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Exmos. Senhores, 

 

Junto se envia apreciação da CCP ao cenário macroeconómico constante da Proposta de Lei do 

Orçamento do Estado para 2023. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
 

Ana Vieira 
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I. As improbabilidades contidas na Proposta de O.E. no quadro de uma 

elevada incerteza quanto à dimensão da crise: desdramatizar ou esconder a 

realidade? 

 

1. Súmula das principais improbabilidades 

 

 Numa conjuntura marcada por factores de risco acentuados e para os quais a 

economia não dispõe de um antídoto eficaz, a P.O.E. 23, parte de um cenário 

macroeconómico para o próximo ano que se afigura muito optimista, quer na 

evolução da procura interna, quer no que se refere ao comportamento da 

procura externa. 

 Inversamente, as previsões para as contas públicas de 2022, afiguram-se estar 

artificialmente agravadas face, em especial, ao que se conhece da execução 

orçamental dos três primeiros trimestres deste ano. Salvo algum exercício 

contabilístico criativo, destinado a aumentar a despesa orçamentada o défice 

este ano deverá ser inferior ao estimado na P.O.E., o que vem alterar os 

pressupostos da elaboração do orçamento para 2023 e permitir projectar, com 

base nas propostas apresentadas, um saldo final abaixo do défice de 1% que é 

previsto. 

 Mesmo considerando como provável que o efeito crescimento possa, em 2023, 

ser inferior ao previsto, a P.O.E. apresenta números para a inflação demasiado 
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baixos e que não são acompanhados por nenhuma outra previsão conhecida; a 

não se confirmarem estes valores tal permitirá, ainda, ao governo acomodar, 

no saldo final do O.E., possíveis desvios de sentido inverso. 

 

 

 

2. A recuperação da crise pandémica: os números da economia em 2022 

 

Após um ano de 2021 em que Portugal teve uma retoma da economia mais lenta que 

o conjunto da U.E., nomeadamente, devido às medidas restritivas que vigoraram entre 

nós no 1º semestre desse ano, 2022 será marcado pela recuperação plena das quebras 

registadas em 2020, prevendo-se um crescimento do PIB que ficará claramente acima 

da média europeia. 

 
Na P.O.E. 23, o governo aponta para um crescimento do PIB real em 2022 de 6.5% 

(claramente acima do valor de 5.0%, que constava do Programa de Estabilidade – PE, 

apresentado em Março deste ano). Contudo, os números já conhecidos da evolução 

registada nos três primeiros trimestres deste ano, fazem prever um valor ainda 

superior, mais próximo dos 7.0%. Isto, mesmo incorporando na previsão uma quase 

certa desaceleração (quer em termos homólogos, quer em cadeia), que deverá ocorrer 

no último trimestre do ano. 

 
Com estas previsões, apesar da maior intensidade com que o efeito COVID se fez sentir 

em 2021 no nosso país, Portugal consegue, no computo dos três últimos anos (2020 a 

2022), ganhar 0.8 p.p. no crescimento do PIB ao conjunto da U. Europeia, voltando a 

dar continuidade a uma evolução situada acima da média desta que, interrompida pela 

crise COVID, se iniciara no período 2017-2019. Em média anual o diferencial positivo 

de Portugal em relação à U.E., entre 2017 e 2022, deverá, assim, situar-se nos 0.4 p.p., 

o que inverte, embora ainda numa dimensão pouco expressiva, a tendência divergente 

que vinha registando ao longo do período 2000-2015. 
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Apesar destes números, a tendência de médio prazo da economia portuguesa, prevista 

em contexto de uma possível estabilidade dos factores conjunturais adversos, não se 

afigura muito encorajadora, com os números de crescimento do PIB a ficarem abaixo 

dos 2%, o que os coloca em linha com os valores para a evolução do PIB potencial que, 

mesmo com o novo ciclo de apoios estruturantes da U.E., não apresenta sinais de uma 

aceleração significativa. É ainda de realçar que o lento caminhar no sentido da 

convergência se faz num quadro de quebra acentuada do crescimento do conjunto da 

U.E. que atinge as suas principais economias com destaque para a maior delas, a 

alemã. 

 
Voltando aos números do ano de 2022 o crescimento de recuperação do ciclo COVID 

que supera as expectativas iniciais, resulta, fundamentalmente, da forte aceleração do 

consumo privado e das exportações de serviços, devido, em especial, ao contributo da 

actividade turística. Assenta, por isso, na dinamização da procura, fruto de uma 

poupança acumulada na fase de maiores restrições à mobilidade. 

 
É que, este perfil é marcado em sentido inverso, pelo comportamento do 

investimento, a desacelerar significativamente em 2022 (sobretudo, na componente 

da construção) e com a componente de investimento público a ficar, mais uma vez 

(tem sido sempre assim desde 2016), aquém dos números previstos no O.E.. Tínhamos 

uma previsão na P.O.E. de Março de 7317 milhões de euros e temos agora uma 

estimativa de apenas 6295 milhões, número que poderá, ainda, estar acima da 

execução a registar no final do ano. Isto, apesar dos “milhões” do PRR e com as 

transferências da U.E. para Portugal, ao abrigo dos vários programas existentes, 

poderem, segundo a própria P.O.E., vira atingir este ano os 6200 milhões de euros. 

Somando, desde 2016, os diferenciais entre o investimento público previsto nos O.E. 

anuais e o executado, terão ficado por realizar 5400 milhões de euros, ou seja, mais ou 

menos, o investimento médio anual que foi realizado, o que significa que cerca de um 

ano foi perdido neste período de tempo. 
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Outro ponto crítico da evolução macroeconómica prende-se com o défice da balança 

de bens e serviços, o que leva mesmo o relatório da Unidade Técnica de Apoio ao 

Orçamento (UTAO) a considerar que a composição do crescimento se degradou em 

relação a 2019, pelo facto de o saldo desta balança ter passado a ser negativo desde 

2020. Na realidade, se o período de recuperação pós-crise das dívidas públicas se fez 

com base em saldos positivos da nossa balança comercial, essa situação altera-se, 

primeiro com a tendência desacelerativa que começa a ter lugar precisamente nos 

anos de crescimento mais acentuado (ou seja após 2017) e, de seguida, com a 

passagem, a partir do início desta década, novamente para saldos negativos 

continuados. Com um défice na balança de bens e serviços de -3.0% do PIB em 2021, 

com uma estimativa de -2.8% este ano, e com uma previsão para 2023 de -2.6% por 

parte da P.O.E., entrámos num novo ciclo de elevados défices, o que constitui um 

problema sério e que está longe de ser conjuntural ou atribuível tão somente à 

evolução dos termos de troca da nossa economia. 

