIB
Inflação (IPC)
Emprego
Taxa de desemprego (%)
Défice/PIB
Nota:

OE

Comissão
Europeia

(Fevereiro 2016)

(Fev. 2016)

FMI*

Banco de
Portugal
(Dez. 2015)

2015

2016

2016

2016

2016

1,5
2,6
-0,7
4,3
5,1
6,9

1,8
2,4
0,2
4,9
4,3
5,5

1,6
1,9
0,4
3
4,3
4,9

1,4
1,5
0
3
3,9
3,8

1,9
1,7
0,2
4,4
6
5,5

1,9
0,5

2
1,2

1,6

1,5
0,7

1,1
12,3

0,8
11,3

0,8
11,7

1
11,5

4,3

2,2

3,4

3,2

Taxas de variação em %
* Portugal – Concluding Statement of the Third Post-Program Monitoring Discussions , February 4, 2016
**IHPC

Fonte: ROE 2016, Comissão Europeia, FMI, Banco de Portugal

O Banco de Portugal, no Boletim Económico de dezembro de 2015 utilizou os seguintes ponderadores para as componentes da despesa (referentes a 2014):
Quadro 2. Ponderadores para as componentes da despesa, 2014
Componente da despesa

Ponderador

Consumo privado

66,0

Consumo público

18,6

FBCF

14,6

Exportações

39,9

Importações

39,4

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico de dezembro de 2015

Com estes ponderadores e as hipóteses de evolução das componentes da despesa constantes do
OE, o objetivo de atingir 1,8% de crescimento do PIB em 2016 seria facilmente atingível. Se a taxa de
crescimento do consumo privado fosse de 1,9% (hipótese da Comissão Europeia, em vez dos 2,4%
previstos) e com a consequente redução da taxa de crescimento das importações, a taxa de crescimento
do PIB rondaria os 1,6% (exatamente a previsão da Comissão Europeia).
Em resumo, embora algo mais otimistas, os pressupostos utilizados pelo Governo não diferem
de forma ostensiva dos assumidos por outras instituições. As diferenças que existem manifestam-se
particularmente ao nível do crescimento do consumo privado e do investimento, e será aqui que algum
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otimismo eventualmente excessivo poderá conduzir a uma sobrestimação do crescimento do PIB real.
Salvaguardando-se quaisquer acontecimentos políticos e económicos particularmente gravosos a nível
internacional, e tendo em conta o referido no ponto anterior parece pois razoável admitir que a taxa
de crescimento real do PIB em 2016 se situe no intervalo entre 1,6% (a previsão da Comissão) e 1,8%
(a previsão do Governo).
Mais uma vez não se compreende que o OE para 2016 (como já aconteceu nos cinco últimos
anos) não inclua por memória, como foi feito no OE 2010 (página 18), o valor do PIB nominal utilizado
para fazer os cálculos. O leitor não tem outro remédio senão calculá-lo a partir dos valores absolutos
para algumas variáveis e das percentagens aí referidas em relação ao PIB. Desses cálculos conclui-se
que o valor assumido deverá rondar os 186 500 M€.

Distinção entre medidas discricionárias/estruturais e automáticas ou one-off
Este ano, em particular, houve uma discussão acentuada em torno deste tópico. Esta deveu-se
ao facto de ter havido fortes diferenças entre a Comissão Europeia e o Ministério das Finanças nas
negociações relativamente ao Orçamento, em relação à classificação de certas medidas como “estruturais” ou one-off (discricionárias ou não).
Em virtude do peculiar calendário eleitoral, que levou a que a Proposta de Orçamento do Estado
só fosse apresentada já no mês de fevereiro, o Governo enviou à Comissão Europeia e tornou público,
ainda antes disso, um “Esboço de Orçamento do Estado”. Este é um requisito no âmbito do Semestre
Europeu: todos os países da União devem enviar o seu Draft Budgetary Plan para análise pela Comissão.
Em condições normais, este Esboço corresponderia à Proposta de OE entregue ao Parlamento, mas este
ano, dado o calendário diferente, foi criado um Esboço autónomo para envio à Comissão.
Assim, infelizmente, a “Descrição das medidas discricionárias incluídas no Orçamento do Estado”, que tinha sido incluída no ROE 2015, não foi incluída neste ROE. Ao tempo, ficava-se com a
sensação que essa secção tinha servido apenas para cumprir os requisitos comunitários, sendo aliás
apresentada em Anexo. Este ano, esse requisito foi “cumprido” com o Esboço, pelo que não se incluiu
esse quadro no ROE e, em virtude das alterações que ocorreram após as negociações com a Comissão,
a tabela incluída no Esboço já não corresponde à Proposta de Orçamento.
O Quadro II.3.6. (Medidas Orçamentais em 2016 - Contas Nacionais, p. 52) – na verdade, o
mesmo quadro que anteriormente tinha o título mais “austero” de “medidas de consolidação orçamental” – oferece uma aproximação de listagem das medidas discricionárias que, além de incompleta, não
permite facilmente relacionar o seu valor global com o da despesa não-discricionária.
Infelizmente, também já não é apresentado o gráfico que permitia de uma forma bastante intuitiva compreender a relação entre medidas discrionárias e outras, bem como o contributo de cada
grupo para a evolução do défice (no ROE 2015 vd Gráfico II.3.1 Do défice de 2014 ao défice de 2015,
p. 45).
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O processo orçamental
Face ao OE 2015, não se vislumbram medidas significativas de melhoria do processo orçamental. Em qualquer caso, seria interessante considerar a existência de uma secção no relatório do OE que
abordasse explicitamente a temática da transparência e do processo orçamental, e as medidas que no
ano do exercício serão aplicadas a este respeito.
Isto é ainda mais importante no contexto da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO),
aprovada pela Assembleia da República e publicada a 11 de setembro de 2015. Esta estabelece os
fundamentos – e as obrigações do Governo – para a implementação de uma significativa reforma do
processo orçamental, que conduza – como já referido noutras secções deste Relatório – à introdução
de um verdadeiro modelo de orçamentação por programas e de uma lógica de médio prazo, com maior
importância da orçamentação plurianual.
A própria LEO estabelece um calendário de implementação das várias ações necessárias à implementação desta reforma, com metas verificáveis. Assim, a proposta aduzida acima revestir-se-ia de
especial relevância neste contexto, permitindo acompanhar-se em cada período orçamental esta evolução. Esta secção do OE poderia, aliás, ficar a cargo da Unidade de Implementação da LEO, cuja criação
a LEO prevê.
Outra das alterações positivas previstas na nova LEO é a revisão do papel das Grandes Opções
do Plano, que se considera atualmente anacrónico. Teoricamente, a Proposta de Lei das Grandes Opções
do Plano deveria ser um documento estratégico de médio prazo, apresentado ao Conselho Económico
e Social (C.E.S.), para que o C.E.S. emita um Parecer, que acompanha a apresentação das GOP na
Assembleia da República.1 Este ano, tal assim aconteceu. O novo Governo apresentou a sua Proposta
de GOP ao CES a 19 de janeiro, que aprovou o seu parecer a 2 de fevereiro, e, dado o calendário
desadequado deste ano, as GOP têm estado em discussão na Assembleia em conjunto com o Orçamento.
O papel das GOP é atualmente muito pouco relevante, visto não haver nenhuma ligação destas
à estratégia orçamental, que acaba por ser definida mais no âmbito dos Programas de Estabilidade,
dentro dos quais são aprovados também os Quadros Plurianuais de Programação Orçamental, com
tetos de despesa vinculativos para o ano orçamental e seguintes. No quadro atual (pré-implementação
da nova LEO) as GOP apenas servem para a descrição de objetivos de política genéricos, não havendo,
como aponta o Conselho das Finanças Públicas, nenhuma obrigatoriedade de os “amarrar” à política
orçamental e às suas restrições. Isto é particularmente bem ilustrado pela situação este ano, em que as
GOP 2016-2019 são, no essencial, uma revisão do já exposto no Programa Eleitoral do Partido Socialista e no Programa de Governo. E mesmo assim, no ROE, as GOP apenas são referenciadas muito
levemente, num subconjunto das secções dedicadas aos Programas.

1

Ver lei do Conselho Económico e Social (lei 108/91 de 17 de Agosto art.º 2º), Lei Quadro do Planeamento (Lei 43/91 de
27 de Julho), e Lei de Enquadramento Orçamental anterior (lei 91/2011 de 20 de Agosto)

Report 2 Budget Watch: OE 2016 ipp-jcs.org

16

Necessidades de recursos humanos e número de efetivos
O quadro seguinte dá-nos informação sobre a evolução do número de efetivos da Direção Geral
do Orçamento, que se reduziu em 15 anos em 62%, bem como da evolução do mapa de pessoal dos
últimos anos. Como já temos alertado, não se conhecendo nenhuma justificação técnica para esta redução, embora esta seja possível, parece claro que a redução poderá ter tido impacto na capacidade
da DGO de responder às necessidades que envolve a elaboração do OE, que foram particularmente
evidentes quando em 2013 e 2014 houve mesmo pré-avisos de greve por parte dos funcionários desta
entidade.
Quadro 3. Número de efetivos – Direção Geral do Orçamento

N.º efetivos
Mapa de Pessoal*
(% efetivos nas necessidades)

1998

2003

2008

2012

2013

2014

2015

494

379

275

193
257
75%

187
244
77%

191
221
86%

n.d.
221
n.d.

Fonte: Direção Geral do Orçamento (Mapas de Pessoal e Balanço Social)
*número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades" - n.º 1, art.º
5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro

Dito isto, note-se que, com os dados disponíveis, verifica-se que em 2014 houve diminuição da
necessidade de recurso a pessoal contratado externamente (não-efetivo) e em 2015 desconhece-se o
número de funcionários. Na realidade apenas se dispõe de informação sobre o Mapa de Pessoal, onde
se mantém o número de efetivos considerados necessários ao bom funcionamento dos serviços, mas
não o número de efetivos verificado.

Os efeitos da alteração do perímetro das Administrações Públicas
A informação sobre a alteração do perímetro das administrações públicas existe nas pp. 184 e
185 do ROE (Quadros A.2.1, A2.2), apresentando listas de entidades que entram e saem do perímetro.
Como já referimos, contrariamente ao orçamento anterior, o número de novas empresas públicas reclassificadas (EPR) é pouco significativo, pelo que a informação do impacto dessas alterações nas
contas públicas é menos relevante. Ainda assim, cremos que se perde em já não se apresentar, na
secção do relatório onde se aborda a despesa da administração central, os valores em contabilidade
pública da despesa com as Novas EPR, o universo comparável e o Universo completo e os efeitos destas
diferenças sobre o défice.
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Dados da execução orçamental e estimativas
Os dados da execução orçamental são divulgados mensalmente pela DGO e, com as várias melhorias introduzidas ao longo dos últimos largos anos, são hoje uma fonte de informação bastante
fidedigna e atualizada, que permitem que o OE seja feito sobre uma base bastante sólida relativamente
aos dados do ano anterior. Naturalmente, este ano isto é particularmente verdade em virtude de o OE
ser elaborado já após o fim do ano orçamental anterior e não três meses do prazo.
A estimativa para o saldo global do ano anterior ao do OE (2015), de 4,2% do PIB, parece
razoável e em linha com as previsões quer do IPP, quer de outras instituições.

