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DESTAQUE

Economia Internacional
(…) o BCE reduziu em 0.25 pontos percentuais a taxa de juro das operações
principais de refinanciamento (…) (pág. 5)
No dia 25 [de março], o Eurogrupo anunciou um acordo com as autoridades do
Chipre sobre os principais pontos de um programa de ajustamento macroeconómico
(…) (pág. 7)
No dia 12 de abril, o Eurogrupo e o Ecofin confirmaram o princípio de acordo para
estender as maturidades dos empréstimos dos fundos de resgate europeus a Irlanda
e Portugal (…) (pág. 8)
(…) Portugal, Espanha, França, Holanda, Polónia e Eslovénia terão mais tempo para
atingir um défice orçamental inferior ao valor de referência de 3% do PIB. (pág. 11)
(…) no primeiro trimestre observou-se um novo agravamento da quebra homóloga do
PIB da zona euro (…) (pág. 12)
(…) o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apresentou uma proposta de
orçamento para 2014 que pretende reduzir o défice público para 4.4% do PIB (…)
(pág. 16)
Quanto a dados de conjuntura dos EUA, salienta-se o aumento ligeiro do crescimento
homólogo do PIB no primeiro trimestre de 2013 (…) (pág. 17)
(…) o euro apreciou-se face ao iene entre final de janeiro e final de abril (…) mas
recuou no câmbio com a libra (…) e o dólar (…). Já em maio, a cotação diária do euro
recuou de forma quase ininterrupta (…) (pág. 22)
Os dois principais índices acionistas norte-americanos de referência continuaram a
valorizar (…). A evolução do índice de referência europeu Euronext-100 também se
revelou positiva no período em análise, mas menos do que nos EUA. (pág. 23)
O índice global de matérias-primas do FMI valorizou pelo terceiro mês seguido em
fevereiro (…) mas depois seguiu-se uma correção em baixa nos dois meses
seguintes. (pág. 24)
(…) o comércio mundial aumentou 2.0% em 2012, após 5.2% em 2011, e deverá
permanecer pouco dinâmico em 2013 (…) (pág. 27)
(…) um relatório intercalar da OCDE assinalou que a atividade económica global está
a recuperar no início de 2013 (…) mas a crise prolongada na zona do euro (…)
impede uma retoma mais significativa. (pág. 27-28)
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Economia Nacional
Dos resultados da [7ª] avaliação (do PAEF], salienta-se a redução das previsões de
crescimento do PIB (…), a revisão em alta da taxa de desemprego (…) e a subida
das metas nominais do défice (…) (pág. 35)
No dia 23 [de abril], foi aprovada em Conselho de Ministros extraordinário a
Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 2013-2020 (…) (pág.
38)
No dia 2 de maio, o Primeiro-ministro comunicou ao País as soluções encontradas
pelo governo para atender às duas condições necessárias para encerrar a 7ª
avaliação regular do PAEF (…) (pág. 39)
(…) o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que cria o Fundo de
Compensação do Trabalho (…) e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho
(…) (pág. 40)
(…) o IGCP colocou uma emissão de dívida pública a 10 anos, pela primeira vez nos
últimos dois anos (…) (pág. 40)
(…) o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei e um decreto-lei contendo
um pacote de incentivos fiscais ao investimento (…) (pág. 41)
As mais recentes projeções para Portugal, divulgadas pela OCDE a 29 de maio,
reviram em baixa as variações reais do PIB nacional para -2.7% em 2013 e 0.2% em
2014 (…) (pág. 42)
(…) o Ministro de Estado e das Finanças apresentou o Documento de Estratégia
Orçamental 2013-2017 (…) (pág. 45)
No dia 30 de maio, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de Orçamento
Retificativo para 2013. (pág. 46)
(…) o Governo aprovou o regime de contabilidade de caixa em sede de IVA. (pág. 48)
O Governo estabeleceu as principais linhas de intervenção dos fundos europeus
estruturais e de investimento no ciclo 2014-2020 (…) (pág. 54)
As taxas Euribor diárias acentuaram a queda em maio (…) (pág. 61)
(…) em maio, as yields diárias registaram uma descida significativa até dia 23 (…),
mas na parte final do mês observou-se uma correção em alta (…) (pág. 62)
O índice acionista nacional PSI-20 desvalorizou pelo segundo mês consecutivo em
março (…). Seguiu-se uma forte recuperação em abril (…). Já em maio, o PSI-20
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começou por valorizar (…), mas depois o movimento inverteu-se e o índice caiu até
final do mês (…) (pág. 63-64)
As segundas estimativas das contas nacionais do INE relativas ao primeiro trimestre
mostraram uma descida das taxas de variações reais do PIB para -4% em termos
homólogos (…) e -0.4% em cadeia (…) (pág. 64)
O indicador de clima económico do INE recuperou pelo quinto mês seguido em maio
(…) (pág. 66)
Os dados disponíveis sobre o consumo privado sugerem, na sua globalidade, um
comportamento menos negativo no segundo trimestre do ano. (pág. 67)
(…) o défice da balança de mercadorias reduziu-se 32.3% em termos homólogos no
acumulado de janeiro a abril (…), traduzindo um crescimento de 3.9% das
exportações (…) e uma quebra de 3.4% das importações (…) (pág. 68)
Em abril, a recuperação do índice geral de produção [industrial] foi impulsionada pela
retoma ligeira do crescimento na indústria transformadora (…) (pág. 71)
(…) a taxa de desemprego nacional subiu para um novo máximo histórico de 17.7%
no primeiro trimestre de 2013 (…) (pág. 72)
No primeiro trimestre de 2013, a taxa de inflação homóloga medida pelo Índice de
Preços no Consumidor (IPC) recuou para 0.2% (…) (pág. 75)
(…) os custos laborais unitários relativos continuaram a reduzir-se no quarto trimestre
de 2012, mas a apreciação da taxa de câmbio nominal efetiva (…) contrariou este
efeito (…) (pág. 76)
(…) a Balança Corrente apresentou um excedente de 163 m.e. de janeiro a abril de
2013 (…) (pág. 77)
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1. União Europeia / Zona do Euro
1.1.

Envolvente Política, Social e Económica

1.1.1. Política Monetária
Indicadores monetários e financeiros – zona do euro
12: II
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Agregado Monetário M3

Taxas de Juro Mercado Monetário

Yields Obrig. Estado a 10 anos

(2)

Taxas de Juro Bancárias
- Depósitos a prazo até 1 ano
- Emprést. de 3 a 12 meses a empresas