 

Em causa está, desde logo, um défice crónico da nossa balança de bens (que a própria 

actividade exportadora em crescimento sempre agrava) e que é apenas parcialmente 

atenuado pelos saldos positivos da balança de serviços. Sendo que, esta última, regista 

em 2022 um excedente que é mesmo o maior desde 2011, mas enferma de uma 

fragilidade relacionada com o peso excessivo da actividade turística, cuja volatilidade a 

prazo não pode ser descartada. Olhando para os números do 1º semestre de 2022, os 

termos de troca desfavoráveis, embora, compreensivelmente, mais acentuados nos 

bens do que nos serviços dados os factores causais envolvidos  (observando-se 

variações de, respectivamente, -6.6% e -1.6%), foram, no caso dos bens, menos 

intensos do que os registados na média da zona euro. 

 
Este saldo negativo repercute-se, desde logo, na evolução, da nossa balança corrente e 

na própria dívida externa do país, tendo sido apenas possível manter um sinal positivo 

no financiamento da economia portuguesa (capacidade) devido ao saldo da balança de 
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capitais, favorecido pela entrada dos financiamentos comunitários (registe-se que o 

défice da balança de bens é claramente superior à entrada de fundos comunitários em 

cada ano). 

 
Por último, ainda em relação à evolução económica em 2022 não podemos deixar de 

referir a principal novidade do ano que se chama inflação. Após cerca de 3 décadas em 

que o tema não suscitou, entre nós, especial preocupação e mesmo após um ano em 

que, contra a corrente da generalidade das economias europeias, os preços (IHPC) 

subiram apenas 0.9%, assistimos este ano a uma aceleração rápida e para níveis 

elevados da inflação em Portugal.  O seu crescimento em cadeia tem estado mesmo 

acima da média da própria U.E., embora os números ainda estejam abaixo da média, 

quando no confronto anualizado. 

 
Na P.O.E. o governo prevê que a inflação no final deste ano possa atingir os 7.4%, 

número que, como já referimos, a generalidade das organizações nacionais e 

internacionais considera subavaliado (a C.E. prevê 8%). Aquele valor pressupõe uma 

descida dos preços no 4º trimestre deste ano, o que se afigura muito pouco credível, 

sendo que, mesmo que os preços não sofram qualquer variação nos últimos meses do 

ano, a inflação ainda ficará 0.4% p.p. acima do previsto na P.O.E.. Tudo aponta, por 

isso, para credibilizar valores próximos ou mesmo acima dos 8.0%. 

 
Mas, esta subida expressiva dos preços é tanto mais preocupante quanto ela incorpora 

uma elevada inflação subjacente (ou seja, aquela que é calculada com exclusão dos 

bens energéticos e dos produtos agrícolas primários) cujos preços não derivam apenas 

de factores relativos à oferta e com incidência em factores externos, e que em 

Setembro subiu para 6.9% em termos homólogos (a maior que se regista desde 

Fevereiro de 1994). Estes números estão bastante acima dos registados na zona euro, 

reflectindo uma tendência de alastramento do surto inflacionário ao conjunto dos 

bens e serviços da economia. Isto permite concluir que existe já uma forte pressão do 

lado da procura a pressionar a subida do índice em Portugal, o que, nomeadamente, a 
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evolução dos preços na actividade turística parece confirmar. Com este cenário, o 

processo de reversão dos preços torna-se mais difícil e incerto e, poderá requerer 

medidas mais penalizadoras da actividade económica, como são as que se dirigem a 

produzir uma maior contenção da procura, incidindo na política de rendimentos, e que 

tem, de imediato, um efeito negativo na vida de muitas empresas, sobretudo daquelas 

que trabalham para o mercado doméstico, além de afectar também, naturalmente, o 

nível de vida dos portugueses a requerer medidas da mitigação social adicionais. 

 
 

3. A evolução das contas públicas em 2022: o que se conhece e o que são previsões 

da P.O.E. 23 

 

De acordo com a P.O.E. 23, o saldo orçamental no final deste ano deverá registar um 

valor negativo de -1.9% do PIB. Este saldo é o mesmo que já constava, em Março, do 

Relatório da Proposta Orçamental para 2022, não incorporando portanto, qualquer 

efeito relacionado com os novos dados conhecidos da execução orçamental nos 

primeiros nove meses do ano. De referir que os valores de execução ficam muito 

acima do previsto, apresentando mesmo um saldo com valores positivos, em 

contabilidade nacional. 

Assim, mesmo considerando o impacto das medidas excepcionais entretanto 

decretadas pelo governo no chamado pacote «inflação», que visa, em especial, apoiar 

o rendimento das famílias afectadas pela elevada subida dos preços e travar aumentos 

excessivos nos preços da energia as quais, segundo o Relatório da UTAO, deverá ter 

um impacto líquido negativo de 5150 milhões de euros (2.2% do PIB), o saldo no final 

do ano dificilmente deixaria de ficar em terreno positivo. Ou seja, será necessário que 

no conjunto do 2º semestre ocorra um défice de 5500 milhões de euros (2.4% do PIB) 

para se registar um valor negativo no final do ano, a que teríamos que juntar 4000 

milhões para atingir um défice com o que está previsto na P.O.E. 23. 

 



  
 

7 
 

Como a execução orçamental prevista no OE não confere grande credibilidade a estes 

números podemos especular que o governo opte por alterar a sua execução, 

nomeadamente, adiando ou antecipando receitas e despesas a inscrever, ora no OE 

deste ano, ora no do próximo ano, de modo a poder, assim, confirmar os números da 

P.O.E.. Em qualquer das hipóteses, seja a de números diferentes para o saldo 

orçamental, seja a de números iguais com orçamento diferentes dos actuais, o ponto 

de partida na execução do OE do próximo ano ficará sempre alterado. 