As condições para apreciação, deliberação e debate do OE na AR
Portugal mantém, quando comparado com vários países europeus, um período relativamente
curto de apreciação do OE na Assembleia da República (45 dias). Em particular, as discussões nas
comissões parlamentares, com a presença dos ministros sectoriais, são claramente insuficientes. De
qualquer modo, a nova Lei de Enquadramento Orçamental prevê uma antecipação da data de entrega
do OE para 1 de outubro, apesar de esta não entrar já em vigor.
Quadro 4. Calendário de apresentação e aprovação orçamental

País
Estados Unidos
Holanda
México
França
Japão
Suécia
Coreia
Portugal

Início do ano
orçamental
1 outubro
1 janeiro
1 janeiro
1 janeiro
1 abril
1 janeiro
1 janeiro
1 janeiro

Prazo para apresentação (A)
1ª segunda-feira de fevereiro
3ª terça-feira de setembro
8 de setembro
1ª terça-feira de outubro
Durante janeiro
20 de setembro
2 outubro
15 outubro

Prazo para aprovação
face ao ano orçamental (B)
Antes do início
Antes do início
Um mês antes do início
Antes do início
Antes do início
Um mês antes do início
Um mês antes do início
Um mês antes do início

Duração da análise
do orçamento (B-A)
~ 8 meses
> 3 meses
~ 3 meses
~ 3 meses
> 2 meses
> 2 meses
2 meses
1,5 meses

Fonte: Base de dados de Práticas e Procedimentos Orçamentais, OCDE (2007)

A análise da UTAO à PLOE 2016 (Parecer Técnico 03/2016) foi publicada em versão preliminar
a 9 de fevereiro de 2016, quatro dias após a entrega da PLOE (menos um do que no ano anterior) e
em versão definitiva a 17 de fevereiro. Conseguiu portanto fazê-lo em prazos ainda mais curtos do que
no ano transato, e esta análise (versão final) parece ser, do ponto de vista substantivo, ainda mais
completa e informativa do que a anterior, sendo um excelente complemento ao Orçamento.
Em resumo, o tempo para debate e análise do OE é escasso, mas o documento de apoio dos
deputados para esse debate é fortemente satisfatório. Note-se que, ainda assim, a UTAO poderá estar
subdotada em recursos humanos: a legislação (Art.º 10.º da Resolução da AR n.º 57/2010, de 23 de
junho) prevê que esta unidade seja composta por “8 a 10 técnicos” mas, neste momento, tem apenas
seis efetivos.
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Responsabilidade e sustentabilidade
As consequências económicas e financeiras do Orçamento do Estado não se extinguem no final
do ano a que este diz respeito. Não só os programas de consumo e investimento público podem potenciar o crescimento económico futuro, como também o registo de um défice orçamental num ano implica o recurso a endividamento e o consequente encargo com juros para os anos seguintes. Além disso,
a integração de Portugal na Zona Euro implica o cumprimento de um conjunto de regras orçamentais
consagradas no Pacto de Estabilidade e Crescimento e, mais recentemente, no Tratado Orçamental.
É por isso fundamental que o impacto das medidas orçamentais sobre as necessidades líquidas
de financiamento do Estado e consequente cumprimento das regras orçamentais europeias seja apresentado de forma clara e transparente, de modo a garantir a responsabilidade política na elaboração e
execução do OE.
A sustentabilidade das contas públicas pode ser avaliada através de vários indicadores complementares tanto para fluxos como para stocks. Na teoria das finanças públicas, os indicadores mais consensuais são o saldo orçamental global, dado pela diferença entre a receita total e a despesa total em
percentagem do PIB, o saldo estrutural (primário), que tenta isolar o exercício orçamental dos efeitos
do ciclo económico e de medidas extraordinárias e temporárias (e dos encargos com juros), e o rácio
da dívida pública sobre o PIB.
No contexto da participação na Zona Euro, estes indicadores revelam-se ainda mais importantes
para a elaboração de um OE sustentável. Isto porque o Pacto de Estabilidade e Crescimento e o Tratado
Orçamental fixam limites para o saldo orçamental (-3% do PIB) e para o rácio da dívida (60% do PIB,
ou a convergir para esse nível), bem como para o saldo estrutural (objetivo de médio prazo – MTO –0,5% ou -1% do PIB potencial, dependendo do nível do rácio da dívida).

Objetivos para o défice e receitas fiscais
O objetivo para o défice global das Administrações Públicas na ótica da Contabilidade Nacional
em 2016 corresponde a 2,2% do PIB, diminuindo em 2,1 p.p. em relação ao ano anterior (o valor em
2015 foi de 4,3 % do PIB).
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Figura 2. Contas das administrações públicas (ótica da contabilidade nacional)

Nota: Milhões de euros
Fonte: ROE 2016, Quadro III.3.1.

A Figura 2 permite retirar as seguintes conclusões:


A receita total aumenta ligeiramente em percentagem do PIB, de 43,9 para 44,1 %, em resultado sobretudo do aumento das contribuições sociais.



É sobretudo a menor despesa em percentagem do PIB que, diminuindo, leva a um menor défice.
A despesa total diminui em 1,7 p.p.



Essa diminuição da despesa fica a dever-se principalmente à menor despesa de capital, e sobretudo à diminuição da rubrica “outra despesa de capital”. Essa rubrica diminui essencialmente devido a uma despesa extraordinária de 2015 não explicitada no quadro, relacionada
com a resolução e venda do Banif, cujo impacto é estimado em 1,2 % do PIB



Assim, ficam a contribuir para a descida do défice em percentagem do PIB, e por ordem de
importância:



-

o impacto que a resolução do BANIF teve no défice anterior

1,2 p.p.

-

a menor importância das prestações sociais

0,5 p.p.

-

o aumento das contribuições sociais

0,3 p.p.

Contribuem para o aumento do défice em percentagem do PIB:
-

o aumento dos consumos intermédios

0,3 p.p.

-

a diminuição da receita fiscal

0,2 p.p.
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Quadro 5. Evolução prevista da receita fiscal
Contabilidade
pública

Contabilidade
nacional

Impostos indiretos*

+7,3%

+6,6%

Impostos diretos**

-1,9%

-2,0%

PIB nominal

+3,8%

*A categoria correspondente em contas nacionais é “impostos sobre a produção e importação”.
**A categoria correspondente em contas nacionais é “Impostos correntes sobre o rendimento e o património”
Fonte: ROE 2016

Naturalmente, o realismo do objetivo para as receitas fiscais depende, sobretudo, do realismo
da hipótese que se coloca para o crescimento do PIB nominal. O cenário governamental aponta para
um crescimento real de 1,8% e para um crescimento dos preços (deflator do PIB) de 2,0%. O quadro
acima sumariza a evolução prevista da receita fiscal e a evolução prevista do PIB nominal, que parecem,
à primeira vista, coerentes.
De notar o aumento acentuado da fiscalidade indireta face à diminuição dos impostos diretos.
De acordo com a informação narrativa apresentada no ROE, bem como nas várias apresentações do
Orçamento realizadas por membros do Governo, esta foi uma vincada opção de política. A informação
do Quadro 5 pode ser completada com o quadro III.1.3. do ROE (reproduzido aqui na Figura 3).
Figura 3. Evolução da receita fiscal líquida do Estado 2015-2016, por imposto

Nota: Milhões de euros
Fonte: ROE 2016
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Porém, se a evolução global prevista para a receita fiscal parece realista, uma análise mais fina
revela algumas dúvidas sobretudo no âmbito de algumas das novas medidas do OE. O aumento dos
impostos indiretos resultará de receitas acrescidas de IVA e, sobretudo, de impostos específicos (ISP,
Tabaco, Veículos), neste último caso devido a novas medidas.
A capacidade de estas medidas surtirem efeito e conduzirem ao aumento esperado da receita
tem suscitado receios, sobretudo nos casos do ISP e do Tabaco. O primeiro caso tem sido bastante
discutido na opinião pública. O aumento aplicado induz um crescimento dos incentivos para adquirir
combustível no estrangeiro, sobretudo para as empresas transportadoras, dado o diferencial no preço
de venda ao público do gasóleo face a Espanha. Quanto ao segundo caso, do Imposto sobre o Tabaco,
note-se que já no OE2015 foram implementados aumentos que, presumivelmente por aumento da
evasão fiscal/contrabando e redução do consumo, levaram a um desvio considerável na execução.
Isto leva a que estas componentes da receita fiscal constituam um risco importante para a execução orçamental em 2016.
Por último, lembramos que as instituições internacionais expressaram já dúvidas relativamente
à execução orçamental em 2016: a Comissão Europeia prevê um défice de 3,4% do PIBpm e o FMI,
3,2%, embora seja de admitir que estas previsões ainda não considerem todas as alterações (novas
medidas e remoção de outras) propostas pelo Governo desde a apresentação do primeiro Esboço. Já
mais recentemente, também o Conselho das Finanças Públicas expressou algum ceticismo, prevendo
um défice de 2,7% do PIBpm.

Necessidades de financiamento do Estado
As necessidades líquidas de financiamento do Estado (Quadro 6) reduzem-se de 11,8 mM€para
10,2 mM€, ou seja cerca de 1,6 mM€(-13,4%).
Quadro 6. Necessidades líquidas de financiamento do Estado
2014

2015

2016

Variação prevista

(estimativa)

(previsão)

(2015-16)

Necessidades líquidas de financiamento

14338

11806

10224

-1582

Défice orçamental

7128

5568

6152

584

Aquisição líquida de ativos financeiros
(exceto privatizações)

7594

6238

4072

-2166

Receita de privatizações

384

0

0

0

Nota: Valores em milhões de euros
Fonte: ROE 2016, Quadro III.4.2 e Quadro III.4.4.

Este aumento fica a dever-se a uma redução da aquisição líquida de ativos financeiros em cerca
de 2,2 mM€, a qual mais do que compensa o aumento do défice orçamental em 0,6 mM€.
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A aquisição líquida de ativos financeiros de 2015 é explicada no ROE como resultando de necessidades de financiamento de empresas públicas (3,6 mM€) e com a medida de resolução aplicada
ao Banif (2,3 mM€).
A aquisição de ativos financeiros prevista para 2016, no montante de 4,072 mM€, não é explicada no ROE 2016, à semelhança aliás do que já se tinha passado no ROE 2015.

Principais medidas do lado da despesa
Como já referimos, o quadro-resumo das medidas de consolidação orçamental que vinha sendo
apresentado em anos anteriores tem no ROE 2016 a sua correspondência no Quadro II.3.6. (Medidas
Orçamentais em 2016 - Contas Nacionais, p. 52).
As medidas de maior impacto (acima dos 100 milhões de euros, critério nosso) são as seguintes,
em que valores positivos (negativos) significam aumentos (diminuições) do défice orçamental:
Quadro 7. Medidas orçamentais acima dos 100 milhões de euros

M€

Impacto
no défice
% PIB

447
135

0,2
0,1

-316
-183

-0,2
-0,1

360
145

0,2
0,1

Diminuição da receita
Descida do IVA na restauração
Redução da sobretaxa de IRS

-175
-430

-0,1
-0,2

Medidas de 2015 com efeito em 2016
Diminuição do IRC
Diminuição do IRS

-477
-200

-0,2
-0,1

Total das medidas
Do lado da receita
Do lado da despesa

-467
24

-0,3
0,0

Medida

Aumento da despesa
Reposição salarial
RSI, CSI e Prestações familiares
Diminuição da despesa
Limite ao consumo intermédio
Poupanças sectoriais e simplificação adm.
Aumento da receita
Imposto sobre produtos petrolíferos
Imposto sobre o Tabaco

Valor

Fonte: ROE 2016, Quadro II.3.6
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Saliente-se que os ganhos de eficiência que se pretendem alcançar, no que diz respeito aos
consumos intermédios, não são explicados de forma minimamente detalhada (vd pp. 33-34), levantando questões importantes quanto à exequibilidade das metas para a despesa nestas rubricas.
A Lei do Orçamento tem obrigatoriamente que especificar um Quadro Plurianual de Programação Orçamental que estabelece limites plurianuais para as despesas financiadas por receitas gerais,
agrupadas por programa – estas são, em teoria, e nos termos da LEO, vinculativas para o ano subsequente ao do exercício orçamental. O Quadro IV.1.9, p. 107, do ROE visa precisamente satisfazer esse
requisito da Lei. Esse quadro, porém, não fornece informação de modo a permitir, de forma rápida,
fazer uma análise das variações de despesa por programa, pois não apresenta os valores estimados
para o exercício anterior (2015). Tal acontece, sim, na secção onde se explanam os vários programas
(pp. 110-176 ROE). Só com um trabalho significativo de análise e cálculo com estes dados se poderá
ter uma visão transversal da alteração do perfil setorial da despesa pública resultante das suas variações previstas para o exercício.