(3)
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4.54

4.70
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Fonte: Banco Central Europeu; valores médios do período, em percentagem;
(1)
Taxa de variação homóloga (tvh) em média móvel de três meses, em percentagem. Valores corrigidos de todas as
detenções de instrumentos negociáveis por agentes residentes fora da área do euro.
(2)
Obrigações com notação AAA.
(3)
Taxas de juro para empréstimos a taxa variável até 0.25 milhões de euros.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro de referência
nas reuniões de política monetária de 7 de março e 4 de abril.
Na reunião de 2 de maio, o BCE reduziu em 0.25 pontos percentuais a taxa de
juro das operações principais de refinanciamento, para um mínimo de 0.5%. Foi
ainda decidido um corte de 0.5 pontos percentuais (para 1%) na taxa de facilidade de
crédito e a manutenção da taxa de facilidade de depósito em 0%. Esta foi a primeira
descida das taxas diretoras do BCE desde julho de 2012, com o objetivo
assumido de suportar a retoma da economia da zona euro na segunda metade
do ano, em face do prolongamento do fraco sentimento económico na primavera e da
ausência de pressões inflacionistas.
Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião, o presidente do BCE revelou
que a autoridade monetária “está preparada para atuar, se necessário”, quando
questionado sobre a possibilidade de reduzir ainda mais a principal taxa
5
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diretora, e não excluiu a hipótese de tornar a taxa de depósito negativa, para
que os bancos concedam mais crédito em lugar de parquear o dinheiro no BCE
(embora atualmente a taxa já seja nula). Continua também em estudo a possível
adoção de medidas específicas para estimular o crédito às PME. Mário Draghi
pediu ainda aos países do euro que “não desperdicem os progressos que já
fizeram” em matéria de consolidação orçamental e, “agora que há mais tempo,
pode haver maior equilíbrio com cortes na despesa", depois dos governos
europeus terem escolhido “a estrada mais fácil" do aumento de impostos por terem de
trabalhar em contra-relógio. Draghi apelou ainda à continuação das reformas
estruturais e a uma rápida implementação da União Bancária.
1.1.2. Outra Envolvente
Destacam-se, abaixo, algumas notícias de envolvente europeia de março a maio
de 2013.
Março
No dia 4, o Eurogrupo aprovou o desembolso de mais uma tranche do segundo
programa de ajuda à Grécia, após o cumprimento das medidas previstas no
programa de ajustamento.
Das conclusões do Conselho Ecofin de 5 de março, destaca-se: (i) a finalização
das propostas de revisão dos requisitos de capital dos bancos para transpor os
acordos internacionais Basel III; (ii) a apresentação do relatório de monitorização da
Comissão Europeia sobre a qualidade da despesa pública, sublinhando-se, em face
dos desafios de dívida e crescimento económico na UE, a necessidade de aumentar
a eficiência e eficácia da despesa pública, em suporte a medidas de consolidação
orçamental favoráveis ao crescimento, salvaguardando a rede essencial de apoio
social. Para tal, foi preconizada a troca de informação entre os Estados-membros,
incluindo a avaliação pelos pares e a adoção das melhores práticas em matérias
selecionadas. O Comité de Política Económica e a Comissão Europeia deverão
continuar a analisar os fatores que influenciam a qualidade corrente e futura da
despesa pública e rever os processos orçamentais e as práticas conducentes à
melhoria da eficiência e sustentabilidade do setor público; (iii) uma declaração dos
Ministros das Finanças referindo que “em princípio estarão preparados para
considerar um alargamento das maturidades dos empréstimos à Irlanda e
Portugal, de modo a alisar os perfis de pagamento”, com vista a “apoiar os seus
esforços de recuperar o acesso aos mercados”, tendo em conta “o forte compromisso
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com os respetivos programas de ajustamento”. “A troika deverá apresentar uma
proposta para a melhor opção possível para cada um dos países”.
No dia 7, o Presidente do BCE utilizou indicadores de mercado para defender
que as eleições italianas não têm um impacto necessariamente relevante na
crise europeia, não se mostrando alarmado com o risco decorrente do impasse
político no seu país. Draghi não se mostrou preocupado com a possibilidade do
impasse político poder limitar a capacidade da Itália se candidatar ao programa
de compra de dívida pública do BCE (Compras Monetárias Diretas ou OMT na
sigla inglesa). Segundo Draghi, “o OMT permanece, é uma garantia muito eficaz e
está lá. Mas, como disse, a bola está do lado do governo”.
No dia 8, a agência de notação Fitch baixou o rating da divida soberana de Itália
(de A- para BB+), com perspetiva “negativa”, considerando que "a crescente incerteza
política e um cenário menos propício para mais medidas de reforma estrutural
constituem um choque adverso à economia real perante uma profunda recessão".
Também no dia 8 (e após a manutenção das taxas diretas do BCE na reunião de dia
7), a Diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, afirmou que há espaço para o BCE
baixar as taxas de juro para combater a recessão. Lagarde apresentou o caso
irlandês como exemplo para os outros países sob ajuda (Portugal e Grécia), e
defendeu ainda que países como a Alemanha deviam tolerar uma inflação mais
elevada e até um crescimento de salários.
Nos dias 14 e 15 de março, realizou-se mais um Conselho Europeu, que “realizou
um debate abrangente sobre a situação económica e social e definiu as orientações
para as políticas económicas dos Estados-Membros e da União Europeia em
2013. Haverá que pôr a tónica na implementação das decisões já tomadas, em
particular no que respeita ao Pacto para o Crescimento e o Emprego. Deve ser dada
especial prioridade ao apoio ao emprego dos jovens e à promoção do crescimento e
da competitividade.”
No dia 25, o Eurogrupo anunciou um acordo com as autoridades do Chipre
sobre os principais pontos de um programa de ajustamento macroeconómico,
com vista a um empréstimo de até 10 mil milhões de euros (que poderá ser reforçado
pelo apoio adicional solicitado ao FMI), de forma a restaurar a viabilidade do setor
financeiro, um crescimento sustentável e a saúde das finanças públicas. Contudo,
este quarto programa de ajustamento na zona euro, ao contrário dos três
anteriores, prevê o envolvimento dos depositantes na resolução dos problemas
7
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do setor bancário (que no Chipre atingiu um sobredimensionamento sem paralelo) e
medidas temporárias de restrição aos movimentos de capitais. Foi ainda
emitida uma declaração oficial do Presidente do Eurogrupo referindo que o
Chipre é um caso específico, com medidas excecionais. Esta declaração oficial
contrariou afirmações iniciais polémicas do Presidente do Eurogrupo
(rapidamente desmentidas por outros responsáveis), indicando que o modelo seguido
no programa do Chipre, com envolvimento dos depositantes, poderia ser seguido
noutros programas de resgate. Refira-se que, numa versão inicial do acordo, eram
abrangidos todos os depósitos, mas a versão final apenas impôs cortes nos
depósitos acima de 100 mil euros, o valor de referência europeu para os fundos
de garantia de depósito. A afirmação inicial do Presidente do Eurogrupo
provocou receios de saída de capital da zona euro, levando a uma depreciação
do euro, à desvalorização das ações da banca e algum ressurgimento das taxas
de juro soberanas dos países sob maior pressão.
No dia 27, o Conselho Europeu confirmou o acordo para transposição dos
requisitos de capital dos bancos previstos nos acordos internacionais de Basel
III.1 As propostas substituem as diretivas sobre requisitos de capital por uma
regulação sobre requisitos prudenciais e uma diretiva que regula as atividades que
aceitam depósitos.
Abril
No dia 12 de abril, o Eurogrupo e o Ecofin confirmaram o princípio de acordo
para estender as maturidades dos empréstimos dos fundos de resgate europeus a
Irlanda e Portugal, por um período médio que se estabeleceu em 7 anos,
condicional à conclusão favorável das avaliações regulares em curso dos
respetivos programas de ajustamento (envolvendo, no caso de Portugal, a
apresentação de medidas substitutivas das normas orçamentais declaradas
inconstitucionais). A extensão pretende beneficiar o regresso aos mercados de
dívida pública de longo prazo, ao melhorar o perfil de financiamento.
Na reunião foi ainda saudada a finalização do programa de ajustamento formal
do Chipre (associado a um empréstimo global de 10 mil milhões de euros) e
reafirmado que o quadro operacional para a recapitalização direta dos bancos
via Mecanismo Europeu de Estabilidade deverá estar pronto em junho.