 
Concentrando-nos na execução conhecida do OE22, o resultado favorável registado 

resulta de dois efeitos principais: o efeito “inflação” e o efeito “crescimento 

económico”, que, em conjunto, foram determinantes para fazer aumentar de forma 

muito significativa as receitas fiscais (e, também, as contribuições sociais). Estas 

receitas deverão dar um contributo positivo para o saldo orçamental de cerca de 4.2 

p.p. do PIB. 

 
Por seu turno, o efeito inflação reflectir-se-á, de acordo com a própria P.O.E., num 

aumento do PIB nominal de 10.7% em 2022, ou seja, mais 4.2 p.p. em relação ao valor 

do PIB real, o que fazendo aumentar o denominador dos rácios orçamentais faz baixar 

o défice, que é sempre medido em percentagem do PIB nominal. Na componente 

despesa, que é aquela que o Governo pode, até certo ponto, controlar, as estimativas 

agora apresentadas estão praticamente alinhadas com as previsões de Março, ficando 

até ligeiramente abaixo, com destaque para as despesas de capital (previsão de 2.7% 

do PIB, quando na P.O.E. 22 era de 4.9%) e para as despesas com juros que, apesar da 

subida dos juros do BCE, foi agora revista em baixa (-0.1p.p.) passando de 2.2% do PIB 

para 2.1%. 

O valor a pagar com o serviço da dívida deverá atingir 4986 milhões de euros, com 

uma taxa de juro implícita na dívida (que é a média ponderada do custo do 

financiamento das Administrações Públicas calculada pelo rácio entre o valor dos juros 

do ano e o valor do stock da dívida do ano anterior) de 1.9%, valor este ainda 
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inequivocamente moderado e com margem para poder subir, sem com isso provocar 

problemas de difícil gestão no próximo Orçamento. 

 
Com estas estimativas de execução podemos  de acordo com os relatórios da UTAO 

e do Conselho de Finanças Públicas (CFP)  classificar a política orçamental em 2022 

como sendo pró-cíclica e expansionista, com base no valor estimado pelo governo 

para o saldo primário estrutural, que é de -0.3%, e que regista uma evolução negativa 

em relação ao ano anterior, num contexto de melhoria do ciclo económico. Por outro 

lado, o hiato do produto (que relaciona o PIB real com o PIB potencial), deverá ser de 

novo positivo em 2022 (segundo a P.O.E. com um valor de 1.1%), o que significa que o 

PIB real se encontra acima do seu nível potencial. 

 

4. Uma evolução da economia em 2023 marcada pelas ameaças de uma inflação 

elevada e de uma recessão («estagflação») 

 

Para 2023 as previsões de evolução da economia constantes da P.O.E. apontam para 

um crescimento do PIB de 1.3%, valor em clara desaceleração em relação ao presente 

ano e quando, ainda em Março, na P.E. a previsão apontava para 3.3%. Mas, sem 

deixar de assinalar que esta previsão traduz um significativo arrefecimento da 

economia, o que importa acima de tudo destacar é que este número se apresenta 

muito pouco credível, por demasiado optimista. Embora podendo ainda ser acusadas 

de cautelosas as mais recentes previsões de outras instituições elas não deixam de 

antecipar uma maior desaceleração (o argumento de terem sido elaborados no 

desconhecimento da política orçamental para 2023 não colhe face ao conteúdo da 

mesma), com valores que vão de 1.2% por parte do Conselho de Finanças Públicas (em 

Setembro) até aos 0.7% do F.M.I. e da C.E.. Fora do espaço dos decisores e 

responsáveis institucionais e políticos o novo cenário em que grande parte dos 

analistas se revê contempla a elevada possibilidade de uma recessão, que poderá ser 

mais ou menos intensa e ter uma duração que poucos ousam prever, no conjunto da 
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zona euro e na U.E. (28). Se isso acontecer dificilmente uma economia com o grau de 

abertura da portuguesa, mesmo que menos exposta a alguns factores de crise, poderá 

evoluir praticamente em contra-ciclo, e seguramente não conseguirá assegurar um 

diferencial de crescimento da dimensão constante dos números do Governo. Tanto 

mais que, tal como em 2022, a P.O.E. aponta para uma política pró-cíclica, só que, ao 

invés deste ano, isso significa, no contexto de uma economia em fase descendente do 

ciclo económico, uma política contraccionista. Na verdade, a própria P.O.E. prevê a 

passagem de um saldo primário estrutural de – 0.3% em 2022 para um valor positivo 

de 1.4% do PIB, não permitindo com este valor omitir que estamos perante uma 

política orçamental de claro pendor recessivo. A P.O.E., contudo, não o reconhece de 

forma explícita, mas não deixa de salientar a «necessidade de evitar uma política 

orçamental excessivamente expansionista», mas escamoteando no seu discurso o 

perigo sério de um cenário recessivo. 

Apesar disso, quando faz previsões de crescimento num cenário alternativo, identifica 

4 possíveis choques negativos, a poderem traduzir-se em quebra da procura externa, 

num menor crescimento da procura interna, e em maiores aumentos do preço do 

petróleo e/ou das taxas de juro. E, se admitirmos a ocorrência conjugada destes 

desvios, a própria P.O.E. antecipa um efeito negativo no PIB de -1.4 p.p., ou seja, em 

lugar do crescimento de 1.3%, que serve de base à Proposta apresentada, teríamos 

uma quebra real do PIB em 2023 de - 0.1%. 

Olhando para os vários pressupostos que fundamentam o crescimento do PIB na 

P.O.E., dois deles – que têm origem externa e sobre os quais a política do Governo 

pouco pode interferir – afiguram-se particularmente improváveis neste momento: um 

é o crescimento de 3.0% da procura externa relevante e outro o de uma redução do 

preço do petróleo (mesmo considerando uma provável quebra na procura) de 97.6 

dólares para 77.8. 

