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Abreviaturas
AC

Administração Central

AL

Administração Local

AP

Administrações Públicas

ARL

Administração Regional e Local

BdP

Banco de Portugal

CCC

Conselho Consultivo Científico

CE

Comissão Europeia

CES

Conselho Económico e Social

CFP

Conselho de Finanças Públicas

CGE

Conta Geral do Estado

DGO

Direção Geral do Orçamento

EPE

Empresa Pública Empresarial

EPR

Entidade Pública Reclassificada

FAM

Fundo de Apoio Municipal

FBCF

Formação Bruta de Capital Fixo

FEF

Fundo de Equilíbrio Financeira

FEFSS

Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social

FFF

Fundo de Financiamento das Freguesias

FMI

Fundo Monetário Internacional

FSM

Fundo Social Municipal

GOP

Grandes Opções do Plano

IAS

Indexante de Apoios Sociais

IGCP

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública

IMI

Imposto Municipal sobre Imóveis

IMT

Imposto Municipal sobre as Transações onerosas de imóveis

IPP

Institute of Public Policy – Thomas Jefferson Correia da Serra

IRC

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

IRS

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

ISEG

Instituto Superior de Economia e Gestão

ISP

Imposto sobre Produtos Petrolíferos

IVA

Imposto de Valor Acrescentado

LEO

Lei de Enquadramento Orçamental

LFL

Lei de Finanças Locais

LFR

Lei de Finanças Regionais

MF

Ministério das Finanças

NFL

Necessidades de Financiamento Líquidas
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OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

OE

Orçamento do Estado

OMP

Objetivo de Médio Prazo

OSS

Orçamento da Segurança Social

PAEF

Programa de Assistência Económica e Financeira

PAEL

Programa de Apoio à Economia Local

PE

Programa de Estabilidade

PEC

Pacto de Estabilidade e Crescimento

PERES

Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado

PIB

Produto Interno Bruto

PLOE

Proposta de Lei de Orçamento do Estado

PPP

Parcerias Público-Privadas

RAA

Região Autónoma dos Açores

RAM

Região Autónoma da Madeira

ROE

Relatório do Orçamento do Estado

SEE

Setor Empresarial do Estado

SEL

Setor Empresarial Local

SFA

Serviços e Fundos Autónomos

SNS

Serviço Nacional de Saúde

SPE

Setor Público Empresarial

TIE

Taxa de Imposto Efetiva

UTAM

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do SPE

UTAO

Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental

VAL

Valor Atual Líquido
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Nota introdutória
O Budget Watch – uma parceria entre o IPP, o ISEG e a Deloitte – entra agora na sua
12.ª edição, para a análise da Proposta de OE para 2021 sob a perspetiva do rigor,
transparência e responsabilidade orçamental. A análise é exclusivamente técnica,
independente e objetiva, à luz de boas práticas internacionais de prestação de informação
e do processo orçamental.
A atividade principal do Projeto reside na análise do OE pelo Conselho Científico
Consultivo do Budget Watch (CCC BW) na ótica de 10 dimensões (X.1 a X.10). Numa
escala de 0 (mínimo) a 10 (máxima adequação), o CCC avalia cada um dos itens através
do preenchimento de um Questionário. As respostas são depois compiladas e objeto de
tratamento estatístico, do que resulta o Índice Orçamental IPP/ISEG – um índice
sintético, de 0 a 100, do rigor e da transparência dos sucessivos OE.
Neste relatório, elaborado por uma equipa IPP/ISEG, procura-se reunir a maior parte
da informação relevante e fornecer um “exame” à Proposta de OE, que acompanha a
avaliação quantitativa realizada pelo CCC BW.
Para além do Budget Watch, o Institute of Public Policy elabora um Orçamento
Cidadão, que pretende explicar o Orçamento de Estado aos cidadãos, e é o responsável
em Portugal pelo Open Budget Index, uma iniciativa da International Budget Partnership
(IBP) de análise da transparência orçamental em mais de 100 países.
Figura 1. Projeto Budget Watch: processo e outputs
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X.1.

Transparência,
sensibilidade

rigor

e

análise

de

O ROE 2021 é um dos documentos orçamentais mais importantes dos últimos anos,
tendo em conta a situação pandémica que tem marcado o ano de 2020. Neste, os agentes
económicos têm acesso ao conjunto de políticas que o atual Governo pretende levar a
cabo como resposta à forte contração da atividade económica a que temos assistido. Só
um orçamento com informação relevante e transparente poderá revelar-se eficaz para
estimular os diversos agentes na tomada de decisões de consumo, poupança e
investimento. Uma análise rigorosa é de extrema importância, especialmente no que se
refere ao impacto das diferentes medidas discricionárias apontadas, dada a necessidade
de recuperar a quebra de rendimentos, promover o crescimento das empresas, e
salvaguardar o emprego.
A natureza de qualquer OE, da política orçamental expansionista ou contracionista que
este incorpora, influencia de forma heterogénea a tomada de decisão dos vários agentes
económicos. O OE define, entre outros, o nível e a composição da receita fiscal e a
alocação da despesa pública, privilegiando algumas áreas setoriais em detrimento de
outras, tendo um impacto importante e diferenciado na distribuição dos recursos
financeiros na economia portuguesa. A apresentação dos OE de forma rigorosa e
percetível reveste-se, assim, de importância acrescida para que os cidadãos e os agentes
económicos tomem decisões mais informadas.
A execução e a eficácia dos sucessivos OE dependem da dinâmica económica, mais ou
menos favorável, durante o período da aplicabilidade orçamental, realçando o papel que
qualquer OE apresenta como instrumento fundamental à previsão da evolução
macroeconómica nacional. Por outro lado, a política orçamental tem, em si mesma,
efeitos importantes na economia, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. Tendo
em conta a realidade que a pandemia impôs à economia portuguesa, é importante que o
ROE forneça pública e rigorosamente o conjunto de pressupostos macroeconómicos que
estão subjacentes às suas previsões orçamentais e, de modo semelhante, providencie uma
análise de sensibilidade sobre possíveis riscos associados a potenciais choques adversos
sobre as hipóteses consideradas.
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X.1.1. O sumário executivo do Relatório do OE explicita os objetivos de política
do Governo e as principais medidas do OE de forma rigorosa e, ao
mesmo tempo, acessível?
O sumário executivo de um ROE é uma secção que deve ser tratada com cuidado, pois
nem todos os agentes privados estão habilitados para uma leitura económica deste
documento. Neste sentido, o sumário executivo deve ser o mais claro possível quanto às
políticas que se pretendem implementar para o ano orçamental em questão.
No ROE 2021 verifica-se uma melhoria substancial desta secção, tradicionalmente
negligenciada em anos anteriores e contrariamente ao sucedido em edições passadas do
BW. Verificam-se esforços redobrados para alcançar uma redação mais exaustiva e
detalhada, permitindo à generalidade dos cidadãos ter acesso às medidas de política
económica preconizadas para o próximo ano – um ano de enormes desafios económicos
e orçamentais. Adicionalmente, este ROE apresenta uma lista das entidades responsáveis
pelas várias secções, o que transmite maior transparência e permite uma maior
responsabilização dos dados apresentados.

X.1.2. O cenário macroeconómico de base é realista, tendo em conta os dados
disponíveis?
Este ano volta a ser disponibilizado um documento suplementar ao ROE com
elementos informativos adicionais onde consta a menção, ainda que breve, às opções
metodológicas que servem de apoio às projeções para o ano de 2021. No entanto, o
modelo macro econométrico utilizado para as projeções, e mencionado no documento de
informação complementar, não apresenta grandes diferenças face ao detalhado no ano
passado. A equipa do Ministério das Finanças demonstra as várias interações económicas
subjacentes, elucidando devidamente as componentes endógenas e exógenas da
economia, assim como a função de produção Cobb-Douglas, e respetivas elasticidades,
que dão origem aos cálculos do produto potencial. Apesar de ser esclarecedor as premissas
utilizadas no modelo, a disponibilização do mesmo seria útil para um escrutínio e debate
académico e técnico mais abrangente.
Tal permite uma maior confiança nas projeções macroeconómicas realizadas pelo
Governo, referindo ainda que o CFP, que tem acesso ao conjunto de metodologias a que
o Ministério das Finanças recorre, concluiu no seu Parecer sobre o OE 2021 que “em
resultado da análise efetuada às previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de
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Orçamento do Estado para 2021, o Conselho das Finanças Públicas endossa as estimativas e
previsões macroeconómicas apresentadas” (CFP, 2020: 12).
Tendo presente os dados apresentados no ROE 2021, verifica-se que o Governo
perspetiva uma evolução real da economia portuguesa de 5,4%, apenas mais otimista que
a CE (6%). As restantes instituições projetam uma variação do PIB inferior, a saber: 5,2%
o BdP; 5,0% o FMI; e 4,8% o CFP e OCDE. Este aparente otimismo já tem sido recorrente
no passado, com as demais instituições a serem, regra geral, menos otimistas.
Analisando com detalhe para as componentes da despesa, o MF é comparativamente
menos otimista quanto à evolução do consumo privado (3,9%), mas substancialmente
mais otimista quanto ao crescimento do consumo público (2,4%). No que respeita ao
investimento e exportações, as projeções do Governo estão em linha com as projeções
disponíveis pelo BdP e CFP. Relativamente às importações (7,2%), só a OCDE,
cronicamente mais conservadora que as restantes instituições, perspetiva uma evolução
mais favorável.
Tabela 1. Previsões macroeconómicas para 2021 (em % do PIB)
MF

BdP

CE

CFP

FMI

OCDE

(out 2020)

(jun 2020)

(jul 2020)

(out 2020)

(abr 2020)

(jun 2020)

PIB

5,4

5,2

6,0

4,8

5,0

4,8

Consumo Privado

3,9

7,7

n.d.

6,9

n.d.

6,8

Consumo Público

2,4

0,7

n.d.

-0,3

n.d.

1,1

Investimento (FBCF)

5,3

5,0

n.d.

5,9

n.d.

2,4

Exportações

10,9

11,5

n.d.

7,5

n.d.

3,4

Importações

7,2

13,5

n.d.

9,3

n.d.

3,7

Procura Interna

4,1

3,3

n.d.

5,7

n.d.

n.d.

Procura Externa Líquida

1,3

1,9

n.d.

-0,9

n.d.

n.d.

Balança Corrente (% do PIB)

0,1

-1,3

n.d.

-2,2

-0,4

-0,1

Deflator do PIB

0,9

n.d.

n.d.

1,2

n.d.

0,3

Inflação (IHPC)

0,7

0,8

1,2

0,7

1,4

0,0

Taxa de Desemprego

8,2

8,9

n.d.

8,8

8,7

11,8

Emprego

1,0

2,0

n.d.

1,3

n.d.

n.d.

Défice/PIB

-4,3

n.d.

n.d.

-3,2

n.d.

n.d.

Dívida/PIB

130,9

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Contributo crescimento (p.p.)

Abreviaturas: Banco de Portugal (BdP), Comissão Europeia (CE), Conselho de Finanças Públicas (CFP), Fundo Monetário
Internacional (FMI), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),
Nota: Os dados constantes do Programa de Estabilidade (PE) não foram incluídos nesta tabela, uma vez que os valores
projetados para 2021 são os que constam do PE apresentado em 2019, que não traduz os efeitos gerados pela pandemia e
que podem levar a interpretações erróneas e descontextualizadas.
Fonte: CFP (2020) e ROE 2021.
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No Boletim Económico de outubro de 2020, o BdP utilizou os seguintes ponderadores
para as componentes da despesa (referentes a 2019):
Tabela 2. Ponderadores para as componentes de despesa, 2019
Componente da despesa

Ponderador

Consumo Privado

63,9

Consumo Público

16,9

Formação Bruta de Capital Fixo

18,2

Exportações

43,5

Importações

43,3

Fonte: BdP, Boletim Económico de outubro de 2020

Tendo em conta os ponderadores disponibilizados pelo BdP e adotando-os para o
exercício orçamental de 2021, podemos concluir que, de acordo com as projeções do
Governo, o objetivo de política orçamental do crescimento real da economia portuguesa
para 2021 (5,4% do PIB) representa um grau de elevada probabilidade de concretização.

Exercício de cenarização do crescimento real (2021)
Tendo presente os ponderadores do BdP, e admitindo que os mesmos se verificam para
o exercício orçamental de 2021, realizou-se um exercício prospetivo de evolução do
crescimento real da economia portuguesa para o próximo ano, admitindo cinco cenários1:
•

No cenário 1 considerou-se a evolução do consumo privado assumido pela
OCDE (6,8%), o que traduz a trajetória menos favorável para esta variável,
para além daquela que o Governo projeta (3,9%);

•

No cenário 2 considerou-se uma contração do consumo público de -0,3%
baseada nas projeções do CFP;

•

No cenário 3 considerou-se a evolução menos favorável para o investimento,
como projetado pela OCDE (2,4%);

•

No cenário 4 considerou-se a evolução das exportações e importações assumida
pela OCDE (3,4% e 3,7%, respetivamente), o que traduz uma trajetória de
menor crescimento da procura externa; e

•

No cenário 5 considerou-se que as exportações e importações registavam um
valor de 11,5% e 13,5%, respetivamente, como prevê o BdP.

1

Nos cinco cenários realizados, todas as restantes taxas de crescimento das outras componentes de despesa
permanecem iguais às previstas pelo ROE 2021.
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Os resultados presentes na tabela infra evidenciam que as projeções realizadas pelo
Governo para a evolução do PIB real de 2021 são apenas conservadoras quanto à evolução
do consumo privado. Especificamente, se se verificarem as projeções quer da OCDE, quer
do BdP, para as exportações e importações, o crescimento económico português para
2021 registará um valor entre metade e pouco mais de dois terços daquele que o Governo
prevê. No entanto, e tendo presente o restante exercício prospetivo, podemos afirmar que
os números projetados pelo Governo apresentam um significativo grau de razoabilidade.
Tabela 3. Resultados cenários (em % do PIB)
Cenário

Alterações face às hipóteses do Governo

Taxa de crescimento (%)

Governo (por memória)

5,4

1

Consumo privado do OCDE (6,8%)

7,3

2

Consumo público do CFP (-0,3%)

5,0

3

Investimento do OCDE (2,4%)

5,0

4

Exportações e importações da OCDE (3,4% e 3,7%)

3,7

5

Exportações e importações do BdP (11,5% e 13,5%)

3,0

Fonte: CFP (2020), ROE 2021 e cálculos próprios.

Face ao exercício anterior, consideraram-se ainda duas hipóteses adicionais:
•

Hipótese 1: calcula a taxa de crescimento real do PIB para 2021 de acordo com
algumas hipóteses mais conservadoras, mais concretamente, 6,8% para o
consumo privado (OCDE); -0,3% para o consumo público (CFP); 4,7% para o
investimento (média aritmética das previsões existentes para esta componente);
7,5% para as exportações (CFP); e 9,3% para as importações (CFP)2.

•

Hipótese 2: calcula a taxa de crescimento real do PIB para 2021 considerando os
valores mais elevados projetados pelas demais instituições, mais concretamente,
7,7% para o consumo privado (BdP); 1,1% para o consumo público (OCDE); 5,9%
para o investimento (CFP); 8,3% para as exportações (média aritmética das
estimativas previstas para esta componente); e 3,7% para as importações (OCDE).

Embora esta metodologia apresente algumas limitações, este exercício proporciona um
enquadramento e confronto mais claros dos vários pressupostos estabelecidos pelo
Governo e pelas restantes instituições consideradas.

2

Note-se que poderíamos ter recorrido a hipóteses ainda mais conservadoras ao usar as estimativas menos
otimistas de cada instituição. Contudo, e por uma crítica realista, optou-se pelos pressupostos adotados.
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Tabela 4. Cenarização da evolução da economia portuguesa para 2021 (em %)
Hipótese 1

OE2021

Hipótese 2

Consumo Privado

6,8

3,9

6,3

Consumo Público

-0,3

2,4

1,1

Investimento (FBCF)

4,7

5,4

5,9

Exportações

7,5

10,9

8,3

Importações

9,3

7,2

3,7

PIB

4,4

5,4

8,2

Fonte: CFP (2020), ROE 2021 e cálculos próprios.

Através da comparação entre os diferentes cenários e as perspetivas do Governo para
o próximo ano, podemos admitir que os valores previstos pelo último estão, regra geral,
balizados num intervalo de confiança robusto. As projeções do Governo encontram-se
ligeiramente abaixo da mediana dos dois cenários, o que as categoriza como prudentes, o
que concede uma margem para eventuais surpresas positivas, caso se verifiquem os
pressupostos mais otimistas das demais instituições. Em suma, só um agravar da situação
pandémica durante 2021 pode levar a que não se verifique uma taxa de crescimento entre
os dois cenários admitidos no exercício prospetivo.

X.1.3. Apresenta uma análise de sensibilidade para as receitas e despesas
face aos diferentes cenários macroeconómicos?
À semelhança de anos anteriores, o ROE 2021 apresenta um conjunto de análises de
risco subjacentes a alguns cenários macroeconómicos potencialmente impactantes na
dinâmica da economia portuguesa (págs. 24 a 29). Volta-se a analisar o impacto de uma
variação positiva da procura interna (em 0,5 p.p.) sobre os principais agregados
económicos, nomeadamente sobre o PIB real e nominal, o saldo das Administrações
Públicas, a dívida pública, o deflator do consumo privado e o saldo da balança corrente e
de capital. A análise de sensibilidade incorpora ainda um estudo dos impactos da variação
de 2 p.p. da procura externa, da variação de 20% do preço do petróleo (45,0 USD/barril
ou 38€/barril), e a variação em 2 p.p. das taxas de juro de curto prazo.
Enumera-se de seguida os principais impactos de cada uma das variáveis:
•

O aumento da procura externa em 2 p.p. aparenta impactar positivamente tanto
a taxa de crescimento real e nominal do PIB, como o saldo da balança corrente e
de capital.

•

O aumento do preço do barril de petróleo em 20% implicará uma diminuição de
1,0 p.p. no saldo da balança corrente e de capital face ao cenário base.
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•

A variação negativa de 2 p.p. das taxas de juro apresenta apenas um efeito positivo
de 1,0 p.p. sobre o saldo da balança corrente e de capital.

•

O crescimento da procura interna em 0,5 p.p. tem apenas um efeito marginal.

X.1.4. Existe uma distinção clara entre as componentes de despesa
discricionárias e não discricionárias?
De acordo com a atual versão da LEO (Lei n.º 41/2020, artigo 37º), o ROE deve ser
acompanhado de um conjunto de elementos informativos onde devem, entre outros,
constar dados sobre os efeitos orçamentais das medidas discricionárias incluídas no
Projeto de Plano Orçamental. Ao contrário dos OE anteriores, este ano existe uma tabela
(Tabela 13 do documento referente aos elementos informativos e complementares, pp.
34) que permite o acesso a informação sobre os efeitos de cada grupo de despesa
discricionária na evolução do saldo orçamental. Salienta-se a importância de aferir se o
conjunto de medidas discricionárias está totalmente detalhado, possibilitando a validação
sobre a natureza discricionária das medidas de política económica para efeitos de
apreciação dos planos orçamentais no Semestre Europeu.
Do lado da despesa, soma-se um conjunto de medidas que impactam positivamente o
saldo orçamental em 0,54 % do PIB, com o programa REACT a representar um impacto
positivo de 0,48%. Do lado da despesa, onde o conjunto de medidas tem um impacto
negativo no saldo orçamental de quase 1,5% do PIB, medidas como “Medidas de apoio ao
emprego e à retoma da atividade”, “Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores”
e “Investimento Público no âmbito do PRR” totalizam um acréscimo de despesa de 0,91%
do PIB.
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X.2. Responsabilidade política
As consequências económicas e financeiras das medidas inscritas no OE não se
extinguem no final do ano económico a que este respeita. Isto é, a política orçamental
tem uma dimensão plurianual no seu impacto.
Por um lado, 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. Por outro, 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 fundamental que o impacto das medidas orçamentais sobre as necessidades de
financiamento líquidas (NFL) 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. Na presente análise
assume-se que as previsões orçamentais são fiáveis e executáveis, avaliando-se a
responsabilidade das opções tomadas relativamente ao exercício e anos seguintes.