1

Os acordos Basel III reforçam os requisitos de capital e introduzem um amortecedor de conservação de
capital obrigatório e um amortecedor contracíclico discricionário, prevendo ainda novos requisitos
regulatórios sobre liquidez e alavancagem, e sobrecustos de capital para instituições sistémicas.
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No dia 16, o Presidente da Comissão Europeia saudou a aprovação pelo
Parlamento Europeu, no mesmo dia, da diretiva de requisitos de capital, com
rácios mais exigentes. Segundo Barroso, “tal assegurará que os bancos na UE se
munem do capital necessário para absorver por si próprios futuros choques, sem
pedirem ajuda aos contribuintes". O Presidente da Comissão congratulou-se
também com a aprovação de limites de prémios dos banqueiros, que considerou
pôr fim a uma “cultura de bónus excessivos”.
No dia 28, foi empossado o novo governo de coligação de Itália, liderado por
Enrico Letta, que aceitou formar Governo a pedido do Presidente Giorgio Napolitano,
terminando assim um impasse político de 2 meses. Napolitano foi reeleito a 20 de
abril, tendo aceitado recandidatar-se a um novo mandato de 7 anos após cinco
votações sem sucesso para arranjar um sucessor.
Nesse mesmo dia, a Comissão Europeia confirmou o seu apoio à intenção do
Governo de Espanha de dispor de mais dois anos para reduzir o défice
orçamental para menos de 3% do PIB, adiando essa meta de 2014 para 2016.
Maio
No dia 9 de maio, foi dada como concluída, com parecer positivo, a última
avaliação regular do programa de ajustamento da Irlanda, tendo sido discutida a
preparação para a saída do mesmo. O país regressou aos mercados de dívida
pública de longo prazo em março e o seu PIB deverá crescer cerca de 1% em 2013 e
um pouco mais de 2% em 2014.
No dia 13, foi noticiado por uma jornal alemão e mais tarde confirmado pelo
Ministro do Trabalho alemão, que a França e a Alemanha estão a preparar um
plano de ação conjunto para travar o desemprego jovem. O jornal Rheinische
Post, que cita fontes governamentais, avança que a iniciativa se irá chamar “New
Deal for Europe”, numa referência ao plano de recuperação que Roosevelt aplicou
nos EUA após a Grande Depressão. É ainda referido que o plano será subscrito
por grandes empresas e prevê que o Banco Europeu de Investimento dê
créditos às organizações que recrutem ou formem jovens.
Também no dia 13 de maio, o Conselho de Ministros da UE adotou o conjunto de
regulações de governação económica designado “two-pack”, incluindo a
verificação ex-ante da conformidade das propostas de Orçamento de Estado dos
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países com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e uma vigilância acrescida dos
países com perturbações financeiras ou sob programa.
No mesmo dia, foi também aprovada uma diretiva e um regulamento a alterar as
regras da UE relativamente às agências de rating internacionais, com vista a
reduzir a sua preponderância e o associado excesso de atenção por parte dos
investidores, mitigar os riscos de conflito de interesse na atividades da agências e
aumentar a transparência e concorrência no setor
Foi ainda aprovada a primeira tranche do empréstimo de assistência financeira ao
Chipre e uma nova tranche do segundo programa de ajustamento da Grécia, após a
conclusão bem-sucedida da última avaliação.
No dia 14 de maio, o Conselho mandatou a Comissão para negociar acordos de
tributação das poupanças com a Suíça, o Liechtenstein, o Mónaco, Andorra e San
Marino, com vista a reduzir a fraude e evasão fiscais. Foi também discutida uma
versão preliminar da diretiva sobre tributação das poupanças na UE e encorajadas as
conversações de troca de informação entre os EUA e vários Estados-membros com
vista à criação de standards globais de combate à fraude e evasão fiscal.
No mesmo dia, foi aprovado um acordo político para um reforço de verbas do
Orçamento da União em 2013 no valor de 7.3 mil milhões de euros para
financiar medidas de apoio ao crescimento económico, para criar empregos e
reduzir o desemprego, em especial o dos jovens. Contudo, o Conselho só se
pronunciará formalmente quando também estiverem concluídas as
conversações do quadro financeiro plurianual 2014-2020, sob o princípio de que
“nada está acordado até tudo estar acordado”.
Também no dia 14, a agência de notação Fitch elevou o “rating” da Grécia para
“B-” com perspetiva “estável”, considerando que a economia helénica começa
a dar sinais de reequilíbrio, atingido através de claros progressos ao nível da
eliminação do défice orçamental e corrente, e da desvalorização interna. Segundo a
agência Fitch, o alívio na dívida pelo alargamento dos prazos elevou o sentimento
económico a máximos dos últimos três anos, retraindo a possibilidade de saída da
Zona Euro. Foi ainda salientado que “o atual Governo manifestou muito mais
vontade em cumprir o programa que os seus antecessores, comprometendo-se
com a consolidação orçamental e mais reformas estruturais. Contudo, a recuperação
económica ainda não é tangível, e a resistência às reformas ainda é elevada,
sublinhando os riscos contínuos da sua implementação”.
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No dia 16, a Autoridade Bancária Europeia decidiu que só serão feitos novos
testes de stress à banca europeia em 2014, mas recomendou aos supervisores
nacionais do sector financeiro a condução de avaliações à qualidade dos ativos
dos bancos que supervisionam. O Banco Central Europeu (BCE) será o responsável
pela condução da análise nos 17 países da Zona Euro (cujos bancos passará a
supervisionar diretamente no próximo ano), ao passo que nos restantes 10 países a
responsabilidade recai sobre os reguladores nacionais.
No dia 21, a Comissão Europeia propôs o prolongamento do aumento do
cofinanciamento comunitário (para 95%) para os países sob programas de
assistência financeira até final dos mesmos, dado que estava previsto a medida
expirar no final de 2013. “Em termos concretos, isto corresponderia, em 2014, a
cerca de 500 milhões de euros, sendo cerca de 400 milhões de euros para a Grécia,
100 milhões de euros para Portugal e 20 milhões de euros para Chipre", segundo a
Comissão, realçando que a medida deve ajudar os Estados-membros a combater
o desemprego dos jovens, a apoiar as pequenas e médias empresas e a
financiar os principais projetos de infraestruturas.
No dia 29, a Comissão Europeia divulgou as recomendações específicas aos
estados-membros (excluindo os países sob programa) e as decisões no âmbito do
procedimento de défices excessivos, que evidenciam uma atenuação da política
de austeridade. De facto, Portugal, Espanha, França, Holanda, Polónia e
Eslovénia terão mais tempo para atingir um défice orçamental inferior ao valor
de referência de 3% do PIB. A Espanha e a França receberam mais dois anos para
terminar a situação de défice excessivo (até 2016 e 2015, respetivamente), enquanto
no caso de Portugal foi concedido mais um ano (até 2015). Destaca-se também
a saída da Itália da lista de países com défice excessivo (após atingir um défice
de 3% em 2012, prevendo-se valores de 2.9% em 2013 e 1.8% em 2014) e, em
sentido contrário, a insuficiência de medidas da Bélgica para sair da situação de
défice excessivo.
Segundo o Presidente da Comissão, Durão Barroso "devido aos progressos
alcançados, podemos agora abrandar o ritmo da consolidação orçamental. Os
Estados-membros devem agora intensificar esforços para concretizar reformas
estruturais". Contudo, “não há margem para complacências”, segundo o relatório,
advertindo-se que as reformas estruturais estão de demorar mais tempo que o
previsto a ter efeitos positivos no crescimento e que, apesar da acalmia nos
mercados financeiros, a União Europeia enfrenta riscos económicos
significativos no curto prazo.
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1.2. Economia Real
No que se refere a previsões, no 16 de abril o FMI reduziu o crescimento
esperado da zona euro em 2013 para -0.3% em 2013 (-0.1% nas anteriores
estimativas, valores em termos reais), e manteve a projeção de 1.1% em 2014.
No dia 29 de maio, as previsões de primavera da OCDE apontaram para uma
variação real do PIB de -0.6% em 2013, um valor mais pessimista do que o do
FMI, e 1.1% em 2014, em linha com a projeção do Fundo.
Ambas as projeções enfrentam riscos elevados (ver análise na parte de Economia
Internacional, secção 4.5 Organizações Económicas Internacionais).
No que se refere a dados de conjuntura, no primeiro trimestre observou-se um
novo agravamento da quebra homóloga do PIB da zona euro (descida de 1.1%
em termos reais, após 1% e 0.7% nos dois trimestres precedentes), mantendo-se a
queda de 0.7% na UE, de acordo com as segundas estimativas do Eurostat. As
variações em cadeia foram menos negativas (-0.2% e -0.1%, respetivamente, em
termos reais) do que no quarto trimestre de 2012 (-0.6% e -0.5%), refletindo a ligeira
retoma do crescimento na Alemanha (0.1%, após -0.7% no quarto trimestre) e a
menor descida na Itália (de -0.9% para -0.5%).
UE e Zona euro - variação homóloga do PIB (%, em volume)
2011, 2012; 2T 2012 - 1T 2013
2,0
1,6

1,5

1,4

1,0
0,5
0,0
-0,5

-0,3

-0,3
-0,6

-0,5

-0,4

-0,7

-1,0
-1,5

-0,7

-0,7
-1,0

2011

2012

2T 12
UE (27)

Fonte: Eurostat

3T 12

4T 12

-1,1

1T 13

Zona euro (17)

Dados mais recentes, referentes às vendas a retalho, evidenciaram uma
atenuação significativa da quebra homóloga em abril, tanto na zona euro como na
UE (variações reais de -1.1% e -0.6%, respetivamente, após -2.2% e -1.2% março).
Por países, as descidas homólogas mais fortes nesse mês foram registadas na
Espanha (-6.5%), na Eslovénia (-4.9%) e em Malta (-4.3%), enquanto as subidas
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mais acentuadas ocorreram na Letónia (6.2%), na Lituânia e na Hungria (1.9% nos
dois casos).
UE e Zona euro - variação homóloga das vendas a retalho (%, em volume)
Nov 2012 - Abr 2013
0,0
-0,5
-0,5
-1,0

-0,6

-1,0

-1,1

-1,1

-1,2

-1,5
-2,0

-1,9

-1,8

-1,9

-1,8
-2,2

-2,5
-2,8

-3,0

Nov-12

Dez-12

Jan-13
UE (27)

Fonte: Eurostat

Fev-13

Mar-13

Abr-13

Zona euro (17)

Quanto a dados setoriais, a quebra homóloga da produção industrial atenuouse pelo segundo mês seguido em abril, quer na zona euro (variação homóloga de 0.6%, após -1.4% em março e -3.2% em fevereiro), quer na UE (-0.8%, após -0.9% e
-2.7% nos dois meses precedentes). A desagregação por agrupamentos
industriais na zona euro evidenciou uma retoma do crescimento homólogo nas
indústrias de bens de capital e bens não duradouros (para 1.6% nos dois casos)
e uma descida menos acentuada nas indústrias de bens intermédios (para -2.8%),
sobrepondo-se ao agravamento da queda nas indústrias de bens de consumo
duradouro (para -6.2%) e à quebra das indústrias da energia (-1.7%).
Produção Industrial na zona do euro
Nov-12

Dez-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

Total da Indústria

-4.0

-2.0

-2.5

-3.2

-1.4

-0.6

Bens Intermédios

-5.6

-4.8

-4.1

-3.1

-4.1

-2.8

Energia

-0.3

-0.3

-1.1

-6.8

8.2

-1.7

Bens de capital

-4.4

-1.7

-3.9

-3.9

-3.0

1.6

Bens de consumo duradouro

-6.5

-2.7

-7.3

-5.0

-2.0

-6.2

Bens de consumo não duradouro

-2.4

-0.4

2.0

0.4

-2.2

1.6

Fonte: Eurostat; tvh em %, valores revistos.