Benefícios fiscais e outras medidas que geram diminuição de receita
O impacto da chamada “despesa fiscal” (isenções, deduções à coleta e outros benefícios fiscais)
continua, seguindo a boa prática dos últimos anos, a ser quantificada por imposto (IRS, IRC, ISP, IVA,
etc.), utilizando a mesma categorização que é utilizada para a receita fiscal (Quadro III.1.4., p. 73
ROE). Esta só é apresentada para o subsector Estado (que cobra a maior parte da receita fiscal).
Verifica-se, em 2015, um aumento substancial da despesa fiscal, de 7,5% (cerca de 680 M€).
Este advém sobretudo do crescimento do impacto dos benefícios em sede de IVA (387M€) e IRS (289
M€). Note-se que o crescimento da despesa fiscal é bastante maior que o da receita correspondente
nestes casos. Por exemplo, a despesa fiscal com o IRS cresce 9,7% de 2015 para 2016, enquanto a
receita deste imposto cai 2,5% no mesmo período (sobretudo devido à redução da “sobretaxa”). Seria
útil que o já referido Quadro III.1.4. contivesse estas taxas de crescimento relativo da receita, permitindo uma leitura mais contextualizada da evolução da despesa fiscal correspondente.
Desde a última edição, surgiu também informação adicional, não necessariamente ligada ao
OE 2016, que traz dúvidas adicionais sobre a quantificação da despesa fiscal. A 24 de outubro de 2015,
o Tribunal de Contas divulgou os resultados da sua Auditoria ao Controlo da Receita Cessante por Benefícios Fiscais, donde ressaltaram várias dúvidas sobre os métodos e alcance das estimativas para a despesa fiscal.
Isto torna-se particularmente evidente observando a discrepância entre os valores apresentados
no ROE 2015 e o ROE 2016 para os mesmos anos. Esta comparação (ver figura abaixo) não é fornecida
no ROE, embora seja avançada uma tentativa de explicação para a diferença maior, verificada no imposto do selo, por ter sido quantificada pela primeira vez a despesa fiscal associada a um conjunto de
isenções concedidas no âmbito deste imposto (p. 75 ROE).
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Figura 4. Estimativas para a despesa fiscal 2013-2016
12.000

Milhões de Euros

10.000
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OE2015 outros
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OE2016 selo
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OE2016 outros

Fonte: ROE 2016 e ROE 2015

Assim, se por um lado as críticas do Tribunal de Contas e discrepâncias desta magnitude parecem fundamentar sérias dúvidas sobre a fiabilidade das estimativas produzidas no âmbito do OE para
a despesa fiscal, por outro lado estas alterações parecem tê-las melhorado, ao reverem em alta o nível
estimado da despesa fiscal.

Evolução da dívida e dos saldos orçamentais
Considerámos dois cenários para a política orçamental.


O cenário I. O défice reduz-se para 2,2% em 2016, tal como previsto no OE 2016, é de
1,7% em 2017, de 1,2% do PIB em 2018, de 0,7% em 2019 e de 0,5% de 2020 em diante.
O PIB nominal crescerá 3,8 % em 2016, tal como no ROE, e 3,6% de 2017 em diante.



O cenário II. O défice reduz-se para 3,4% em 2016, e será de 3,5% em 2017, tal como
prevê a Comissão Europeia. A partir daí reduzir-se-á 0,5 p.p. por ano, estabilizando-se em
0,5% do PIB a partir de 2022. Igualmente como a Comissão prevê, o PIB nominal crescerá
apenas 3,1% em 2016 e em 2017. Tal como no cenário I, admite-se um crescimento nominal do PIB de 3,6% a partir de 2018.

Em ambos os casos, calculou-se a dívida pública nominal a partir dos sucessivos saldos orçamentais nominais:

Dívidat  Dívidat 1  SaldoOrçamentalt
O quadro abaixo mostra resultados da simulação dos saldos orçamentais e da dívida pública
entre 2015 e 2020.
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Quadro 8. Simulação dos saldos orçamentais e da dívida pública
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-4,3%

-2,2%

-1,7%

-1,2%

-0,7%

-0,5%

-4,3%

-3,4%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

1,5%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,5%

1,6%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,9%

2,0%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,9%

1,5%

1,3%

1,8%

1,8%

1,9%

Dívida pública (% do PIB)
Cenário I

128,8%

127,7%

124,9%

121,7%

118,1%

114,5%

Cenário II

128,8%

129,7%

129,3%

127,8%

125,8%

123,4%

Saldo orçamental (% do PIB)
Cenário I
Cenário II
Crescimento real
Cenário I
Cenário II
Inflação (deflator do PIB)
Cenário I
Cenário II

Fonte: ROE 2016 e hipóteses próprias.

Face a estes cenários, são de esperar os seguintes resultados para a dívida, ilustrados na figura
abaixo. No Cenário I, a dívida pública em trajetória descendente desde 2015 ainda atinge 84,4% do
PIB em 2030. No Cenário II – A dívida pública ainda seria de 91,4 % em 2030.
De notar que a manutenção do défice em 2,2% a partir de 2016 (a vermelho no gráfico), conduziria a uma descida bem mais lenta do rácio da dívida pública, que atingiria o valor de 100,8% em
2030. Os saldos orçamentais globais e primários subjacentes estão representados no gráfico seguinte.
Considerou-se uma taxa de juro implícita na dívida pública de 3,7% (igual à prevista para 2016).
Figura 5. Evolução da dívida pública em % do PIB
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Fonte: ROE 2016 e hipóteses próprias.
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Figura 6. Evolução do saldo global e do saldo primário em % do PIB
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Fonte: ROE 2016 e hipóteses próprias.

De notar que, inicialmente, o cenário I implica saldos primários mais elevados que o cenário II.
A diferença inverte-se ligeiramente a partir de 2022 devido ao maior peso dos juros no cenário II.

Evolução das estimativas e previsões
Este ano, dado tratar-se este do primeiro Orçamento da legislatura e de um novo Governo, com
um apoio político diferente do anterior, seria natural esperar-se uma discrepância maior entre o OE e
o anterior Programa de Estabilidade (PE), o principal documento em que os Governos estabelecem a
sua estratégia orçamental plurianual para os anos seguintes e que melhor se enquadra na lógica de um
pre-budget statement.
Ainda assim, no run-up para as eleições legislativas de outubro de 2015, o Partido Socialista,
que apoia o novo Governo, publicou um relatório, Uma Década para Portugal (atualizado pouco depois
aquando do lançamento do Programa Eleitoral) que se apresentava, de certa forma, como um PE alternativo, apresentando objetivos quantificados para as principais variáveis orçamentais no mesmo
horizonte temporal do PE. Assim, parece relevante, neste contexto, comparar a variação prevista neste
OE não só com o PE 2015-2019 mas também com o Programa Eleitoral.
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Quadro 9. Estimativas para o saldo global em 2015 e 2016
2015

2016

Var.

Programa de Estabilidade 2015-2019

-2,7%

-1,8%

0,9 p.p.

Programa Eleitoral PS 2015

-3,2%

-3,0%

0,2 p.p.

Esboço OE 2016

-4,2%

-2,6%

1,6 p.p.

OE 2016

-4,3%

-2,2%

2,1 p.p.

Saldo global

Fonte: Ministério das Finanças

Quanto ao saldo global, a meta estabelecida para a sua variação (redução do défice) é mais
ambiciosa não só do que o PE mas também do que o Programa Eleitoral. Isto é influenciado de forma
determinante pelo impacto da resolução do Banif. Se o removermos (1,2% do PIB) verificamos que a
redução do défice é da ordem dos 0,8-0,9% do PIB, estando portanto em linha com o PE e sendo
substancialmente superior à prevista no Programa Eleitoral. Note-se ainda que esta é também superior
ao que se previa no Esboço do OE inicialmente apresentado à Comissão Europeia.
Quadro 10. Estimativas para o saldo estrutural em 2015 e 2016
2015

2016

Var.

-0,9%

-0,5%

0,4 p.p.

n.d.

n.d.

n.d.

Esboço OE 2016

-1,2%

-1,1%

0,1 p.p.

OE 2016

-2,0%

-1,8%

0,2 p.p.

Saldo estrutural
Programa de Estabilidade 2015-2019
Programa Eleitoral PS 2015

Fonte: Ministério das Finanças

No que respeita ao saldo estrutural, o mais pertinente no âmbito dos objetivos de médio-prazo
(MTO) definidos no Pacto de Estabilidade e Crescimento, a sua redução em 0,2 p.p. fica aquém do que
se previa no PE (e aquém do inicialmente exigido pelas instituições europeias). Ainda assim houve
uma evolução face ao Esboço inicial do OE, que previa uma redução de apenas 0,1 p.p., a qual era,
ademais, baseada numa classificação de medidas estruturais desconforme com as normas europeias (e
com as melhores práticas).
Dito isto, em consonância com a generalidade da literatura, somos da opinião de que o indicador mais relevante para se avaliar o esforço efetivo de consolidação orçamental é o saldo estrutural
primário, isto é, depurado da despesa com juros. Esta é afetada pelas flutuações dos mercados da
dívida públicas e outros efeitos não relativos à evolução estrutural da despesa e da receita. Neste caso
a situação prevista no OE parece ser mais “prudente” do que a do PE, embora ainda assim não se possa
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considerar que existe um esforço significativo de consolidação estrutural (aumento de 0,1 p.p.). Neste
caso, apenas se pode comparar com o documento do Governo anterior, visto que o Programa Eleitoral
não apresentava uma estimativa para o saldo estrutural.
Quadro 11. Estimativas para o saldo estrutural primário em 2015 e 2016
2015

2016

Var.

Programa de Estabilidade 2015-2019

4,1%

3,8%

-0,3 p.p.

Programa Eleitoral PS 2015

n.d.

n.d.

n.d.

Esboço OE 2016

3,4%

3,4%

0,0 p.p.

OE 2016

2,7%

2,8%

0,1 p.p.

Saldo estrutural primário

Fonte: Ministério das Finanças

O PE previa uma diminuição do saldo estrutural primário em 0,3 p.p., enquanto o OE apresenta
um aumento do excedente em 0,1 p.p., representando um esforço marginal de consolidação estrutural.

Cumprimento das regras orçamentais europeias
O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) estabelece limites para o défice e para a dívida.
Originalmente, estes diziam apenas respeito aos chamados “critérios de Maastricht”: saldo orçamental
global (-3%) e ao rácio da dívida sobre o PIB (60%). Com a revisão do PEC de 2005, foram introduzidas
provisões relativas ao saldo estrutural (reforçadas na revisão de 2011 e na Comunicação de 2015) e
ao ritmo de redução da dívida. Mais recentemente, a assinatura do Tratado Orçamental introduziu a
obrigatoriedade de transposição para a lei nacional, com caráter vinculativo e permanente, preferencialmente constitucional, destas regras já previstas na legislação europeia (ie, no PEC).
A regra relativa ao saldo estrutural recebe o nome de "objetivo de médio prazo". O objetivo é
que este indicador se aproxime ou se mantenha num nível superior ou igual a -0,5% do PIB (-1%, para
países com um nível de dívida pública abaixo de 60% do PIB). A regra relativa ao ritmo de redução da
dívida obriga a que estados-membros com uma dívida pública superior a 60% do PIB levem a cabo a
sua redução a um ritmo anual mínimo de um vigésimo do montante em excesso.
Contudo, por se encontrar em Procedimento por Défice Excessivo, as exigências orçamentais
que Portugal enfrenta vão para lá destas regras gerais. A redução do défice estrutural exigida pelo
Conselho Europeu para o ano de 2016 foi de 0,6 p.p. Por isso, a redução em 0,3 p.p. prevista no OE
para um défice estrutural de 1,8% em 2016 fica aquém do exigido. No entanto, esta diferença no
esforço de consolidação estrutural foi aceite pela Comissão Europeia na avaliação que fez do “Esboço
do Orçamento do Estado”.
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Comparabilidade inter-anual dos dados
Ao contrário do que aconteceu no ROE 2015, o ROE 2016 não apresenta a despesa por classificação económica tanto com o universo “completo”, como em base “comparável” ao do ano anterior.
Assim, não se encontram os valores expurgados das reclassificações que entretanto ocorreram, sendo
a análise comparativa por isso afetada sendo certo que este ano o número de novas empresas públicas
reclassificadas (EPR), por exemplo, é pouco significativo.
Ao longo da secção IV, são apresentadas as despesas por programa, numa base orgânica (Estado/SFA/EPR), para 2015 e 2016, mas sem adequar os “universos” de modo a possibilitar a comparação, pese embora a quantificação da despesa associada às empresas públicas reclassificadas. Já no
caso da desagregação do orçamento de cada programa por classificação económica, e à semelhança do
anterior ROE, de 2015, não se apresentam quaisquer dados para o ano anterior.
A secção A2 dos Anexos do ROE (p. 185) inclui, à semelhança do ano anterior, um quadroresumo sobre as alterações e reorganizações do perímetro do Estado, nomeadamente, as fusões e cisões
de organismos e passagens entre os Serviços Integrados e os SFA. Continuando a faltar informação
quantitativa, a análise que se pode fazer permanece limitada.
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Escolhas de políticas dentro das restrições orçamentais
Com este princípio, pretende-se analisar em que medida o OE clarifica os trade-offs de política,
quer ao nível macro – as grandes opções da estratégia orçamental – quer ao nível micro – sobretudo
no âmbito das políticas setoriais de despesa. A política orçamental envolve sempre um difícil exercício
de escolhas enquadradas pelas restrições existentes e dos recursos disponíveis. Esta dificuldade é acentuada – o que torna a transparência do exercício ainda mais crucial – pelo contexto de fraco crescimento económico e dívida pública excessiva, bem como pelo enquadramento das regras europeias.
Este exercício induz, em concreto, o estabelecimento de prioridades entre objetivos de política.
A abordagem face a estes trade-offs deve ser clara e detalhadamente explicitada (idealmente, também
no sumário executivo do ROE e Orçamento Cidadão) visto que são sobretudo estas as escolhas que
decorrem das opções políticas do Governo, as quais devem partir da sua interpretação das escolhas
democráticas dos eleitores.
O investimento público é uma dos principais instrumentos macroeconómicos à disposição do
Estado e, mais ainda, um meio de excelência para promover e direcionar o crescimento potencial da
economia, mas representa uma despesa cuja análise se reveste de especial complexidade. Isto porque,
por um lado, o perfil temporal de médio-longo prazo dos projetos de investimento público dificulta a
perceção, quantificação e análise de todos os custos e proveitos que estes envolvem, e por outro lado,
as decisões sobre projetos de investimento têm implicações que ultrapassam o Orçamento do Estado
presente e prevalecem durante vários anos de exercícios orçamentais.
Por estes motivos, é importante que o ROE disponibilize o máximo de informação adequada
sobre os projetos de investimento já contratualizados ou a contratualizar, assim como relativamente a
outros aspetos em que os custos e os benefícios estão desalinhados no tempo, como é o caso dos encargos com as parcerias público-privadas, as responsabilidades futuras com pensões e os avales e garantias prestados pelo Estado a Instituições de Crédito e Outras Entidades.