X.2.1. São reduzidas, e estão claramente identificadas, as necessidades de
financiamento líquidas do Estado do ano t-1 para t?
De 2020 para 2021, espera-se que as NFL do Estado diminuam de 19,8 mil M€ para
18,8 mil M€, ou seja, cerca de 1,0 mil M€ (-5,2%).
Tabela 5. NFL do Estado (em M€)
2021

2020
OE2020p

OE2021p

OE2021p

Variação
2020-2021

NFL

9.577

19.832

18.799

-5,2%

Défice orçamental

5.874

14.600

11.814

-19,1%

Aquisição líquida de ativos
financeiros (exceto privatizações)

3.703

4.782

6.985

46,1%

Esta evolução deve-se principalmente aos efeitos pandémicos. Note-se que as projeções
do défice para 2020 projetado pelo OE 2020 e 2021 distam cerca de 10 mil M€, dada a
contração económica observada durante o corrente ano. Ainda, a estimativa do défice
orçamental diminui aproximadamente 19% entre o preconizado no OE 2020 e OE 2021.
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Por outro lado, observa-se um aumento da aquisição líquida de ativos financeiros
(46,1%), aumento este muito pouco detalhado, de modo semelhante ao observado em
edições anteriores. Esta informação deveria constar do ROE, para se poder aferir
transparentemente sobre o racional por detrás dos números apresentados.

X.2.2. Explicita-se as variações de despesa resultantes de alterações em
programas orçamentais ou de medidas de dimensão relevante?
No ROE 2021, o Quadro 3.3 – Principais Medidas de Política Orçamental em 2020 e
2021 fornece os resultados das medidas de política orçamental discricionárias.
Positivamente destaca-se a reincorporação de uma análise comparativa das medidas de
política mais importantes, relativamente ao exercício orçamental do ano anterior.
Ainda, e em concordância com a situação pandémica atual, verifica-se que as medidas
para 2021 agravam o saldo orçamental principalmente do lado da despesa. Das medidas
apresentadas no ROE 2021, as de maior impacto são as seguintes:
Tabela 6. Principais medidas orçamentais
2021

Medida

Milhões de euros

% do PIB

Reforço do emprego público, nomeadamente na saúde e educação

210

0,1

Aumento extraordinário das pensões

99

0,0

-135

-0,1

1.020

0,5

500

0,2

Medidas de apoio ao emprego e à retoma da atividade

965

0,5

Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores

450

0,2

Investimento Público no âmbito do PRR

500

0,2

Aumento da despesa

Diminuição da despesa
Revisão da despesa
Aumento da receita (Medidas temporárias)
REACT3
Receita do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
Aumento da Despesa (Medidas temporárias)

Fonte: ROE 2021

A Lei do Orçamento estabelece a especificação de um Quadro Plurianual de
Programação Orçamental dos 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 5.10 do ROE (p. 134)
poderia satisfazer esse requisito da Lei e ao mesmo tempo elucidar sobre as principais

3

REACT é um programa da política de coesão para combater de forma rápida a recessão económica.
17
Report 9

variações nas despesas dos vários programas orçamentais. Tanto mais que a nova LEO
considera “a despesa total, independentemente das respetivas fontes de financiamento,
enquanto anteriormente se cingia à despesa financiada por impostos” como o próprio
Relatório reconhece (p. 133). Porém, à semelhança de anos anteriores, esta informação
não permite fazer uma análise crítica das variações de despesa por programa, pois apesar
de apresentar os valores estimados para o exercício anterior (2020), os valores que
surgem nos quadros para cada um dos programas orçamentais são os valores da despesa
total não consolidada que totalizam 234 mil M€. Um valor (superior ao PIB) que nada
significa e que não permite nenhum tipo de comparação.

X.2.3. Quantifica-se o impacto previsível dos benefícios fiscais e de outras
medidas que geram diminuição de receita pública?
Não se perspetiva quaisquer alterações significativas na apresentação que é feita no
ROE do impacto da chamada “despesa fiscal” (isenções, deduções à coleta e outros
benefícios fiscais), que continua a ser quantificada por imposto (IRS, IRC, ISP, IVA, etc.),
utilizando a mesma categorização que é utilizada para a receita fiscal. Esta só é
apresentada para o subsetor Estado, que cobra a maior parte da receita fiscal.
Parece perspetivar-se, para 2021, muito por causa da pandemia, um aumento da
despesa fiscal de 3,7% (quase 474 M€), em linha com o aumento previsto para as receitas
fiscais (2,7%), implicando uma manutenção da incidência dos benefícios fiscais face ao
exercício orçamental de 2020. Como referido anteriormente noutras edições do BW, seria
de grande utilidade que o ROE contivesse estas taxas de crescimento relativo da receita,
permitindo uma leitura mais enquadrada da evolução da despesa fiscal correspondente.
Como já vem sendo habitual, a comparação dos valores para a despesa fiscal com os
apresentados no ROE do ano anterior deixa fortes dúvidas sobre a fiabilidade destas
estimativas. Recorde-se que a despesa fiscal referida na Conta Geral do Estado é
habitualmente muito diferente da apresentada nos ROE. De notar ainda que o ROE não
esclarece se haverá em 2021 melhorias neste domínio, salientando-se que a reconciliação
entre os diversos valores continua a não ser de fácil exequibilidade.
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Tabela 7. Estimativas para a despesa fiscal 2020-2021 (em M€)
2020

2021

OE2020

OE2021

OE2021

IRS

1.124

1.421

1.425

IRC

841

1.608

1.696

Impostos sobre o rendimento

Impostos sobre a produção e importações
ISP

522

475

475

IVA

9.299

7.547

7.902

ISV

440

320.

338

IT

1

1

1

IABA

146

356

356

IS

973

1004

1.012

IUC

14

16

16

13.359

12.746

13.220

Despesa fiscal
Fonte: ROE 2020 e ROE 2021

X.2.4. As medidas orçamentais (quer na receita quer na despesa) contribuirão
para a consolidação orçamental, em direção aos Objetivos de Médio
Prazo definidos no Pacto de Estabilidade e Crescimento (e na Lei de
Enquadramento Orçamental)?
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 de -3% e rácio da dívida sobre o PIB de 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, destas regras já previstas na legislação europeia (i.e., no PEC).
A regra relativa ao saldo estrutural recebe o nome de "Objetivo de Médio Prazo"
(OMP). 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.
A partir de 2020, o OMP mínimo estabelecido para Portugal pela Comissão passou de
+0,25% para 0% (ou seja, um saldo nulo em termos estruturais). No entanto, e devido
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ao presente contexto de pandemia, a Comissão Europeia ativou a cláusula de derrogação
de âmbito geral do PEC, estando suspenso o cumprimento pelas regras orçamentais.

X.2.5. Estão clarificadas as principais alterações metodológicas, do universo
das Administrações Públicas ou de classificação (orgânica, económica
ou funcional), que permitem tornar comparáveis os dados do
Orçamento do Estado relativamente aos do ano anterior?
A este respeito, continua a não haver novidades. A boa prática iniciada no ROE 2015
de apresentar a despesa por classificação económica tanto com o universo “completo”,
como em base “comparável” ao do ano anterior, volta a não ser recuperada. Assim, não
se encontram os valores expurgados das reclassificações que ocorreram, prejudicando a
análise comparativa entre este OE e o exercício anterior.
Embora os montantes envolvidos nas novas empresas públicas reclassificadas devam
ser globalmente pouco significativos, a informação a este nível deve ser melhorada, pois
a nível de programas particulares poderá ser importante. A desagregação do orçamento
de cada programa por classificação económica continua a não apresentar quaisquer dados
para o ano anterior, o que poderia permitir uma perceção mais clara da evolução em cada
programa. Nos Anexos do ROE continua-se a apresentar quadros-resumo sobre as
alterações e reorganizações dentro da Administração Central, nomeadamente as fusões e
cisões de organismos e passagens entre os Serviços Integrados e os Serviços e Fundos
Autónomos. Do ponto de vista organizacional, a informação é adequada, mas continua a
faltar informação quantitativa. A análise que se pode fazer permanece limitada.
Uma dificuldade adicional que continua a assumir particular relevância é a diferença
significativa entre os saldos na ótica da contabilidade pública e das contas nacionais e,
mais importante, no ajustamento entre óticas que se prevê para o mesmo ano nos
diferentes ROE (2020 e 2021). Os ajustamentos refletem muitas vezes a consequência de
ações que têm implicações em mais do que um exercício, podendo-se estar a falar de
operações com impacto no ano do Orçamento, pelo que seria importante explicações
adicionais além das referências muito genéricas oferecidas.
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Tabela 8. Ajustamentos contabilidade pública/contabilidade nacional
2020

2021

OE2020

OE2021

OE2020

1.954

-584

1.428

Contabilidade pública

-1.420

-13.840

-10.560

Contabilidade nacional

533

-14.424

-9.132

Ajustamentos entre óticas
Saldo das administrações públicas (por memória)

Fonte: ROE 2020 e ROE 2021
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X.3. Saldos orçamentais consistentes com o
nível sustentável da dívida pública
O OE 2021 ocorre num mundo diferente, atingido por uma pandemia global que tem
consequências dramáticas na saúde e economia. Os efeitos desta pandemia, que abalou a
economia mundial, são complexos e estão em constante mudança. As medidas de
contenção em certos setores abalaram a natureza da oferta e, consequentemente, da
procura (Guerrieri et al, 2020). Nesta nova atualidade, algumas questões tradicionais
como o respeito pelas medidas e objetivos do PEC deixam de fazer sentido. De facto, a
ação dos atores europeus permitiu a introdução de novas características importantes para
a análise de finanças governamentais. Primeiro, a cláusula de salvaguarda do PEC foi
ativada, o que implica deixar de haver objetivos quanto ao défice e dívida. Segundo, a
resposta do BCE à pandemia adiciona uma nova dimensão à análise da sustentabilidade
da dívida, na forma de uma opção de venda (Bénassy-Quéré & Weder di Mauro, 2020).
Em terceiro lugar, a resposta da União Europeia à pandemia cria uma componente de
estímulo ao PIB para os próximos anos que deveria ajudar a sustentabilidade da dívida
pública através de um crescimento nominal superior do PIB.
As ferramentas normalmente utilizadas para prever despesas e receitas do Estado não
irão corresponder à realidade da pandemia, tendo em conta as consequências sem
precedentes na economia atual. Mesmo após meses de recolha de dados dos seus efeitos,
as previsões atuais são mais bem descritas como cenários, pois continua-se a não ter
visibilidade da duração e gravidade de futuras medidas de restrição.
No entanto, mesmo na presença de perturbações desta dimensão, o OE requer uma
metodologia sistemática que permita organizar ideias à volta destes cenários. A
abordagem natural é a de utilizar as metodologias standard: a primeira baseada em taxas
de imposto efetivas, e a segunda baseada em taxas de elasticidades estimadas. Por um
lado, estes métodos têm a desvantagem que podem sofrer com quebras estruturais dos
parâmetros causados pelo choque da pandemia. Por outro, têm a vantagem de ter como
força motora das previsões as estimativas e projeções do PIB. Assim sendo, estes
parâmetros não sofrem grandes quebras, sendo que o grau de precisão da projeção recai
na previsão do PIB.
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Conceito de sustentabilidade da dívida
A medição da sustentabilidade da dívida é complexa. Historicamente, países já
entraram em bancarrota com níveis de dívida/PIB considerados baixos (abaixo dos 60%),
e outros mantiveram níveis elevados (acima dos 100%) durante décadas, apesar da
probabilidade de default aumente com o rácio da dívida/PIB.
A visão mais consensual é a de que a dívida pública pode ser vista como sustentável
quando o saldo primário requerido para, pelo menos, estabilizar o rácio da dívida no PIB é
viável. Esta definição básica de sustentabilidade é, depois, gradualmente afinada para se
chegar a definições mais robustas. A primeira afinação é desenvolver a análise para
verificar se o saldo primário estabiliza a dívida no cenário central (nomeadamente no
cenário base das projeções macroeconómicas associadas ao OE), e em cenários de choques
realistas (no caso de alterações ao cenário base devido a eventos internacionais ou
nacionais inesperados, como um aumento inesperado dos preços da energia ou uma crise
financeira). A segunda afinação é considerar se o nível da dívida é consistente com um
risco de refinanciamento aceitável e com a preservação do crescimento potencial a níveis
satisfatórios. Assim, se nenhum ajustamento realista do saldo primário – i.e. viável
económica, social e politicamente – conseguir reduzir a dívida abaixo de um certo nível,
a dívida pública é considerada insustentável.
Na prática, avaliar a sustentabilidade da dívida envolve julgamentos probabilísticos
sobre a trajetória da economia que têm de considerar os efeitos da política orçamental
atual e planeada, das condições de financiamento atuais e futuras, e do valor atual e
futuro de variáveis exógenas, como o crescimento económico dos parceiros comerciais.

X.3.1. Os objetivos para as receitas fiscais e para o saldo orçamental são
realistas?
O primeiro elemento necessário para estimar o saldo orçamental é uma previsão das
receitas fiscais. Este ano, o OE é complementado por um documento separado que fornece
informação adicional sobre a metodologia utilizada para fazer previsões. Apesar disto, o
documento contém informação muito vaga e geral sobre o modelo econométrico, sendo
recomendada uma referência para um documento ou working paper mais completo, bem
como uma explicação de como o choque da pandemia foi incorporado nas projeções.
Existem várias metodologias comummente utilizadas para estimar estas receitas, que
utilizam diferentes níveis de desagregação. Os métodos com maior desagregação
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projetam as receitas fiscais com base nas taxas legalmente aplicáveis a casos específicos
de empresas e famílias e requerem dados que (à data) não são disponibilizados
publicamente. Em termos simples, as receitas fiscais serão iguais ao produto da taxa legal
e da base tributária para cada imposto e cada contribuinte. Só um método deste tipo
permite verdadeiramente incorporar o impacto de alterações de política fiscal (como, por
exemplo, a estimativa das consequências da pandemia no IRC pago pelo setor do
turismo). Métodos mais agregados tipicamente passam por uma estimativa da base
tributária agregada, mas estão sujeitos a imprecisões grandes, especialmente na presença
de alterações de política ou choques. Dada a heterogeneidade dos efeitos económicos
atualmente da pandemia ao nível setorial, uma abordagem intermédia poderia ser
utilizada.
Apenas conseguimos apresentar uma opinião sobre a receita fiscal baseada em dados
agregados e, assim sendo, considerar os efeitos das alterações da política orçamental
como marginais. Estes resultados estão, obviamente, dependentes da previsão
macroeconómica. É de importância acrescida avaliar as metodologias de previsão do
crescimento estimado do PIB nominal para 2020 e do crescimento projetado do PIB
nominal para 2021. A tabela seguinte apresenta as estimativas e projeções do Ministério
das Finanças, CFP e principais instituições internacionais. Na análise IPP escolhemos as
estimativas do FMI (Outubro) para 2020 e do Ministério das Finanças para 2021, devido
ao atual agravamento da pandemia.
Tabela 9. Estimativa e projeção do PIB nominal
2020e

2021p

-7%

6,3%

OCDE

-7,4%

5,9%

FMI

-8,7%

7,8%

CFP

-7,5%

6%

MF

Nota: o crescimento do PIB nominal é obtido somando o crescimento do PIB real à taxa de crescimento do deflator do
PIB. A estimativa do FMI é de Outubro, diferente da de Abril e que foi utilizada pelo governo (ver Tabela 1 acima).
Fonte: ROE 2020 e ROE 2021

Projeções das receitas fiscais e contributivas em políticas invariantes de acordo com
método TIE
Um método de estimar as receitas fiscais que, não sendo muito preciso, não requer a
projeção das diversas bases tributárias específicas, nem de recolher informação sobre a
panóplia de taxas, isenções e outras regras específicas aos diversos impostos, baseia-se
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numa hipotética taxa de imposto efetiva (TIE) onde TIE = receitas fiscais / base tributária
hipotética. A estimativa das receitas é assim simplesmente:
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝐼𝐸 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎 (ℎ𝑖𝑝. ) 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
A informação fornecida no ROE 2021 melhorou quando foram adicionadas projeções
sobre receitas fiscais específicas4. Assim, o que fazemos é utilizar as estimativas do
Ministério das Finanças para o PIB e utilizá-las como as taxas de imposto relevantes para
as receitas fiscais agregadas. As figuras seguintes mostram as taxas de imposto efetivas
das componentes principais das receitas fiscais com o PIB nominal como proxy da base
tributária:
Figura 2. Evolução das taxas de imposto efetivas com o PIB como proxy da base tributária

Nota: os dados até 2019 são dados observados. Os dados para 2020 e 2021 são os estimados no OE. Utilizamos os dados
de 2019 (apresentado na linha vertical) para construir a projeção.

Os dados do ROE implicam que a TIE sobre a produção e importação irão decrescer
em 2020 e 2021, relativamente aos dados de 2019. Nas tabelas seguintes utilizamos a TIE
observada de 2019 para estimar as receitas fiscais de 2020, e as estimativas da TIE de
2020 para estimar as receitas fiscais de 2021, para as categorias de receitas apresentadas
4

Há alguns anos só era possível encontrar agregados mais abrangentes tais como impostos sobre a produção e importação
(que incluem o IVA), impostos sobre o rendimento e lucros ou contribuições para a Segurança Social.
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na Tabela 9. “Projeções da receita e despesa das Administrações Públicas no cenário de
Políticas Invariantes por Principais Componentes” do anexo ao ROE.
Tabela 10. Projeção das receitas fiscais (metodologia da TIE)

Fonte: ROE 2021 e cálculos próprios

É importante mencionar uma vez mais que esta projeção é uma aproximação que não
tem em consideração as alterações de políticas, e é improvável que a base tributária esteja
relacionada com o PIB. O primeiro resultado é que as receitas fiscais sobre a produção e
importação estimadas para 2020 e projetadas para 2021 pelo OE são menores que as
obtidas pelo método simples delineado na TIE. A mesma observação aplica-se às taxas de
rendimento. Por outro lado, as contribuições sociais e outras receitas estimadas e
projeções são maiores. O mesmo padrão para as projeções de 2021. No geral, a dimensão
do erro das receitas fiscais e contributivas pelo método TIE é pequena, sendo ambos os efeitos
de sentido contrário compensados.

Projeções das receitas fiscais e contributivas em políticas invariantes de acordo com
o método das elasticidades
O segundo método geralmente utilizado para prever o comportamento das receitas
fiscais, é o método das elasticidades. O que difere é o facto de as receitas poderem
aumentar mais rapidamente ou lentamente do que as alterações na base tributária, pelo
seu crescimento ser mais rápido ou lento. A dinâmica de uma taxa é a variação relativa
realizada/observada na arrecadação de receitas ou item específico de receita, em
comparação com a alteração relativa na proxy da base tributária.
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Δ𝑇
𝐵𝑢𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑦 = T
Δ𝐵𝑎𝑠𝑒
Base
Está relacionado com o método das elasticidades, mas é menos formal. Na prática, o
método das elasticidades corrige medidas atuais das receitas de alterações discricionárias
na estrutura fiscal. A estimativa da elasticidade é impossível de calcular através dos dados
apresentados no ROE, por isso a seguinte análise é baseada na dinâmica, mas a que
chamaremos elasticidade (para simplificação). Uma forma simples de estimar a
elasticidade parte de uma regressão simples5. A tabela seguinte mostra as estimativas das
elasticidades para as categorias de receita ilustradas na análise acima para o período
2001-2019 (desde a entrada no Euro).
Tabela 11. Elasticidades estimadas

Nota: significância estatística: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. A elasticidade de “rendimentos de propriedade” e “outros”
aparenta ser insignificante. Neste caso, o método da TIE é mais adequado.