É um facto que o crescimento do PIB previsto se baseia no contributo líquido da 

procura interna e, em especial, numa previsão de aumento do investimento, de 2.9% 
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do PIB em 2022 para 3.6% em 2023. Mas, como sabemos, as previsões de 

investimento estão assentes, fundamentalmente, nas verbas disponíveis dos fundos 

europeus, e não se vê que o Governo esteja a acautelar suficientemente as condições 

necessárias para o seu aproveitamento pela economia: o custo adicional e o retorno, 

que todo o investimento privado tem que ter, não se conjuga com perspectivas em 

que exista uma envolvente externa e de mercado fortemente desincentivadora. O 

investimento não acontece apenas porque existem fundos comunitários, pois sendo 

isso, no presente, uma condição necessária, não se afigura suficiente, pois é também 

indispensável que exista quem os realize (no investimento privado) ou quem os 

execute (no investimento público). 

A P.O.E. assume, obviamente, com os números apresentados a forte desaceleração 

que se irá registar na procura externa, prevendo, desde logo, uma diminuição 

significativa do ritmo de crescimento das exportações em 2023 (de 18.1% este ano 

para apenas 3.7% no próximo). Mas, mesmo manter a perspectiva de um crescimento 

pode não ser, na presente conjuntura, concretizável. Acresce com o agravamento 

adicional de, embora prevendo já uma alteração na evolução dos termos de troca, com 

o deflator das exportações a crescer acima do deflator das importações, ao contrário 

de 2022, de uma previsão que coloca o crescimento das importações acima do das 

exportações (em sentido inverso do que previa a P.E. de Março), atribuindo aquelas 

um aumento de 4.0%. 

Em resultado desta evolução conjugada, o saldo da balança de bens e serviços, 

continuará a ser, como dissemos, altamente deficitário, apresentando apenas uma 

previsão de redução do défice de 0.2 p.p. (com um valor de -2.6% que é inferior ao do 

P.E. que apontava para -2.8%) e que resulta, sobretudo, da forte desaceleração 

prevista no crescimento da economia. 

Mas se, e insistimos, a recessão é uma ameaça real que o Governo não assume de 

forma clara (nem no discurso, nem no conteúdo da proposta), outra ameaça existente 

tem que ver com a inflação que regista uma tendência crescente de subida e cuja 
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evolução parece, igualmente, pouco compatível com a previsão de descida acentuada 

que a P.O.E. inscreve: passar de 7.4% (que como vimos dificilmente não será superior) 

em 2022 para uns, no actual cenário evolutivo, “quase moderados” 4.0% em 2023. 

Este valor é ainda pouco consentâneo com a manutenção de um hiato do produto 

positivo em 2023 (embora com um valor previsto abaixo de 2022), o que significa uma 

maior pressão inflacionista resultante do facto de a evolução do PIB real estar ainda 

acima do seu nível potencial. O antídoto para esta pressão não pode deixar de implicar 

uma melhoria nas condições da oferta, ou, na ausência da mesma, a adopção de 

medidas de contenção drástica da procura. Mas, se a primeira (via mais e melhor 

investimento) está bem longe de estar garantida em 2023, a segunda, mais simples de 

executar, seria económica e socialmente desastrosa. É verdade que, ao contrário de 

2022, o Governo prevê que o PIB potencial já cresça no próximo ano acima do PIB real, 

com um valor na P.O.E. de 2.0%, mas este aumento é de 0.1 p.p., sendo mesmo 

inferior ao de 2022. 

Inversamente, a subida da inflação tem um ganhador chamado PIB nominal; por isso, 

mesmo que a economia não cresça em termos reais, como o PIB nominal na P.O.E. 

poderá estar subavaliado pelos valores do deflator do PIB, a conjugação dos dois 

efeitos, a existir, torna verosímil que o valor do PIB nominal constante da P.O.E. não se 

afaste tanto da realidade, não ocorrendo, por essa via, grandes mudanças nos rácios 

das contas públicas (a revisão em alta do CFP para o saldo orçamental em 2023 não 

nos parece estar suficientemente fundamentada , omitindo o efeito 2022 e a margem 

de execução orçamental existente). 

 
5. Os números do O.E. para 2023 com uma margem de gestão que, 

independentemente das incertezas, se afigura ser bastante ampla 

 

Os números das contas públicas apresentadas para 2023 na P.O.E. procuram, tanto 

quanto possível, dar uma ideia de evolução, mais ou menos tranquila, ou seja, sem 

desvios acentuados, em que não se prevêm grandes acelerações ou restrições e 
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mantendo como orientação central atingir, no curto prazo, o equilíbrio do saldo 

orçamental (talvez em 2023 ou senão em 2024). O défice previsto de -0.9% baseia-se 

num saldo primário positivo, que passará de uns escassos 712 milhões de euros (0.3% 

do PIB) em 2022, para um valor bem mais robusto de 3985 milhões (1.6% do PIB) em 

2023. Contando com o possível impulso dado pela execução orçamental de 2022, estes 

-0.9%, podem converter-se mesmo, já no próximo ano, num saldo positivo, ou na 

hipótese de existir um contexto mais desfavorável, tem uma margem significativa para 

ajustar-se à necessidade de um O.E. menos contido. 

Para o saldo apresentado contribui, em especial, a evolução da receita (corrente e de 

capital) fixada em 9.3% (acima do crescimento do PIB nominal), e uma evolução da 

despesa corrente, em que, mesmo com o aumento do serviço da dívida (a ter um 

acréscimo de 0.4 p.p. do PIB, passando em valor de 6662 milhões de euros, para 6938 

milhões, com uma taxa de juro implícita na dívida de 2.3%), aumentará a um ritmo 

inferior, com um valor previsto de 7%. 

O acréscimo das despesas de investimento assenta nas transferências da U.E. que do 

ponto de vista contabilístico são compensadas por estas, estando previsto para o 

investimento público um valor da ordem dos 6000 milhões de euros (perto de duplicar 

o valor de 2022, se concretizado). 

É, com estes números e com o possível contributo de uma inflação acrescida, credível  

considerar que 2023 ira prosseguir a tendência de consolidação orçamental, 

admitindo que a execução do O.E. pode oscilar numa margem de erro, que arriscamos 

colocar entre um défice de 1.0% do PIB e um superavite que poderá atingir um valor 

idêntico. Dizemo-lo partindo de uma leitura da P.O.E. que fazemos e que dá ao 

Orçamento uma margem de gestão em 2023 significativa. Consideramos, por isso, que 

seria dispensável colocar como objectivo a passagem prevista de um saldo primário 

estrutural de -0.3% em 2022 para um saldo de 1.4% do PIB em 2023. Ou seja, 

atenuando ou eliminando – como já referimos – a natureza restritiva da política 
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orçamental e dispondo de uma P.O.E. em que se veja um verdadeiro instrumento 

amortecedor de uma provável tendência recessiva. 