Posicionamento político perante as principais escolhas orçamentais
No quadro atual e dos últimos largos anos, face a um historial de finanças públicas desregradamente pró-cíclicas, o principal trade-off a nível macro continua a ser entre a consolidação orçamental
com vista a, sobretudo via redução da dívida pública e pelo contributo para a estabilidade e confiança,
aumentar o crescimento potencial de médio/longo prazo e, por outro lado, o efeito recessivo da consolidação no curto prazo, mais indesejável num contexto de crescimento ainda abaixo do potencial.
Pode argumentar-se que o decisor político neste contexto enfrenta escolhas principalmente sobre o ritmo e a composição da consolidação orçamental.
Neste ROE foi introduzido um novo gráfico que melhora a informação a este nível. Na secção
em que se descreve o historial da política orçamental, além da habitual tabela de “indicadores orçamentais” (p. 30) apresenta-se agora também um gráfico que relaciona a variação do saldo primário
estrutural com a variação do hiato do produto em cada um dos últimos anos. Do ponto de vista teórico

31

Report 2 Budget Watch: OE 2016 ipp-jcs.org

esta é, efetivamente, a melhor forma de avaliar a natureza da política orçamental, sendo este gráfico
bastante informativo.
Infelizmente, porém, não se apresenta a previsão para 2016, o que daria um contributo relevante para não só se perceber a escolha efetuada para 2016, como relacioná-la com os anos anteriores.
Presume-se que esta não seja apresentada em virtude de no ROE também não se apresentar uma estimativa para a evolução do PIB potencial (e assim do hiato do produto). Seria, pensamos, simples fazêlo, resultando num gráfico melhorado como o abaixo.
Em qualquer caso, como já vimos, resulta desta análise que não existe propriamente um esforço
significativo de consolidação estrutural no período, à imagem de 2015, em que houve mesmo uma
ligeira deterioração do saldo estrutural primário.
Figura 7. Avaliação da natureza da política orçamental

Fonte: ROE 2016 e cálculos próprios

As prioridades setoriais
A ênfase desta questão está nas políticas sectoriais, pelo que para uma análise aprofundada seria
necessário conseguir neutralizar-se o efeito das políticas transversais (e.g. aumentos de salários). O
ROE não apresenta qualquer tentativa de uma análise deste tipo mas, mais do que isso, continua aquém
do que seria desejável no que diz respeito ao fornecimento de informação que permita perceber, em
termos concretos, a abordagem setorial das variações da despesa. Isto é, em que setores se escolhe fazer
menos “cortes” ou aumentar mais a despesa, e em quais se considera haver mais margem para “cortes”
ou congelamentos.
Neste contexto, não se vislumbra qualquer alteração. O Quadro IV.1.2 “Despesa - por Atividades”
(p. 102) poderia ser bastante útil neste sentido mas, não oferecendo valores consolidados, qualquer
análise com estes dados é altamente imprecisa e, portanto, limitada. Ainda, mostrando apenas os dados
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para o exercício, não permite perceber a evolução entre t e t+1, como aconteceria se se construísse
um quadro como o Quadro 11, seguidamente apresentado.
Este serve apenas de ilustração: o facto de, como já referimos, se não tratarem de valores consolidados não permite que se extraiam conclusões fundamentadas, sobretudo nas áreas em que as
transferências intersetores assumem valores importantes.
Quadro 12. Despesa do Estado por atividades, 2015 e 2016
Áreas de Atividades (a)

OE2015

OE2016

Variação

22139

22830

3.1%

292

351

20.2%

2716

2894

6.6%

17

44

158.8%

Ciência & Tecnologia

363

370

1.9%

Comércio e Serviços

350

377

7.7%

Defesa Nacional

686

760

10.8%

35

37

5.7%

Diplomacia e Relações Internacionais

2144

2350

9.6%

Educação

7681

8330

8.4%

Administração Pública
Agricultura e Pescas
Ambiente, Recursos Naturais e Gestão do Território
Cidadania, Família e Comunidade

Desporto

Energia
Finanças Públicas (c)
Gestão de Emergências e Crises
Indústria
Infraestruturas e Equipamentos

360

234

-35.0%

8123

8806

8.4%

225

206

-8.4%

48

81

68.8%

823

938

14.0%

15506

15593

0.6%

580

630

8.6%

Mercado de Trabalho

1004

900

-10.4%

Órgãos de Soberania

Integração e Proteção Social
Justiça

1222

1335

9.2%

Outras Atividades Económicas

672

963

43.3%

Património Cultural

170

184

8.2%

47

62

31.9%

11901

12073

1.4%

1539

1568

1.9%

Sociedade da Informação e Comunicação

301

454

50.8%

Transportes

874

933

6.8%

79819

83303

4.4%

Proteção do Consumidor
Saúde
Segurança/ Administração Interna

Despesa Efetiva (b)
Notas

Milhões de euros.
(a) Para detalhes da nomenclatura ver Circular Série A nº. 1376, de 18 de julho de 2014, da Direção Geral do Orçamento;
(b) Valor não consolidado e líquido de ativos e passivos; (c) Inclui encargos com gestão da dívida pública.

Fonte: ROE 2015 e 2016
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Orçamentação por programas
No âmbito do Budget Watch tem-se insistentemente defendido a implementação de uma orçamentação por programas efetiva, que realmente corresponda às melhores práticas internacionais, recomendadas por diversas instituições (FMI; OCDE; International Budget Partnership). Isto por oposição à
situação atual, em que os programas correspondem meramente à orgânica ministerial de cada governo.
À imagem de anos anteriores, no OE2016 ainda não há “programas” no sentido pretendido.
A orçamentação por programas tem, entre outras, duas principais vantagens: por um lado,
aprofundar a possibilidade de escrutínio das escolhas políticas em termos de prioridades setoriais; por
outro, permitir uma maior coerência das políticas e das finanças públicas, pelo estabelecimento de
objetivos plurianuais de despesa por programa, ligados a metas concretas e mensuráveis, que permitem
avaliar adequadamente o cumprimento dos desígnios de determinados programas de políticas e ao
longo do tempo corrigir caminhos, se necessário.
Na realidade, houve, no último ano, novidades muito encorajadoras a este respeito. A nova Lei
de Enquadramento Orçamental – que recorde-se, é uma lei de valor reforçado – consagra a implementação da orçamentação por programas, especificando as obrigações do Governo a este respeito, no
âmbito de um período de transição de três anos2. Espera-se assim que, em próximos exercícios, se
possa verificar efetivamente uma melhoria a este nível.
Até lá, continua a ser nos detalhes de cada “programa”, desenvolvidos no Capítulo IV do ROE,
que a informação mais detalhada do ponto de vista dos objetivos de política é apresentada, com a
nomenclatura “medidas do programa”, embora com importantes limitações como veremos adiante.
Aquilo que seria relevante revela-se difícil, nomeadamente, a obtenção de informação sobre a criação
de novos programas ou aumento da dotação dos existentes (mais despesa) ou “cortes” em programas
já existentes, de modo abrangente e transversal, para perceber como a evolução da despesa pública
setorial se relaciona com as prioridades de política.
Como habitual, neste ROE a informação que permite avaliar os trade-offs setoriais está localizada na secção IV, que se pode dividir em duas partes fundamentais: 1) uma parte inicial IV.1. (pp.
101-109) em que se apresentam dados numa perspetiva global e 2) subsecções com informação para
cada “programa” (IV.2. a IV.18., pp. 110-176).
Em 1), é introduzida nova informação este ano que, do nosso ponto de vista, configura uma
melhoria a este nível. Em anos anteriores, a informação limitava-se à apresentada no quadro dos limites
de despesa cobertos por receitas gerais, já referido no ponto X2.2, (Quadro IV.1.9, p. 107 do ROE). No
último relatório Budget Watch apontava-se a insuficiência deste quadro e da informação descritiva que
o acompanha, face a duas limitações que apresentava: não traduzir a despesa total por programa, mas
sim a despesa que é financiada por receitas gerais (excluindo as receitas próprias ou fundos comunitários); não permitir comparação com o ano anterior.
Esta última limitação era particularmente relevante, uma vez que os valores fixados para o
exercício seguinte neste quadro deveriam, como referimos acima (secção sobre Principais medidas do
2

Para uma análise mais aprofundada ver o Parecer do Conselho das Finanças Públicas ou Sarmento (2015).
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lado da despesa) e também em anteriores edições deste relatório, constituir limites de despesa vinculativos, segundo a Lei de Enquadramento Orçamental. Este ano esta limitação foi corrigida, com a
introdução de um novo quadro (Quadro IV.1.11., p.108) que compara os valores da execução de 2015
com o OE 2016 por programa. Acrescenta-se também alguma informação, embora incompleta, sobre
as dotações específicas, isto é, as receitas consignadas a determinadas despesas, que não entram nesta
análise, o que também permite amenizar a primeira limitação acima referida.
Em 2) continua a faltar informação que permita comparar a evolução face ao ano anterior nos
quadros nos vários subcapítulos associados a cada “programa” não possibilitam uma comparação direta
com o exercício anterior por classificação económica nem por “medidas do programa”, mas apenas por
fontes de financiamento. Não é possível, pois, perceber p. ex. a evolução inter-anual da despesa em
termos de classificação económica (p. ex. salários vs. outras despesas) nem por prioridades de política
p. ex. para Agricultura e Mar (Programa 011, p.167 ROE): Silvicultura vs. Pesca vs. …

Contributo do OE para a redução das desigualdades
A secção “II.3. Política Orçamental para 2016” do Relatório OE 2016 inicia-se com a identificação de cinco imperativos para a política orçamental, num quadro de redução do défice orçamental e
da dívida público. O primeiro destes imperativos é “relançar a economia e prosseguir políticas públicas
equitativas, reduzindo a pobreza, as desigualdades sociais e promovendo a natalidade”. Por conseguinte, seria importante que o ROE clarificasse o contributo das políticas inscritas no OE para a redução
das desigualdades sociais, nomeadamente apresentado o impacto das principais medidas de receita e
despesa sobre as famílias por camada da distribuição do rendimento.
Entre as medidas inscritas no OE, destacam-se pelo seu potencial impacto sobre as desigualdades as seguintes.
Redução da sobretaxa em sede de IRS. O texto (p. 36) sublinha que “[e]sta redução privilegia
os agregados familiares com rendimentos mais baixos, através da fixação de taxas diferenciadas em
função do montante de rendimento” e descrimina, por escalão, as alterações que se verificam face à
sobretaxa aplicável em 2015. No entanto, este aspeto poderia ser apresentada de forma mais explícita,
através de uma reconfiguração do Quadro II.3.4 do ROE, que indicasse a variação percentual da sobretaxa por escalão e o número agregados familiares que compõem cada escalão.
Quadro 13. Redução da sobretaxa em sede de IRS
Rendimento coletável
Até €7 000
Entre €7 000 e €20 000
Entre €20 000 e €40 000
Entre €40 000 e €80 000
Superior a €80 000

2015

Sobretaxa
2016

(Var.)