Tabela 12. Projeção das receitas fiscais (método das elasticidades)

5

ln(∆𝑇) = ∝ +𝛽 ln(∆𝐵𝑎𝑠𝑒) + 𝜀, onde β é uma estimativa da elasticidade.
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Neste caso, a estimativa das receitas obtém-se multiplicando as elasticidades obtidas
pela taxa de crescimento do PIB nominal (-8,7%% em 2020 e 6,3% em 2021).
Os resultados demonstram um padrão similar para as estimativas e projeções obtidas
com a TIE, porém as diferenças para com o ROE são menores, exceto para as contribuições
sociais. Os melhores resultados para as projeções das contribuições da Segurança Social
podem dever-se ao apoio extraordinário ao mercado laboral, o que alterou a relação entre
o PIB e o emprego. Outras tipo de políticas, como as moratórias, podem explicar
parcialmente a menor estimativa das receitas de rendimento no ROE, em comparação
com as nossas projeções. Em resumo, a dimensão do erro do valor agregado da
orçamentação das receitas fiscais e contributivas para 2021 pelo método das elasticidades
é muito pequena (menor que pelo método TIE), havendo novamente estimativas de
sentido contrário que são compensadas.

X.3.2. O saldo orçamental é consistente com um caminho de sustentabilidade
da dívida?
A análise agora apresentada é baseada na versão simplificada da Debt Sustainability
Analysis (DSA). Contrariamente à secção anterior, aqui consideramos as medidas de
política orçamental no ROE 2021, que estão estimadas contribuir para aumentar o défice
primário em -0,9% do PIB (ver ROE Quadro 3.3 p. 65)6. Aritmeticamente a dinâmica da
dívida pública é dada por:
𝐷𝑡 = (1 + 𝑖𝑡 )𝐷𝑡 − 𝑃𝐵𝑡 + 𝑂𝑡
, onde D é stock da dívida pública, i é a taxa de juro nominal efetiva, PB é o saldo primário
(nomeadamente a totalidade das receitas (projetadas acima) menos a despesa pública
excluída dos pagamentos dos juros) e O são outros fluxos geradores de variações na
dívida. Estes fluxos podem incluir receita de privatizações utilizadas para diminuir a
dívida bruta (neste caso são introduzidas com um sinal negativo), reconhecimento de
passivos contingentes (um item que vimos ser importante no período 2011-2013) e outros
itens específicos como recapitalizações bancárias, bem como despesas na aquisição de
ativos financeiros.

6

Apesar destas medidas agravarem o saldo primário, o efeito do crescimento do PIB e dos estabilizadores automáticos
acaba por resultar numa melhoria do saldo primário (diminuição do défice primário).
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A análise da sustentabilidade da dívida é realizada em termos de rácio da dívida no
PIB7. O ponto de partida é o stock de dívida no final de 2019, que era de 250 mil M€ ou
117,1% do PIB. O ROE apresenta projeções da dívida para PIB e contribuições para o
período 2020-2021. A tabela seguinte apresenta a nossa estimativa da dinâmica da dívida
para estes dois anos.
Tabela 13. DAS 2020-21

O efeito do saldo primário é similar, enquanto os efeitos dinâmicos são diferentes, no
que toca a 2021. No geral, as projeções da dinâmica da dívida aparentam ser otimistas, dado
prevermos um rácio da dívida de 134,5% em vez de 131% para 2021. Note-se o significativo
valor, de 1,4% do PIB, do ajustamento défice-dívida (Ot ) para 2020.
Pode-se também realizar projeções a 5 anos. Neste caso, utilizamos para a projeção do
PIB para o período de 2021-2025 os dados do FMI, para o saldo primário os dados do
Ministério das Finanças, e para os outros fluxos geradores de dívida identificados a média
observada de 2000 a 2019, que equivale a 0,8% do PIB. Este último valor pode
surpreender – o governo assume que seja 0 a partir de 2022 -, mas teme-se que ainda
assim seja uma subestimação, pois a recessão é de tal grandeza que o Governo precisará
de injetar dinheiro em muitas das empresas públicas e não se preveem receitas de
privatizações.
A tabela seguinte apresenta os resultados da análise da dinâmica da dívida.
Tabela 14. DAS 2020 a 2025

Fonte: Cálculos IPP

7

Em termos de rácio da dívida no PIB a equação anterior passa a ser: 𝑑𝑡 =
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(1 + 𝑖𝑡+1 )
(1+𝑔𝑡+1 ) + (1+𝜋𝑡+1 )

𝑑𝑡 − 𝑝𝑏𝑡+1 + 𝑜𝑡+1 .

Analisando a tabela, neste cenário de crescimento nominal do PIB do FMI (mais
robusto que as projeções do MF) podemos notar que as hipóteses utilizadas implicam um
ritmo bastante acelerado de redução do rácio da dívida para o período de 2021-2025.
Num cenário alternativo, considerando as taxas de crescimento económico nominal do
MF (mais moderado) essa redução seria muito mais moderada. Excedentes primários e
crescimento nominal são, obviamente, essenciais.
Um exercício importante para avaliar a dinâmica da dívida é realizar a análise da
sustentabilidade da dívida considerando cenários alternativos para além dos apresentados
na secção 6 “Riscos Macroeconómicos e Análise de Sensibilidade”. Por exemplo, podemos
testar os efeitos de um choque no sistema bancário, que forcaria o governo a intervir com
uma recapitalização. Também verificamos que um choque da procura interna de 0,4% é
bastante pequeno à luz de experiência recente.
O crescimento nominal do PIB em 2021 e a concomitante redução no défice primário,
a efetivarem-se, contribuirão para a sustentabilidade da dívida que, porém, ainda se
manterá a níveis muito elevados em 2021 e anos subsequentes.

X.3.3. O objetivo para o saldo orçamental não é conseguido com recurso a
medidas extraordinárias?
Tal como já foi mencionado, a cláusula de salvaguarda do PEC foi ativada com a
consequência de deixar de haver um objetivo concreto para o défice em 2020 e 2021. Na
realidade, o défice passa a ser o resultado semi-controlado dos estabilizadores
automáticos e das medidas de política discricionária adotadas para enfrentar a pandemia.
Os recursos são limitados, por isso as medidas discricionárias estão limitadas pela baixa
capacidade fiscal em resultado da alta dívida pública.
Porém, existem medidas que estão classificadas como extraordinárias e que estão
identificadas no ROE 2021, tal como obriga a lei. A estimativa total destas despesas para
2020 é de aproximadamente 6,9 mil M€ e de 9,8 mil M€ para 2021, sendo os ativos
financeiros a maior variável. A definição de extraordinária não é completamente clara,
como por exemplo empréstimos de longa duração para fundos de resolução nacionais e
Europeus que integram o Mecanismo Único de Resolução, um pilar da União Bancária,
mas que está classificado como extraordinário. Isto implicaria que extraordinários podem
ser recorrentes. Outros empréstimos de longa duração que totalizam 1,2 mil M€ em 2020,
mas que estão estimados em aumentar para 4,9 mil M€ em 2021 estão provavelmente
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relacionados com a pandemia. Explicar com enfâse este item de grandes dimensões no
saldo seria necessário.
Outra componente que é numericamente importante (aproximadamente 1,2 mil M€)
nas despesas extraordinárias corresponde a outras transferências. Uma vez mais, uma
maior explicação sobre o que são estas “outras transferências” era importante. Tendo em
conta que as despesas são classificadas como extraordinárias, seria de extrema
importância serem explicadas com maior detalhe.

X.3.4. A variação do saldo global, caso exista, está de acordo com as previsões
do último Programa de Estabilidade ou de um Pre-Budget Statement?
O Programa de Estabilidade apresentado em maio de 2020 não continha nenhum
cenário macroeconómico nem estimativa do saldo orçamental. Embora se compreenda as
dificuldades de estimar quaisquer previsões no meio da primeira vaga da pandemia, o
Programa deveria conter pelo menos alguns cenários para guiar e ancorar as expetativas
dos agentes económicos e enquadrar a própria elaboração da Proposta de Orçamento de
Estado pelo Governo.

X.3.5. A variação do saldo estrutural primário, caso exista, está de acordo com
as previsões do último Programa de Estabilidade ou Pre-Budget
Statement?
O mesmo comentário do ponto anterior aplica-se ao saldo estrutural, não tendo sido
apresentada uma estimativa no Programa de Estabilidade. De facto, para encontrar uma
estimativa desta variável para 2020 em 2021 no ROE 2021 é um desafio, tendo em conta
que surgem números diferentes no Quadro 5.10 (como nota “por memória”) e na Tabela
6 dos Elementos Informativos e Complementares.
Considerando o valor da Tabela 6 como o correto, estima-se um saldo estrutural de 3% do PIB em 2020 e -3.1% em 2021. Em comparação, o CFP estima um saldo estrutural
de -3.6% e -3.3%, para 2020 e 2021, respetivamente. Contudo, é necessário relembrar
que o CFP tem diferentes estimativas e projeções para o PIB.
O saldo estrutural é uma métrica muito importante para avaliar a posição cíclica e de
longo prazo da política orçamental. É evidente que a medição do saldo estrutural é
desafiante e está propensa a erros, especialmente quando ocorrem grandes choques cuja
persistência ex-ante é desconhecida. Porém, produzir estas estimativas é crucial para guiar
expetativas e políticas.
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X.4. Controlo das despesas de consumo público
e da despesa com a Saúde
As despesas de consumo público correspondem à parte da despesa corrente das
Administrações Públicas que não é meramente transferida para outros agentes
económicos através de juros, subsídios ou prestações sociais. Divide-se sobretudo entre
despesas com o pessoal e aquisição de bens e serviços, correspondendo a uma parte
importante da despesa pública. O controlo destas despesas ao nível do planeamento e
execução orçamental é determinante para a sustentabilidade das finanças públicas. Ao
mesmo tempo, é um exercício exigente que requer 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 lhes é dada, significa também
que deve a transparência da informação a esse respeito merecer particular atenção.

X.4.1. As despesas de consumo público estão controladas?
Nesta secção, para efeitos de análise, considera-se como consumo público as rúbricas
de consumos intermédios e de despesas com pessoal, em contabilidade nacional. O OE
2021 prevê um consumo público superior a 36 mil M€, equivalente a 42% da despesa
corrente primária. O crescimento desta despesa tem acompanhado o crescimento do
consumo público, o que faz com que a proporção entre os dois se tenha mantido
relativamente inalterada ao longo dos últimos anos.
Tabela 15. Consumo público, 2019 – 2021, contabilidade nacional (em M€)

Consumo intermédio
Despesas com pessoal

2019p

2019e

2020p

2020e

2021p

Δ 2020e-21p

Δ 2020p-21p

10.980

11.271

11.595

11.501

11.972

4,1%

3,3%

22.545

22.701

23.528

23.787

24.609

3,5%

4,6%

Consumo público

33.524

33.972

35.123

35.288

36.581

3,7%

4,2%

Despesa corrente primária

77.906

78.593

81.282

84.669

86.680

2,4%

6,6%

43,0%

43,2%

43,2%

41,7%

42,2%

1,3%

-2,3%

Consumo público (% da despesa)

Fonte: ROE 2019, ROE 2020, ROE 2021 e cálculos próprios

Por outro lado, ao contrário de anos anteriores, a execução do consumo público em
2020 não irá ficar muito aquém do que tinha sido inicialmente orçamentado. O principal
desvio ocorreu nas despesas com pessoal, que aumentaram em mais de 200 M€,
justificado em parte pelo impacto da pandemia. Assim, tal como previsto na análise da
última edição do BW, as previsões de crescimento para o consumo público pareceram
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realistas, tendo em conta a nova despesa rígida assumida e a dificuldade em materializar
poupanças e ganhos e eficiência substanciais.
O consumo público orçamentado para 2021 prevê um crescimento de 3,7% face à
estimativa para 2020. Este é motivado pelo aumento das despesas com consumos
intermédios (4,1%) e com pessoal (3,5%). A tendência de crescimento está em linha com
a dos últimos anos – depois de um acelerar do crescimento a partir de 2019.
O aumento previsto com as despesas com pessoal está relacionado com diferentes
efeitos, destacando-se o aumento do salário mínimo nacional e as progressões nas
carreiras dos funcionários públicos. Adicionalmente, existirá também a atualização de
algumas carreiras e novas contratações (em particular na área da Saúde). Finalmente,
existirá também a integração dos trabalhadores do Hospital de Braga. Não existe no ROE
quantificação dos diferentes efeitos, tendo a UTAO algumas reservas sobre esta
estimativa. Esta estima incorpora o aumento da despesa com pessoal que deverá render
ao Estado cerca de 200 M€ por via do aumento das contribuições para a Segurança Social
e IRS, receita esta que não parece estar incluída no orçamento.
O aumento da despesa com consumos intermédios é também muito expressivo. Porém,
o orçamento não fornece muitos detalhes sobre as razões por detrás desse aumento.
Prevê-se apenas que se mantenha algum do impacto sentido em 2020 com as despesas
com equipamentos de proteção individual, medicamentos e testes.
A perspetiva de crescimento é realista tendo em consideração a situação pandémica
que o país atravessa, bem como as prioridades definidas pelo Governo no Orçamento.
Porém, o valor previsto para esse crescimento está sujeito a uma grande incerteza, na
medida em que poderá ser fortemente afetado pela evolução da pandemia. Esta incerteza
manifesta-se na variabilidade das previsões de evolução do consumo público feitas por
diferentes instituições. As diferentes previsões refletem não só diferenças na informação
estatística disponível aquando da publicação das mesmas e nos pressupostos assumidos,
mas também a enorme incerteza associada às previsões.
Tabela 16. Previsões para a taxa de variação real do consumo público (2020-2021, %)
2020

2021

OE 2021

-0,3

2,4

OCDE Single Hit

3,1

-1,2

OCDE Double Hit

3,8

1,1

Conselho das Finanças Públicas

3,0

-0,3

BDP

1,2

0,7

Fonte: ROE 2021, CFP
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Prossegue-se, em 2021, com o esforço de revisão de despesa, que se estima que possa
gerar poupanças na ordem dos 135 M€. O Orçamento permanece pouco transparente
sobre a materialização das medidas enunciadas. Algumas são repetições de anos
anteriores, sendo o detalhe associado às mesmas reduzido, não permitindo inferir sobre
a solidez das previsões de poupança. Adicionalmente, não existe informação sobre a
execução das medidas de anos anteriores, nem sobre a materialização das poupanças
estimadas. Sinaliza-se ainda a redução constante ao longo dos últimos quatro orçamentos
das estimativas de poupança.
Tabela 17. Exercício de revisão de despesa por setor, 2018-2021 (em M€)
2018p

2019p

2020p

2021p

Saúde

166

84

111

78

Educação

49

57

21

0

Serviços partilhados

13

36

23

21

Justiça

0

23

26

30

Outras

60

37

0

6

Total

287

236

181

135

Fonte: ROE 2018, ROE 2019, ROE 2020e ROE 2021

O OE 2021 prevê a continuação do crescimento das despesas com pessoal e dos
consumos intermédios. A estimativa para o consumo público parece ser realista, no
entanto sujeita a enorme incerteza (na sequência do ambiente instável que enfrentamos)
e envolva em opacidade (relativamente às medidas de revisão de despesa).

X.4.2. A dotação para o Serviço Nacional de Saúde é realista?
A evolução do Programa Orçamental da Saúde (“PO Saúde”)
O relatório do Budget Watch para o OE 2020 já sugeria que “o reforço para a saúde no
OE2020 [parecia] ser insuficiente para fazer face simultaneamente às novas medidas
propostas, e ao fim da suborçamentação”, ainda não estando prevista a pandemia de Covid19 que afetou a despesa em saúde em Portugal de forma significativa. Em termos
agregados, o peso do PO Saúde tem vindo a ganhar destaque no total da despesa primária
das AP, aumentando em 2021 para o valor mais alto dos últimos anos (13,1%), o que
reflete o impacto da pandemia. Quando comparado com o orçamento inicial de 2020, a
despesa para a Saúde aumentou mais de 30%.
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Figura 3. Evolução do Orçamento e execução do PO Saúde (2010-2021, M€)

Fonte: ROE10-21, CGE10-19, cálculos próprios

Porém, este aumento de recursos não se traduz sempre num aumento na prestação de
cuidados de saúde na mesma proporção. Por um lado, existe um fator preço (aumento da
despesa com trabalhadores, medicamentos, …), e por outro existe uma suborçamentação
crónica da despesa em saúde: a despesa executada no final do ano foi sempre superior ao
orçamento inicial. Em 2020 havia sido previsto um reforço do orçamento para corrigir
este problema, aumentando assim o realismo do orçamento, porém o impacto
significativo da pandemia no sistema de saúde português não permitiu essa correção. De
facto, as dotações foram alteradas com a entrega, em junho de 2020, do Orçamento
Suplementar (com o aumento do PO Saúde de 4,5% (504 M€) face ao OE 2020 inicial).

O OE 2021 para o PO Saúde
O OE 2021 prevê um novo aumento na dotação do PO Saúde, nomeadamente mais
1.282 M€ (+11,4%) face ao orçamento inicial de 2020 (que não contemplava o efeito da
pandemia). Face à estimativa de despesa para 2020, prevê-se mais 485 M€ (4,0%).
Tabela 18. Evolução do Orçamento do PO Saúde, 2020-2021 (em M€)
Orçamento

2020p

2020e

2021p

Δ 2020e-21p

Despesa com pessoal

4.641

4.742

4.942

4,2%

Aquisição de bens e serviços

Δ 2020p-21p

Δ 2020e-21p

Δ 2020p-21p

6,5%

200

301

5.996

6.806

6.609

-2,9%

10,2%

-197

614

Outras despesas correntes

226

156

251

61,4%

10,9%

95

25

Despesas de capital

419

329

715

117,4%

70,6%

386

296

Despesa total consolidada

11.282

12.064

12.564

4,1%

11,4%

500

1.282

Despesa total efetiva consolidada

11.226

12.033

12.517

4,0%

11,5%

485

1.292

Fonte: ROE 2020, ROE 2021 e cálculos próprios

35
Report 9

Porém, o aumento da despesa do PO Saúde não se reflete no aumento direto das
transferências para o SNS. De facto, estas aumentam apenas 4M€ (0,0%) face à estimativa
para 2020.
Tabela 19. Evolução do Orçamento do SNS, 2020-2021 (em M€)
Orçamento

2020p

2020e

2021p

Δ 2020e-21p

Transferências SNS

9.956

10.311

10.315

0,0%

Outros

1.270

1.722

2.202

11.226

12.033

12.517

Despesa total efetiva consolidada

Δ 2020p-21p

Δ 2020e-21p

Δ 2020p-21p

3,6%

4

360

27,9%

73,4%

481

932

4,0%

11,5%

485

1.292

Fonte: ROE 2020, ROE 2021 e cálculos próprios

Ocorre, portanto, um efeito inverso ao do ano anterior. No OE 2020 existiu um forte
aumento das transferências para o SNS e uma redução das restantes despesas. Para 2021,
existe um aumento das outras despesas, mas as transferências para o SNS permanecem
praticamente inalteradas – as projeções sugerem que a maioria do aumento ocorre através
do reforço do investimento. No que diz respeito às transferências para o SNS, o ROE 2021
apresenta algumas inconsistências: se, por um lado, nas tabelas apresentadas o reforço é
de apenas 4 M€, o texto da secção de saúde defende que “a dotação orçamental do SNS
será reforçada em cerca de 467,8 milhões de euros face ao orçamento anterior”. Para além
disto, o sumário executivo do ROE contradiz novamente as estimativas, referindo que “o
orçamento do SNS é reforçado em cerca de 200 milhões de euros”.