Sejamos claros, não está para nós em causa inverter o caminho da consolidação 

orçamental, nem ceder em excesso aos apelos de uma conjuntura adversa e, neste 

sentido, concordamos que o O.E. 23 não poderia ter uma matriz fortemente 

expansionista em que, além do problema do défice, se estaria a alimentar a elevada  

inflação que já temos e que, dificilmente, será invertida no curto prazo. Mas a urgência 

das políticas públicas não está, neste momento, colocada na situação financeira das 

contas públicas que estão controladas, mas na ameaça de uma recessão que, 

conjugada com a inflação, será muito difícil de inverter, não apenas no curto, mas, 

muito provavelmente, no médio prazo. E isto sem perder de vista um cenário em que, 

mesmo sem crise, o alisamento da tendência de crescimento da economia portuguesa 

e, em especial, do seu PIB potencial, se faz abaixo de 2% (previsões do FMI e do 

próprio PE 22-26). Com estes números, até podemos ter umas décimas de ganho no 

processo de convergência, perante uma U.E. tragicamente quase à deriva e com a sua 

principal economia numa crise que está longe de ser apenas conjuntural, mas, em 

termos do desenvolvimento do país e da sua competitividade, tudo continuará a 

progredir demasiado devagar. 

Não compreendemos que, sempre que se fala em crescimento, os guardiães das 

chamadas «contas certas» venham falar do peso da dúvida e do cumprimento dos 

critérios do PEC. Sabendo até que, embora estes estejam suspensos e provavelmente 

venham a ser revistos – nomeadamente no critério da dívida – Portugal continua a 

cumpri-los – quer em 2022, quer nas previsões para 2023 – seja no critério do saldo 

estrutural, seja no da dívida, sendo que, neste último, somos dos poucos países da 

zona euro a fazê-lo, cumprindo a redução antes imposta de uma redução anual  de um 

vigésimo do valor que excede os 60% do PIB. 

 

II – Os equilíbrios necessários e a gestão da dívida pública 
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A dívida pública sempre foi mais usada como arma de confronto político de que como 

um problema que deve ser discutido e analisado com seriedade, colocando o máximo 

de rigor na argumentação. Ela serviu e serve para agitar o medo de um novo colapso 

financeiro do país e um regresso a um período traumático da vida nacional que foi, 

sem dúvida, o da chamada «troika». Os que o agitam, seja por oportunismo político, 

seja porque convictos de que na política económica tudo tem de estar subordinado 

aos equilíbrios financeiros, mesmo sabendo que, na realidade ao longo da história 

nenhum país conseguiu perpetuar essa situação e que o recurso ao crédito e a 

existência de dívida são realidades normais do funcionamento das economias. Com 

isso, geram um sentimento de insegurança e de alarmismo, que, nuns casos, visa dar 

cobertura a políticas públicas com efeito recessivo, apresentadas como não tendo 

qualquer alternativa e, noutros, são parte de um discurso crítico que mistura posições 

totalmente contraditórias e incoerentes em que, por um lado, se pede uma maior 

redução da dívida e por outro, se critica a política de rendimentos por não ser 

suficientemente generosa, omitindo qual o grau de compatibilidade de ambas e qual o 

efeito desta última no aprofundamento da crise com que estamos confrontados. 

Não seguimos nenhum desses discursos. Não é verdade, como aqui temos insistido,  

que na situação presente a economia portuguesa esteja em risco de colapsar devido 

ao peso da dívida pública, que além de controlada em termos da gestão dos seus 

compromissos futuros é capaz, hoje, de suportar choques antagónicos associados ao 

impacto da política monetária do BCE, mesmo que esta venha a adoptar em 2023 uma 

posição mais severa (por exemplo, indo ao ponto de duplicar os juros de referência 

para o sistema financeiro), tanto mais que o Banco assegurou nas decisões tomadas 

em Julho passado, que continuará a intervir no mercado em caso de risco de 

«fragmentação» das dívidas dos países do euro (com o instrumento criado com a 

designação Transmission Protection Mechanism - TPM), não permitindo, como no 

passado, que alguns países sirvam para os mercados criarem novos produtos com 

elevadas taxas e que são meramente empoladas para compradores apostados em 

jogos de risco. 
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Como dissemos já, a consolidação das contas públicas e a contracção do peso da dívida 

devem prosseguir, a um ritmo que se revele o mais adequado para a economia, 

nomeadamente num período de contracção desta. O que não precisamos é de uma 

governação financeira do país fixada no objectivo de procurar ir sempre, além do 

previsto e fazer disso uma bandeira de sucesso político, mesmo que, 

simultaneamente, o desempenho económico possa ser claramente prejudicado. 

É certo – como facilmente se demonstra e a P.O.E. projecta numa previsão até 2050 – 

que serão necessárias várias décadas para que os valores da dívida pública possam 

descer para os valores, até agora considerados de referência a nível da União Europeia, 

e que, como se sabe, se situam nos 60% do PIB. Se os anos de inflação deram e, 

possivelmente ainda darão, uma ajuda relevante na redução deste peso, espera-se, 

para bem do país e da sua economia, que estes anos sejam os de menor duração 

possível. Sem os favores da subida do PIB nominal e com a estabilização prevista em 

torno do equilíbrio orçamental o ritmo da contração da dívida irá seguramente 

desacelerar. A P.O.E. 23, na projecção para os números da dívida até 2050, prevê que 

consigamos atingir a meta dos 100% em 2026 e que, até 2030, se chegue aos 90%. 

Contudo, nos 20 anos seguintes, consegue-se uma redução bem mais lenta, com cerca 

de 0.5% p.p. ao ano, projectando-se que, no final da primeira metade deste século, a 

dívida rondará os 80% do PIB. 