N.ºagregados

(% do total)

3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%

0,00%
1,00%
1,75%
3,00%
3,50%

-100%
-71%
-50%
-14%
0%

3.493.574
1.158.540
364.541
80.163
11.953

68,4%
22,7%
7,1%
1,6%
0,2%

Fonte: Jornal de Negócios, 15 dezembro 2015 (via Ministério das Finanças)
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Aumento da Retribuição Mínima Mensal Garantida. A informação quanto ao aumento percentual do salário mínimo e ao enquadramento deste aumento numa estratégia de médio prazo é
limitada, faltando identificar o número de trabalhadores afetados.
Atualização de pensões. São claramente identificadas quais as pensões que será atualizadas –
até 628,82 euros (1,5 IAS) – e qual a taxa de atualização – 0,4%, no entanto, falta informação sobre o
número de pensionistas beneficiados por esta alteração.
Redução da Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Sobre a redução da CES, discrimina-se a taxa de contribuição por três níveis de rendimento. No entanto, não havendo qualquer comparação com as taxas aplicáveis em 2015, a informação é insuficiente para perceber qual foi de facto
a “redução” e como foi distribuída. Esta redução estava já contemplada no ROE 2015, onde se explica
que “[a]s percentagens (…) devem ser reduzidas em 50% em 2016”.
Quadro 14. Redução da Contribuição Extraordinária de Solidariedade
CES 2016 (%)

Montante

CES 2015 (%)

variação

Até 11 IAS

Até 4 611 €

0

0

-

Entre 11 e 17 IAS

Entre 4611 € e 7 127 €

7,5

15

-50%

Superior a 17 IAS

Superior a 7 127 €

20

40

-50%

Fonte: ROE 2016 e ROE 2015

Atualização do abono de família. O ROE 2016 discrimina o valor da atualização do abono de
família por escalões de rendimento: 1º escalão, 3,5%; 2º escalão, 2,5%; 3º escalão, 2%.
Reposição da cobertura do Rendimento Social de Inserção. Em 2016 o valor do RSI corresponderá a 43,173% do valor do IAS, ou seja, 181 euros. No entanto, apesar de sublinhar que o RSI
“foi sujeito a alterações legislativas que tiveram como consequência uma diminuição do valor atribuído
às famílias mais carenciadas” nos últimos anos, o ROE não é claro quanto ao valor em vigor em 2015
nem quanto ao número de agregados familiares afetados, dificultando por isso a análise do impacto
desta alteração.
Restabelecimento do Complemento Solidário para Idosos. Sobre o CSI, o ROE realça a importância desta prestação social, estabelecendo uma ligação entre o CSI e redução da taxa de risco de
pobreza entre 2005 e 2012. O ROE especifica que o valor de referência desta prestação foi reduzido
de 5022 euros/ano para 4909 euros/ano em 2013 e que o OE 2016 se propõe a restabelecer esta
prestação nos 5022 euros/ano, não especificando quantos agregados familiares serão abrangidos por
esta medida.
Eliminação do Regime de Quociente Familiar. A eliminação do quociente familiar apresenta
também uma clara motivação de redução das desigualdades sociais, já que este regime “beneficia as
famílias com filhos de forma desigual, crescendo o benefício com o rendimento” (p. 42). O quociente
é assim substituído por um aumento do valor fixo de dedução à coleta por dependente para 550€ e
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por ascendente para 525€. Contudo, não é fornecida informação sobre quantas famílias saem beneficiadas ou prejudicadas com esta eliminação.
A secção “IV.12. Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (P012)” do ROE 2016 oferece uma
“Visão” sobre o papel do OE e das medidas de política nele inscritas no combate às desigualdades (por
exemplo, nesta secção já se faz referência à estratégia de médio prazo para o salário mínimo). Contudo,
para evitar a repetição da análise medida a medida já presente na secção “II.3. Política Orçamental
para 2016”, poderia aqui fazer-se um exercício distinto: a análise do impacto agregado de todas as
medidas já elencadas por escalão de rendimento – ou seja, enquanto na secção II.3. se identificam as
medidas e, dentro da cada uma, se faz a distinção do seu impacto por escalões, nesta secção identificarse-iam os escalões e, dentro de cada escalão, avaliar-se-ia o impacto agregado das principais medidas
já anunciadas.
Em suma, um conjunto significativo das medidas inscritas no OE 2016 parece seguir o imperativo de redução das desigualdades sociais, consagrado no próprio ROE. Contudo, a inexistência de uma
comparação de algumas destas medidas com o aplicado em anos anteriores condiciona a avaliação do
seu contributo concreto para a redução das desigualdades. Devia ser apresentada uma estimativa do
número de agregados familiares favorecidos por cada medida.
Por último, seria também importante apresentar-se uma estimativa do impacto global do OE
sobre as desigualdades, não só considerando as medidas especificamente direcionadas para o seu combate, visto que outras medidas, quer de despesa (em salários p. ex.) quer (e aqui seria mais fácil a
análise) ao nível da receita fiscal e contributiva, também poderão ter impacto redistributivo.

Projetos de investimento público
À semelhança do observado na última edição do Budget Watch, a expressão “investimento público” tem uma presença tímida no Relatório do Orçamento do Estado para 2016. No ROE 2015, esta
expressão não aparecia nenhuma vez, no ROE 2016 aparece apenas uma vez (p. 141). A expressão
“formação bruta de capital” também é pouco mencionada ao longo do ROE, e são inexistentes quaisquer as referências à sua componente pública.
De acordo com o ROE, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) das Administrações Públicas
deverá registar em 2016 um mínimo para este milénio, igualando o valor observado em 2014, nos
2,0% do PIBpm (ver Quadro 15).Ficará assim abaixo do valor de 2015, tanto em percentagem do PIB
(-0,2 p.p.) como em termos nominais (-218,4 M€), não se invertendo a forte tendência de declínio.
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Quadro 15. Investimento público (formação bruta de capital fixo), 2000-2016
12,0

6,0%
5,3%

5,0%
4,6%

4,6%

4,4% 4,4%

8,0

5,0%
4,1%
3,4% 3,2%

4,1%
3,7%

6,0

4,0%

3,5%
2,5%
2,2% 2,0% 2,2%

3,0%
2,0%

4,0

2,0%

2,0

1,0%

0,0

0,0%

FBCF

FBCF (% PIBpm)

% do PIBpm

Milhares de milhões €

10,0

Média 2000-2011

Nota: (e) estimativa; (p) – previsão
Fonte: INE, Ministério das Finanças, e cálculos próprios, Contas nacionais (SEC 2010)

Naturalmente, sendo raro o uso da expressão “investimento público”, é também escassa a informação sobre os projetos de investimento público – “the limits of my language mean the limits of my
world”. Ao nível das infraestruturas, o ROE 2016 (p. 155) atribui prioridade aos investimentos na área
ferroviária previstos no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+), no entanto, não
são indicados os montantes de despesa e os calendários de execução destes projetos. Também a inversão da tendência de redução do investimento público em I&D, apesar de afirmada no ROE (p. 141),
não é detalhada.

Impacto orçamental plurianual das PPP, avales e garantias
A informação sobre PPPs no Orçamento volta, tal como no OE 2015, a conhecer uma melhoria
face ao anterior. Se no ROE anterior havia duas secções dedicadas ao tema (II.3.5., no capítulo da
“política orçamental” e II.4.2.2., no dos “riscos orçamentais”) mas a segunda apresentava-se vazia,
agora já ambas contêm informação relevante (II.3.6., pp. 48-51; II.5.3.2., pp. 58-59).
Recorde-se que desde 2013 têm decorrido diversos processos de renegociação das PPPs nos
quatro setores em que existe este tipo de contratos (rodoviário, ferroviário, saúde e segurança) dos
quais alguns dos que têm mais impacto (rodoviários) ainda permanecem por concluir. A discussão
narrativa nas secções referidas passa muito por aqui.
Continua a faltar no ROE informação que permita avaliar a evolução das projeções de encargos
com PPPs de um ano para o outro, quer de forma mais focada no médio prazo (do quadro orçamental
plurianual) quer no longo prazo, como exemplificamos no quadro infra.
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Quadro 16. Encargos plurianuais com PPPs, OE 2015 vs. OE 2016
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

PLOE15

PLOE16

Nota: Milhões de Euros, preços correntes.
Fonte: ROE 2015, ROE 2016, e cálculos próprios

Existe, como se vê, um aumento dos encargos projetados em praticamente todos os anos em
análise, destacando-se aumentos de mais de 100 M€ em 2016 e 2017. A nossa estimativa para o acréscimo no valor atual dos encargos líquidos totais com PPP é de quase 600 milhões de Euros, em linha
também com as previsões da UTAO.3
Subjacente a estas previsões está um conjunto de hipóteses sobre o resultado das renegociações
em curso, sobre as taxas de rentabilidade do capital (e por conseguinte das taxas de juro de mercado),
das taxas de utilização dos serviços ou infraestruturas (e.g. previsões de tráfego em auto estradas),
etc., constituindo por isso um importante risco orçamental no exercício de 2015 (e seguintes). O ROE
discute, sumariamente, as principais fontes de potenciais problemas na referida secção de “riscos”, o
que constitui uma melhoria face ao anterior exercício.
Ainda assim, poderia haver informação mais detalhada, por exemplo, com mais informação
quantitativa sobre o impacto das renegociações. Alguma desta informação é pública (ver UTAO, 2016
ou os relatórios da UTAP) mas não é sequer referenciada no ROE. Sobretudo, deveria ser feita a relação
desta informação com a variação das projeções apresentadas. Não resulta clara a origem desta variação, sabendo-se apenas os fatores que a afetam: alterações nas projeções dos fatores subjacentes (sobretudo ao nível das previsões de tráfego), desenvolvimentos dos processos negociais em curso, e provavelmente algum “pessimismo” adicional face a estes últimos.
A secção “II.5.3.1. Garantias e Contragarantias” apresenta informação adequada sobre o stock
da dívida garantida pelo Estado a Instituições de Crédito (onde se destaca o Novo Banco com 3 500
milhões de euros) e a Outras Entidades. Contudo, o ROE é omisso quanto a eventuais garantias concedidas pelos restantes subsetores das Administrações Públicas.

3

Ver UTAO (2016) pp. 113-118, onde se realiza uma análise comparativa detalhada dos dados para os encargos com PPPs
apresentados no ROE 2015 e nos últimos três exercícios orçamentais, por setor (parcerias rodoviárias, ferroviárias, saúde e
segurança), cuja leitura recomendamos ao leitor mais interessado nesta temática.
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Consumo público, Saúde e Segurança Social
As despesas de consumo público correspondem à parte da despesa do Estado (aqui em sentido
lato) que não é meramente transferida para outros agentes económicos através de juros, subsídios ou
prestações sociais. Divide-se entre despesas com o pessoal e em aquisição de bens e serviços, correspondendo a uma parte importante (mais de um terço) da despesa pública.
Assim, o controlo destas despesas ao nível quer do planeamento quer, sobretudo, da execução
orçamental é determinante para a sustentabilidade das finanças públicas mas, ao mesmo tempo, é um
exercício exigente que requer, para ser levado a cabo com sucesso, um processo orçamental rigoroso.
Em conjunto com a educação, o setor da saúde é aquele que mais exige ao nível do consumo público.
Sendo isso revelador da prioridade que lhe é dada no âmbito das decisões democráticas, significa também que deve merecer uma atenção particular na transparência da informação orçamental a esse respeito, bem como na gestão dos recursos que lhe são atribuídos.
A manutenção do sistema de segurança social construído ao longo das últimas largas décadas,
em torno do qual parece também haver um certo consenso democrático, torna-se cada vez mais desafiante. Entre as pressões e desequilíbrios que o afetam, e que colocam questões difíceis no plano da
justiça intergeracional, destacam-se não só o fraco crescimento económico neste século mas também
as dinâmicas demográficas desfavoráveis que têm como resultado a inevitável inversão da pirâmide
etária nas próximas décadas. Estes desafios obrigam a uma contínua reavaliação dos pressupostos e do
modelo que serve de base às várias prestações contributivas e não-contributivas.
Neste contexto é crucial a disponibilização de informação fidedigna e atualizada sobre o estado
atual do sistema de segurança social, sobre as perspetivas de médio e longo prazo, e sobre as medidas
a tomar no exercício orçamental, que permita um escrutínio efetivo da responsabilidade das políticas
adotadas neste setor.

Consumo público
A estimativa de execução em 2015 relativa ao consumo público (despesas com o pessoal e com
aquisição de bens e serviços em contabilidade pública), para o universo das administrações públicas,
é 3,1% superior (903 M€) face ao valor inicialmente orçamentado. O desvio ligeiro na despesa com
pessoal (+1,5%) foi agravado por um desvio substancial na aquisição de bens e serviços (+5,7%).4 É
importante notar que, decompondo o desvio na despesa com pessoal, se verifica que o desvio muito
substancial na despesa com pessoal do Estado foi parcialmente compensado pela mesma rubrica nos
Serviços e Fundos Autónomos. Este é um padrão que se tem verificado nos anos mais recentes, em que
se estimam grandes reduções da despesa com pessoal do Estado que depois se não verificam, presumivelmente por algum otimismo excessivo sobre os resultados do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo
e da dinâmica das saídas por aposentação.