Principais variações no PO Saúde
Os 485M€ de reforço do OE 2021 resultam de diferentes efeitos, não sendo, no
entanto, claro sobre as variações de despesa previstas. Para mais detalhe, teremos de
aguardar pela Nota Explicativa do Ministério da Saúde. Porém, cruzando a informação
do ROE e da apresentação realizada pelo Ministro das Finanças, aquando da apresentação
do OE 2021, destacam-se três efeitos principais.
Para 2021, prevê-se um aumento das despesas de pessoal em 200 M€. Este aumento
reflete principalmente a previsão de contratação líquida de mais 4.200 novos profissionais
(orçamentada em 100 M€), a contratação de 261 técnicos para o INEM (6 M€) e o
pagamento do subsídio de risco aos profissionais de saúde na linha da frente da luta
contra a pandemia (60 M€). O orçamento é omisso relativo à previsão de contratação de
4.200 profissionais: não existe indicação do tipo de profissionais que se pretende
contratar, nem do mês de entrada em funções. Torna-se, por isso, difícil avaliar o realismo
desta dotação. Olhando para o histórico, existem dúvidas sobre se este montante será
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suficiente, e se se trata de um reforço efetivo ou apenas de uma substituição de
profissionais em regime de prestação de serviços.
Se, por um lado, se prevê o aumento das despesas com pessoal, por outro prevê-se
uma redução da despesa com aquisição de bens e serviços num montante idêntico (-197
M€). Esta reflete gastos com medicamentos, PPPs e meios complementares de diagnóstico
e terapêutica, não sendo clara a razão para esta diminuição. Poderá estar relacionada com
a redução de despesas extraordinárias relacionadas com a pandemia (EPIs, medicamentos
e testes), mas também com o fim da PPP de Vila Franca de Xira (com término anunciado
para maio de 2021). Apesar desta diminuição, o Ministro anunciou uma despesa de 300
M€ para aquisição de novos equipamentos de proteção individual.
Por fim, o principal aumento de despesa no PO Saúde ocorre através de um aumento
expressivo das despesas de capital (+386 M€). O valor dos investimentos é o maior dos
últimos anos e está relacionado com a previsão de construção de novos hospitais e
infraestruturas (a maioria já prevista em orçamentos anteriores), bem como com a
expansão da rede de cuidados continuados.

O desafio da execução da despesa de capital
O orçamento prevê um aumento expressivo da despesa de capital (que mais do que
duplica quando comparada com a estimativa de 2020). Porém, muitos dos projetos
previstos já se encontravam em orçamentos anteriores. A dificuldade na execução desta
despesa é o principal risco e levanta sérias dúvidas sobre o realismo da sua previsão.
Historicamente, a execução da despesa de capital tem sido muito reduzida: entre 2013
e 2019 ficou-se nos 56%. Os dados para 2020, ainda não definitivos, sugerem uma
melhoria neste indicador. Apesar disso, o histórico levanta reservas relativas à
materialização do investimento previsto.
Tabela 20. Execução da despesa corrente e de capital, 2013-2020 (em M€)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Despesa corrente orçamentada

9.119

8.656

9.555

9.793

10.064

9.896

11.880

10.863

Despesa corrente executada

8.826

8.457

9.230

9.558

9.814

10.909

11.340

11.704*

Taxa de execução

97%

98%

97%

98%

98%

110%

95%

108%*

Despesa de capital orçamentada

79

47

277

259

271

394

374

419

Despesa de capital executada

51

24

193

159

146

166

191

329*

64%

51%

70%

61%

54%

42%

51%

79%*

Taxa de execução

Fonte: Conta Geral do Estado (2013 a 2019) e cálculos próprios (*Estimativa para 2020)
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À semelhança dos orçamentos anteriores, o detalhe sobre os investimentos permanece
reduzido. Esta falta de detalhe ocorre quer em termos de projetos, quer em termos de
fontes de financiamento. Muitos projetos não são financiados através do OE, ainda que
os projetos e montantes sejam enunciados no relatório. Com base no ROE, estima-se que
os 715 M€ de despesa de capital sejam repartidos aproximadamente da seguinte forma:
Tabela 21. Principais investimentos previstos no OE 2021 (em M€)
Investimentos

2021p

Novos hospitais

104

Programa de Investimentos na área da saúde

22

Plano de Melhoria da Resposta do SNS

101

Cuidados de Saúde Primários

90

Cuidados Continuados Integrados

27

Medicina Intensiva (PEES)

26

Outros

344

Despesa de capital

715

Fonte: ROE 2021

Realismo da dotação orçamental
O ROE 2021 apresenta um nível de detalhe inferior ao passado, sendo necessário
aguardar pela nota explicativa emitida pelo Ministério da Saúde para uma melhor
compreensão das dinâmicas. O nível de detalhe é reduzido e existem incoerências em
termos de números reportados no texto e tabelas, que não permitem uma comparação
fácil e completa com os anos anteriores. Finalmente, a informação relativa à despesa e
projetos na área da saúde encontra-se dispersa por várias secções ao longo do documento,
o que dificulta uma visão e análise integrada.
O reforço do Orçamento está alinhado com as crescentes necessidades de cuidados de
saúde da população – tendo em consideração o efeito da pandemia. Nesse contexto, o
reforço previsto é positivo em termos de transparência. A correção da suborçamentação
do ano passado foi um passo importante para aumentar o realismo do orçamento. Porém,
a pandemia – e a despesa adicional inesperada – não permitiu verificar se este problema
ficou de facto corrigido.
A versão atual do Orçamento levanta dúvidas que necessitam de clarificação adicional.
Por um lado, permanecem questões sobre o reforço das despesas com pessoal e a redução
das despesas com outros bens e serviços. Por outro lado, permanece uma grande dúvida
sobre a capacidade de executar a despesa de capital – que se prevê que mais que duplique.
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Finalmente, permanece uma grande incerteza no que diz respeito à pandemia. Esta
incerteza coloca em causa a fiabilidade das previsões e pode levar a alterações inesperadas
da despesa em saúde.
Assim, a dotação orçamental poderá não ser suficiente para as necessidades e
prioridades definidas para 2021. O principal reforço do orçamento ocorre apenas para o
investimento, colocando muita pressão nas restantes áreas. Evitar a suborçamentação, e
consequente acumulação de novos pagamentos em atraso, implicará um grande esforço
de eficiência na despesa corrente, ou novos atrasos na execução dos investimentos
previstos.

X.4.3. Há medidas para ganhos de eficiência, contenção de custos nos
hospitais SPA e controlo de despesa com medicamentos?
Conforme referido na secção anterior, evitar a derrapagem do orçamento implicará
um grande esforço de eficiência na despesa corrente. O OE 2021 traz algumas novidades
em termos dos objetivos de revisão de despesa. Porém, estas são acompanhadas por pouco
detalhe relativo às poupanças/benefícios estimados.
O documento defende a importância das compras centralizadas do Ministério da
Saúde. Entre as diferentes medidas de revisão de despesa, esta é consistente ao longo dos
vários documentos e tem alguma quantificação. O documento estima que, desde 2016, se
tenha alcançado uma poupança na aquisição de equipamentos na ordem dos 49 M€. Na
componente dos medicamentos registou-se uma poupança de 726 M€.
Ao nível dos modelos de prestação de cuidados de saúde, pretende-se promover a
revisão do mix da força de trabalho nos cuidados de saúde primários, e otimizar o modelo
de organização das urgências metropolitanas (incluindo a redução dos utilizadores
frequentes).
Destaca-se também a intenção de reforçar os mecanismos de controlo e monitorização
do SNS. Para 2021 está previsto o início da reformulação do Centro de Controlo e
Monitorização do SNS. As alterações previstas deverão permitir uma maior eficácia e
eficiência, assim como um reforço do controlo da despesa do SNS (no âmbito do processo
de conferência de faturas e do SIGIC). Adicionalmente, permanecem as iniciativas
referentes à melhoria dos sistemas de informação que têm, a médio prazo, potencial para
aumentar a eficiência do sistema.
No campo dos medicamentos, as medidas previstas no OE 2021 não apresentam
grandes novidades. Pretende-se otimizar a prescrição de medicamentos (desenvolvendo
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o sistema de Prescrição Eletrónica de Medicamento e promovendo a dispensa de
genéricos, biossimilares, …), e reforçar a avaliação dos novos medicamentos e tecnologias
de saúde. Prevê-se um potencial de poupança de 4,6 M€ através da aplicação das Normas
de Orientação Clínica e das metas definidas em sede de contratualização com as entidades
do SNS a todas as prescrições com encargos para o SNS.
A ausência de avaliação dos esforços passados de revisão de despesa levanta dúvidas
sobre o real impacto das medidas previstas para 2021. Ainda que sejam contribuições
positivas no sentido de uma gestão mais eficiente do SNS, não é claro que tal seja
suficiente para evitar derrapagens orçamentais. Seria útil ter algum detalhe adicional
sobre ferramentas de monitorização destas iniciativas, de modo a que fosse medido o real
impacto das mesmas e fossem feitas adaptações em caso de desvios ao longo do ano.

X.4.4. Há incentivos contratuais credíveis para a melhoria da eficiência nos
Hospitais EPE?
O OE 2021 inclui poucas novidades relativas à gestão dos Hospitais EPE. Em particular,
muitas das medidas previstas são recuperadas de documentos anteriores, sugerindo que
os problemas a este nível não irão conhecer melhorias significativas em 2021.
O documento salienta a importância do reforço do papel dos níveis de gestão
intermédia nos hospitais públicos, com vinculação à realização de contratualização
interna, aperfeiçoamento da contabilidade de gestão e relançamento do modelo de
organização em Centros de Responsabilidade Integrados (CRI). Estima-se um impacto
próximo dos 100 M€. Esta medida é muito semelhante à prevista no ano passado,
levantando por isso dúvidas sobre a sua real execução e impacto.
O detalhe relativo à autonomia dos hospitais permanece reduzido, tendo o OE 2019
previsto um projeto piloto de autonomia e incentivos para os hospitais com melhor
desempenho. Refere-se novamente o objetivo de garantir que todas as entidades EPE
vejam os seus contratos de gestão e planos de atividades e orçamento aprovados. Estes
instrumentos de gestão são relevantes e potenciam uma maior autonomia das instituições.
A sua aprovação é um passo positivo, mas não é condição suficiente para garantir uma
gestão e um nível de autonomia adequado às ambições das administrações hospitalares.
O orçamento prevê ainda a definição do modelo de responsabilidade financeira por
utentes que se mantêm internados em hospitais do SNS por falta de resposta social. Este
é um problema significativo para os hospitais. O desenvolvimento deste modelo pode
contribuir para uma melhor gestão das unidades.
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Tal como os orçamentos anteriores, existem poucas referências aos contratos de PPP
que se prevê terminarem em 2021 (Vila Franca de Xira) ou que foram, entretanto,
revertidos (Braga). Estão apenas detalhadas as ações arbitrais em curso na sequência dos
pedidos de reposição do equilíbrio financeiro dos vários hospitais que aguardam decisão
(Loures: 22 M€, Braga: 15 M€, Cascais: 9 M€, Vila Franca de Xira: 2 M€). Seria útil
conhecer os objetivos de gestão e impactos das alterações a estes contratos.
Por fim, ao contrário dos orçamentos anteriores, não se apresenta grandes novidades
em relação aos modelos de gestão dos hospitais. Para 2021 o desafio será implementar as
várias medidas previstas já em orçamentos anteriores que não tinham chegado ainda ao
terreno. Se as mesmas forem implementadas, poderão existir algumas melhorias na
gestão hospitalar.

X.4.5. Há controlo da dívida dos hospitais (SPA e EPE)?
Um dos principais desafios que o SNS enfrenta prende-se com a gestão financeira dos
hospitais, e a consequente acumulação de dívidas. Os dados da dívida hospitalar mostram
níveis de endividamento reduzidos face a tendências anteriores, o que é explicado por
regularizações extraordinárias. Estas injeções quase eliminaram os pagamentos em
atraso. Porém, à semelhança dos anos anteriores, verifica-se que as verbas adicionais
continuam a não ter capacidade de resolver o problema de forma permanente – na
medida em que nova dívida se acumula após as regularizações.
Apesar de não se alterar a dinâmica, o esforço financeiro dos últimos anos tem sido
significativo, permitindo regularizações superiores à nova dívida acumulada. Esta
dinâmica tem permitido uma redução consistente do stock de dívida, que é positiva.
Figura 4. Dívida do SNS a fornecedores externos (2014-2020, M€)

Fonte: Portal da Transparência SNS (outubro de 2020), cálculos próprios
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O OE 2020 previa uma dotação orçamental mais realista para os hospitais o que, a par
da melhoria dos processos de gestão, deveria ter evitado o acumular de nova dívida. Mas
a pandemia não permitiu avaliar o impacto dessa decisão. Porém, permanecem ausentes
mecanismos fortes de monitorização e avaliação da gestão. Subsistem por isso receios de
aumento do endividamento nos próximos meses.
De referir que os valores dos pagamentos em atraso disponíveis até ao momento
(dados até agosto de 2020) traduzem uma realidade ainda com pouco impacto da
pandemia, na medida em que um pagamento em atraso corresponde a um prazo de 6
meses desde a data da dívida. A pandemia deverá ter um efeito extraordinário negativo
na acumulação de novos pagamentos em atraso. Assim, apesar do stock de dívida se
encontrar em mínimos históricos, e de existir um maior realismo das dotações
orçamentais, não parecem existir mecanismos de gestão que, na ausência de
regularizações extraordinárias, evitem a acumulação significativa de nova dívida ao longo
de 2021.
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X.5. Controlo das despesas com a Segurança
Social
O sistema de Segurança Social nas suas diferentes dimensões, sobretudo referentes ao
sistema de proteção social de cidadania e ao sistema previdencial, assistiu a um processo
de alargamento material e pessoal que visou o atingimento dos seus objetivos.
Naturalmente, esta fase de maior maturidade e complexidade deve ser enfrentada em
conformidade. Sendo um sistema dependente da evolução e da interação de variáveis
demográficas, económicas e sociais, a obtenção de projeções atuariais, especialmente
relevante no sistema previdencial, é um exercício complexo, mas inevitável. Naturalmente
que o contexto de crise pandémica global e de incerteza vem aumentar essa
complexidade, pois as projeções assentam em pressupostos cuja fiabilidade é cada vez
mais posta à prova.
Não esquecendo as razões históricas e económicas que fundamentam a sua existência,
consubstanciando compromissos sociais de longo-prazo, atravessando gerações presentes
e futuras, a sua governação deve garantir quer a sua eficiência, quer a sua
sustentabilidade. A situação que se vive desde março de 2020 desafia o sistema de
Segurança Social a responder aos impactos negativos a nível económico e social dela
resultantes, sendo um instrumento indispensável de atuação das políticas públicas.
Estimar receitas e despesas é essencial para garantir a rota de sustentabilidade
pretendida, dando sinais concretos aos decisores políticos sobre o que deve ser feito e
como. Os desafios que se colocam são diversos, mas também o são as oportunidades,
obrigando a uma contínua reavaliação dos pressupostos e dos modelos em que assentam
as referidas estimações.
Criar condições de controlo e de gestão efetiva do sistema, de clareza e de
transparência que permita obter informação atualizada e fazer análises de diagnóstico, é
essencial. Consequentemente, devem ser tomadas medidas que contribuam para a
melhoria da reputação do sistema junto dos cidadãos e para a educação sobre a sua
composição. Por um lado, é indispensável esclarecer os cidadãos da importância do
sistema previdencial e do seu fundamental carácter de seguro social, e não de poupança,
ou seja, que visa cobrir riscos sociais relacionados com a entrada na vida ativa, através da
obrigatoriedade de contribuir. Por outro, informar sobre o papel desempenhado pelo
sistema de proteção social de cidadania no alívio da pobreza e de manutenção da paz
social.
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X.5.1. Novos programas ou medidas de despesa na Segurança Social são
compensados por cortes ou aumentos de receita noutros programas?
No âmbito do programa “Trabalho, Solidariedade e Segurança Social” (Quadro 5.44., p.
246 do ROE 2021), a despesa efetiva consolidada prevista para 2021 é de 21.686,9 M€,
correspondendo a um decréscimo de 8,3% face à execução estimada para 2020,
alegadamente devido ao impacto da pandemia. Na estrutura da despesa é de destacar o
peso das transferências correntes (89,2%) no montante de 19.970,2 M€, correspondendo
a uma redução de 9,1% em relação à execução estimada para 2020. A despesa com
subsídios ascende a 794,3 M€, relativa a apoios concedidos pelo Instituto do Emprego e
da Formação Profissional (IEFP, I.P.), nomeadamente no âmbito do Programa ATIVAR.PT
e da Medida de Incentivo Extraordinário à Normalização Económica e Empresarial
integrados no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES).
As dotações específicas do programa respeitam a transferências para a Segurança
Social no montante de 9.675 M€ (dos quais 7.784,9 M€ no âmbito da Lei de Bases da
Segurança Social e 424,8 M€ das pensões dos bancários) e para a CGA para pagamento
de pensões no montante de 5.489,1 M€ (Quadro 5.45, p. 247).
Considerando a distribuição da despesa por medidas inscritas no programa, a de maior
montante é a «Segurança Social» com o valor de 16.683,7 M€, englobando a despesa da
CGA e as transferências para a Segurança Social no que respeita às pensões dos bancários,
ao adicional do IMI, à consignação do IRC ao FEFSS e ao adicional de Solidariedade sobre
o Setor Bancário. A «Ação Social», no montante de 9.060,7 M€, é maioritariamente
justificada pelas transferências para o Orçamento da Segurança Social, nos termos da Lei
de Bases do Sistema de Segurança Social (LBSS), mas também pela despesa da Casa Pia
de Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. De seguida aparece a medida
«Relações Gerais do Trabalho», no valor de 762,6 M€, que compreende a despesa do IEFP,
dos Centros de Formação Profissional, da Autoridade para as Condições do Trabalho e da
Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho. Por último, é de realçar a despesa de
656 M€ associada às medidas «Programa Ativar» e «Incentivo Extraordinário à
Normalização» no âmbito do PEES, no que respeita à manutenção do emprego e à retoma
da atividade económica.
Do lado da receita efetiva total, prevê-se um montante de 31.675,2 M€, o que traduz
uma redução de 2,3% (733,9 M€) face à previsão de execução de 2020 (Quadro 4.18, p.
99). Esta redução tem sobretudo a ver com a diminuição das transferências do OE para
financiamento das medidas implementadas em 2020 no âmbito da pandemia em 1.373
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M€, o que perfaz uma redução de 70%, ascendendo, portanto, a 576 M€. Acresce que
também registam descidas as transferências do OE relativas ao adicional ao IMI e ao
adicional ao IRC, bem como as transferências do OE para cumprimento da LBSS, CPN e
Regime Substitutivo Bancário. Pelo contrário, as contribuições sociais aumentam de 5,2%
(939,6 M€) face à previsão de execução de 2020, atingindo o montante de 18.928,1 M€
atribuível ao crescimento da atividade económica previsto para 2021.
Do lado da despesa efetiva prevê-se que também haja uma diminuição, neste caso de
cerca de 1% (190,5 M€) face à previsão de execução de 2020, registando um montante
de 30.743 M€. Neste contexto, a descida mais notória é ao nível das medidas excecionais
no âmbito da pandemia (1.162,2 M€ que representa uma redução de cerca de 60%) com
uma despesa global de 776 M€, 309 dos quais relativos ao prolongamento, em 2021, do
apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade e o restante relativo ao novo apoio
extraordinário ao rendimento de trabalhadores. A despesa com complemento-creche
desaparece e desce também a despesa com abono de família e com o rendimento social
de inserção.
A despesa com pensões e complementos representa a maior parcela da despesa, com
19.076,2 M€, incluindo a parcela de atualização extraordinária de pensões (547,4 M€),
com efeitos a partir de agosto, e a parcela das pensões de velhice do Regime Substitutivo
dos Bancários e BPN (426,7€), o que corresponde a um crescimento de 3,3%.
As restantes parcelas da despesa corrente que também apresentam aumentos são: o
subsídio de emprego e apoio ao emprego (8,5%), a prestação social para a inclusão
(1,1%), o complemento solidário para idosos (8,8%), o abono de família (7,3%), os
programas e prestações de ação social (2,0%), as prestações de parentalidade (4,8%), o
subsídio de doença (6,7%), e os subsídios correntes com suporte em fundos comunitários
(3,9%). Assim, prevê-se que, para 2021, o sistema de Segurança Social terá um saldo, em
contabilidade pública, de 932,2 M€, mantendo-se igualmente positivo o saldo do
subsistema previdencial, de 379 M€.
O crescimento do emprego (e diminuição do desemprego) e a recuperação da situação
de crise causada pela pandemia, bem como a continuidade das medidas restritivas
introduzidas durante o PAEF (como a introdução do fator de sustentabilidade e da idade
normal de acesso à pensão de velhice variável, ambos indexados à esperança média de
vida), têm permitido aumentar a receita relativa a contribuições e quotizações e acomodar
os acréscimos de despesa decorrentes de novas medidas.
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X.5.2. A cobertura da despesa em prestações sociais pela receita de
contribuições sociais, no subsistema previdencial, é adequada?
O sistema previdencial da Segurança Social, assente no princípio de solidariedade de
base profissional, visa garantir prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de
trabalho perdido em consequência da verificação das eventualidades legalmente
definidas. Este deve ainda ser fundamentalmente autofinanciado, tendo por base uma
relação sinalagmática direta entre a obrigação legal de contribuir e o direito às prestações,
através de contribuições e quotizações. Adicionalmente, o princípio da diversificação das
fontes de financiamento, prevê a ampliação das bases de obtenção de recursos
financeiros, que nos anos recentes se tem consubstanciado na transferência de verbas
provenientes do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis, de parcela do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e, a partir de 2020, o Adicional de
Solidariedade sobre o Setor Bancário.
Por diversas razões, nomeadamente diminuição do emprego e aumento do
desemprego, verificou-se a realização de transferências extraordinárias do OE entre 2012
e 2017, visando financiar um eventual défice do subsistema previdencial, o que já não
aconteceu nos anos subsequentes.
Não obstante, face ao contexto de crise pandémica global, com início em 2020, e de
crescente incerteza, foram introduzidas transferências do OE-COVID para 2020 e 2021.
Tabela 22. Transferência extraordinária do OE e saldo subsistema previdencial (em M€)

Transferência extraordinária
Transferências do OE - COVID
Saldo do subsistema previdencial

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

857

1.430

1.329

894

650

430

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.274

447

484

788

1.099

1.035

1.243

1.567

379

1.810 1.710 2.003

Fonte: ROE 2021 – Elementos informativos

Para 2021, o saldo previsto do sistema previdencial é positivo, tendo em conta a
referida transferência do OE-COVID no montante de 447 M€.
Em detalhe, analisando a evolução das receitas correntes, o ROE 2021 prevê a
continuidade do crescimento das receitas em contribuições sociais e quotizações (5,2%)
em relação à previsão de execução de 2020, atingindo o montante de 18.928,1 M€. Para
este crescimento contribuem os efeitos da evolução positiva ao nível do enquadramento
macroeconómico, nomeadamente a diminuição da taxa de desemprego (de 8,7% em
2020, para 8,2% em 2020), o crescimento do emprego em 1,0% e o ritmo de crescimento
real do PIB (5,4%) De notar ainda que as receitas correntes contemplam transferências
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de 140 M€ do adicional ao IMI e 377 M€ do adicional ao IRC, ambas consignadas ao
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para reforço da capitalização
pública de estabilização, no âmbito da política de diversificação das fontes de
financiamento de Segurança Social, no sentido de reforço da sua sustentabilidade.
Para 2021, a estimativa da despesa com pensões é de 15.5246 M€ (o que representa
um acréscimo de 554 M€ em relação à previsão de execução de 2020), ou seja, um
aumento de 3,7% , em que o aumento na despesa com as pensões de velhice é de 4,3%,
na de sobrevivência de 3,% e na de invalidez de -1,89%.