Nos países da UE (27) com informação disponível, as maiores descidas
homólogas da produção industrial foram observadas na Finlândia (variação
homóloga de -10.2%), na Itália (-4.6%) e na República Checa (-3.4%), enquanto as
maiores taxas de crescimento ocorreram na Roménia (12.6%), na Lituânia (5%) e na
Estónia (2.7%).
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Em abril prosseguiu a descida da taxa de inflação homóloga na UE e na zona
euro (para 1.4% e 1.2%, respetivamente, após 1.9% e 1.7% em março). A inflação
média anual baixou para 2.3% e 2.2%, respetivamente.
UE (27) e Zona euro (17) -Inflação
(variação homóloga do IHPC, em %)
Abr 2012 - Abr 2013
3,0
2,5
2,0
1,4

1,5

UE (27)

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Mai-12

Abr-12

Fonte: Eurostat

Abr-13

1,2

1,0

Zona euro (17)

De acordo com informação provisória do Eurostat, a taxa de desemprego da zona
euro subiu para 12.2% em abril (12.1% em março), enquanto na UE o valor
manteve-se em 11%, mas com uma revisão em alta no mês precedente.
UE e Zona euro - Taxa de desemprego (%, ajustada de sazonalidade)
Out 2012- Abr 2013
12,5
12,0

11,8

11,8

10,7

10,7

10,8

Out-12

Nov-12

Dez-12

11,7

12,0

12,1

10,9

10,9

12,1

12,2

11,5
11,0
10,5

11,0

11,0

Mar-13

Abr-13

10,0

Fonte: Eurostat

Jan-13

UE (27)

Fev-13

Zona euro (17)

Nos países da UE com informação disponível, a taxa de desemprego mensal mais
alta foi registada na Grécia (27%, em fevereiro, o último mês com dados), seguida
pela Espanha (26.8% em abril), Portugal (17.8%), Chipre (15.6%), Eslováquia
14.5%) e Irlanda (13.5%). As taxas de desemprego mais baixas verificaram-se na
Áustria (4.9%), Alemanha (5.4%), Luxemburgo (5.6%) e Holanda (6.5%).
Em termos de informação prospetiva, salienta-se a subida do índice de
sentimento económico da zona do euro e da UE em maio, retomando uma
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trajetória de recuperação (desde os mínimos de 3 anos registados em outubro de
2012), o que melhora as possibilidades de uma inversão da recessão europeia
nos próximos meses.
UE e Zona euro - Índice de sentimento económico
(média desde 1990 = 100)
Jun 2012 - Mai 2013
92,0

87,0

Fonte: Comissão Europeia

UE

Mai-13

Abr-13

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

82,0

Zona euro

A subida do ISE em maio resultou da melhoria de todas as componentes, com
destaque para a melhoria bastante significativa da confiança nos serviços (ver
quadro abaixo).
Indicadores de Confiança na União Europeia
Dez-12

Jan-13

Fev-13

Mar-13

Abr-13

Mai-13

Indústria

-12.3

-12.7

-10.8

-11.6

-12.9

-12.3

Serviços

-11.3

-7.0

-8.2

-5.2

-10.6

-8.0

Consumidores
Comércio a retalho

-23.9
-10.3

-21.9
-9.4

-21.6
-10.3

-21.6
-12.8

-20.4
-13.7

-20.2
-12.0

Construção

-33.9

-29.9

-30.3

-30.1

-33.6

-32.5

Índice de sentimento económico

89.3

90.9

91.5

91.5

89.7

90.8

Fonte: Comissão Europeia.

Nos maiores Estados-membros da UE, as subidas mais fortes do ISE ocorreram
no Reino Unido e na Polónia.

2. Estados Unidos da América
2.1. Envolvente Política, Social e Económica
Destacam-se, abaixo, algumas notícias de envolvente dos EUA.
Março
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No dia 1, começaram a ser aplicados os cortes automáticos de despesa, depois
dos Partidos Democrata e Republicano se terem mostrado incapazes de
alcançar um acordo até final de fevereiro. Os cortes variam entre 5% e 8%,
consoante as agências federais. Na prática, centenas de milhares de funcionários
públicos serão forçados a tirar alguns dias de férias não pagas.
No dia 8, a Reserva Federal anunciou os resultados da mais recente ronda de
testes de stress financeiro (estipulados com base nos requisitos de Basileia III, com
um rácio core Tier I mínimo de 5%), onde que a quase totalidade dos bancos
analisados (17 em 18) mostrou ter capital suficiente para resistir a uma
recessão económica severa, tendo reforçado as suas posições de capital desde a
crise financeira.
No dia 20 de março, a Reserva Federal manteve a sua política monetária
expansionista (compras mensais de 85 mil milhões de dólares de títulos de dívida
pública e hipotecária e taxa de juro fed funds perto de zero). A decisão foi justificada
com o valor ainda elevado da taxa de desemprego e a preocupação com o impacto
da política orçamental mais restritiva. Em paralelo, foi divulgada uma ligeira
revisão em baixa das estimativas de crescimento económico (para variações
homólogas no quarto trimestre de 2.3% a 2.8% em 2013 e 2.9% a 3.4% em 2014).
No dia 21, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a autorização de
financiamento federal até 30 de Setembro (ainda a tempo de promulgação pelo
Presidente Obama antes da data limite de 27 de março), afastando o cenário do
encerramento parcial dos serviços públicos por falta de recursos.
Abril
No dia 10 de abril, o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apresentou
uma proposta de orçamento para 2014 que pretende reduzir o défice público
para 4.4% do PIB, face a uma previsão de 6% em 2013 e após um valor de 7% em
2012. No resto do horizonte de projeção, prevê-se uma descida significativa do
défice também em 2015, para 3.2%, e depois uma redução mais gradual, para
2.8% em 2016 e 1.7% em 2023.
O plano de consolidação orçamental de médio prazo assenta no aumento do
peso da receita no PIB (de 16.7% em 2013, para 17.8% em 2014, 18.6% em 2015 e
20% em 2023) e, em menor medida, na redução do peso da despesa (que passa
de 22.7% do PIB em 2013, para 22.2% em 2014, 21.8% em 2015 e 21.7% em 2023).
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Em 2014, destaca-se o aumento dos impostos sobre os rendimentos superiores a um
milhão de euros (com uma taxa de imposto de, pelo menos, 30%, após contabilizados
os donativos), a limitação às deduções fiscais e a introdução de cortes da despesa
para substituir as poupanças automáticas que entraram em vigor no início do ano. O
documento servirá de base para as negociações de redução de défice público com o
Partido Republicano. As previsões de crescimento económico utilizadas, revistas
em baixa, foram de 2.3% em 2013 (igual a 2012) e 3.2% em 2014.
Nos dias 30 de abril e 1 de maio, a Reserva Federal reuniu e voltou a manter a
sua política monetária expansionista (taxa de juro fed funds perto de zero e
compras mensais de 85 mil milhões de dólares de dívida pública e hipotecária).
Maio
No dia 22, o Presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, afirmou, durante um
discurso sobre perspetivas económicas perante o Congresso, que as opções de
política monetária estão a produzir "benefícios significativos" e sinalizou claramente
que é ainda cedo para retirar os estímulos sem prejudicar a retoma económica e
provocar instabilidade financeira.
2.2. Economia Real
Relativamente a previsões de crescimento económico para os EUA, as projeções
de primavera da OCDE (1.9% em 2013 e 2.8% em 2014), divulgadas a 29 de maio,
não diferiram grandemente das apresentadas pelo FMI no dia 16 de abril (1.9%
em 2013 e 3% em 2014). Os principais riscos das previsões e recomendações destas
organizações internacionais são apresentados na parte de Economia Internacional
deste relatório (secção 4.5 Organizações Económicas Internacionais).
Quanto a dados de conjuntura dos EUA, salienta-se o aumento ligeiro do
crescimento homólogo do PIB no primeiro trimestre de 2013 (variação real de
1.8%, após 1.7% no quarto trimestre de 2012), graças à aceleração do consumo das
famílias (de 1.8% para 2.1%) e do investimento privado (de 3.6% para 4.3%, mas
devido ao aumento dos stocks, já que a FBCF desacelerou de 7.2% para 5.8%). As
exportações abrandaram (de 2.1% para 1.2%) e a despesa pública recuou a maior
ritmo (2.3%). A melhoria apenas ligeira do andamento homólogo do PIB
correspondeu a uma aceleração significativa em cadeia (variação trimestral
anualizada de 2.4%, face a 0.4% no quarto trimestre de 2012).
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EUA - variação homóloga do PIB (%, em volume)
2012, 1T 2012 - 1T 2013
3,0
2,6
2,2