Na evolução mais imediata, retoma-se em 2022 o percurso de descida da dívida 

pública que fora iniciado em 2014 (após a crise das dívidas soberanas), com um valor 

estimado para o final deste ano já abaixo do registado em 2019 (a previsão do 

Governo é de 115%); e, para o próximo ano, as previsões apontam para que o valor da 

dívida fique mesmo abaixo do registado no ano de 2011 (último ano que antecede a 

crise da dívida pública portuguesa). Passada esta fase trata-se de dar continuidade 

sustentável ao processo de desagravamento com o desafio de assegurar uma redução 

que envolve uma componente financeira de ordem “estrutural”. É que, superada a 

inflação, a dinâmica de redução tem que estar colocada mais na economia e num 

modelo de crescimento que, não apenas assegure um aumento do PIB, mas que 
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promova maior sustentabilidade e eficiência na utilização dos recursos. Os saldos 

primários positivos, que devem ser nos próximos anos um objectivo, não são um 

indicador que se possa valorar pela positiva se não forem suportados num crescimento 

mais robusto e continuado da economia. 

Mas, igualmente, não desvalorizemos o facto de na situação actual, Portugal já não ser 

visto internacionalmente – como era no passado recente, a par da Grécia – como um 

país que entrou num despesismo excessivo e que estava a «viver acima das suas 

possibilidades», suportado na ilusão de que pelo facto de pertencermos à moeda única 

estaríamos a coberto de qualquer crise monetária e de um «ataque» dos mercados 

(muitos economistas defendiam então esta ideia, refira-se). Hoje, Portugal já nem 

sequer faz parte dum pequeno grupo distanciado dos restantes pelo peso excessivo da 

sua dívida pública. A média das dívidas públicas nas economias avançadas está já 

acima da portuguesa (com 120% do PIB). Estamos próximos da própria média da zona 

euro, com previsões que apontam para que em 2023, além da Grécia e da Itália, que 

estão com dívidas bem acima da nossa, grandes economias como a de Espanha, França 

e Bélgica possam também ultrapassar-nos. E, mesmo olhando para uma economia dita 

«campeã» dos saldos externos positivos e de uma reduzida dívida pública, vemos que 

também ela já não cumpre o critério dos 60% do PIB para a sua dívida pública. 

Segundo números do FMI, Portugal foi mesmo nos últimos anos o 4º país do mundo 

que mais reduziu o peso da dívida, o que, aliás, lhe tem valido subidas significativas na 

classificação atribuída pelas empresas de «rating» e permitido ao país manter o seu 

diferencial em relação à taxa de juro de referência, que continua a ser a da Alemanha a 

nível da zona euro. 

Os números de 2022 confirmam, aliás, a boa gestão que vem sendo feita, quer em 

relação à dívida existente, quer em relação às necessidades líquidas de financiamento: 

 O custo da dívida emitida no ano (até Agosto 22) é actualmente de 1.3%, 

mantendo-se abaixo do custo do stock da dívida existente; 
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 A maturidade média da dívida de médio e longo prazo emitida em 2022 (até 

Agosto) é de 12.3 anos, superior à maturidade média do stock da dívida, que se 

situa nos 7.5 anos (Setembro 22); 

 Finalmente, em termos relativos, o diferencial de custo da dívida pública 

portuguesa face à Alemanha tem vindo a manter-se estável, com o diferencial 

actual no prazo de referência a 10 anos situado nos 110 p.b. (inferior ao da 

Grécia, da Itália e da Espanha). 

É também por esta gestão e pela imagem do país nos mercados, que sem dúvida, os 

sucessivos governos que temos tido após a vinda da troika ajudaram a criar, que 

podemos encarar sem alarmismos o ano de 2023 em matéria de finanças públicas e 

acomodar, mesmo num cenário de agravamento dos juros, a continuação do percurso 

de redução do rácio da dívida pública no PIB. Já agora, o Governo sempre tão  

auto-elogioso, nas suas acções podia pôr um pouco mais em destaque este resultado. 

Para 2023 a P.O.E. prevê necessidades brutas de financiamento de 58.9 mil milhões de 

euros, sendo 46.5mil milhões resultante de amortizações e anulações e  

12.4 mil milhões de necessidades líquidas, repartidas entre 5.5 mil milhões que 

resultam do défice orçamental previsto (poderá ser um montante inferior) e 6.4 mil 

milhões em aquisição líquida de activos financeiros. 

A previsão sobre a despesa com juros em 2023 na P.O.E. é a de que a mesma aumente 

cerca de 1200 milhões de euro, o que compara, nomeadamente, com a previsão sobre 

o saldo primário do O.E. que referencia um valor positivo superior a 3400 milhões 

(quase 3 vezes mais). 

Com isto, mesmo com uma subida dos juros acima do previsto (a previsão do 

Ministério das Finanças é de 2.5% em 2023 e 2.7% em 2024) função de uma política 

mais agressiva por parte do BCE ao longo de 2023, podendo eventualmente atingir 

valores da ordem dos 4%, não se antevê qualquer risco elevado na obtenção de 

financiamento, nem qualquer derrapagem orçamental que vá para além da margem 
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de segurança que já assinalámos existir. Posteriormente, aponta-se para uma redução 

que deverá situar-se nos 2% na segunda metade desta década. 

Acresce que as taxas de juro não são, só por si, o indicador do custo do serviço da 

dívida, pois a par da emissão de dívida líquida, existe ainda margem para converter 

dívida já existente em dívida nova ainda obtendo taxas de juro mais favoráveis 

(alisamento de taxas) e prazos de amortização mais prolongados. Como é óbvio os 

juros só se alteram quando de novos endividamentos, e no contexto de um equilíbrio 

orçamental quase assegurado por um saldo primário positivo, eles só terão que 

ocorrer no momento de proceder a amortizações da dívida. Daí que, as previsões da 

P.O.E apenas prevejam uma subida de 0.4 p.p. na taxa de juro implícita na dívida em 

2023. 

Contudo, importa não subestimar o impacto negativo da política monetária do BCE, 

não tanto sobre a dívida públicas (de que tanto se fala) mas sobre a dívida privada, em 

particular no efeito da subida das taxas no endividamento das empresas e das famílias. 