X.5.3. A partir dos dados apresentados, existe desagravamento da pressão
sobre a sustentabilidade do sistema de Segurança Social?
As projeções apresentadas apontam para um aumento da pressão sobre a
sustentabilidade do sistema, com base nos seguintes elementos:
•

Os primeiros saldos negativos do sistema previdencial são esperados no final da
década de 2020, podendo atingir valores mais significativos nos meados da
década de 2040;

•

O FEFSS deverá ter um esgotamento na segunda metade da década de 2040,
representando uma antecipação de 10 anos face à projeção constante no ROE
2020.

Tabela 23. Projeção do saldo do subsistema previdencial

Saldo (M€)
em % PIB

2021

2030

2040

2050

2060

502

-987

-3.266

-3.269

-1.662

0,2%

-0,4%

-1,2%

-1,1%

-0,5%

Fonte: ROE 2021 – Elementos informativos

Aceitando a validade de todos os pressupostos do modelo, permanece incontornável a
necessidade periódica de avaliação futura do sistema, para que assim consiga cumprir os
seus objetivos. De facto, a juntar à preocupação com a sustentabilidade financeira do
sistema deve estar a preocupação de adequação do valor das pensões. para ir ao encontro
do objetivo de proteção aos idosos e combate a pobreza – o valor médio da pensão de
velhice do regime geral, paga em dezembro de 2019, foi de 491,15€.
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X.5.4. As transferências de verbas para o Fundo de Estabilização Financeira
da Segurança Social são adequadas?
O FEFSS tem por objetivo assegurar a estabilização financeira do sistema contributivo
de Segurança Social, e constitui-se como reserva que visa cobrir, em caso de necessidade,
despesas previsíveis com pensões em períodos em que a receita contributiva seja inferior
à despesa contributiva.
A Lei de Bases da Segurança Social estabelece que “Reverte para o Fundo de
Estabilização Financeira da Segurança Social uma parcela entre dois e quatro pontos
percentuais do valor percentual correspondente às quotizações dos trabalhadores por conta
de outrem, até que aquele fundo assegure a cobertura das despesas previsíveis com pensões,
por um período mínimo de dois anos”. Refere ainda que “Os saldos anuais do sistema
previdencial, bem como as receitas resultantes da alienação de património e os ganhos
obtidos das aplicações financeiras, integram o fundo a que se refere o número anterior, sendo
geridos em regime de capitalização”. Recentemente foram igualmente consignadas ao
FEFSS receitas provenientes do adicional ao IMI (em 2017) e do adicional ao IRC (em
2018).
Tabela 24. Projeção do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
2021

2030

2040

2050

2060

22.176

30.888

16.116

0

0

em % PIB

10,6%

12,7%

6,0%

0,0%

0,0%

em % despesa com pensões

148,5%

162,5

69,5%

Saldo (M€)

Fonte: ROE 2021 – Elementos informativos

O resultado das projeções sugere que o FEFSS será utilizado perante saldos negativos
do sistema previdencial a partir do final da década de 2020 e terá um esgotamento na
segunda metade da década de 2040, o que, sendo indicativo, constitui uma antecipação
de cerca de 10 anos face à projeção constante no ROE 2020, a que a crise provocada pela
pandemia não é alheia.
Subjacente aos resultados estiveram as seguintes hipóteses:
•

A estimativa de que o valor de mercado da carteira de ativos do FEFSS para 2021
será de 22.176 M€, o que representa um decréscimo de 2% face à estimativa do ROE
2020, refletindo o valor das transferências a efetuar durante este ano;

•

Uma rentabilidade de 3,3% ao ano ao longo do tempo (inferior à taxa assumida
na estimativa do ROE 2020 de 3,58%), admitindo que os saldos do sistema do
previdencial integrarão o FEFSS enquanto existam;
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•

A estimativa de que as transferências resultantes do adicional ao IMI e IRC serão de
517 M€ em 2021.

•

Há algum reforço do FEFSS a partir das contribuições dos trabalhadores conforme
prevê a lei (e referido acima)

De facto, é possível constatar que o FEFSS tem vindo a ser reforçado, mas não é clara
a forma de determinação dos montantes transferidos, nem se estes estão alinhados ou
não com o estabelecido na lei. Naturalmente que a melhoria dos saldos do sistema
previdencial de Segurança Social tem um impacto positivo nas projeções relativas ao
momento de utilização e esgotamento do FEFSS. No entanto, diversas simulações
deveriam ser feitas para aferir da sensibilidade das projeções a diferentes valores e
momentos de transferência, de forma a adiar a sua utilização ou seu esgotamento.

X.5.5. Os cenários demográficos e económicos em que se baseiam as
projeções da Segurança Social utilizadas no OE são realistas e
atualizados?
Para dar cumprimento ao estipulado na Lei de Bases da Segurança Social, o ROE 2021
inclui o Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social (ainda que
num documento à parte, mas integrante, sob o nome de “Elementos informativos”), que
atualiza a projeção de longo-prazo do sistema previdencial.
As projeções8 baseiam-se num modelo atuarial/contabilístico que incorpora a
informação mais recente e que integra os cenários demográficos e macroeconómicos
prospetivos provenientes de entidades externas.
A informação contempla:
•

Informação relativa à execução orçamental de 2020;

•

A previsão da conta da Segurança Social para o ano de 2021, da responsabilidade
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;

•

Os dados físicos e financeiros de 2019 sobre pensões da Segurança Social;

•

Uma estimativa do FEFSS para o final de 2020, enviada pelo Instituto de Gestão
de Fundos de Capitalização da Segurança Social, para a parametrização desta
componente no modelo de simulação; e

8

Designadamente no que respeita aos encargos com prestações diferidas e às quotizações dos trabalhadores e das
contribuições das entidades empregadoras.
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•

Cenários demográfico e macroeconómico de médio e longo prazo assentes nas
projeções desenvolvidas pelo Ageing Working Group (AWG 2021) do Comité de
Política Económica da Comissão Europeia.
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X.6. Consideração dos trade-offs entre objetivos
de política
Com este princípio, pretende-se analisar em que medida o OE clarifica os trade-offs de
política, quer ao nível macro (grandes opções da estratégia orçamental), quer ao nível
micro (no âmbito das políticas setoriais de despesa). A política orçamental envolve um
difícil exercício de escolhas enquadradas pelas restrições existentes e recursos disponíveis.
Esta dificuldade é particularmente visível no contexto atual de pandemia mundial, sendo
ainda normalmente acentuada pelo moderado crescimento económico e dívida pública
excessiva, bem como pelo enquadramento das regras europeias.
Este exercício induz o estabelecimento de prioridades entre objetivos de política. A
abordagem face a estes trade-offs deve ser clara e detalhadamente explicitada, 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.

X.6.1. O Governo explicita devidamente como o OE se posiciona face aos
principais trade-offs ao nível macroeconómico?
O principal trade-off a nível macro é entre a consolidação orçamental com vista a
aumentar o crescimento potencial de médio/longo prazo (sobretudo via redução do peso
da dívida pública e contributo para a estabilidade e confiança), e, por outro lado, o efeito
recessivo da consolidação no curto prazo, indesejável em especial num contexto de
crescimento ainda abaixo do potencial. Pode argumentar-se que o decisor político
enfrenta escolhas principalmente sobre o ritmo e a composição da consolidação
orçamental, dado o caráter recorrente de uma política orçamental que se classifica como
restritiva, onde existe um esforço adicional de consolidação orçamental no período, com
uma melhoria do saldo primário estrutural. Naturalmente, esta melhoria não foi registada
no ano de 2020, nem será registada em 2021, dados os efeitos económicos e sociais
particularmente devastadores provocados pela pandemia COVID-19.
Quanto à temática da natureza da política orçamental adotada, destaca-se uma
degradação acentuada na informação apresentada no ROE. No corpo do relatório deixou
de ser exibida a tabela referente aos indicadores orçamentais em percentagem do PIB
potencial, onde eram claramente apresentadas as rubricas que permitiam aferir e
compreender o saldo primário estrutural (receita estrutural, despesa estrutural, juros,
saldo estrutural), bem como as suas variações face aos dois últimos anos. Adicionalmente,
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e à semelhança do registado no ROE 2020, continua-se a estranhar a ausência do gráfico
de avaliação da natureza da política orçamental na última década (através da relação
entre a variação do saldo primário estrutural com a variação do hiato do produto), onde
era possível perceber claramente qual a escolha efetuada para o ano em análise, bem
como relacioná-la com os anos anteriores.
Tabela 25. Objetivos orçamentais 2020-2021 (em % do PIB)

[1] Saldo estrutural
[2] Juros
[1]+[2] Saldo primário estrutural

9

2020

2021

-3,0

-3,1

2,9

2,6

-0,1

-0,5

Δ saldo primário estrutural
Hiato do produto10

-0,4
-5,8

Δ hiato do produto

-2,4
3,4

Fonte: Elementos informativos e complementares OE 2021 e cálculos próprios

Através da informação constante na tabela 6 “Objetivos orçamentais” (pág. 31) do
relatório de elementos informativos e complementares, verifica-se que a variação do
saldo primário estrutural para 2020 (assumindo esse o valor correto)11 será
marginalmente negativa (-0,4 p.p.), em conjunto com uma variação do hiato do produto
positiva (3,4 p.p.), caracterizando a política orçamental adotada para 2021 como uma
política orçamental ligeiramente expansionista e pro-cíclica. Contudo, tal deve ser
afirmado com reservas: qualquer uma destas variáveis depende criticamente das
estimativas do PIB potencial para o seu cálculo, que tem sido alvo de forte controvérsia
na discussão quer no plano conceptual, quer no plano empírico.
Ainda relativamente à informação sobre os principais trade-offs ao nível
macroeconómico, continua-se a destacar negativamente a simplificação da informação
gráfica quanto i) à composição do ajustamento orçamental (entre receita e despesa), e ii)
ao contributo para a variação da receita e despesa orçamental (presentes pela última vez
no ROE 2016). A reincorporação dos referidos gráficos permitiria resumida e visualmente
fornecer informação sobre os contributos da e para a variação da despesa e receita,
disponibilizando ainda informação relativamente aos anos transatos, o que facilitaria uma
análise comparativa.

9

O saldo primário estrutural equivale ao saldo estrutural, excluindo a despesa com juros.
O hiato do produto corresponde à diferença entre o produto observado (PIB) e a estimativa do produto potencial (PIB
potencial), relativamente ao PIB potencial.
11
Como referido anteriormente, existem dois valores para o saldo estrutural no ROE 2021.
10
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X.6.2. O Governo explicita devidamente as políticas setoriais a que quer
dar mais e menos importância?
A ênfase desta questão está nas políticas setoriais, pelo que para uma análise
aprofundada seria necessário conseguir neutralizar o efeito das políticas transversais. O
ROE não apresenta qualquer tentativa nesse sentido, 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
(em que setores se escolhe aumentar mais a despesa, e em quais se considera haver mais
margem para cortes ou congelamentos).
O Quadro 5.3 “Despesa – Por Atividades” (p. 127) poderia ser bastante útil neste
sentido12. Mas, ao não oferecer valores da despesa efetiva consolidada e valores previstos
para 2021 e estimados para 2020, é altamente impreciso e limitado. O facto de não se
tratar de valores consolidados não permite que se extraiam conclusões sólidas, sobretudo
nas áreas em que as transferências entre setores assumem valores importantes.
Adicionalmente, mostrando apenas os dados para o exercício, não permite perceber a
evolução entre t-1 e t. Qualquer informação relativa a 2020 (t-1) teria de ser através dos
dados orçamentados no respetivo Orçamento, não dispondo de uma avaliação mais
recente com os dados estimados para esse ano.

X.6.3. Existe a consideração do trade-off entre a variação (e.g. aumento)
das despesas não discricionárias e a variação (e.g. diminuição) das
despesas discricionárias?
A informação sobre a despesa discricionária é tanto ou mais incipiente do que a
disponível no ano passado. Esta encontra-se condensada na tabela referente às medidas
discricionárias incluídas no Projeto de Plano Orçamental, que passou a estar incorporada
no relatório de elementos informativos e complementares (pág. 35, tabela 13) e não no
corpo do ROE13, apesar da sua vital importância.
Nesta tabela é possível encontrar uma listagem das medidas discricionárias a
implementar em 2021, tanto do lado da receita como da despesa, e o seu impacto
orçamental, mas apenas em percentagem do PIB. A “descrição detalhada” de cada medida

12

Já foi referido (ver secção X.2.2) que o Quadro 5.10, se realizado com substância (ou seja, se apresentasse a despesa
efetiva consolidada por programa), poderia também servir esse objetivo.
13
No corpo do ROE 2021 surge o Quadro 3.3 “Principais medidas de política orçamental em 2020 e 2021” (pág. 65). No
entanto, tal não aparenta ser comparável com a tabela em questão presente no relatório de elementos informativos e
complementares, não sendo sequer apresentados os valores comparativos para 2020.
53
Report 9

é inexistente, bem como o seu impacto orçamental em termos nominais. Além disso,
apesar de este ano se apresentar, o que é positivo, o valor total das despesas nãodiscricionárias (Quadro 3.2. “Quadro de políticas invariantes: variação 2021 face a 2020”,
pág. 63), não é apresentada a sua evolução nem o seu impacto em termos percentuais do
PIB, o que não permite realmente considerar o trade-off existente entre despesas
discricionárias e não-discricionárias.

X.6.4. Novos programas ou medidas que impliquem aumento da
despesa são compensados por cortes (eventualmente maiores)
noutros programas?
A implementação de uma efetiva orçamentação por programas, que realmente
corresponda às melhores práticas internacionais, tem sido recomendada por diversas
instituições (CFP, FMI, OCDE), bem como no âmbito de edições anteriores do Budget
Watch (IPP). Este tipo de orçamentação tem duas vantagens principais: i) aprofundar a
possibilidade de escrutínio das escolhas políticas em termos de prioridades setoriais, e ii)
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 de determinados
programas ao longo do tempo (inclusive os que extrapolam o exercício) e corrigir
caminhos, se necessário.
A nova LEO (Lei n.º 151/2015) veio novamente consagrar a implementação da
orçamentação por programas. No entanto, dada a sua já terceira alteração (Lei n.º
41/2020), foi aprovada a recalendarização dos seus efeitos integrais apenas para o OE
2023. Não obstante, era esperado que neste exercício já se pudesse verificar uma grande
melhoria a este nível. A própria Lei estabelece uma Unidade de Implementação para
acompanhar o processo de orçamentação plurianual por programas – sendo que,
publicamente, pouco se sabe sobre o estado de implementação desses processos.
Até lá, os programas continuam a corresponder meramente à orgânica ministerial de
cada Governo, e não propriamente a “programas” no sentido pretendido. Continua a ser
nos detalhes de cada “programa”, desenvolvidos na secção 5 do ROE (secções 5.3 a 5.19),
que a informação mais detalhada do ponto de vista dos objetivos de política é
apresentada, embora com limitações. Continua a faltar informação que permita uma
comparação direta com o exercício anterior por medidas do programa, apesar de,
positivamente, tal já ser possível quanto à classificação económica. Aquilo que seria
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realmente relevante não é apresentado, nomeadamente informação sobre a criação de
novos programas, aumento da dotação (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.