2,4
2,1

2,0
1,7
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0,0
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1T 12

2T 12

3T 12

4T 12

1T 13

Fonte: Departamento do Comércio dos EUA

Em maio registou-se uma recuperação do índice de indicadores avançados do
instituto Conference Board, sugerindo a continuação da expansão económica
nos próximos meses com algum potencial de aceleração. Segundo um
economista do instituto, o principal fator positivo é a recuperação dos mercados
imobiliário e laboral, o maior risco é colocado pelos cortes de despesa federal, e o
grande ponto de interrogação é a resiliência da confiança dos consumidores e
empresas.
A taxa de inflação homóloga medida pelo IPC subiu para 1.4% em maio, após
um mínimo de quase três anos em abril (1.1%). A taxa de inflação subjacente
manteve-se num mínimo de dois anos (1.7%).
No que se refere a dados sectoriais de conjuntura, a informação mais recente
aponta para um abrandamento generalizado:
- a produção industrial abrandou no início de 2013, com a taxa de variação homologa
a reduzir-se para 1.6% em maio após 1.8% em abril, 2.5% no primeiro trimestre e
2.7% no quarto trimestre do ano passado;
- o índice compósito não industrial ISM reduziu-se de 56 pontos em março, para 53.1
pontos em abril, tendo depois recuperado de forma muito ligeira em maio (para 53.7
pontos, acima da referência de expansão, que é de 50 pontos). A descida verificada
ao longo deste período sugere uma desaceleração da atividade nos serviços;
- as despesas de construção aumentaram 4.5% em termos homólogos de janeiro a
abril (17% no mercado residencial e -1.2% no não residencial), após uma
recuperação de 9.2% em 2012 (15.4% no segmento residencial e 6.4% no não
residencial). No mês de abril, a subida homóloga foi apenas de 4.3%, com o
agravamento da quebra no mercado não residencial (para -2.1%) a continuar a
contrariar a aceleração no segmento residencial (para 18.3%).
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A taxa de desemprego dos EUA reduziu-se para 7.5% em abril (7.6% em março),
que representa o valor mais baixo desde dezembro de 2008. Apesar de tudo, a
descida tem sido bastante gradual desde o pico de 10% atingido em outubro de 2009.
EUA - Taxa de Desemprego (%)
Abr 2008 - Abr 2013
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Fonte: Departamento do Trabalho dos EUA

3. Economias Emergentes: Angola, Brasil, China e Índia
A seguir, apresenta-se um quadro com as mais recentes previsões
macroeconómicas do FMI e do Banco Mundial para uma seleção de economias
emergentes (Angola, Brasil, China e Índia), seguido de uma análise comparativa
dos dados dos dois organismos para cada país.
Previsões do FMI e do Banco Mundial para alguns países emergentes
2012

2013

2014

FMI,
Out-12

FMI,
Abr-13

BM,
Jun-13

FMI,
Out-12

FMI,
Abr-13

BM,
Jun-13

FMI,
Abr-13

BM,
Jun-13

PIB (variação real em %)
Economias Emergentes

5.3

5.1

5.0

5.6

5.3

5.1

5.7

5.6

Angola

6.8

8.4

8.1

5.5

6.2

7.2

7.3

7.5

Brasil

1.5

0.9

0.9

4.0

3.0

2.9

4.0

4.0

China

7.8

7.8

7.8

8.2

8.0

7.7

8.2

8.0

Índia

4.9

4.0

5.3

6.0

5.7

5.5

6.2

6.3

Economias Emergentes

32.1

31.5

32.6

32.2

32.6

Angola

11.7

13.6

12.6

16.0

14.4

Brasil

20.2

17.6

20.8

18.5

18.6

China

47.8

46.9

47.5

47.1

47.1

Índia

36.0

34.9

35.9

35.1

35.6

6.1

5.9

5.8

5.9

5.6

Investimento (% do PIB)

Taxa de inflação (IPC)
Economias Emergentes
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Angola

10.8

10.3

8.6

9.4

8.4

Brasil

5.2

5.4

4.9

6.1

4.7

China

3.0

2.7

3.0

3.0

3.0

Índia

10.3

9.3

9.6

10.8

10.7

-1.4

-1.7

-1.4

-1.8

-1.9

Saldo orçamental (% PIB)
Economias Emergentes
Angola

7.0

8.5

5.3

-1.2

-1.9

Brasil

-2.1

-2.8

-1.6

-1.2

-1.2

China

-1.3

-2.2

-1.0

-2.1

-1.8

Índia

-9.5

-8.3

-9.1

-8.3

-8.4

1.3

1.4

1.1

1.0

0.7

Saldo da Balança Corrente (% PIB)
Economias Emergentes
Angola

8.5

9.6

6.7

6.6

3.5

5.1

1.3

4.9

Brasil

-2.6

-2.3

-2.3

-2.8

-2.4

-2.7

-3.2

-3.1

China

2.3

2.6

2.6

2.5

2.6

2.5

2.9

2.5

Índia

-3.8

-5.1

-5.4

-3.3

-4.9

-4.2

-4.6

-3.7

Fontes: FMI, Previsões de outono (Out-12) e de primavera (Abr-2013); Banco Mundial, Perspetivas Económicas globais
(Jun-13); taxas de variação anual (reais, no caso do PIB), salvo indicação em contrário; IPC = Índice de preços no
consumidor.

Angola
As mais recentes projeções do Banco Mundial (de 13 de junho) para Angola
apontam para taxas de crescimento real do PIB de 7.2% em 2013 e 7.5% em
2014, acima das previsões de primavera do FMI (6.2% e 7.3%, respetivamente),
divulgadas em abril. Do resto das previsões disponíveis para Angola, destaca-se
a significativa alteração das perspetivas orçamentais, com o FMI a prever agora
um défice de 1.2% do PIB em 2013 (após um excedente de 8.5% do PIB em 2012),
em lugar do saldo positivo de 5.3% projetado em outubro de 2012. Em 2014, esperase um agravamento do défice para 1.9%. Merece ainda realce a significativa revisão
em alta da previsão do FMI referente à inflação em 2013, para 9.4% (8.6% nas
previsões de outubro de 2012), sendo esperada uma descida para 8.4% em 2014.
Brasil
No caso do Brasil, as projeções mais recentes de crescimento económico do
Banco Mundial (2.9% em 2013 e 4% em 2014) estão praticamente em linha com
as do FMI, sendo de destacar a significativa revisão em baixa da projeção do
FMI relativamente a 2013 (3%, face a 4% nas projeções de outubro de 2012). Outras
projeções relevantes são a descida esperada da taxa de investimento em 2013
(18.5%, após 20.2% em 2012, esperando o FMI um valor de 18.6% em 2014) e a
revisão em alta da previsão de inflação em 2013 (6.1%, que compara com uma
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previsão do FMI de 4.9% em outubro e com um valor estimado de 5.2% em 2012,
sendo apontada uma redução para 4.7% em 2014).
China
A China deverá registar taxas de crescimento económico de 7.7% em 2013 e 8%
em 2014, segundo as projeções mais recentes do Banco Mundial, valores um
pouco abaixo dos apontados pelo FMI (8% e 8.2%, respetivamente). Do resto dos
valores, não se destacam grandes alterações de previsões nos dados do FMI, pelo
que se realça sobretudo a aparente estabilidade macroeconómica em 2013 (taxa de
inflação de 3%, défice orçamental de 2.1% e excedente externo de 2.6% do PIB).
Índia
O Banco Mundial prevê que a Índia registe taxas de crescimento económico de
5.7% em 2013 e 6.3% em 2014, estimativas não muito diferentes das do FMI
(5.5% e 6.2%, respetivamente). Salienta-se ainda a revisão em baixa do défice
orçamental nos dados do FMI (de 9.5% para 8.3% em 2012 e de 9.1% para 8.3%
em 2013, sendo apontado um valor de 8.4% em 2014), embora com valores ainda
muito elevados, e em alta no caso do défice externo (de 3.8% para 5.1% em 2012
e de 3.3% para 4.9% em 2013, apontando-se para 4.6% em 2013).

4. Mercados e Organizações Internacionais
4.1. Mercado de Câmbios
Cross rates do euro face às principais divisas internacionais
Libras por Euro

Ienes por Euro

Dólares por Euro

2011

0.8679

110.9600

1.3920

2012

0.8109

102.4900

1.2848

-6.57%

-7.63%

-7.70%

Fev-13

0.8625

124.40

1.3359

Mar-13

0.8600

122.99

1.2964

Abr-13

0.8508

127.54

1.3026

-1.1%

3.7%

0.5%

28-02-2013

0.863

121.07

1.3129

31-03-2013

0.8456

120.87

1.2805

30-04-2013

0.8443

127.35

1.3072

Cotações médias

Variação anual

Variação mensal em abril
Cotações diárias em final de mês
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Variação mensal em abril

-0.2%

5.4%

2.1%

Variação homóloga em abril

3.9%

20.3%

-1.1%

Variação entre final de janeiro e final e abril

-1.5%

3.3%

-3.5%

0.8557

131.70

1.2944

Últimas cotações disponíveis
30-05-2013

Fonte: Banco de Portugal; cotações com base no ´fixing’ do Banco Central Europeu.