No caso das empresas, o seu endividamento, embora tenha vindo a baixar (foi de 

170% no final de 2012), continua muito elevado e segundo os próprios números da 

P.O.E. no final do 1º semestre de 2022 atingia ainda 128% do PIB (acima do valor da 

dívida pública) e que com os já referidos e continuados défices da balança de bens e 

serviços, dificilmente se reduzirá. 

Ao mesmo tempo, estes aumentos no custo do crédito produzem significativos 

aumentos dos lucros do sistema financeiro, ilustrado pelos números recentemente 

divulgados, e que se referem aos primeiros nove meses do ano para o banco público 

Caixa Geral de Depósitos que apresenta, um aumento dos seus lucros de 61% (ou seja, 

629 milhões de euros). O seu reverso é que temos empresas, sobretudo, pequenas e 

médias, sem condições de pagarem os seus empréstimos – agravado pelo fim das 

moratórias COVID – e a entrarem muitas delas em situação de falência, sem que as 

políticas públicas e a política orçamental lhes deem qualquer resposta visível. 
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III. Os choques que aí vêm e as prioridades políticas 

Nem o Governo português, nem a Comissão Europeia ou o B.C.E., avançam neste 

momento, como já vimos, com previsões para o próximo ano baseadas num cenário 

recessivo, seja na zona euro, seja no conjunto da U.E.. É compreensível que não o 

façam para não contribuírem para um clima de maior pessimismo que certamente 

influenciaria o comportamento dos decisores económicos, ampliando o risco do 

mesmo se tornar realidade. É também compreensível que o Governo português na sua 

P.O.E. apresente uma perspectiva de evolução da economia um pouco acima das 

previsões das outras entidades não comprometidas com a governação do país e com 

as políticas a adoptar. Menos justificável, apesar de tudo, a dimensão expressiva de 

algumas diferenças e a sensação óbvia de que com as políticas anunciadas estamos 

perante números, em alguns casos muito pouco credíveis. Também difícil de aceitar 

que as contas apresentadas para 2022 não encontrem correspondência na realidade 

que é conhecida, pelo que, ou o saldo final do O.E. 2022 será bastante diferente do 

previsto, a exemplo do que aconteceu com a proposta que viria a ser rejeitada do O.E. 

para 2022, e apresentada em Outubro de 2021, em que a execução de 2021 ficou 1.1 

p.p. abaixo (com um défice inferior) do previsto naquele texto, ou, como, também, já 

dissemos, o Governo estará a apostar numa autêntica manipulação contabilística nas 

receitas e despesas de 2022 e 2023. Pior que tudo isto, a excessiva descontracção com 

que o Relatório da P.O.E. olha para a economia e para os efeitos da crise. Sendo que o 

risco de crise séria está patente, caberia ao Governo, atenuar níveis de ansiedade e dar 

alguma tranquilidade aos agentes económicos e aos portugueses, ou seja gostaríamos 

de sentir na Proposta que o Governo tudo fará, não apenas para atenuar os efeitos 

mais disruptivos da crise em curso, mas que procurará fazer tudo para travar uma 

possível recessão. 

Ou seja, sem alarmismos, é necessário assumir nas palavras e, sobretudo nos actos 

praticados que se tem consciência que as duas maiores ameaças com que estaremos 

confrontados em 2023 se chamam inflação e recessão económica e que, se é óbvio 



  
 

20 
 

que Portugal não será um oásis perante um cenário de forte contracção da economia 

internacional e da europeia em especial, tudo deve ser feito para mitigar o seu 

impacto e a política orçamental não pode estar descomprometida desse objectivo. 

Uma situação de «estagflação», que conhecemos no século passado e que durou 

quase uma década, é o pior que pode acontecer ao país e à sua economia. Os 

economistas podem defender políticas mais ou menos ortodoxas no seu combate e 

fazê-lo com maior ou menor convicção sobre os seus efeitos, mas na realidade pouco 

se sabe sobre os resultados que serão obtidos. Combater simultaneamente a inflação e 

a recessão económica requer instrumentos que não são, muitas vezes, convergentes, 

exigindo um dosear equilibrado (e nem sabemos bem onde está o ponto de equilíbrio) 

dos mesmos, sabendo que, a ideia de que a política monetária resolve tudo (com 

custos maiores ou menores) deixou de ser manifestamente verdadeira. 

Uma coisa é certa, um O.E. que acentue, quer a inflação, quer a recessão, quer ambas, 

não é seguramente um bom Orçamento para o país, pois nem sequer contribui, a 

prazo, para assegurar o caminho desejado da consolidação orçamental. 

Por isso a política orçamental para 2023 confronta-se com 3 grandes desafios: 

- Manter a trajectória da consolidação orçamental, ajustando o seu ritmo à 

conjuntura económica do país, distinguindo o que é essencial salvaguardar do que 

são, sobretudo, tentações de fazer mais do que o necessário para obtenção de 

efémeros elogios externos; 

- Não cair na armadilha de produzir um orçamento criador de inflação, o que requer 

saber até onde deve e pode ir em termos de política de rendimentos e de apoio às 

famílias, evitando sempre graves rupturas sociais, mas não cavalgando a ideia de 

que a política de rendimentos vai em 2023 recuperar de todas as perdas registadas 

em 2022, o que sendo, como todos sabem, impossível de conseguir só faria disparar 

a inflação e aumentar ainda mais a perda de rendimentos; 
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- Finalmente, olhar para a economia e para a as empresas – sobretudo as mais 

pequenas e as mais dependentes do crédito – e adoptar medidas, que, a exemplo 

do que tem sido preocupação relativamente ao crédito à habitação, salvaguarde a 

sobrevivência das mesmas perante custos crescentes, em especial no juros do seu 

endividamento e confrontando-se com dificuldades crescentes de acesso ao 

financiamento (o Banco de Fomento e a Caixa Geral de Depósitos, são instituições 

públicas que não podem ficar arredadas deste papel). Sem resolver o problema 

financeiro das empresas dificilmente poderá haver novo investimento empresarial, 

e, sem ele, qual o verdadeiro contributo dos fundos europeus? 

Os números da execução orçamental de 2022, que, em condições normais, produzirão 

ganhos de execução significativos, devem ser canalizados para evitar que o O.E. 2023 

tenha – como tem na proposta apresentada – uma orientação contraccionista, ou seja, 

que o mesmo venha reforçar a tendência desacelerativa em curso. 