X.6.5. É apresentado o impacto das principais medidas de receita e
despesa sobre as famílias por decil da distribuição do rendimento,
clarificando-se o contributo do OE para a redução das
desigualdades?
Ao longo da secção 2. “Estratégia Macroeconómica e Política Orçamental para 2021" é
possível ver o enfoque do ROE 2021 no Estado Social, com o objetivo prioritário e muito
atípico deste ano em controlar a pandemia e os seus efeitos económicos e sociais (através,
por exemplo, de medidas fiscais transitórias e apoio extraordinário ao rendimento dos
trabalhadores), destacando ainda a melhoria da oferta e qualidade dos serviços prestados
pelo SNS aos utentes como a grande prioridade. É ainda realçada a contínua aposta em
medidas já em vigor nos anos transatos, como a valorização das pensões e proteção das
pessoas idosas, melhoria dos rendimentos das famílias portuguesas, e melhoria dos
serviços públicos prestados aos cidadãos.
No entanto, o ROE não clarifica especificamente o contributo destas políticas para a
redução das desigualdades sociais, não se vislumbrando nenhuma tentativa de apresentar
o impacto distributivo das principais medidas discricionárias de receita e despesa sobre
as famílias por cada decil da distribuição do rendimento, nem o seu impacto social. O que
observamos é apenas uma contextualização descritiva (insuficiente) das medidas de
política orçamental a implementar/implementadas, inscritas no Quadro 3.3. “Principais
medidas de política orçamental em 2020 e 2021” (pág. 65).
Referente à globalidade das medidas a aplicar em 2021, não se discrimina, por escalão,
as alterações e variação percentual que se verificam nas taxas, o número de agregados
familiares de cada escalão, o número de trabalhadores e pensionistas afetados pelas
alterações, e os valores efetivamente em vigor (como, por exemplo, no caso referente à
medida de redução das retenções na fonte de IRS), o que seria importante. Seria também
relevante apresentar-se uma estimativa do impacto global do OE sobre as desigualdades,
não só considerando as medidas especificamente direcionadas para o seu combate, mas
também outras medidas, quer de despesa, quer de receita fiscal e contributiva, que
poderão ter impacto redistributivo.
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X.7. Explicitação dos fluxos financeiros entre as
Administrações Públicas e o Setor Público
Empresarial
O Setor Público Empresarial (SPE) cumpre um papel importante para a intervenção
do Estado na economia. Trata-se de um setor vasto, onde se distinguem as empresas
públicas por tipo de acionista principal (Estado, AR ou AL), por empresas financeiras e
não financeiras, e por EPR (Empresas Públicas Reclassificadas dentro do perímetro das AP)
e EPNR (Não Reclassificadas, logo fora do perímetro). Os fluxos financeiros que podem
existir para as empresas públicas dividem-se em transferências correntes, de capital,
subsídios, empréstimos e dotações de capital, e os fluxos que podem destas advir são
sobretudo impostos e dividendos.
Estes fluxos poderão ter um impacto direto ou indireto (através da necessidade de
emissão de dívida adicional) no OE. Assim, informação completa, fidedigna e
adequadamente justificada sobre os fluxos financeiros quer entre entidades dos vários
subsetores das Administrações Públicas (incluindo as EPR), quer entre entidades das AP
e empresas fora destas (incluindo as EPNR), é essencial para permitir que os cidadãos
compreendam o nível de impostos e/ou de dívida pública comprometido com as
atividades que têm lugar nestas entidades.
Com a entrada em vigor de um novo Regime Jurídico do SPE, aprovado em 2013,
passaram a integrar o SPE o Setor Empresarial do Estado (SEE) e o Setor Empresarial
Local (SEL), passando-se a aplicar um novo regime ao endividamento das empresas
públicas não financeiras, bem como à utilização por estas de instrumentos derivados
financeiros de taxa de juro e de câmbio.
O Ministério das Finanças, quer através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças
(DGTF), quer através da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do SPE
(UTAM), disponibiliza informação que não é integrada na Proposta de Lei do OE e que
seria extremamente útil. Por exemplo, a UTAM disponibiliza informação consolidada
sobre o universo do SPE, comparando o 2º trimestre de 2020 e de 2019, distinguindo as
empresas públicas reclassificadas e não reclassificadas (ver tabela seguinte).
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Fonte: Ministério das Finanças (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) acedido a 20/10/2020

A própria DGTF fornece informação, desfasada temporalmente, do esforço financeiro
do Estado com as empresas públicas (ver tabela infra) por tipo de apoio. Era esta
informação que deveria constar no ROE da mesma forma simples e de leitura imediata.
Como se verá tal não é o caso.

Nota: informação acedida a 20/10/2020
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No OE 2021 manteve-se algo que ocorreu pela primeira vez no OE 2018. Até então o
ROE tinha sempre um subcapítulo relativo ao SPE, mas também um subcapítulo sobre o
SPE no capítulo dos riscos orçamentais. Contudo, tal deixou de suceder, tendo o nível de
informação prestado no OE sobre o SPE caído substancialmente.
No ROE 2021 a informação sobre o SPE é escassa, face à sua relevância, e dispersa.
Existe uma primeira informação muito sucinta do SEE – secção 4.2 “Setor Empresarial do
Estado” onde se refere que universo de empresas públicas conta com “pouco mais de 180
empresas” em junho de 2020, e onde são apresentados os valores da sua carteira principal
e acessória (ver quadro 4.19 da pg. 102 do ROE e os objetivos de política para o setor).
Existe uma outra secção 6.3.3 intitulada “Passivos das Empresas Públicas”, bem como os
dividendos pagos ao Estado (ver infra).
A informação que o ROE e os mapas orçamentais nos dão sobre o SPE é a que é
elencada de seguida na resposta às questões que se seguem.

X.7.1. São explicitados de forma consistente e fundamentada os encargos
presentes e previstos (até t+3) com as indemnizações compensatórias
ao Setor Público Empresarial?
De acordo com o classificador económico das despesas públicas as indemnizações
compensatórias deveriam constar como subsídios14 a empresas públicas, com o
classificador, da classificação económica de 05.00.01. Note-se que esta informação não
consta nem do ROE nem do Mapa 3 (Mapa relativo à classificação económica das despesas
públicas do subsetor da Administração Central) que integra a Proposta de Lei do OE 2021,
pois não tem desagregação suficiente.
A única informação que se obtém, mesmo ela imperfeita, é através do Mapa
Informativo 4 (Despesa por Classificação Económica e Ministérios), referente aos subsídios
para entidades não financeiras públicas fora do perímetro da Administração Central (16,1
M€). Como os valores estão consolidados na Administração Central, fica-se sem saber
qual o esforço do Estado com indemnizações compensatórias, mais exatamente subsídios
com as EPR. Da conta Geral do Estado de 2019, o Tribunal de Contas introduz um quadro,

14

Consideram-se “Subsídios” os fluxos financeiros não reembolsáveis do Estado para as empresas públicas (equiparadas ou
participadas) e empresas privadas, destinadas ao seu equilíbrio financeiro e à garantia, relativamente ao produto da sua
atividade, de níveis de preços inferiores aos respetivos custos de produção. Cabem aqui como exemplos, entre outros, os
apoios financeiros à exploração de empresas de transporte, tarifárias e subvenção de equilíbrio, as compensações financeiras
no âmbito do apoio do Estado a serviços de transporte de natureza social, as indemnizações compensatórias devidas como
apoio do Estado a serviços públicos essenciais às Regiões Autónomas, bem como as bonificações de juros e outras
subvenções com objetivos análogos. Considera-se ainda “Subsídios” as compensações provenientes das políticas ativas de
emprego e formação profissional.
58
Report 9

cuja fonte é a DGTF, mais atual do que o reproduzido acima com dados também de 2019,
mas não de 2020. Aqui se pode ver que as indemnizações compensatórias para as
Empresas Públicas não Reclassificadas são de 61,6 M€.
Tabela 26. Esforço financeiro do Estado através da DGTF (em milhares de €)
Descrição
[1] Dividendos
[2] Indemnizações Compensatórias

(1)

[3] Dotações de capital/Outros Ativos Financeiros
[4] Assunção de Passivos
[5] Empréstimos concedidos pelo Tesouro
[6] Execução de Garantias – Código das Expropriações
Esforço Financeiro Líquido ([2]+[3]+[4]+[5]+[6]–[1])

2018

2019

420.268

698.035

62.714

61.656

2.070.631

3.275.965

487.197

0

2.096.488

2.112.989

322

0

4.297.084

4.752.574

(1)

Não inclui as transferências efetuadas para as EPR a título de Indemnizações Compensatórias e inclui as
compensações financeiras atribuídas a empresas privadas que prestam serviço público.
Fonte: Direção-Geral do Tesouro e Finanças, incluído na Conta Geral do Estado (Tribunal de Contas)

X.7.2. São explicitados de forma consistente e fundamentada os dividendos
atuais e previstos (t+1) provenientes do Setor Público Empresarial?
No ROE 2021 surge pela primeira vez uma secção (4.2.2) intitulada “Dividendos pagos
ao Estado pelas empresas públicas” com um quadro 4.20 informativo (pg. 107 do ROE)
dos dividendos recebidos em 2019, dos recebidos em 2020 (até 31.08) e previstos para
2021 para cada empresa pública não reclassificada. Para o ano que vem, neste quadro,
prevê-se um montante global de dividendos provenientes das empresas públicas não
reclassificadas de 554,2 M€, provenientes sobretudo do Banco de Portugal (374,5 M€) e
da Caixa Geral de Depósitos (159,6 M€). Não há informação adicional sobre previsão de
dividendos para 2022.
Uma análise da Proposta de Lei do OE 2021, através do Mapa orçamental V (Mapa
relativo à classificação económica das receitas públicas do subsetor da Administração
Central), que substitui os antigos Mapa I (receita dos serviços integrados) e Mapa VI
(receita dos serviços e fundos autónomos), fornece valores semelhantes, mas não idênticos,
aos acima referidos15. Os “dividendos e participações em lucros de sociedades financeiras”,
leia-se sobretudo Banco de Portugal e CGD, ascenderão a 591,8 M€, enquanto os
“dividendos e participações em lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras” são
mais reduzidos (70,5 M€).

15

Para 2021, os valores inscritos na Proposta de Lei do OE 2021 (Mapa V), e que estão na Tabela em baixo, são mais
elevados do que os inscritos no Quadro 4.20 do ROE, indicados no texto. A diferença são 108,1 M€.
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Recorde-se que desde o início de 2015, com o PSPP do BCE, o BdP tem vindo a comprar
dívida pública o que, conjugado com a diminuição das provisões, fez aumentar
significativamente os seus dividendos entregues ao Estado.
Tabela 27. Dividendos e participações em lucros do subsetor Estado, contabilidade pública (em M€)
2017

2018

2019
CGE19

2020

2021

OE20

OE21

OE17

CGE17

OE18

CGE18

OE19

Sociedades não financeiras

87

172

96

125

167

123

70,5

Sociedades financeiras

462

285

513

418

644

715

591,8

Total

548

457

609

543

810

838

662,3

698

Nota: para 2021 os valores inscritos no Mapa V são mais elevados do que os inscritos no Quadro 4.20 do ROE.
Fonte: ROE 2017-20, Mapa I e VI do OE 2020 e Mapa V do OE 2021, CGE 2017-19

X.7.3. São explicitadas de forma adequada as justificações para as
transferências de capital e empréstimos para o Setor Público
Empresarial?
O ROE 2021, ao contrário do de 2020, não apresenta nenhuma informação sobre
transferências de capital para empresas do SPE16. Na realidade na pp. 334 do Relatório
aparece a epígrafe de um Quadro A.8 intitulado “Transferências e Subsídios da
Administração Central para entidades Públicas Empresariais”, mas o quadro não consta. O
que consta nas páginas seguintes (pp. 335-346), é uma listagem de transferências
correntes e de subsídios, por tipo de entidade doadora, raramente com a identificação da
entidade de destino. Ficamos a saber que há 28,2 M€ de transferências correntes para
entidades públicas fora da Administração Central e da origem desses fundos, mas não o
seu destino (que pode englobar, desde a Segurança Social, a entidades da ARL e
eventualmente até algumas empresas públicas, embora neste caso deveram ser
classificadas como subsídios). Semelhante para os Subsídios para entidades fora da
Administração Central. Neste caso é apenas uma entidade, a LUSA, que recebe da DGTF
16,1 M€. Sobre transferências de capital ou subsídios a outras entidades empresariais
públicas nada se sabe.

16

Para efeitos de comparabilidade leia-se o que escrevemos no Relatório do BW de 2020: “O Quadro A3. “Transferências
da AC para as Entidades Públicas Empresariais” ROE 2020 fornece os valores das transferências correntes, de capital e subsídios
para as EPE mercantis (fora das AP), disponibilizando alguma informação relevante (por exemplo, existem 19 M€ em
transferências correntes). As transferências de capital para as EPNR ascendem a 6 M€, havendo uma identificação clara das
entidades recipientes, mas nenhuma explicação narrativa da justificação destas transferências”.
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Tabela 28. Transferências e subsídios da Administração Central para EPEs (em M€)
OE 2017

OE 2018

OE 2019

OE 2020

OE 2021

Transferências correntes

5

29

28

19

n.d.

Subsídios

27

23

20

18

16,1

Transferências de capital

12

13

5

6

n.d.

Total

44

65

53

43

n.d.

Fonte: ROE 2017-2021

Relativamente aos empréstimos por parte do Tesouro ao SPE, o ROE 2021 mantém a
parca informação que é normalmente prestada. A secção 6.5. “Ativos e Passivos do Estado”
tem apenas informação sobre a Dívida direta do Estado (Quadro 4.23, p. 118) e as
Necessidades de Financiamento do Estado (Quadro 4.24, p. 119). É referido no Quadro
4.24. “Necessidades e Fontes de Financiamento do Estado em 2019-21” que o Estado prevê
uma aquisição líquida de ativos financeiros de 6.985 M€, embora não seja dito nem o
porquê, nem onde será feita essa aquisição, nem que forma reveste (se empréstimos,
participação ou reforço de capital).
Relativamente aos empréstimos concedidos pelo Estado, ao contrário do OE 2020, não
se encontra informação sistematizada sobre o montante e natureza dos empréstimos de
médio e longo prazo (EMLP)17. No ROE 2021 apenas existe informação agregada no
Quadro 5.25 de despesas excecionais, informando que os EMLP serão de 4.911,3 M€ (não
contando com os empréstimos ao Fundo de Resolução Europeu) e que os empréstimos de
curto prazo são de 32,9 M€. Para se entender as empresas beneficiárias desses
empréstimos, é necessário percorrer as mais de duzentas páginas do Mapa
Desenvolvimento das Despesas da Administração Central (05-Ministério das Finanças). Aí se
pode observar a orçamentação de EMLP de 883,7 M€ ao Metro do Porto, ou à CP de
468,59 M€, bem como um empréstimo de curto prazo à Parque Escolar de 22,8 M€.
Se a informação sobre empréstimos a conceder em 2021 às empresas do SEE é esparsa
e escassa, é de realçar informação sobre os Empréstimos concedidos ao setor empresarial
do Estado (posição em 30 de junho de 2020) no quadro 6.3 do ROE (pg. 319).

X.7.4. São explicitadas de forma adequada as justificações para os aumentos
de capital para o SPE?
Continua a não ser feita qualquer referência no ROE a eventuais ou previstos aumentos
de capital a entidades do SPE específicas. Conforme referido acima, o ROE 2021 apenas

17

Na Proposta de Lei do OE 2020 essa informação constava no Mapa de Desenvolvimentos das Despesas do Serviços
Integrados por tipo de entidade beneficiária.
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refere uma verba de 2.245 M€ (no já referido Quadro 5.2.5 ) prevista para despesa em
ativos financeiros, em particular em Ações e Outras participações. Mais nenhuma
informação é dada. Apenas no Mapa Desenvolvimento das Despesas da Administração
Central (05-Ministério das Finanças) se fica a saber que estão previstas dotações de capital
na Infraestruturas de Capital IP de 1.651,3 M€, no Metro de Lisboa de 367,6 M€ e na
EDIA de 53,8 M€. Nenhuma justificação é dada para estes aumentos de capital.

X.7.5. São explicitados de forma consistente e fundamentada os encargos
futuros com o SPE?
Não é apresentada informação relativamente a potenciais encargos para além do ano
orçamental relativos ao SPE, ou mais especificamente ao SEE. A secção 6.3. “Riscos das
Responsabilidades Contingentes e do SEE” fornece informação sobre garantias concedidas
a EPR e EPNR (Quadro 6.2, p. 312) por empresa.

Caso venham a ser acionadas

representarão encargos futuros, sendo que o Ministério das Finanças argumenta que o
risco de incumprimento é pequeno.
É possível pensar-se em diversas áreas em que existe um elevado grau de
previsibilidade de encargos futuros, designadamente no setor dos transportes, pelo que
seria importante uma análise mais fina deste ponto. Como referido, prevê-se para 2021
no Metro de Lisboa um reforço de capital de 367,6 M€ e no do Porto empréstimos de
883,7 M€. Também aqui uma análise mais detalhada do endividamento do setor e suas
perspetivas de evolução seria importante.
Tal como já referido no Relatório do BW do ano passado, “A lacuna mais importante,
porém, é a de qualquer tipo de análise quantitativa das perspetivas do SPE. O capítulo do
SPE não tem valores que possam ser usados como comparativo. Não aparece, pois, qualquer
informação quantitativa de relevo, incluindo o quadro que em anos anteriores reportava a
estimativa para o ano anterior e previsão para o ano orçamental das indemnizações
compensatórias, desagregadas pelas principais empresas públicas. Da mesma forma, não se
apresenta qualquer previsão plurianual”.
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X.8. Informação adequada sobre os projetos de
investimento público, contratos e parcerias
público-privadas
O investimento público é um meio importante para a intervenção pública promover 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. Note-se que, em contabilidade pública,
o investimento é registado no momento do pagamento, o que pode não estar diretamente
associado com a sua execução física ou desenvolvimento (em Contas Nacionais ocorre no
momento do compromisso), não havendo nestas duas óticas o conceito de depreciações.
Por outro lado, as decisões sobre projetos de investimento têm implicações que
ultrapassam o OE presente e prevalecem durante vários exercícios orçamentais, pelo que
neste aspeto seria fulcral um exercício orçamental plurianual e de médio prazo.
É, por isso, 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 benefícios estão desfasados no tempo,
como é o caso dos encargos com as PPP, as responsabilidades futuras com pensões e os
avales e garantias prestados pelo Estado a Instituições de Crédito e outras entidades.
As PPP, que em Portugal se concentram sobretudo nas áreas rodoviária, ferroviária e
de segurança, têm associados compromissos financeiros públicos de muito longo prazo,
com relevante impacto orçamental. De acordo com as regras Europeias, em contabilidade
nacional o investimento feito via PPP (desde que o privado assuma o risco de construção
e, simultaneamente, de disponibilidade ou de procura) não é contabilizado para o défice
e dívida pública, apenas os pagamentos futuros ao concessionário privado serão
registados como despesa. As previsões para a dimensão destes compromissos têm
subjacente 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
autoestradas), etc., constituindo, por isso, um importante risco orçamental.
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X.8.1. Existe informação adequada ex ante sobre os projetos de investimento
público?
O investimento público tem sido baixo nos últimos anos, sendo que desde 2015 não
ultrapassa os 2% do PIB. Em 2016, atingiu o valor mais baixo deste século: 1,5% do PIB.
Tem também sido executado abaixo dos valores previstos no OE. Em 2019, o desvio foi
de 4,9 mil M€ para 4 mil M€, segundo o CFP. O investimento executado saldou-se,
portanto, nos 1,9% do PIB em 2019, uma subida muito ligeira dos 1,85% do PIB
observados em 2018. Em 2020, o OE previa de novo 4,9 mil M€; a execução estimada, de
acordo com o ROE 2021, será igual à orçamentada. O relatório da execução orçamental
de setembro de 2020, na conta consolidada das Administrações Públicas, mostra que o
valor do investimento acumulado foi de 3,2 mil M€ e o das transferências de capital de
927 mil M€, num total de 4,1 mil M€. Em face da fraca importância dada ao investimento
nos últimos anos, aconselha-se a neutralidade e transparência da comunicação
orçamental, e que o ROE evite expressões como “robusto aumento de 869 M€” (p. 38).
O OE 2021 prevê 6 mil M€ de investimento público (Formação Bruta de Capital Fixo),
ou 2,9% do PIB. Esta estimativa em percentagem do PIB deve ser tomada com cautela,
devido ao cenário de grande incerteza macroeconómica que o ano de 2021 encerra.
Acresce que há todo um subcapítulo (2.6) do ROE 2021 sobre o Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR) que “integra diversos investimentos (…) estruturais”, pelo que a
previsão de investimento constante no OE é presumivelmente uma subestimação. O
subcapítulo em questão refere investimento em equipamentos e redes digitais na
administração pública, investimentos públicos na eficiência energética, na capacidade de
produção de energia verde, na gestão de resíduos e na mobilidade sustentável, em saúde
e educação. Tendo em conta que o OE foi entregue na AR no dia 12 de outubro e que o
PRR seria entregue dia 15 às instituições europeias, seria desejável que o ROE já
contivesse mais detalhes sobre os planos de investimento previstos no PRR.
Quanto à informação sobre projetos de investimento específicos, na senda da melhoria
registada desde 2018, o ROE 2021 tem algum detalhe, que passamos a destacar. O
Quadro 2.1 mostra a evolução dos “Investimentos Estruturantes”, ou seja, aqueles cujo
valor seja superior a 0,01% da despesa das Administrações Públicas, e que se encontrem
em contratação ou em execução. No Quadro 2.1, surgem subdivididos em ferrovia,
expansão de redes de metropolitano e aquisição de frota, rodovia, saúde e segurança
social, educação e ensino superior, ambiente e agricultura. Cada uma destas categorias
contém a despesa prevista nos projetos em causa, ou seja: corredores ferroviários
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considerados, metros de Lisboa, Porto e Mondego, diversos hospitais novos ou a reforçar,
pontes e eixos viários, escolas secundárias. Estes investimentos estruturantes totalizam
1,8 mil M€ em 2021, menos de um terço do investimento público previsto no OE, pelo
que falta bastante informação para que se possa ter uma ideia completa do plano do
Governo.
Outro aspeto problemático é o único “investimento estruturante” que não oferece
qualquer detalhe, que é a Lei de Programação Militar, o que limita a nossa capacidade de
análise dos investimentos estruturantes, até porque no total esta rúbrica absorve 2,1 mil
M€, do total de 8 mil M€ previstos no Quadro 2.1 – é a rúbrica com investimentos mais
elevados.
O Quadro 2.1 revela-se difícil de analisar porquanto inclui apenas o investimento
passado, em 2019 e 2020, mas não faz qualquer projeção para lá de 2021. O total de
despesa em investimentos estruturantes é de 364 M€, 709 M€ e 1.763 M€ em 2019, 2020
e 2021, respetivamente, um total de 2.836 M€. Este valor representa 36% do total de
7.962 M€ previstos em investimentos estruturantes segundo consta no Quadro. Não
consta qualquer calendarização da despesa dos restantes 64%, nem no total, nem no que
diz respeito aos investimentos específicos. Ficamos, assim, impossibilitados de ter uma
visão acerca dos projetos de maior monta, como os novos hospitais. Por exemplo, o novo
Hospital Lisboa Oriental deverá custar 470 M€, dos quais escassos 10 M€ estão previstos
em 2021, e não temos informação sobre a calendarização da restante despesa.