No mercado cambial, o euro apreciou-se face ao iene entre final de janeiro e
final de abril (3.3%), devido à adoção de medidas extraordinárias de estímulo
monetário do Banco do Japão, mas recuou no câmbio com a libra (1.5%) e o
dólar (3.5%) em reflexo da evolução desfavorável da economia da zona euro, do
impasse político em Itália e do resgate do Chipre com envolvimento dos
depositantes (conduzindo a receios de fuga de capitais da zona euro).
Em termos homólogos, no final de abril o euro registava variações de 3.9% face
à libra, 20.3% relativamente ao iene e -1.1% no câmbio com o dólar.
Focando a análise na evolução recente do câmbio do euro face ao dólar dos
EUA, a cotação média apreciou-se a menor ritmo em fevereiro (0.5%, para
1.3359 dólares, um máximo desde novembro de 2011), para o que contribuiu a queda
do PIB europeu no quarto trimestre, as tensões políticas em Espanha e na Itália, e o
acordo cambial no seio do G20. Em março, a cotação média recuou de forma
significativa (2.96%, para 1.2964 euros, após três meses de aumento), refletindo a
perspetiva de descida das taxas diretoras do BCE, o impasse político em Itália e,
sobretudo, a crise no Chipre. Em abril, a cotação média recuperou 0.48% (para
1.3026 dólares), um movimento explicado pela manutenção das taxas de juro
diretoras do BCE (quando era esperada uma descida) e pelas declarações do
Presidente do BCE, que não considerou o resgate do Chipre “um modelo a seguir”, o
que terá atenuado os receios de fuga de capitais da zona euro. A resolução do
impasse político em Itália foi também favorável à recuperação do euro. Já em maio, a
cotação diária do euro recuou de forma quase ininterrupta devido à descida das
taxas de referência do BCE e à possibilidade de novas formas de estímulo
monetário. No dia 30, um euro valia 1.2944 dólares.
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Taxa de câmbio EUR/USD (média mensal)
Jan 1999 - Abr 2013
1,577

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

Jul-12

Jan-13

Jan-12

Jul-11

Jan-11

Jul-10

Jan-10

Jul-09

Jan-09

Jul-08

Jul-07

Jan-08

Jan-07

Jul-06

Jan-06

Jul-05

Jan-05

Jul-04

Jan-04

Jul-03

Jul-02

Jan-03

Jan-02

Jul-01

Jan-01

Jul-00

Jan-00

Jul-99

Jan-99

0,8

Fonte: Banco de Portugal

4.2. Mercados Bolsistas Internacionais
Os dois principais índices acionistas norte-americanos de referência
continuaram a valorizar em fevereiro (0.6% no índice tecnológico Nasdaq e 1.4%
no índice de referência Dow Jones Industrials, DJI, representativo dos títulos mais
tradicionais). A valorização prosseguiu em março (3.4% e 3.7%, respetivamente) e
abril (1.9% e 1.8%), suportada pela política monetária ultra-expansionista e a
melhoria gradual da situação económica nos EUA. A subida não foi mais forte
devido à falta de um acordo bipartidário para evitar os cortes automáticos de despesa
pública no início de março e estabelecer um quadro de consolidação orçamental
credível de médio prazo. Os ganhos prosseguiram em maio (mais 4.9% no Nasdaq
e 3.3% no DJI até dia 30), com o Presidente da Reserva Federal a sinalizar que é
ainda cedo para retirar os estímulos de política monetária. No dia 30 de maio, as
valorizações acumuladas desde o início do ano situaram-se em 15.6% no Nasdaq e
16.9% no DJI, que atingiu mesmo máximos históricos no decurso do mês, acima dos
15 mil pontos (o Nasdaq registou apenas máximos de 12 anos).
Indices Dow Jones Industrials e Nasdaq (cotações de fecho diárias, em pontos)
1-12-11 a 30-05-13
16000
15000
14000
13000
12000
11000
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9000
8000
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3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400

Fonte: MSN Money

DJI (escala esq.)

28-05-13

09-05-13

23-04-13

05-04-13

19-03-13

01-03-13

12-02-13

25-01-13

08-01-13

19-12-12

03-12-12

14-11-12

25-10-12

09-10-12

21-09-12

05-09-12

17-08-12

01-08-12

16-07-12

27-06-12

11-06-12

23-05-12

07-05-12

19-04-12

02-04-12

15-03-12

28-02-12

09-02-12

24-01-12

06-01-12

19-12-11

01-12-11

2200

Nasdaq (escala dir.)
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A evolução do índice de referência europeu Euronext-100 também se revelou
positiva no período em análise, mas menos do que nos EUA. O índice Euronext100 valorizou apenas 0.7% em fevereiro, a refletir a queda da atividade económica na
zona euro e as tensões políticas em Espanha e em Itália. Seguiu-se uma subida de
1.3% em março, beneficiando da elevada valorização e otimismo no mercado
acionista dos EUA, o que permitiu contrariar os receios de contágio da crise no
Chipre. Em abril, o Euronext-100 ganhou mais 1.9%, num mês marcado pela
formalização do resgate do Chipre (que travou a queda no setor bancário). Em maio,
o índice atingiu máximos desde setembro de 2008 na sequência do corte das
taxas de juro de referência do BCE, tendo registado uma valorização de 3.1% até
dia 30, elevando para 10.1% o ganho acumulado em 2013.
Indice Euronext-100 (cotações de fecho diárias, em pontos)
1-09-11 a 30-0-513
800
750
700
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550
20-05-13
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19-12-11

01-12-11
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Fonte: Yahoo Finance

4.3. Mercados de Matérias-Primas
O índice global de matérias-primas do FMI valorizou pelo terceiro mês seguido
em fevereiro (1.7%, para um máximo de dez meses), traduzindo os sinais de
melhoria de atividade na China e a depreciação do dólar, mas depois seguiu-se
uma correção em baixa nos dois meses seguintes. O índice caiu 3.8% em março,
a refletir os cortes automáticos de despesa nos EUA (devido à falta de acordo entre
os dois principais partidos) e, sobretudo, os receios sobre a situação na zona euro,
que se deteriorou com a crise no Chipre e a continuação do impasse político em
Itália. O índice global voltou a cair em abril (2.7%, com quedas de 3.7% nos metais,
3.1% na energia e 1.5% nas matérias-primas agrícolas), para o que contribuiu a
revisão em baixa do crescimento mundial pelo FMI e a tensão na península coreana.
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Índices de matérias-primas (2005=100, valores mensais)
Jan 2005 - Abr 2013
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Fonte: FMI

Índice global M.P.
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O preço médio do algodão recuperou pelo terceiro mês seguido em fevereiro
(4.9%), devido ao reforço de posições de hedge funds e ao facto de, excluindo a
China, já se registar alguma falta de oferta, mantendo-se a perspetiva de que os
operadores chineses continuarão a importar não obstante os enormes stocks
(promovidos pela subsidiação dos preços). Em março registou-se uma subida
ainda mais forte (5.3%, para 94.4 cêntimos de dólar por libra de peso), em face do
aumento das exportações dos EUA e dos rumores de maiores restrições nas quotas
de importação da China. Em abril, a cotação média do algodão recuou 2% (para
92.57 cêntimos de dólar por libra de peso), uma queda motivada pelos receios de um
menor fluxo de importações de algodão pela China.
Cotação média do algodão (cêntimos de dólar por libra de peso)
Jan 2005 - Abr 2013
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Fonte: FMI

Nos metais, as cotações médias do cobre e do minério de ferro voltaram a
valorizar em fevereiro, suportadas pela evolução no mercado da China. Contudo, o
ritmo de subida reduziu-se consideravelmente, em particular no caso do cobre, que
valorizou apenas marginalmente (0.1%, para 8060.93 dólares/tonelada, um máximo
desde outubro de 2012). O minério de ferro valorizou 2.8%, para 154.64 dólares
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/tonelada, um máximo de 17 meses. Em março, as cotações recuaram 5.1% e
9.6%, respetivamente, reagindo à conjuntura internacional menos favorável,
sobretudo na Europa, seguindo-se descidas adicionais de 5.6% e 1.8% em abril
(para 7221.2 e 137.4 dólares/tonelada), em face da revisão em baixa das perspetivas
de crescimento da economia mundial.
Cotações médias do minério de ferro e do cobre (dólares/tonelada)
Jan 2005 - Abr 2013
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Fonte: FMI
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Nota: No caso do minério de ferro, a cotação corresponde ao preço Spot das importações do metal pela China (62% FE,
porto de Tianjin); os preços anteriores a 2009 são anuais, refletindo o referencial que era acordado para cada ano entre
as três principais empresas do setor nível mundial (Rio Tinto, BHP Billiton e Vale).