4

Fonte: MF, Síntese da Execução Orçamental de janeiro de 2016.
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A dotação prevista para 2016 para o consumo público corresponde a um aumento de 2,5% face
à estimativa de execução para 2015 (de 30.371,4 M€ para 31.144,5 M€). Aumentam quer as despesas
com o pessoal (+521,8 M€), quer a aquisição de bens e serviços (+251,3 M€). O quadro seguinte
apresenta a evolução do peso daquela variável e das suas duas componentes na despesa corrente primária no período 2012-2016.
A significativa alteração na estrutura do consumo público das AP de 2014 para 2015 decorreu
da reclassificação de entidades do setor empresarial da administração central, que passaram a estar
dentro do perímetro orçamental. O maior impacto deriva da aquisição de bens e serviços aos Hospitais
EPE (que, não só mas também, por incorporar os gastos com o pessoal destas instituições, assumia
uma dimensão muito relevante) por parte da Administração Central do Sistema de Saúde, que deixou
de ser contabilizada passando aqueles hospitais a fazer parte do setor público para efeitos estatísticos.
Utilizando a Conta da Administração Central é mais fácil depurar o impacto deste efeito, uma
vez que para 2015 são disponibilizados dados em duas “versões”: universo comparável a 2014 e universo completo. O peso do consumo público, e das suas componentes, na respetiva despesa corrente
primária apresenta a evolução seguinte: 5
Quadro 17. Peso do consumo público na despesa corrente primária da Adm. Central

2012

2013

2014

50.5%

47.0%

Pessoal

24.7%

Bens e Serviços

25.8%

Consumo Público

2015*
2016**

Comp.

Total

46.4%

46.5%

47.4%

46.4%

25.3%

25.6%

25.4%

30.5%

29.9%

21.7%

20.8%

21.1%

16.9%

16.5%

Nota: *Execução provisória; **Previsão

Focar a análise na administração central não altera as conclusões relativamente à evolução
prevista para o consumo público que aqui cresce 2,7%. Também idêntica é a alteração da estrutura da
despesa corrente primária, com uma queda do peso do consumo público associada a aumentos maiores
das transferências correntes e da despesa com juros.
Em 2016, a estimativa para a evolução das despesas com pessoal na AC parece mais prudente
do que em anos anteriores. Prevê-se um aumento de pouco mais de 400 M€, que corresponde grosso
modo ao que se refere como o “custo” da reposição dos cortes salariais (em contas nacionais) na p. 41.
Seria interessante uma explicação algo mais detalhada para esta estimativa, visto ser a de valor mais
elevado que se apresenta no quadro II.3.6. correspondente às “medidas orçamentais”.
Mais preocupante é o facto de neste quadro ser referido um conjunto de reduções da despesa
com consumos intermédios, associados a “ganhos de eficiência”, de que se destacam as seguintes.

5

À semelhança de anos anteriores, o ROE 2016 não apresenta informação (previsão e estimativa de execução) autonomizada
para o subsector Estado.
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Quadro 18. Principais medidas de redução da despesa em consumo público
Medida de redução da despesa em consumo público

Valor (M€)

Limite ao consumo intermédio (excluindo PPP), estabelecendo um congelamento nominal

-316

Poupanças sectoriais e simplificação administrativa de processos

-183

Redução de gastos - Programa Aproximar e outros

-70

Fonte: ROE 2016

Não é oferecida qualquer explicação narrativa para estas medidas, no valor total de 569 M€, e
sobretudo para a forma como se estimou este montante de redução de despesa, que parece bastante
ambicioso. Assim, parece infelizmente verificar-se uma repetição do que já acontecia no OE 2015, em
que se estimavam poupanças de dimensão muito semelhante nos consumos intermédios, cuja não concretização terá provavelmente contribuído para o já referido desvio na execução.

Serviço Nacional de Saúde: dotação, despesas, e ganhos de eficiência
A dotação para 2016 prevê um ligeiro aumento face à execução de 2015. Este aumento parece
insuficiente para fazer aos aumentos de despesa associados a duas medidas que, sendo transversais,
prevê-se que possam ter um impacto especialmente relevante neste setor: por um lado, a reposição de
cortes salariais; por outro lado, as alterações do tempo de trabalho semanal na função pública (o regresso às 35 horas semanais), que poderão eventualmente implicar quer contratações, quer um maior
recurso às horas extraordinárias, para se conseguir alcançar os objetivos assistenciais pretendidos.
Não há medidas específicas que permitam antecipar efeitos significativos de contenção orçamental. Os princípios gerais enunciados no Orçamento do Estado correspondem que se encontrava no
programa eleitoral do Partido Socialista6. As medidas concretas relativas aos hospitais deverão sair dos
trabalhos do grupo criado para a reforma hospitalar. A principal preocupação expressa não está nos
aspetos de eficiência de funcionamento do sistema de saúde, e do Serviço Nacional de Saúde, e sim
nos aspetos de acesso.
Associadas a ganhos de eficiência, surgem medidas de reprocessamento e reutilização de dispositivos médicos e a procura de alternativas terapêuticas em áreas de despesa elevada com medicamentos. A preocupação com a fraude é também expressa. Não há, porém, uma quantificação previsível,
justificada em detalhe, para os ganhos de eficiência que poderão aqui ser obtidos.
Não é apresentada qualquer informação específica sobre incentivos contratuais e sua relação
com objetivos de melhoria de eficiência.

6

Para uma análise mais aprofundada das propostas então apresentadas ver http://www.ipp-jcs.org/?p=2332
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Controlo da dívida dos hospitais
De acordo com a última informação disponível, no seguimento mensal da execução orçamental,
a dívida dos hospitais públicos apresentou uma tendência decrescente. A informação mais recente,
referente à execução orçamental de Janeiro de 2016, com a evolução depois de esgotados os efeitos
de final de ano (tipicamente, quando são refletidos descontos diversos na aquisição de medicamentos,
o principal elemento das dívidas dos hospitais) dá sinais pouco encorajadores7, pois começa a indiciar
que no Outono de 2015 se poderá ter concretizado uma inversão da tendência de descida da dívida
dos hospitais EPE. O retomar de uma tendência de crescimento dessa dívida poderá ter sido temporariamente interrompida pelos efeitos de final de ano. Há que proceder a um acompanhamento regular
e atento desta questão nas próximas divulgações mensais da execução orçamental.

O equilíbrio de curto-prazo da Segurança Social
O saldo global previsto no OE2015 para o Sistema de Segurança Social (todos os subsistemas)
era de 842 M€. A estimativa de execução aponta para 1.028 M€ (ROE, p. 86 e quadro análogo no ROE
2015). Importa notar que este saldo inclui a transferência do OE para (eventual) défice do sistema de
segurança social no montante de 894 M€, valor integralmente executado.
A melhoria do saldo global previsto decorre, principalmente, da conjugação dos seguintes efeitos: i) receita em contribuições e quotizações (+305 M€); ii) transferência do Fundo Social Europeu
(+146 M€); iii) despesa com pensões de velhice (+140 M€); iv) despesa com subsídio de desemprego
e apoio ao emprego (+304 M€); v) despesa com a ação social (+85 M€).
Para 2016, a transferência do OE para o Orçamento da Segurança Social determinada pela Lei
de Bases da Segurança Social (LBSS) corresponde a 6.581,5 M€ traduzindo uma variação de +5,8%
(+362 M€), face à estimativa de execução de 2015. Importa notar que este acréscimo do esforço do
OE decorre do financiamento de um aumento da despesa em prestações não contributivas por via de
medidas abaixo identificadas.
Àquela dotação acresce ainda a transferência destinada ao financiamento da contrapartida pública nacional das Ações de Formação Profissional no valor de 125M€ (+10 M€, face à estimativa de
execução).8
À semelhança do que tem vindo a ser realizado desde 2012, está ainda prevista uma transferência extraordinária do OE para financiamento do (eventual) défice do subsistema previdencial. Para
2016, a dotação prevista é de 653 M€, inferior (-241 M€) à transferência de 2015, facto explicado pelo
enquadramento macroeconómico mais favorável (PIB, emprego e desemprego).

7

Ver análise dos dados de janeiro de 2016 da execução orçamental na Saúde em https://goo.gl/AX3pBp
As dotações previstas para as transferências do OE relativas ao IVA Social e ao Regime Especial dos Bancários não registam
variações muito significativas face à execução de 2015. Por outro lado, é praticamente eliminada a dotação para o Programa
de Emergência Social (PES) e o Apoio Social Extraordinário ao Consumidor de Energia (ASECE).
8
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O saldo global previsto para 2016 é de 1.117 M€ (incluindo a transferência extraordinária) o
que revela uma ligeira melhoria do excedente estimado para 2015.
São identificadas diversas medidas com impacto na despesa (ROE, p. 37, 40-41, 52):


Reposição das atualizações das pensões: em 2016, as pensões até 628,82 euros são atualizadas em 0,4%. Esta medida gera um aumento de despesa de 63 M€;



Reposição de mínimos sociais nas prestações familiares9, no Rendimento Social de Inserção10 e no Complemento Solidário para Idosos (reposição do seu valor de referência em
5.022 M€, valor fixado em 2013). O impacto desta medida na despesa é de 135 M€;



Atualização do valor (congelado desde 2009) do valor do Subsidio por Assistência de 3ª
Pessoa, de 88,37 euros para 101,17 euros. O impacto desta medida na despesa é de 1,5
M€.



Reformulação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES): 7,5% sobre o
montante entre 11 e 17 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais; 20% sobre o
montante que exceda 17 vezes o IAS (ROE, p. 37). O impacto estimado é de um aumento de despesa em pensões em 24 M€; não é identificada a respetiva afetação entre
as pensões do subsistema previdencial da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.

Destaca-se a seguinte medida com impacto na receita:


Para compensar o impacto do aumento da Retribuição Mínima Mensal Garantida nos
custos das empresas é estendida a medida excecional criada em 2014, que prevê uma
redução de 0,75 p.p. na taxa contributiva a cargo das entidades empregadoras (com
trabalhadores que aufiram a RMMG). O financiamento desta medida é assegurado por
transferência do OE. A estimativa do impacto orçamental desta medida é de um aumento líquido da receita do Orçamento da Segurança Social em 60 M€.

Como vimos, o OE 2016 prevê “ganhos de eficiência” em diversas áreas. No que respeita à
segurança social, destacam-se as seguintes (ROE, p. 52):


Redução da despesa em subsídios de doença por via do controlo das baixas médicas:
-60 M€.



Combate à fraude e evasão contributiva e prestacional: +50 M€.

Tendo por base a estimativa de execução para 2015, referem-se abaixo as variações mais significativas previstas para rubricas da receita e da despesa (ROE, p. 86):

9

Atualização do abono de família em 3,5%, 2,5% e 2%, respetivamente no 1º, 2º e 3º escalões de rendimento; aumento em
15 p.p. da taxa de majoração para as famílias monoparentais beneficiárias do abono de família ou do abono pré-natal.
10 Reposição da cobertura do RSI com a alteração da escala de equivalência sendo que o montante a atribuir passa a variar
em função da composição dos agregados familiares.
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Receita em contribuições e quotizações: +803 M€ (5,7%); para este crescimento são
identificados diversos fatores explicativos: a redução da taxa de desemprego e a variação de 0,8% do emprego; o aumento da RMMG combinada com a redução da TSU para
entidades empregadoras; alteração do processo de declaração de remunerações à segurança social; 11



Receita em transferências da União Europeia: +858 M€ (138%); este reforço irá permitir um acréscimo na despesa em subsídios para formação profissional: +859 M€
(126%), da qual 802 M€ têm suporte no Fundo Social Europeu.



Despesa em pensões: +484 M€ (3.2%); deste aumento, 448 M€ são afetos à despesa
com pensões de velhice (SS e CGA).



Despesa em subsídios de desemprego e apoio ao emprego: -152 M€ (-8,6%); esta redução é explicada pela redução da taxa de desemprego;



Despesa em Ação Social: +118 M€ (7,2%). Não se explica as medidas concretas subjacentes a este aumento. Isto motiva especiais dúvidas, tendo em conta a aparente contradição entre esta variação positiva, apresentada no Orçamento da Segurança Social,
e os “ganhos de eficiência” com a Ação Social, apresentados na já referida p. 52, como
uma medida discricionária de redução da despesa no montante de 98 M€. Uma possível
resposta que esperamos não se concretize é que a despesa em Ação Social possa estar
suborçamentada para o grau de prestação planeado, caso os “ganhos de eficiência” não
se efetivem.