X.8.2. Existe informação adequada sobre o impacto orçamental futuro de
projetos de investimento público já contratualizados ou a
contratualizar?
Como explicado no ponto X.8.1, não existe qualquer informação sobre o impacto
orçamental futuro dos projetos de investimento público. A única exceção é o Gráfico 2.3,
sobre investimentos estruturantes em transportes públicos, que contém uma barra para o
ano 2022, sem que o valor a que diz respeito seja mencionado no próprio gráfico, em
qualquer parte do texto ou numa tabela. Esta falta de perspetiva plurianual é tão mais
problemática quando, do total previsto em investimentos estruturantes, a execução entre
2019 e 2021 representa pouco mais de um terço.
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X.8.3. Existe informação adequada sobre os contratos de parceria públicoprivada e o seu impacto orçamental plurianual?
A informação sobre parcerias público-privadas está contida nas partes 4.4 e 6.3.2 do
ROE, bem como no Quadro 4.22. O subcapítulo 4.4 descreve os princípios gerais que
orientam a política de PPP do Governo e contém uma previsão na ótica da contabilidade
pública, constantes no Quadro 4.22. O subcapítulo 6.3.2 diz respeito aos riscos
orçamentais.
A tabela infra agrega os valores do Quadro 4.22 para intervalos quinquenais,
calculados com a soma simples, sem aplicação de taxa de desconto.
Tabela 29. Previsão dos encargos plurianuais quinquenais com as PPP (em M€)
Rodoviário

Ferroviário

Saúde

Aeroportuário

Encargos

Receitas

Encargos

Encargos

Receitas

2021-25

6.609

2.201

239

461

27

2026-30

3.835

2.709

40

191

84

2031-35

1.620

1.280

16

168

147

2035-40

455

536

0

118

219

Fonte: ROE 2021 e cálculos IPP (soma de valores anuais do quinquénio sem considerar desconto)

Na parte respeitante à previsão de despesa, o capítulo centra-se em 34 contratos PPP,
o que não abrange as quatro concessões do setor portuário. O Quadro 4.22 inclui a
previsão de encargos brutos e receitas, por setor (rodoviário, ferroviário, saúde e
aeroportos) até 2062. Prevê-se que as PPP existentes passem a gerar receita líquida a
partir de 2035, inclusive. No entanto, tendo em conta os desvios documentados no BW
2019 entre os encargos com PPP previstos e executados entre 2015 e 2020, este horizonte
temporal deve ser tomado com cautela.
Os riscos orçamentais identificados surgem dispersos entre os capítulos 4 e 6. O
subcapítulo 4.4 fala de dois litígios relativos a concessões rodoviárias, entretanto
resolvidos, e cuja despesa se encontra quantificada no Quadro 4.22.
O subcapítulo 6.3.2 é mais abrangente, focando todas as potenciais fontes de litígio.
Toda a informação sobre riscos de execução aparece no corpo do ROE. Era importante
resumir toda esta informação numa tabela com uma calendarização, estádio do litígio e
cenário mais provável de desfecho e despesa, pelo menos para os litígios mais
importantes. Com efeito, as contingências elevam-se a 638 M€, dos quais 488 M€ dizem
respeito à concessão do Algarve Litoral e 110 M€ à do Baixo Tejo que, em conjunto,
representam 94% do total.
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Relativamente aos litígios no setor da saúde, estes surgem listados, mas não aparece
no texto o total, que tem de ser calculado buscando valores esparsos nos diferentes
parágrafos. Reforçamos, portanto, a importância de apresentar estes valores de forma
uniformizada e sistematizada num quadro. Parece-nos, finalmente, que o parágrafo sobre
o setor aeroportuário desvaloriza os litígios possíveis devidos à pandemia, preferindo
focar no “recebimento, a partir de 2023, de uma percentagem, contratualmente definida” –
que no momento atual parece em risco.
A informação sobre o impacto orçamental das PPP continua a sofrer de algumas
limitações.
•

Não há informação sobre “as expectativas de resultados de processos negociais em
curso”, que de resto não se refletem nos valores apresentados.

•

Para averiguar da razoabilidade das estimativas apresentadas, é importante ter
mais detalhe acerca de cada uma das parcelas das receitas e custos (ou, pelo
menos, das mais importantes). Por exemplo, no caso das PPP rodoviárias, sabemos
que os encargos têm origem em pagamentos por disponibilidade de vias,
pagamentos por serviço dependentes do nível de tráfego, gastos associados ao
serviço de portagens, etc. e temos igualmente a lista de itens que constituem as
receitas. Mas os únicos valores apresentados são o total de encargos brutos e de
receitas, sem detalhe das parcelas. O exemplo acima dos pagamentos dependentes
do tráfego ilustra a vantagem de conhecer as hipóteses subjacentes a cada parcela
– neste caso, era útil que o ROE explicitasse o tráfego esperado, bem como desvios
entre o tráfego estimado e o observado em anos anteriores. Esta análise mais
desagregada permitiria formular cenários para os encargos futuros baseados em
desvios esperados tendo em conta os desvios históricos nesta variável. Na forma
demasiado agregada como são apresentados, os valores dos encargos são,
portanto, pouco escrutináveis.

•

São referidos encargos adicionais devidos ao baixo tráfego no Metro do Sul do
Tejo, que mais uma vez não são quantificados, nem é feita qualquer cenarização
quanto à expectativa de desvios futuros, embora se refira que a evolução estimada
da procura, não concretizada, seja tida em conta nos cálculos.

•

Da mesma forma, era importante apresentar uma análise das diferenças entres os
valores orçamentados e executados desde pelo menos 2016, permitindo assim
aferir o risco de execução do cenário de despesa e receita apresentado. A este
propósito, sublinhe-se que os valores previstos (de 2020 em diante) no ROE 2020
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configuram encargos superiores aos previstos no ROE 2021, sem que possamos
compreender as razões destas diferenças.
•

Um aspeto fundamental são os desvios referidos – mas não quantificados – devidos
à pandemia. O caso do tráfego rodoviário é de novo paradigmático para ilustrar
este impacto. Como estes desvios não são estruturais, para poder separar o
impacto destes de outros mais sistemáticos, teria sido interessante que o impacto
da covid-19 fosse calculado e apresentado como uma parcela na análise de desvios
referida no ponto acima. Acresce que em 6.3.2 a pandemia é listada com uma das
possíveis razões de litigância dos parceiros privados – que viram as suas
expectativas de receita diminuídas pela crise – o que mais uma vez aconselharia
este exercício. A lei que suspende os direitos das concessionárias a eventuais
compensações cobre apenas o período entre 3 de abril e 2 de maio, mas o choque
no tráfego prolonga-se por um período mais alargado.

X.8.4. Apresenta alguma previsão de responsabilidades futuras no âmbito das
pensões?
Nos elementos informativos do ROE consta o “Relatório sobre a sustentabilidade
financeira da segurança social” com um elevado nível de detalhe acerca de projeções
demográficas e macroeconómicas. O cenário demográfico é baseado no Ageing Report da
Comissão Europeia, desenvolvido pelo Ageing Working Group (AWG). O relatório
compara os cenários AWG 2021 com o AWG 2018 utilizado para o relatório anexo ao OE
2020. Este novo cenário, quando comparado com o AWG 2018, projeta um
envelhecimento mais contido, atrasando a evolução do rácio de dependência. No final da
década de 50, haverá cerca de 1,5 pessoas em idade ativa por cada idoso, ou seja, metade
do valor correspondente em 2019.
As projeções apontam para o esgotamento do Fundo de Estabilização Financeira da
Segurança Social na segunda metade da década de 40. O saldo do sistema previdencial
deverá tornar-se negativo a partir do final da presente década

X.8.5. Existe informação adequada sobre os avales e garantias prestados pelo
Estado?
A parte 6.3.1 diz respeito às Garantias e Contragarantias do Estado. Menciona o
término da “Garantia de Carteira” às instituições de crédito em junho de 2020, mas
continua a não falar do Mecanismo de Capitalização Contingente do Novo Banco.
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Contabiliza um total de 11 mil M€ de garantias a outras entidades, constantes no Quadro
6.2. Os maiores beneficiários são as Infraestruturas de Portugal e o Metropolitano de
Lisboa, bem como a Região Autónoma da Madeira. Persiste, tal como no ROE 2020, uma
quantia considerável dedicada a “outros” beneficiários não especificados. Os 1,2 mil M€
correspondem a 11% do total das garantias, mas aparecem erradamente quantificados
como 0,0% no Quadro. Persiste igualmente o problema da omissão das garantias
concedidas pelos restantes subsetores das AP.
Outro problema – também identificado no ano passado – são afirmações como a de
que o OE 2021 “prevê a concessão de apoios do Estado, através da DGTF, quer sob a forma
de empréstimos quer de dotações de capital, que permitirão às empresas públicas deficitárias
que beneficiam de garantias do Estado assegurar o pagamento do respetivo serviço da dívida
junto da banca, mitigando desta forma o risco de incumprimento”. Ou seja, de qualquer
forma esta dívida é paga pelo Estado, pelo que a formulação do texto sugere a mitigação
do risco quando na verdade a probabilidade de estas dívidas serem pagas pelo Estado é
praticamente igual a um.
Finalmente, sublinhamos que há uma falha grave neste OE de 2021 que é a falta de
informação relativa à TAP. Em julho de 2020, o Governo chegou a acordo com os
acionistas privados e aumentou a sua participação acionista na TAP de 50% para 72,5%.
Este acordo envolvia um empréstimo de 1,2 mil M€, para além do pagamento imediato
de 55 M€. Logo em julho, o Governo afirmou a necessidade de desenhar um plano de
reestruturação da empresa. Tendo em conta, também, as dificuldades em que o setor
aéreo se deverá encontrar no futuro próximo, devido à crise pandémica e às restrições de
circulação (não só impostas pelos governos dos vários países como aos comportamentos
individuais de proteção sanitária), existe uma probabilidade elevada de o Governo ser
chamado a fazer mais empréstimos ou injeções de capital na TAP. A única menção a esta
contingência no ROE é na Caixa 3 (no subcapítulo 2.3 dedicado a “Medidas de Apoio às
Empresas e de Estímulo ao Investimento”), em que se justifica de forma sumária a inclusão
de 500 M€ a título de “valor previsto para garantia”, sem grande detalhe relativamente à
cenarização e ligação ao plano de restruturação, que não é mencionado. Esta garantia
volta a ser sumariamente referida nas páginas 61 e 67, sem mais informação relevante.
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X.9. Solidariedade entre os diferentes níveis da
administração
e
subsetores
da
Administração Central
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); e um sistema de transferências diferenciadas por razões
de eficiência ou equidade. Nos anos mais recentes, este enquadramento tem vindo a ser
mais sublinhado, no quadro do aprofundamento do processo de descentralização em
curso nas AP.
A peculiaridade do sistema português reside na atribuição da totalidade (e não
partilha) da coleta de impostos cobrados nas regiões autónomas às próprias regiões, com
as transferências adicionais para a RAM e RAA ao abrigo das Leis de Finanças Regionais
(LFR) e Lei de Finanças Locais (LFL), e do pagamento de certas despesas regionais (e.g.
Universidades, forças de segurança, etc.).
A LEO prevê obrigações de solidariedade recíproca entre os vários níveis das
Administrações Públicas e permite que, por motivos de compromissos internacionais
conjunturais, o Governo possa fazer transferências inferiores às previstas por Lei. No
entanto, dado o aprofundamento do modelo de descentralização e recentes alterações
legislativas quanto à LFL, essas transferências tenderão a ser previsivelmente
intensificadas.
Durante os últimos anos tem havido um reforço do controlo da execução orçamental,
quer através da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (sobretudo com
incidência no SNS, no âmbito do Programa da Saúde, com mais medidas específicas em
2020), em vigor desde 2012, quer devido a programas especiais dirigidos à RAM ou a
municípios endividados.

X.9.1. Existe solidariedade entre níveis de contenção de despesa dos vários
subsetores (excluindo a Segurança Social)?
Dentro da Administração Central (AC), decorrente da nova LEO, não existe informação
discriminada entre os anteriormente distinguidos subsetores Estado e Fundos e Serviços
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Autónomos, pelo que a comparação vem sendo feita entre os subsetores AC e ARL, o que
tem representado uma perda de acesso a informação estrutural relevante, diminuindo a
sensibilidade da análise decomposta relativamente a fluxos intersetoriais para unidades
descentralizadas administrativamente.
A disponibilização das Contas das AP na ótica da contabilidade pública, publicadas nos
Anexos do ROE, utilizando os valores orçamentados para o ano do orçamento em análise
e as estimativas dos valores do ano anterior, permite o cálculo da despesa efetiva
consolidada por subsetor, corrente e de capital (isto é, excluindo as transferências para
outros subsetores), o que permite obter os dados necessários para aferir o contributo
estrutural de cada subsetor para a contenção de despesa. Essa informação permite obter
indicadores sobre a evolução da estrutura da despesa efetiva de cada subsetor na despesa
total das AP e, também, medir o contributo percentual de cada um dos subsetores para a
variação da despesa das AP.
Tabela 30. Despesa consolidada, corrente e de capital, em contabilidade pública (em M€)

Despesa efetiva consolidada 2020
% total da despesa consolidada das AP
Despesa efetiva consolidada 2021
(% total da despesa consolidada das AP)
Variação % (2021-2020)
Contributo para o aumento da despesa (%)

Administração
Central

Administração
Regional e Local

Segurança
Social

Administrações
Públicas

56.380

11.520

29.226

96.586

58,05%

11,86%

30,09%

100,0%

61.727

12.280

28.967

102.597

59,94%

11,93%

28,13%

100,0%

9,5%

6,6%

-0,9%

6,1%

91,43%

13,00%

-4,43%

100,00%

Fonte: ROE 2021 e cálculos IPP

A despesa efetiva total das AP aumenta entre 2019 e 2020, mantendo a linha de
tendência dos últimos anos. A evolução da despesa consolidada das AP conta este ano
com um efeito notório de amortecimento pelo lado da despesa da SS, que vê atenuada a
pressão sobre a despesa em 2021, face a 2020, com a redução prevista do esforço
relacionado com a crise do COVID-19 (reduções nas despesas com os apoios e subsídios
especiais atribuídos extraordinariamente em 2020 como medidas de resposta social
emergente). À parte desse aspeto, observa-se uma certa estabilidade na estrutura da
despesa consolidada subsetorial face aos últimos anos. No entanto, agrava-se a
dissonância do contributo dos vários subsetores das AP para o aumento da despesa face
à sua expressão estrutural na despesa: verifica-se que a AC reforça a pressão relativa no
aumento da despesa (em relação à sua importância na mesma), quando comparada com
a ARL e, mais ainda, este ano, em relação à SS – que regista um contributo de sinal
contrário (redução) para a variação da despesa em 2021. O contributo para a
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consolidação, em termos relativos, vem, pois, significativamente mais da SS, num
contexto de despesa efetiva total com um crescimento semelhante ao de 2020 – em termos
consolidados, cerca de 6 mil M€.
Ao contrário de anos anteriores, regista-se melhoria na descrição detalhada
relativamente aos pagamentos em atraso na AC (essencialmente no que se refere a
regularização de dívidas a fornecedores), bem como uma sua efetiva recuperação. No
âmbito dos programas especiais de ajuda financeira no domínio da ARL, renova-se a
observação sobre a persistência da ausência de informação detalhada relativamente ao
efeito do pagamento de dívidas de anos anteriores, nos quadros respeitantes às receitas e
despesas da AL. No caso da AR, mantém-se a tendência para a diminuição significativa
do montante de juros relacionados com o efeito de amortização de dívida levados a cabo
pela RAM, no âmbito dos Acordos de Regularização de Dívida de 2019.
Em comparação com o que chegou a verificar-se em anos anteriores, o ROE 2021 não
contém uma secção dedicada aos riscos orçamentais relacionados com a ARL, onde era
aprofundada a informação sobre o processo de regularização de dívida por parte dos
municípios, a avaliação do gap entre o número de pedidos de financiamento pendentes e
o volume de financiamento efetivamente atribuído e executado (designadamente no
quadro do FAM), e a avaliação sobre o acesso dos municípios a fundos europeus. Numa
fase em que se procura o aprofundamento do processo de descentralização política, a
ausência desta informação reflete um empobrecimento nos meios de monitorização da
avaliação associada à implementação de iniciativas legislativas recentes com o objetivo
de promover o controlo da dívida nas Regiões e nos Municípios.

X.9.2. Existe 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 –
condicionado pelo quadro legal – com a fundamentação das transferências desfasada de
dois anos no que se refere quer à AL (pela LFL) quer à AR (pela LFRA).
Assim, ao abrigo da LFL, nomeadamente através do Fundo de Equilíbrio Financeiro
(FEF), as transferências para os municípios no ano orçamental t são uma percentagem da
média aritmética da soma do valor cobrado de IRS, IRC e IVA coletados no ano t-2, no
continente. É de referir que, desde 2019, a AL conta com uma transferência autónoma de
uma parte do IVA (alteração introduzida na LFL, através da Lei nº 51/2018, de 16 de
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agosto). Face a um ligeiro acréscimo da coleta conjunta nos últimos anos, isso tem
implicado um acréscimo das transferências teóricas a realizar no âmbito da LFL, o qual
tem originado, por sua vez, um aumento das transferências efetivamente verificadas.
No caso dos municípios, para 2021 prevê-se um aumento percentual das transferências
efetivas (8,1%), acima do crescimento económico real estimado para o período
orçamental (5,4%), o que pressupõe um desvio em alta das transferências à conjuntura
macroeconómica em maior convergência com o cumprimento da LFL.
Tabela 31. Transferências para os municípios (em M€)

(1)

Ano t

Ano t-2

Coleta IVA, IRS e
IRC (Ano t-2)

Transferências
teóricas1 [a]

Transferências
efetivas2 [b]

Grau de cobertura
[b]/[a]

Variação
% [b]

2014

2012

26.151

1.700

1.701

100,1%

-2,9%

2015

2013

28.492

1.852

1.727

93,3%

1,5%

2016

2014

31.266

2.032

1.749

86,1%

1,3%

2017

2015

32.822

2.133

1.840

86,3%

5,2%

2018

2016

32.568

2.117

1.844

87,1%

0,2%

2019

2017

33.983

2.209

1.990

90,1%

7,9%

2020

2018

35.915

2.335

2.152

92,2%

8,1%

2021

2019

37.351

2.428

2.329

95,9%

8,2%

De acordo com a fórmula constante na Lei 73/2013, a qual prevê a aplicação de uma taxa de 19,50% sobre a média
aritmética da soma dos impostos IVA, IRS e IRS de t-2 no continente.

(2)

Note-se que aqui estão apenas a ser consideradas as transferências no âmbito do FEF – as estipuladas ao abrigo da LFL
e as que efetivamente, por hipótese, detêm um poder elevado na flexibilidade das transferências relativamente à
conjuntura macroeconómica. Não obstante, refira-se que a não inclusão das transferências associadas ao Fundo Social
Municipal e IRS não alteram as conclusões obtidas, dado o seu reduzido peso.