Em fevereiro, o preço médio do barril de brent aumentou cerca de 3% (para
116.46 dólares, um máximo desde abril de 2012), pelo segundo mês consecutivo,
impulsionado pelo aumento das importações de petróleo da China, que ultrapassou
os EUA como maior importador mundial em dezembro de 2012. Contudo, as
cotações diárias começaram a corrigir em baixa na parte final de fevereiro. A
descida acentuou-se em março, mês em que o preço médio recuou 6.2% (para
109.2 dólares) com a ausência de um acordo orçamental nos EUA e, sobretudo, com
a divulgação de uma sondagem da Bloomberg a apontar para um aumento da
produção de petróleo dos países da OPEP, pela primeira vez em 6 meses.
Seguiu-se uma nova queda acentuada em abril (descida de 5.8% do preço médio
do barril de brent, para 102.9 dólares, um mínimo de 10 meses), influenciado pela
deterioração das perspetivas da economia mundial (e na China em particular) e o
aumento dos stocks de petróleo dos EUA para um máximo de 22 anos. A resolução
do impasse político em Itália terá impedido uma queda mais acentuada da cotação. A
informação relativa a maio dá conta de uma acentuada oscilação das cotações
diárias, que variaram entre os 100.85 dólares e 105 dólares no decurso do mês,
situando-se em 101.26 dólares no dia 30. A cotação recuou significativamente no
início do mês com os dados abaixo do esperado do PIB na China, seguindo-se um
período de recuperação e depois uma oscilação relacionada com a próxima reunião
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da OPEP (a realizar-se no início de junho). No final de maio, a perspetiva era de
manutenção da produção da OPEP, levando a um recuo da cotação do petróleo.
Preço médio spot do petróleo (dólares/barril de brent)
Jan 2005 - Abr 2013
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Fonte: FMI