A cobertura das prestações sociais pelas contribuições
Atendendo ao princípio da adequação seletiva das fontes de financiamento (receitas em contribuições sociais e transferências do OE) à natureza (contributiva e não contributiva) das prestações sociais, importa reter a evolução do saldo do subsistema previdencial (ROE, Anexo A6, p. 196), observável no quadro seguinte.
Quadro 19. Projeção do saldo do subsistema previdencial
2015(a)

2016

2020

2030

2040

2050

2060

Saldo (M€) (b)

1.030

647

-286

-1.262

-2.204

-2.723

-1.512

Saldo em % PIB

0,6%

0,4%

-0,1%

-0,6%

-0,9%

-1,0%

-0,5%

Nota: Preços de 2015; (a) - estimativa de execução; (b) - sem transferência para capitalização.
Fonte: ROE 2016

11

Pretende-se implementar uma nova Declaração Mensal de Remunerações que visa reforçar a eficácia na deteção de comportamentos de subdeclaração e minimizar o risco de evasão contributiva (ROE, p. 87).
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Estas projeções têm por base (ROE, p. 195): i) as mais recentes projeções da população (Europop 2013 - Eurostat); ii) o cenário macroeconómico, de curto prazo, do Ministério das Finanças; iii) o
cenário de médio/longo prazo, desenvolvido pela Comissão Europeia, no âmbito do Grupo de Trabalho
sobre o Envelhecimento do Comité da Politica Económica.
Os resultados da projeção foram afetados pela revisão em baixa da população residente em
Portugal entre 2014 e 2060, face ao exercício do OE2015. Embora a evolução da receita em contribuições e quotizações apresente uma evolução mais positiva, a projeção da despesa em pensões traduz
um aumento esperado para todo o período.
A projeção mantém, face ao exercício de 2015, o aparecimento em 2020 do primeiro saldo
negativo do subsistema previdencial que se manterá ao longo do período. Porém, este défice nunca
ultrapassará, ao contrário do exercício anterior, 1% do PIB. Em conclusão, as atuais projeções do défice
do subsistema previdencial apresentam uma trajetória menos negativa, face às simulações dos últimos
anos.

Sustentabilidade da Segurança Social
Sobre o valor de mercado da carteira do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
(14.100 M€ em dezembro de 2015) foram admitidas taxas de rentabilidade de curto e longo de 4.3%
e 3.8%, respetivamente.

12

Para 2015, estima-se que o FEFSS corresponda a 8% do PIB e a 118% da

despesa anual com pensões (subsistema previdencial).
Em consequência das projeções demográficas e macroeconómicas bem como de adoção de diferentes taxas de rentabilidade, é admitido que o valor acumulado do FEFSS possa vir a garantir
114.1% da despesa com pensões em 2020. Tal reflete uma melhoria face à projeção do OE2015
(91.1%% da despesa com pensões).
Importa notar que as projeções apresentadas não consideram os rendimentos do subsistema
previdencial de capitalização (386 M€ em 2015 e 449 M€ na previsão para 2016).
À semelhança dos últimos anos, não se prevê realizar qualquer transferência de receita em
contribuições sociais dos trabalhadores para reforço do FEFSS.
Porém, e à semelhança dos últimos anos, a Proposta de Lei (Art.º 65) determina a transferência
dos saldos do subsistema previdencial bem como das receitas provenientes da alienação de património
para o FEFSS.

Cenários demográfico e económico das projeções da Segurança Social
O cenário demográfico (Eurostat) corresponde às projeções mais recentes e já adotadas no OE
para 2015.

12

Este valor da carteira de ativos do FEFSS traduz, face a Dezembro de 2014, um aumento de 6,9%.
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É, no entanto, referida uma revisão da parametrização do modelo usado para a simulação da
tendência de evolução da despesa com pensões, face ao OE2015, por via da inclusão: i) da informação
mais recente (2014) das variáveis físicas e financeiras do modelo; ii) de dados administrativos da
Segurança Social e do Centro Nacional de Pensões; iii) de dados financeiros relativos à execução de
2015 e das previsões para 2016 (p. 195).

Responsabilidades futuras no âmbito das pensões
Como estabelecido no n.º4 do artigo 93º da Lei de Bases da Segurança Social (Lei n.º4/2007,
de 16 de janeiro), o ROE 2016 inclui como anexo (A6), um “Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira de Segurança Social”. Neste relatório fazem-se projeções para a Conta da Segurança Social –
Sistema Previdencial até 2060, com base no cenário demográfico Europop2013 do EUROSTAT, o cenário macroeconómico de curto prazo do Ministério das Finanças, e o cenário de médio/longo prazo
do Grupo de Trabalho sobre o Envelhecimento da Comissão Europeia.
O ROE 2016 é mais sucinto que o seu antecessor na análise aos principais indicadores demográficos e macroeconómicos (à qual o ROE 2015 dedicava uma secção inteira) mas fornece informação
ainda mais detalhada sobre as projeções para o saldo do Sistema Previdencial da Segurança Social e
do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, acompanhando o texto com um quadro e
um gráfico que facilitam a leitura dos dados.
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Fluxos entre a administração central, regional e local e o
setor público empresarial
Portugal tem um regime de “federalismo orçamental” peculiar e quase único na União Europeia
e nos países desenvolvidos. A teoria sugere, em geral, que deve haver: um quadro base de repartição
de competências entre o nível central/federal; regional e local; uma partilha das receitas dos principais
impostos entre os três níveis de governo (nomeadamente IRS, IRC e IVA); um sistema de transferências
diferenciadas por razões de eficiência ou equidade.
A peculiaridade do sistema português reside num artigo da Constituição da República Portuguesa que atribui a totalidade (e não partilha) da coleta de impostos cobrados nas regiões autónomas
às próprias regiões, com os adicionais de transferências para a RAM e RAA ao abrigo das Leis de Finanças Regionais e Lei de Finanças Locais, e do pagamento de certas despesas regionais (e.g. Universidades, PSP, etc.).
A Lei de Enquadramento Orçamental prevê obrigações de solidariedade recíproca entre as várias administrações públicas e permite que, por motivos de compromissos internacionais, nomeadamente os decorrentes da implementação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o governo faça transferências inferiores às previstas por Lei.13
O setor público empresarial permite ao Estado cumprir funções específicas de uma forma mais
eficaz, que não seria possível sem o grau de autonomia de que estas entidades são dotadas. Porém,
pelas mesmas razões, o escrutínio democrático é mais difícil, sendo mais problemático entender a
relação entre a informação financeira destas entidades e o OE. Assim, informação completa, fidedigna
e adequadamente justificada sobre os fluxos financeiros é essencial para permitir aos cidadãos compreender o nível de impostos e/ou dívida pública comprometido com as atividades desenvolvidas por
estas entidades.
Com a entrada em vigor de um novo enquadramento jurídico dado ao SPE – Sector Público
Empresarial (Regime Jurídico do Sector Público Empresarial (RJSPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
133/2013, de 3 de outubro), passaram a integrar o SPE o SEE – Sector Empresarial do Estado e o SEL
– Sector Empresarial Local. A partir desse novo diploma um novo regime se passou a aplicar ao endividamento das empresas públicas não financeiras, bem como à utilização por estes, de instrumentos
derivados financeiros de taxa de juro e de câmbio.
O citado Decreto-lei n.º 133/2013 prevê a criação da Unidade Técnica de Acompanhamento e
Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM). No espaço de tempo entre a apresentação do
OE 2015 e da atual Proposta, a UTAM foi operacionalizada, e publicou os seus dois primeiros relatórios
públicos, trimestrais, disponíveis online. O último é referente ao 2.º trimestre de 2015 e data de no-

13

Durante o período de ajustamento 2011-2014 houve objetivos de redução das transferências da administração central (ver
versão de Setembro de 2011: Memorandum of Understanding on Specific Economic Conditionality Update 1 September
2011). Porém, revisões posteriores dos memorandos abandonaram significativamente o enquadramento das transferências e
esses objetivos.
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vembro do mesmo ano, portanto algo desatualizado, mas contém bastante informação sobre a evolução das condições financeiras e operacionais das entidades do SPE. Espera-se que este progresso seja
mantido e melhorado ao longo de 2016.
Com a entrada em vigor pleno do diploma vai poder concentrar-se o exercício da função acionista no Ministério das Finanças com coordenação prévia dos ministérios que exercem a tutela sectorial
e que possuem o poder de definição da orientação estratégica, os objetivos operacionais das empresas
e o nível de Serviço Público a prestar. Aumenta-se assim o controlo e monitorização do desempenho
das empresas públicas.

Solidariedade na contenção de despesa dos vários subsetores
Antes de mais, registe-se que não existe informação discriminada, dentro da administração
central (AC), entre Estado e Fundos e Serviços Autónomos, pelo que a comparação realizada é feita
entre AC e ARL (administração regional e local)14.
Para analisar esta questão deveria comparar-se a previsão da execução orçamental dos vários
subsectores (excluindo a segurança social em contabilidade nacional) em 2015, com os valores orçamentados para 2016. Porém, como não se dispõe dessa informação, usamos os dados do ROE e calculamos a despesa consolidada corrente e de capital (isto é, excluindo as transferências para outros subsectores)15 para 2015 e 2016, comparando-se os dois anos.
A despesa efetiva total das AP aumentou entre 2015 e 2016, invertendo os episódios de redução
da despesa de anos anteriores. Entre 2014 e 2015 tinha-se registado uma redução da despesa das AP
na ordem dos 1.176 M€. No entanto, e num contexto de estabilidade na estrutura da despesa consolidada dos subsectores face a anos anteriores, o contributo para o aumento da despesa é, em 2016,
significativamente menor por parte da administração regional e local, nomeadamente em relação à
administração central. Neste sentido, e confirmando uma leitura anterior, a conclusão que se retira é
que o aumento da despesa efetiva total das AP provém ligeiramente mais da administração central do
que da administração regional e local.

14

Esta opção formal de agregação na apresentação das contas dos subsetores das AP, no que toca em especial à AC, representa
uma perda de informação relevante, diminuindo a sensibilidade da análise (quanto ao esforço de consolidação) relativamente
a fluxos intersectoriais de unidades descentralizadas administrativamente, ainda que no mesmo nível de governo.
15 Apesar da linha de “Diferenças de Consolidação”, a corrigir supostamente quer a despesa efetiva total quer a receita efetiva
total nos dados do ROE, verifica-se uma inconsistência entre o valor da despesa total das AP publicado e o valor da soma da
despesa efetiva consolidada dos subsectores. Exemplo: em 2015, a despesa efetiva das AP publicada no ROE é 80 822,7 M€
e a soma da despesa consolidada dos subsectores é 80 878,7 M€, acarretando um desvio de 56 M€ que não se encontra
refletido na correção das “Diferenças de Consolidação”; a consistência contabilística na produção destas contas deveria ser,
pois, acautelada.
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Quadro 20. Despesa consolidada corrente e de capital

Variação (2016-2015)
Contributo para o aumento da despesa (%)

AC

ARL

SS

AP

3.214,3

334,9

1.012,5

4.580,4

70,18%

7,31%

22,11% 100,00%

Fonte: ROE 2015 e ROE 2016

No âmbito dos programas especiais de ajuda financeira, em 2016 cessa o efeito do PAEF-RAM
(o que deverá vir a exigir àquela região um maior esforço financeiro na contenção da despesa) e, tendo
em conta que o PAEL tem vindo a apresentar valores pouco significativos (11,7 M€ em 2015) e o FAM,
apenas regulamentado em 2014, embora com um volume expressivo de pedidos de financiamento já
submetidos, registe ainda valores esperados pouco expressivos em termos de financiamento executado,
a análise do contributo proporcional dos subsectores para o agravamento da despesa efetiva total em
2016 não seria substancialmente alterada se se considerasse o efeito dos programas especiais de ajuda
financeira à administração local na correção da despesa efetiva das ARL.

Flexibilidade das transferências à conjuntura macroeconómica
A questão da flexibilidade das transferências prende-se com o princípio de flexibilidade de um
sistema fiscal e de um efeito automático estabilizador das transferências intergovernamentais. Esse
efeito não está sincronizado com o ciclo económico, mas sim desfasado de dois anos no que toca quer
à administração local (Lei de Finanças Locais) quer à administração regional (Lei de Finanças Regionais). Ambas as leis encontram-se em vigor desde 1 de janeiro de 2014.
Ao abrigo da Lei das Finanças Locais (LFL), as transferências para os municípios, nomeadamente através do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) no ano orçamental t, são uma percentagem da
média aritmética de IRS, IRC e IVA coletados no ano t-2, no continente. De 2012 para 2014 tem-se
vindo a verificar (ano t-2) um ligeiro acréscimo da coleta conjunta de IRS, IRC e IVA. A partir de 2014
(Lei 73/2013) a percentagem considerada na fórmula de referência alterou-se.
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Quadro 21. Transferências para os municípios

Coleta

Transferências

Transferências teóricas
(de acordo com a fórmula)

Coleta

Lei 02/2007

Lei 73/2013
19,50%

Mapa XIX OE

(Ano t)

IVA, IRS e IRC (t-2)

25,30%

2011

2013

27.927,80

2355,2

2012

2014

26.150,60

1699,8

1701,1

2013

2015

28.492,20

1852,0

1726,8

2014

2016

31.266,00

2032,2

1749

(Ano t-2)

1752

Nota: Os valores ao abrigo da Lei 73/2013 são brutos. Não se retiraram os valores ao abrigo do artigo 69º.
Fonte: CGE 2011, 2012, 2013 e 2014, e ROE 2016.