Nota: os valores ao abrigo da Lei 73/2013 são brutos. Não se retiraram os valores ao abrigo do artigo 69º.
Fonte: CGE 2012-19 e ROE 2021 e cálculos próprios IPP

No âmbito da LFRA, segundo o seu Artigo 48.º: “o montante anual de verbas a inscrever
no Orçamento do Estado para o ano t é igual às verbas inscritas no Orçamento do Estado
para o ano t-1, atualizadas de acordo com [uma] taxa de atualização (…)”. As
transferências estão, assim, indexadas a valores do ano t-2, dado a referida taxa de
atualização ser “igual à taxa de variação, no ano t-2, da despesa corrente do Estado,
excluindo a transferência do Estado para a segurança social e a contribuição do Estado para
a Caixa Geral de Aposentações, de acordo com a Conta Geral do Estado”, com a salvaguarda
de que a taxa de variação da despesa não pode exceder a taxa de variação do PIB a preços
de mercado no ano t-2.
De acordo com o especificado, e tendo em conta que a taxa de crescimento do PIB a
preços de mercado em 2019 (t-2) se fixou em 2,5%, resulta que o valor teórico a fixar das
transferências (LFRA) para as Regiões em 2021 não deveria exceder 535 M€. O valor
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inscrito no ROE 2021 é de 534 M€, o que representa praticamente uma coincidência com
o valor teórico de referência.
Tabela 32. Transferências para as Regiões da Madeira e Açores (em M€)
Ano t

Transferências (no
âmbito da LFR)

Transferências
totais [a]

Variação % [a]

2014

424

426

-

2015

467

467

9,6%

2016

496

496

6,2%

2017

492

500

0,8%

2018

508

514

2,8%

2019

533

548

6,6%

2020

522

561

2,4%

2021

534

589

5,0%

Fonte: CGE 2012-19 e ROE 2021

X.9.3. A transferência de competências entre subsetores é acompanhada pela
transferência dos recursos adequados?
Continua a ser patente o cuidado em sublinhar o reforço do processo de
descentralização em curso, marcado de forma especial com a publicação, na legislatura
anterior, da Lei-Quadro da descentralização (Lei nº 51/2018 de 16 de agosto). O
Programa Orçamental Governação, no âmbito das suas diferentes dimensões e prioridades,
confere explicitamente visibilidade ao eixo da descentralização: “O papel do Estado, em
especial da gestão de proximidade nos territórios e da administração local, torna-se
especialmente evidente em contextos de crise, como o que se registou em 2020. A
descentralização, essencial para aumentar a competitividade e a coesão do território
nacional, aprofunda a governação de proximidade e permite dar respostas eficientes e
adequadas às desigualdades e desafios demográficos que o país enfrenta”.
A transferência de competências da administração direta e indireta do Estado para as
autarquias locais é continuada através do processo de descentralização iniciado na
anterior legislatura, com o objetivo de aproximar a gestão dos serviços públicos dos
cidadãos (aspeto que é enfatizado em secção autónoma dos programas orçamentais Valorização do interior e descentralização de serviços públicos).
No entanto, esta intenção deve ser acompanhada da transferência de meios financeiros
da AC para as AL, por forma a que possam desempenhar as suas novas funções e sustentar
a respetiva despesa pública. De notar que, na versão do ROE analisada, ainda que
assumindo-se uma disposição incremental, estavam ainda indefinidos alguns valores para
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o anunciado reforço de meios financeiros para este processo, aspeto que deveria ter sido
mais atempadamente revisto, mesmo num draft de um documento – (“prevê-se para 2021
a transferência de um valor superior a X milhões de euros (?) para financiar as
competências…”).
De notar, porém, que o enquadramento financeiro para este novo esforço passou a
contar com novas e diversificadas fontes de financiamento: parte da receita do IVA nos
setores da restauração, alojamento, comunicações, eletricidade, gás e água, melhor
cobertura gradual dos montantes transferidos face ao que é estabelecido pela LFL e
melhor indexação de receita com origem no encaixe de impostos do Estado (IRS, IVA,
IRC) que se repercutem, com a flexibilidade e desfasamento referidos, no montante de
transferências para os municípios.
Regista-se uma continuidade no padrão de definição de prioridades em termos dos
setores privilegiados no processo de descentralização e meios de financiamento
necessários, recaindo sobretudo nas áreas da educação, saúde, ação social, cultura,
modernização administrativa, transportes e ambiente, encontrando-se já a maior parte
dos diplomas setoriais publicados.
Recorda-se que, para uma avaliação dinâmica da efetividade material do processo de
descentralização, há que dar atenção e monitorizar o indicador “participação e gestão de
receitas públicas pelas autarquias locais” comparando com a média europeia, denotandose presentemente uma tendência de convergência para os valores europeus. Seria
importante, em futuros orçamentos, apresentar dados concretos que mostrem esta
tendência, pois esse é um aspeto determinante da autonomia das autarquias para a
integração de novas competências descentralizadas, exigindo-se uma adequada avaliação
dos recursos para lhes fazer face.
O reforço da estratégia de descentralização como eixo político deve continuar a dar
uma atenção especial ao papel das freguesias, embora a informação a esse nível pudesse
ser mais explícita nas secções dedicadas à ARL no ROE, num esforço de desagregação.
Esta preocupação é concomitante com o objetivo de desenvolvimento do interior, de
promoção da coesão territorial e de melhoria da gestão pública. O processo de
descentralização tem também como dimensão a transferência de algumas competências
dos municípios para as freguesias.
Na vertente do financiamento, e no âmbito das recentes alterações à LFL, o OE 2021
consagra uma verba destinada à “descentralização” no valor de 357,5 M€ (ver Quadro
A.10 na pg. 347 do ROE), o que representa um reforço de 21% relativamente ao valor
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orçamentado em 2020. Este valor representa uma base de financiamento necessária ao
exercício eficaz das novas competências por parte das autarquias locais, garantindo a base
material para a estabilidade do financiamento para a execução incremental das novas
atribuições descentralizadas. Nos quadros principais esta receita aparece diluída em
“outra receita” para as autarquias locais.
Como já referido em relatórios anteriores, a bem da transparência orçamental, deveria
haver um maior esforço no sentido de assegurar os elementos de quantificação específica
dos fluxos e indicadores orçamentais que permitam caracterizar mais objetivamente a
correspondência entre o acréscimo de recursos financeiros dos municípios e o acréscimo
de competências transferidas da AC para a AL.

X.9.4. É explicitada informação sobre a "carga fiscal" ao nível autárquico, quer
direta (só impostos locais), quer indireta (de transferências do OE)?
É fornecida informação sobre a receita fiscal municipal direta prevista para 2021
(2.987 M€), registando-se uma queda acentuada face a anos anteriores, devido aos
efeitos da crise do COVID-19, discriminando a parte referente a IMI (1.526 M€) e a IMT
(820 M€), que são, tradicionalmente, as principais componentes da receita fiscal da AL.
É possível calcular residualmente a receita referente a outros impostos próprios locais
com uma expressão mais marginal na receita (cerca de 20%, no conjunto). É ainda
explicitado o montante de transferência do OE por via da LFL (3.262 M€), bem como as
transferências provenientes da União Europeia (508 M€) para as autarquias.
Relativamente à informação disponibilizada, destaca-se negativamente apenas o facto de
continuar a não constar informação sobre o peso relativo que estas receitas e despesas da
AL representam no PIB.
Numa informação mais desagregada sobre as rubricas ligadas às transferências do OE
para a AL ao abrigo da LFL, são explicitados, para o período 2020-2021, os valores afetos
ao FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro), ao FSM (Fundo Social Municipal), participação
no IRS (só autarquias do continente) e FFF (Fundo de Financiamento das Freguesias) e,
pelo segundo ano de vigência, a nova fonte de receita autárquica resultante da
participação dos municípios na receita do IVA (57 M€), na sequência de da nova
disposição da lei-quadro da descentralização (Lei nº 51/2018 de 16 de agosto).
Continua a não haver ainda informação específica sobre os fluxos associados ao recémcriado FFD – Fundo de Financiamento da Descentralização (entrou em vigor no início de
2019), que deveria merecer uma autonomização na desagregação das transferências, a
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par com os fluxos fundamentados pela LFL. Pela sua própria natureza, o FFD deveria ter
uma discriminação do financiamento em termos setoriais e territoriais (pelas diversas
áreas cujas competências são descentralizadas da AC para as AL), em consonância com a
estrutura setorial em que assenta a própria Lei-quadro que define a transferência de
competências.

X.9.5. É explicitada informação sobre a “carga fiscal” ao nível da
administração regional, quer direta (só impostos regionais), quer
indireta (de transferências do OE)?
É apresentada informação sobre “Receita Fiscal e de Contribuições” (1.609 M€),
embora, como reiteradamente tem acontecido em anos anteriores, não se discrimine por
tipo de imposto, nem se desagregue por regiões (RAM/RAA). É ainda apresentada
informação sobre Transferências das AP (534 M€) e da União Europeia (222 M€) para as
Regiões.
O texto explicativo fornece mais alguma informação quantitativa, explicitando razões
mais específicas para a redução de certas rubricas de despesa; em destaque: a redução
em juros e outros encargos decorrente da implementação de acordos de renegociação de
dívida por parte da RAM, em curso desde 2019, no quadro dos Acordos de Regularização
de Dívida.
Finalmente, são apresentados os valores discriminados das transferências do OE ao
abrigo da LFRA, bem como outras transferências residuais, com os valores desagregados
para ambas as regiões autónomas, representando um aumento global de 12 milhões de
euros face ao ano anterior. Justificava-se, porém, em ambos os quadros sobre a atividade
financeira regional (i- receita e despesa efetiva global e ii- decomposição das
transferências da AC para a AR) uma desagregação por regiões, RAM e RAA semelhante,
para além dos valores agregados. Haveria aqui espaço para melhorar, de forma muito
simples, a coerência da organização da informação, permitindo uma leitura mais lógica
entre estes dois quadros relativos às finanças das Regiões, melhorando a transparência
orçamental.
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X.10. Incorporação de melhorias no processo
orçamental
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 sustentabilidade das finanças
públicas. Por outro, para se atingir níveis superiores de transparência orçamental,
aumentando a capacidade de escrutínio político e da sociedade civil.

X.10.1. O OE apresenta melhorias do processo orçamental?
Face ao ROE 2020, não se vislumbram significativas medidas de melhoria ao nível da
informação respeitante ao processo orçamental, se excecionarmos a nota introdutória
(que esclarece os documentos complementares que o governo apresenta ou pensa
apresentar online) e a identificação clara de quais as entidades no Ministério das Finanças
responsáveis pelas diferentes secções do ROE (o que permite identificar as instituições
responsáveis por secções que possam ter de ser melhoradas).
Seria interessante considerar a existência de uma secção no ROE 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 mais recente LEO, que estabelece os fundamentos e obrigações do Governo
para a implementação de uma significativa reforma do processo orçamental, que conduza
à introdução de um verdadeiro modelo de orçamentação por programas e de uma lógica
de médio prazo. Esta secção do OE poderia ficar a cargo da Unidade de Implementação
da LEO.
Inicialmente as normas referentes ao processo de orçamentação plurianual deveriam
entrar efetivamente em vigor no OE 2019. No entanto, dada a sua dificuldade de
implementação, foi promulgada uma segunda alteração à LEO e, mais recentemente, uma
terceira alteração, recalendarizando a produção integral de efeitos para o OE 2023. Dados
os sucessivos adiamentos, era importante que o atual ROE elucidasse sobre o estado de
implementação da LEO, sobre o que já foi feito, as principais exigências ainda a enfrentar,
e a evolução prevista.
Outra das alterações positivas previstas na nova LEO é a revisão do papel das Grandes
Opções do Plano (GOP), que se considera atualmente anacrónico e pouco relevante, visto
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terem uma curta ligação à estratégia orçamental. A estratégia acaba por ser definida mais
no âmbito dos Programas de Estabilidade, dentro dos quais são aprovados também os
Quadros Plurianuais de Programação Orçamental. No quadro atual (pré-implementação
da nova LEO) as GOP apenas servem para a descrição de objetivos de política genéricos,
não havendo nenhuma obrigatoriedade de os conectar à política orçamental e às suas
restrições. No ROE 2021 as GOP são apenas referenciadas, muito genericamente, no
programa de Representação Externa.
A Proposta de Lei das GOP deveria ser um documento estratégico de médio prazo,
apresentado ao Conselho Económico e Social (CES), que posteriormente emite um
Parecer que acompanha a apresentação das GOP na Assembleia da República. A Proposta
de GOP para o período 2021-2023 apresentada pelo Governo foi aprovada pelo CES a 06
de outubro. No Parecer constata-se que o CES considera que estas GOP “mostram-se, no
seu conteúdo, desajustadas do diagnóstico feito no próprio documento relativamente ao
impacto da grave situação sanitária e claramente insuficientes para responder à maior crise
económica de que há memória e fornecer as bases necessárias à conceção da estratégia de
recuperação” (CES, 2020: 22), fazendo meros ajustamentos relativamente à anterior
proposta. Refere ainda que “vê com enorme preocupação uma certa ausência da Segurança
Social no documento”, e destaca uma vez mais que “a ausência do “Contexto e Cenário
Macroeconómico” não é de todo justificável”.

X.10.2. A entidade responsável pela elaboração do OE, no Ministério das
Finanças, está bem apetrechada de recursos humanos?
A tabela seguinte dá-nos informação sobre a evolução do número de efetivos e do
mapa de pessoal da Direção Geral do Orçamento (DGO), tendo em conta os últimos dados
disponíveis – que já respeitam a 2018 e 2019, respetivamente. Salvo raras exceções, o
número global de efetivos da DGO tem vindo gradualmente a decrescer desde 1997,
tendo-se assistido a uma redução na ordem dos 40% na última década disponível (em
que há dados disponíveis).
Tabela 33. Número de efetivos da Direção Geral do Orçamento, 2009-2019
[1] N.º efetivos

2009

2016

2017

2018

2019

230

181

173

164

n.d.

(1)

[2] Mapa de pessoal

(2)

[1]/[2] Grau de cobertura
(1)
(2)

n.d.

265

210

211

235

n.d.

68%

82%

78%

n.d.

Informação constante no Balanço Social.
Corresponde ao número de efetivos considerados necessários ao (bom) desenvolvimento dos serviços e atividades.

Fonte: DGO (2018) e Mapas de Pessoal
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Não estando ainda disponíveis os dados para 2020 (nem sequer para 2019, quanto ao
número de efetivos), não se pode inferir quanto a uma potencial melhoria ou não no grau
de cobertura, não sendo, assim, possível avaliar a evolução da necessidade de recurso a
pessoal contratado externamente (não-efetivo). No entanto, não sendo expectável
variações muito significativas, o grau de cobertura deverá certamente continuar inferior
a 90%.
Não se conhecendo nenhuma justificação técnica para a gradual redução do número
de efetivos a que temos assistido, parece claro que tal pode ter impacto na capacidade da
DGO em responder às necessidades que envolvem a elaboração do OE, o que foi
particularmente evidente quando, em 2013 e 2014, se registaram pré-avisos de greve por
parte dos funcionários desta entidade. Para além do número de efetivos, era também
interessante dispor de informação sobre a estabilidade laboral nesta entidade, pois uma
elevada rotatividade de pessoal também poderá influenciar a capacidade de desenvolver
um bom funcionamento dos serviços e atividades. Há ainda a questão da capacitação e
formação destes recursos humanos (por exemplo, e como já aqui referido, os Quadros 5.1
e 5.10, da responsabilidade da DGO, poderiam ser muito relevantes para a análise das
prioridades setoriais do governo; no entanto, na sua forma atual não fornecem
informação útil por desconhecermos a despesa efetiva consolidada de cada programa
orçamental). O desenvolvimento técnico de alguns dos quadros apresentados poderia
significar uma melhoria substancial na qualidade de informação fornecida pelo mesmo.

X.10.3. Os efeitos da alteração, neste OE, do perímetro das Administrações
Públicas quer sobre a receita, quer sobre a despesa, são explícitos?
A informação sobre a alteração do perímetro das AP consta nos Quadros A5, A6 e A7,
do (pp. 331 e 332 do ROE) que apresentam listas de entidades que entram e saem do
perímetro.
Em linha com o sucedido nos últimos OE (e contrariamente ao ocorrido em 2015), o
número de novas EPR é pouco significativo, pelo que a informação do impacto dessas
alterações nas contas públicas é menos relevante. Ainda assim, em benefício da
transparência e comparabilidade, dever-se-ia continuar a apresentar os valores em
contabilidade pública da despesa da AC com as Novas EPR, o universo comparável e o
universo completo, como já referimos.
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X.10.4. O OE baseia-se em dados fiáveis da execução orçamental dos três
subsetores no período (tm-9) a (tm-3) meses e numa estimativa
razoável do saldo orçamental global em t-1 (ano anterior ao do OE)?
Os dados da execução orçamental são divulgados mensalmente pela DGO e são hoje
uma fonte de informação fidedigna e atualizada, que permitem que o OE seja elaborado
sobre uma base sólida relativamente aos dados dos anos anteriores. Naturalmente, há
sempre a dificuldade da previsão da execução orçamental relativamente ao ano anterior
ao do OE, em virtude de o OE ser elaborado ainda durante o ano orçamental anterior (em
tm-3) e não já após o fim do ano. Este ano, a tarefa de previsão reveste-se de uma
dificuldade acrescida, dado o contexto atual de pandemia e incerteza, que terá fortes
impactos económicos e sociais inesperados.
Não obstante, a estimativa do Ministério das Finanças para o saldo orçamental global
do ano anterior ao do OE (ano 2020, portanto) é de -7,3% do PIB, a qual aparenta ser
razoável com a informação disponível na altura, mas algo conservadora, dadas as
previsões das instituições internacionais e nacionais mais recentes.
Tabela 34. Previsões para o saldo orçamental de 2020 (em % do PIB)

Saldo orçamental

CFP
(set 2020)

MF
(out 2020)

OCDE
(jun 2020)

FMI
(out 2020)

ISEG
(out 2020)

-7,2%

-7,3%

-7,9%

-8,4%

-8,5%

Fonte: CFP (2020), FMI (out 2020), e ISEG (Nota de Conjuntura Outubro – ponto médio do intervalo)

X.10.5. As condições para apreciação, deliberação e debate do OE na AR são
satisfatórias (incluindo apoio da UTAO)?
Portugal mantém, quando comparado com vários países europeus, um período
relativamente curto de apreciação do OE na Assembleia da República. Em particular as
discussões em comissões parlamentares com a presença dos ministros setoriais são
claramente insuficientes. A nova LEO previa uma antecipação da data de entrega do OE
para 1 de outubro, o que se traduziria numa antecipação de duas semanas, no entanto, a
terceira alteração a esta lei voltou a alargar o prazo para 10 de outubro.
A isto acresce a crescente complexidade dos OE, como se pode verificar pelo aumento
do número de artigos. Como refere Pereira (2020), essa média tem vindo a crescer: IX
Legislatura (76), X Legislatura (147), XI legislatura (182), XII legislatura (250) e XIII
Legislatura (295). Os deputados, para além de receberem orçamentos com cada vez mais
artigos, são também eles agentes de propostas de alteração em número crescente: OE
2016 (212); OE 2017 (433); OE 2018 (643); OE 2019 (908), OE 2020 (mais de 1.300).
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Com mais artigos e mais propostas de alteração o processo orçamental corre o risco de se
tornar menos transparente.
A análise da UTAO (2020) à PLOE 2021 foi publicada, em versão preliminar, a 22 de
outubro de 2020, ou seja, 10 dias após a entrega da PLOE. Esta análise continua a parecer,
do ponto de vista substantivo, completa e informativa, sendo um excelente complemento
aos documentos orçamentais.
Em resumo, o tempo para debate e análise do OE é comparativamente escasso, os
orçamentos são cada vez maiores (quer na proposta do Governo, quer nas propostas de
alterações dos deputados), mas o documento de apoio dos deputados para esse debate
tem sido fortemente satisfatório.
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