Com o país a poder entrar em recessão de pouco nos valem os “milhões” dos 

programas da U.E., pois, estando as empresas em situação de incumprimento ou de 

falência, quem vai investir? O sector público? As grandes empresas, menos afectadas 

pela crise mas com restrições no acesso? Cabe ao O.E. um papel essencial no criar de 

melhores condições para a execução dos programas e fundos europeus, sendo um 

grave erro pensar que as verbas vindas de Bruxelas dispensam todo e qualquer 

empenho da política orçamental na sua execução. Isto, já não apenas no que se refere 

à escolha dos investimentos e à definição das prioridades estratégicas do país que, 

aliás, são cada vez menos visíveis – com uma lógica distributiva dos dinheiros que, 

nunca como antes, foi tão discriminatória para os actores privados e cuja obsessão 

descentralizadora é impeditiva de uma verdadeira gestão integrada dos mesmos; mas, 

também, quando olhamos para a simples capacidade de execução das verbas 

disponíveis, fruto de falhas organizacionais e de gestão, e de regras e condições de 

candidatura irrealistas. 
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Se a economia entrar em recessão não são por certo os fundos comunitários que vão 

evitar o colapso da economia. O que é, contudo, certo é que o colapso da economia 

não deixará de produzir o maior desperdício de verbas comunitárias desde que 

Portugal entrou na U.E.. Sobre isso todos temos, infelizmente, poucas dúvidas. É, por 

isso, e porque sabemos que estas preocupações são partilhadas pela maioria dos 

nossos governantes que consideramos fundamental que o Governo não se deixe 

enredar nos formalismos processuais, numa taxa de regras absurdas desligada da 

realidade do país e comece a agir em conformidade o que, desde logo, implica que na 

sua acção saia do circuito fechado das equipas técnicas ministeriais e reconheça o 

contributo e o papel das organizações da sociedade civil, das associações e 

confederações empresariais e dos agentes económicos em geral. Só assim teremos 

condições para enfrentar a crise, tendo, presente que o O.E. para 2023 não pode 

deixar de ser um Orçamento activo, de política económica. Apto a responder a esta 

crise em concreto e não a uma outra, que alguns imaginam estar colocada no futuro. 

Apto a criar condições para termos um tecido produtivo em condições de partilhar os 

desafios com que o país se confronta. 

 

15/Novembro/2022 
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QUADRO 1 

 

 

(em %, variação face ao ano anterior) 

 2021  2022 2023 P.E. 22-26 

PIB real 5.5 6.5 1.3 (3.3) 

Consumo Privado 4.7 5.4 0.7 (2.1) 

Consumo Público 4.6 1.8 2.3 (0.9) 

Investimento (FBCF) 8.7 2.9 3.6 (6.7) 

CENÁRIO MACROECONÓMICO 2022-23 
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Exportações 13.5 18.1 3.7 (5.2) 

Importações 13.3 12.0 4.0 (4.1) 

IHPC 0.9 7.4 4.0 (1.7) 

Taxa Desemprego 6.6 5.6 5.6 (5.8) 
Saldo da Balança de Bens e 
serviços -3.0 -2.8 -2.6 (-2.8) 

Deflator do PIB 1.4 4.0 3.6 (2.5) 

Deflator das Exportações 5.8 15.4 2.1   

Deflactor das Importações 7.4 19.7 1.4   

PIB Nominal 7.0 (214 471)* 10.7 (237 419) 4.9 (249 053)   

PIB Potencial 1.9 (203 316) 2.1 2.0   

Hiato do Produto -3.0 1.1 0.5   
*valores em milhões de euros 

Fonte: POE para 23. 

QUADRO 2 

 

 

          

                                                                                                              (% de variação) 

PREVISÕES PARA PORTUGAL EM 2023 
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QUADRO 3 

 

 

                                             

                                                                                                                       (% PIB) 

CONTAS PÚBLICAS 2022-23 

 

Produto Interno Bruto (Real) 

P.O.E. (Governo) [Out.]   1.3 

C.F.P. [Set.]     1.2 

F.M.I. [Out.]     0.7 

C.E. [Out.]     0.7 

Previsão da CE para a U.E. [Out.] 0.3 

 

Inflação (IHPC) 

P.O.E. [Out.]      4.0 

C.F.P. [Set.]      5.1 

F.M.I. [Out.]      4.7 

C.E. [Out.]      5.8 

Previsão do BCE para a zona euro [Out.] 5.8 
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  2022 P.O.E. 22 2023 

Saldo global -1.9 (-1.9) -0.9 

Saldo primário 0.3 (712)* (0.3) 1.6 (3985) 

Receita total 44.1 (44.7) 44.5 

Receita fiscal 25.4 (24.8) 24.8 

Contrib. Sociais 12.3 (12.5) 12.3 

Receita fiscal + Contrib. sociais 37.7 (37.3) 37.1 

Despesa total 46.0 (46.6) 45.4 

Despesa corrente 41.3 (41.7) 40.8 

Despesa Capital (FBCF) 2.7 (4.9) 3.5 

Despesa de juros 2.1 (4986) (2.2) 2.5 (6226) 

Tx. de juro implícita na dívida 1.9   2.3 

Saldo estrutural -2.4   -0.9 

Saldo primário estrutural -0.3   1.4 
*milhões de euros 

Fonte: POE 23 

 

QUADRO 4 

PROJECÇÃO DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS PARA A DÍVIDA 

PÚBLICA (POE 23) 
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  Valor (em % PIB) Efeito juros   

2023 110.8 2.5 () 

2024 105.0 2.7 () 

2025 101.4 2.4   

2026 97.7 2.3 () 

2027 94.9 2.2 () 

2028 92.5 2.1 () 

2029 90.6 2.0 () 

2030 89.0 2.0 () 

2040 84.1 2.2   

2050 80.5 2.8   
Fonte: POE 23  

 

Em Dez. 2023 a previsão aponta para que o saldo da dívida possa atingir 302 mil 

milhões de euros (+4.6% relativamente a 2022). 

A previsão em 2023 assenta em taxas de juro de 2.9% (nos títulos de curto prazo) e de 

2.0% (nos títulos de longo prazo). 