Por seu turno, a Lei de Finanças Regionais (LFR) fixa o valor das transferências para as regiões
em 2016, ao abrigo da LFR de 2013, em 479 M€. No âmbito da LFR, as transferências estão indexadas
a valores do ano t-2 (a variação da receita corrente do Estado líquida de transferências para S.S. e
CGA; ou a taxa de variação do PIBpm, se inferior).
Quadro 22. Transferências para as Regiões (MAPA XVIII)
RAM

Var.

RAA

Var. (%)

Var.

Var. (%)

370

TOTAL

Var.

2010

205

576

2011

251

46

22,4%

353

-18

-4,8%

604

28

2012

239

-12

-4,8%

336

-17

-4,8%

575

-29

2013

242

3

1,3%

319

-17

-5,0%

561

-13

2014

174

-68

-28,0%

252

-67

-21,0%

426

-134

2015

216

42

23,9%

251

-1

-0,4%

467

41

2016

231

15

6,9%

256

5

2,0%

487

20

Quadro 23. Transferências para os Municípios (MAPA XIX)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

FEF

FSM

Total

Var.

Var. (%)

IRS

(FEF+FSM+IRS)

Var.

Var. (%)

1.910
1.729
1.752
1.752
1.701
1.727
1.749

159
142
141
141
141
164
164

2.069
1.872
1.893
1.893
1.841
1.890
1912

-198
21
0
-51
49
22

-9,5%
1,1%
0,0%
-2,7%
2,6%
1,1%

378
363
391
392
335
412
399

2.447
2.235
2.284
2.284
2.176
2.303
2.311

-212
49
0,2
-108
127
8

-8,7%
2,2%
0,0%
-4,7%
5,8%
0,4%

Nota: o valor de 2015 para o IRS não é comparável com anos anteriores pois passou a aplicar-se o princípio da não compensação;
só inclui os municípios do Continente.
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Quadro 24. Transferências para as Freguesias (MAPA XX)

Montante (M€)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

212

194

184

184

184

187

189

Fonte: Ministério das Finanças (sucessivos ROE)

Recursos adequados às competências
A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2016, no seu art.º 46º, ao abrigo da descentralização de competências para os municípios, prevê a transferência de atribuições e competências,
bem como dos respetivos recursos, nas áreas da cultura, educação (incluindo ação social escolar),
emprego e segurança social (ação social direta) e ainda referente a meios no domínio da fiscalização,
regulação e disciplina de trânsito rodoviário. Este artigo prevê a utilização de dotações atribuídas aos
ministérios setoriais para as transferências a efetuar em favor dos municípios correspondentes às competências atribuídas. Os n.ºs 2 a 5 do referido art.º 46º estabelecem, dentro do espírito das alterações
emanadas do Decreto-Lei 144/2008 e legislação superveniente, os pormenores mais específicos e discriminados das transferências de competências para os municípios em matéria de educação.

A "carga fiscal" ao nível autárquico e da administração regional
O quadro III.1.9 da p.82 do ROE fornece essa informação, quer sobre a receita fiscal municipal
prevista para 2016 (2894 M€) quer discriminando que parte desta se refere a receita de IMI (1598
M€) e de IMT (4643 M€). É possível pois calcular, residualmente, a receita referente a outros impostos
próprios locais com uma expressão mais marginal na receita fiscal dos municípios. No mesmo quadro
é ainda explicitado o montante de transferência do OE por via da LFL (2500 M€) bem como as transferências provenientes da União Europeia (372 M€) para as autarquias.
Por seu turno, o quadro III.1.10, reforçando, em detalhe, o anterior, fornece a informação mais
desagregada sobre transferências do OE ao abrigo da Lei de Finanças Locais (FEF, FSM, IRS, FFF).
O quadro III.1.11 da p. 83 do ROE fornece a informação sobre “Receita Fiscal e de Contribuições” (1536 M€), embora, como tem acontecido em anos anteriores, não discrimine este item por tipo
de imposto. É ainda apresentada informação sobre Transferências das Administrações Públicas (512
M€) e da União Europeia (437 M€) para as regiões. O quadro III.1.12, na p. 84 do ROE, apresenta os
valores discriminados das transferências do OE bem como outras transferências, ao abrigo da Lei de
Finanças Regionais, para ambas as regiões autónomas, RAA e RAM.

Encargos presentes e previstos com as indemnizações compensatórias
A nova informação disponível, graças ao trabalho da UTAM, não é aproveitada para robustecer
a prestação de contas e análise relativa ao Setor Público Empresarial (SPE) no âmbito do Orçamento,
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pelo contrário. Seria importante que o trabalho da UTAM fosse mantido e melhorado, e uma súmula
do trabalho de recolha de informação que efetua apresentada no ROE, em próximas edições.
Mantendo a orientação anterior, volta a incorporar-se no ROE 2016 um capítulo destinado
exclusivamente ao SPE, mas a informação disponibilizada é ainda mais insuficiente.
No entanto, o capítulo e a informação nele contida foi seriamente reduzido, limitando-se ao
enunciado de vagas medidas não concretizadas de identificação dos fatores geradores de despesa excessiva ou ineficaz. De três páginas e meia passámos a uma página e meia, faz-se referência à utilização
de critérios com base no custo ou eficácia sem se definir tais conceitos, o que dará origem a inevitáveis
e perigosas arbitrariedades. Perdeu-se o detalhe dos ROE anteriores sobre as medidas a tomar sobre o
SPE e que podem contribuir para a consolidação orçamental. Neste capítulo, o tratamento do SPE que
é feito no ROE 2016 (e em descontinuidade com os anteriores) situa-se apenas ao nível dos sectores
de atividade dos Transportes, Saúde e Portos. Mais uma vez usa-se uma linguagem pouco rigorosa do
ponto de vista técnico, marcada por uma adjetivação de cariz ideológico-política. Aliás, todo o capítulo
do SPE não tem um único valor em euros que possa mais tarde ser usado como comparativo de eficácia
ou eficiência de execução orçamental. No que respeita ao endividamento, do SPE este ponto foi eliminado deste ROE deixando de haver uma referência específica ao tema, dando até impressão de que o
mesmo deixou de ser problema. O subponto relativo ao programa de privatizações que surgia em todos
os ROE anteriores foi abolido apresentando-se uma previsão de zero euros no Quadro III.4.4. da página
97.
Contrariamente ao que acontecia no ROE 2014, já não é apresentada informação substancial
sobre as indemnizações compensatórias, referindo-se apenas – e só para o setor dos transportes – que
os “valores (…) não sofrem alterações para o ano de 2016” (p.47 ROE). Não aparece, pois, qualquer
informação quantitativa de relevo, tendo sido eliminado o quadro que, em anos anteriores, reportava
a estimativa para o ano anterior e previsão para o ano orçamental das indemnizações compensatórias,
por empresa pública. No entanto, há uma referência confusa e opaca que soma subsídios e indemnizações compensatórias a um conjunto de entidades tais como, à administração regional, às empresas de
transportes às famílias por via do subsídio social de mobilidade, e onde se prevê aumentarem em
26,7% em 2016 (página 125). Da mesma forma, não se apresenta qualquer previsão plurianual.
A informação para o ano orçamental está disponível, porém, nos Desenvolvimentos Orçamentais.
No mapa do desenvolvimento das despesas do Ministério do Ambiente, p. 12, por exemplo, é disponibilizado o valor das transferências correntes a título de indemnizações compensatórias.

Dividendos atuais e previstos provenientes do SEE
Como habitual, Os dividendos e lucros provenientes do SEE são apenas apresentados em estimativa global no Mapa I, apenas se desagregando entre “dividendos e participações em lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras” e “dividendos e participações em lucros de sociedades financeiras”. Não é fornecida qualquer desagregação por empresa, não é fornecida qualquer evolução
ao longo do tempo, nem os valores são comparados com qualquer dado de execução orçamental.
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Observa-se uma subida da receita desta natureza face à execução de 2015, a qual não é justificada no OE de 2016.
Quadro 25. Receita com dividendos e participações

Dividendos e participações em lucros de
sociedades e quase-sociedades não financeiras
Dividendos e participações em lucros de
sociedades financeiras
Total

ROE 2014

ROE 2015

SEO 2015

ROE 2016

65,4

8,6

n. d.

4,6

200,0

240,0

n. d.

240,0

265,4

248,6

201,4

244,6

Nota: valores em milhões de euros; n.d. = não disponível
Fonte: ROE 2016 e da Síntese Execução Orçamental (SEO)

Transferências de capital, empréstimos, e aumentos de capital
O quadro com valores das transferências correntes, de capital e subsídios da administração
central para o SPE continua a ser apresentado (p. 189 ROE), não tendo sido eliminado como no caso
das indemnizações compensatórias. Porém, infelizmente, continua a não ser acompanhado de qualquer informação qualitativa relevante, que permita entender a justificação para estes valores. Ficamos
a conhecer informação relevante, p. ex. que existem 8,7 M€ em transferências correntes, das quais 4,6
M€ vão do Instituto do Turismo de Portugal para a empresa municipal Cascais Dinâmica. Desconhecem-se no entanto as razões e, à semelhança do que sucedeu anteriormente, continua a não existir
qualquer discussão narrativa sobre os dados deste quadro no ROE. Ficamos também a saber que, dos
13,2 M€ em subsídios às EPEs, a Lusa receberá 15,8 M€, os STCP 4,5 M€ e, ainda, que as transferências
de capital ascendem a 52,1 M€. Seria muito importante que fosse incluído algum tipo de narrativa a
acompanhar estes dados, de forma a permitir entender os objetivos de política a que respondem estas
despesas. Mesmo que, como acontece em qualquer um dos casos referidos, as empresas divulguem
informação ampla sobre a sua atividade e, inclusive, informação financeira atualizada, não estabelecem a ligação entre estas e a forma como se integram na estratégia e opções políticas do Estado para
a sua área de atuação, pelo que seria importante que tal fosse discutido na documentação orçamental.
Há ainda a nota de que no ROE para 2016, e em termos das empresas públicas não financeiras,
estar prevista a concessão de empréstimos a essas empresas, mas de montantes desconhecidos. É o
caso dos empréstimos à STCP e CARRIS (página 57). Todas as demais referências, quando apresentadas, são explicitadas de modo geral, não identificando as empresas em concreto nem os montantes
envolvidos.
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Quadro 26. Transferências e Subsídios da Administração Central para EPEs
ROE 2014

ROE 2015

ROE 2016

Transferências Correntes

23,0

7,7

8,7

Subsídios

88,1

42,5

30,1

Transferências de Capital

39,8

17,7

13,2

150,9

67,9

52,1

Total
Fonte: ROE 2016
Nota: valores em milhões de euros

Não é feita qualquer referência a eventuais aumentos de capital a entidades do SPE específicas.
Aliás, não é, de todo, possível entender se das transferências de capital referidas no quadro acima,
parte delas configura aumentos de capital. Há uma referência única a um conjunto de empréstimos e
aumentos de capital para cobertura de necessidades de financiamento de empresas públicas no valor
aproximado de 3,6 mil milhões de euros, mas não se consegue entender do que se tratam em concreto.
Pode deduzir-se, por exemplo, que possa ser esse o caso das transferências para as administrações portuárias de Figueira da Foz (0,5 M€) e Douro/Leixões/Viana do Castelo (3,2 M€), uma vez que
na secção do ROE referente aos SPE se refere que “em 2016 serão avaliadas, preparadas e lançadas
diversas intervenções estratégicas nos portos portugueses”: infelizmente, não existe qualquer informação sobre a forma que tais “intervenções” assumirão nem a sua relação com estes valores para as
transferências de capital.

Encargos futuros
Não é apresentada informação relativamente a potenciais encargos para além do ano orçamental relativos aos SPE. Mantém-se uma secção no capítulo dos “riscos orçamentais” dedicada apenas ao
SEE, mas a informação aí contida é incipiente, deixando-se apenas algumas notas genéricas e sem
qualquer referência plurianual.
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