4.4. Comércio Internacional / Organização Mundial do Comércio (OMC)
No dia 14 de maio, o Conselho Geral da OMC aprovou a nomeação do
embaixador brasileiro Roberto Azevêdo como novo Diretor-Geral da
organização. Roberto Azevêdo, que sucederá a Pascal Lamy, em 1 de setembro, por
um mandato de quatro anos, prometeu trabalhar para restaurar o papel e a
preponderância que a OMC merece e deve ter.
De acordo com dados da OMC, divulgados a 10 de abril, o comércio mundial
aumentou 2.0% em 2012, após 5.2% em 2011, e deverá permanecer pouco
dinâmico em 2013, prevendo-se um crescimento de 3.3%, muito abaixo dos níveis
registados antes da crise (6%, em média, no período de 1990 a 2008).
A forte desaceleração do comércio em 2012 foi atribuída ao lento crescimento dos
países mais desenvolvidos e, sobretudo, às incertezas em torno do euro, que
condicionaram fortemente as exportações mundiais.
As melhores perspetivas económicas nos EUA só parcialmente compensarão a
persistência de uma conjuntura desfavorável na União Europeia, cuja economia
deverá estagnar ou mesmo contrair ligeiramente em 2013.
Os principais riscos continuam centrados na crise do euro e no ritmo de contração
orçamental nos países desenvolvidos.
4.5. Organizações Económicas Internacionais
No dia 28 de março, um relatório intercalar da OCDE assinalou que a atividade
económica global está a recuperar no início de 2013, após um enfraquecimento
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na parte final de 2012, mas a crise prolongada na zona do euro (onde o
crescimento é lento e desigual) impede uma retoma mais significativa.
No dia 16 de abril, o FMI divulgou as suas previsões de Primavera, onde se
destaca a redução da estimativa de crescimento da economia mundial em 2013
para 3.3% (3.5% nas anteriores projeções), mantendo-se o valor de 4% em 2014.
De acordo com o Economista-chefe da organização, Olivier Blanchard, “de uma
retoma a duas velocidades passamos a três velocidades”, mantendo-se o maior
dinamismo das economias emergentes (com variações reais do PIB de 5.3% em
2013 e 5.7% em 2014, embora revistas em baixa de 0.2 e 0.1 p.p.) mas, “nas
economias avançadas, parece agora haver um desfasamento do crescimento
dos EUA e da zona euro” (1.9% e -0.3% em 2013, respetivamente, e 3% e 1.1% em
2014).
O FMI considera que as condições globais melhoraram nos últimos seis meses,
pois as autoridades “desarmaram” as duas maiores ameaças de curto prazo à
atividade económica global: a cisão da zona euro e um acentuado ajustamento
orçamental nos EUA. Contudo, persistem riscos elevados, podendo o
crescimento na zona euro ser inferior devido a fadiga de ajustamento, à
fraqueza dos balanços, à quebra dos canais de crédito na periferia e ao
insuficiente progresso na consolidação da UEM. Nos EUA, um ajustamento
orçamental acima do esperado ou a incapacidade de subir o limite de endividamento
poderão exercer uma pressão mais forte do que antecipado sobre o crescimento. Por
isso, o FMI defende que as autoridades não podem abrandar os seus esforços, e
que o ajustamento orçamental deve prosseguir de forma gradual nos países
mais endividados. Na zona euro, as reformas estruturais são críticas para a
recuperação da competitividade e crescimento, e a política monetária deve
permanecer acomodatícia, suportando a procura privada, e ser complementada por
medidas financeiras para melhorar o mecanismo de transmissão monetária. Os EUA
e o Japão precisam de planos de consolidação orçamental de médio prazo.
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FMI - PIB no mundo, economias avançadas e emergentes (variação real em %)
2011 - 2014 (P=Previsão)
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Salienta-se ainda a ligeira revisão em baixa das previsões de crescimento do
comércio mundial em volume (para 3.6% em 2013 e 5.3% em 2014).
No dia 19 de abril, os países do G20 comprometeram-se com a implementação
de ambiciosas reformas estruturais para aumentar o crescimento potencial e
criar emprego, mas não especificaram quais. Foi referido que as grandes
economias com excedentes deveriam considerar medidas para impulsionar as
suas fontes domésticas de crescimento económico.
Reiterou-se ainda o compromisso de evitar desvalorizações competitivas e resistir a
todas as formas de protecionismo.
Nos dias 10 e 11 de maio, os países do G7 salientaram a importância de
implementar políticas de consolidação orçamental de médio prazo credíveis e
específicas para cada país, com vista à sustentabilidade das contas públicas e do
crescimento económico, e focadas na redução do défice estrutural, deixando
funcionar os estabilizadores automáticos. Ao nível do sistema financeiro, enfatizou-se
que os balanços dos bancos devem estar suficientemente capitalizados para
que possam cumprir o seu papel de apoio à atividade económica, assegurando
um fluxo adequado de crédito. Na Europa, a concretização da União Bancária foi vista
como muito importante para a melhoria do acesso ao crédito. No que se refere à
regulação do setor bancário, foi referido que é preciso continuar a implementação
das reformas em curso para assegurar que, em cada jurisdição e a nível global,
nenhum banco é demasiado grande para falir e que os contribuintes são
protegidos em caso de falência dos bancos. Destaca-se também o acordo dos
países do G7 no sentido de agirem coletivamente contra a evasão fiscal. No
domínio das reformas estruturais para estimular o crescimento e a competitividade,
foram apontados novos acordos comerciais e medidas específicas para estimular
o emprego.
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No dia 29, foram apresentadas as previsões de Primavera da OCDE, que
apontaram para um crescimento do PIB mundial de 3.1% em 2013 (1.2% na
OCDE e 5.5% fora da OCDE) e 4% em 2014 (2.3% e 6.2%), valores quase em linha
com as últimas projeções do FMI (3.3% e 4%, respetivamente, como foi acima
referido), de 16 de abril. Segundo a OCDE, a economia global está a melhorar
gradualmente (suportada pela política monetária expansionista, pela melhoria das
condições financeiras e a restauração gradual da confiança), mas o progresso é
ainda modesto e desigual entre regiões e países. Os riscos para as perspetivas
diminuíram mas são ainda elevados, com destaque para a interação adversa na
entre bancos pouco capitalizados, finanças públicas e economia real fraca na zona
euro e, nos EUA e Japão, a ausência de planos de consolidação orçamental de
médio prazo credíveis. A futura retirada das condições financeiras excecionais
poderá causar instabilidade nos mercados financeiros. Há ainda o risco de que
o crescimento potencial tenha diminuído após a crise económica global.
Neste contexto, a OCDE defende que a política governamental deve focar-se em
medidas para aumentar o crescimento económico, tornar as finanças públicas
mais sustentáveis e “amigas do crescimento” e implementar reformas
estruturais para aumentar o investimento e criar empregos.
PIB no mundo, OCDE e fora da OCDE (variação real em %)
2012 - 2014 (P=Previsão)
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No dia 13 de junho, o Banco Mundial apresentou estimativas para o
crescimento do PIB mundial de 2.2% em 2013 e 3% em 2014 e 2015 (com valores
de 1.2%, 2% e 2.3% nas economias desenvolvidas, respetivamente, e 5.1%, 5.6% e
5.7% nas economias em desenvolvimento). Estas previsões mais recentes
mostram valores de crescimento global em 2013 e 2014 significativamente
inferiores aos apresentados pela OCDE e pelo FMI. O Banco Mundial destacou a
redução dos riscos nas economias avançadas, a necessidade de reformas estruturais
nas economias em desenvolvimento para retomarem taxas de crescimento mais
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elevadas, e que a expansão do comércio internacional está a ser impulsionada pelo
incremento das trocas no hemisfério sul.
Banco Mundial - PIB no mundo, ec. avançadas e emergentes (variação real em %)
2012 - 2015 (P=Previsão)
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1. Envolvente Política, Social e Económica
Destacam-se, abaixo, algumas notícias de envolvente nacional de março a maio de
2013.
Março
No dia 5, o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, saudou o apoio dos parceiros
europeus para a proposta luso-irlandesa de extensão dos prazos de reembolso
dos empréstimos, sobre a qual chegaram a um acordo de princípio, com o objetivo de
favorecer o processo de regresso pleno aos mercados.
No mesmo dia, a ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, afirmou que o
ministério que tutela já cumpriu todas as metas dos memorandos de entendimento.
No dia 7, o Governo, representado pelo Ministro da Economia e do Emprego, e os
parceiros sociais, criaram um grupo de trabalho destinado a analisar as
medidas de política de emprego vigentes em Portugal, tendo como objetivo avançar
o mais rapidamente possível com políticas ainda mais eficazes e travar a espiral do
desemprego”.
No dia 7, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei-quadro das
entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade
económica dos sectores privado, público e cooperativo, dando cumprimento ao
estabelecido no Programa do Governo e no Memorando de Entendimento. Por
razões de constitucionalidade e de direito europeu, a lei-quadro não se aplica ao
Banco de Portugal e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, os
quais se regem por legislação própria.
A proposta prevê ainda que os responsáveis máximos sejam ouvidos pela
Assembleia da República no seu processo de nomeação, a prestação de contas ao
parlamento, bem como a impossibilidade de trabalharem para empresas do setor
que tiverem regulado nos dois anos subsequentes ao exercício da função.
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No mesmo Conselho de Ministros, foi aprovado um diploma que atualiza o regime
aplicável à ponderação de risco dos créditos que beneficiem de contragarantia
do Fundo de Contragarantia Mútuo (para efeitos de determinação de requisitos
mínimos de fundos próprios das entidades beneficiárias da contragarantia),
passando a ser objeto de regulamentação pelo Banco de Portugal. Em maio,
através do seu Aviso 2/2013, o Banco de Portugal reduziu essa ponderação para
20%.
Também no dia 7 de março, a agência de notação Standard & Poor’s manteve o
rating da dívida soberana de Portugal inalterado em “BB” (uma classificação dois
níveis abaixo do grau de investimento), mas reviu favoravelmente a perspetiva de
“negativa” para “estável” (o que significa que não se prevê uma alteração nos
próximos meses). A melhoria da perspetiva foi justificada com a “evidência
adicional [intenção de estender os prazos do empréstimo a Portugal] de que as
instituições europeias vão continuar a apoiar o programa de ajustamento de
Portugal, dado o compromisso do governo para as reformas estruturais e
orçamentais”, e deverão ajustar o “ritmo de consolidação orçamental” perante a
deterioração da situação económica do país, o que “torna o processo de
ajustamento de Portugal mais sustentável, quer economicamente, quer
socialmente, e reduz o risco que não cumpra o programa”. “A perspetiva estável
reflete o equilíbrio entre a consolidação orçamental de curto prazo e os desafios para
a economia, e o apoio [dos credores] e a perspetiva do forte compromisso do
Governo para implementar reformas”. A agência indicou ainda alguns fatores que
poderão justificar uma alteração do rating, prometendo melhorá-lo caso “a
prestação das exportações seja muito melhor do que estamos à espera, ou se o
investimento recuperar de forma significativa”. Em sentido inverso, a S&P alerta
que poderá descer o rating de Portugal se ocorrer uma diminuição do
compromisso político para implementar o atual programa de ajustamento ou
um recuo das instituições europeias na intenção de aceitar estender os prazos
de pagamento da dívida portuguesa, bem como no seu compromisso de suportar
financeiramente o País.
No dia 8, o Governo apresentou 50 medidas destinadas a dinamizar os sectores
da construção civil e do imobiliário. Entre as medidas, destaca-se a
calendarização do pagamento de dívidas às construtoras por parte do Estado e
das autarquias, das quais 750 milhões de euros já estão contratualizados (através
do Programa de Apoio à Economia Local), e as medidas no âmbito da reabilitação
urbana, internacionalização e formação profissional, algumas já em curso. No
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âmbito do programa Jessica, destinado à reabilitação urbana, com uma dotação de
335 milhões de euros (m.e.) do QREN, espera-se que até junho de 2013 sejam
assinados projetos no valor de 188 m.e.. Para a internacionalização das empresas
portuguesas de construção civil e do imobiliário, o Governo criou um conjunto de
medidas ao abrigo do QREN, destinado a projetos que apostem em mercados com
elevado potencial de crescimento (Magrebe) ou em países lusófonos (Angola e
Moçambique). De entre as medidas de combate ao desemprego, contam-se
estágios e ações de formação profissional, para além de um programa destinado a
qualificar e reconverter pessoas de outras áreas para trabalharem na construção civil
ou ramos afins, como a reabilitação urbana, construção sustentável e eficiência
energética. O novo programa visa ainda dinamizar o acesso das empresas de
construção às linhas de financiamento PME Crescimento. Entre os apoios
europeus a Portugal, até ao final da execução do QREN, cerca de 3.7 mil m.e. serão
direcionados para investimentos em infraestruturas e equipamentos de proximidade.
No dia 15, o ministro de Estado e das Finanças apresentou os resultados da 7ª
avaliação regular do PAEF (Programa de Assistência Económica e Financeira), que
decorreu entre 25 de fevereiro e 14 de março – note-se que esta avaliação foi
posteriormente reaberta pela declaração de inconstitucionalidade de medidas
orçamentais, conforme é analisado abaixo. A “avaliação foi positiva”, pelo que se
espera o desembolso da oitava tranche do empréstimo, após o qual Portugal terá
recebido quase 90% do envelope financeiro do programa, que se continua a prever
seja concluído em junho de 2014.
Dos resultados da avaliação, salienta-se a redução das previsões de
crescimento do PIB (para -3.2% em 2012, -2.3% em 2013 e 0.6% em 2014, face a
anteriores projeções de -3%, -1% e 1.2%), a revisão em alta da taxa de
desemprego (para valores de 15.7% em 2012, 18.2% em 2013 e 18.5% em 2014) e
a subida das metas nominais do défice (de 4.5% do PIB para 5.5% em 2013 e de
2.5% para 4% em 2014, adiando para 2015 o objetivo de 2.5%, abaixo do valor de
referência de 3% do procedimento de défices excessivos). Esta revisão das metas foi
feita a pedido do Governo, que se comprometeu a manter o ajustamento
estrutural do lado da despesa, segundo a declaração da troika, divulgada
também no dia 15.
No Anexo A são apresentados estes e mais alguns dos principais resultados da 7ª
avaliação regular do PAEF.
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No âmbito da comissão eventual de acompanhamento do PAEF, na Assembleia da
República, o Secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino,
referiu-se ao programa de rescisões na função pública previsto pelo Governo,
afirmando que cerca de 200 000 trabalhadores da administração pública (40%
dos funcionários) realizam funções pouco qualificadas e “num momento de
contração, as empresas reorganizam-se e valorizam mais umas funções do que
outras. Na administração pública, isso também tem de ser feito”.
No dia 20, na reunião com o Sindicato do Trabalhadores do Estado (STE), Hélder
Rosalino acrescentou que as rescisões amigáveis vão incidir sobre os
assistentes técnicos e operacionais, e dentro deste universo serão desenhados
programas sectoriais em áreas previamente definidas.
No dia 28, a agência de notação Moody’s anunciou a manutenção do rating da
dívida soberana Portuguesa (em Ba3), devido ao "progresso significativo" que o
país tem registado na consolidação orçamental e nas reformas estruturais, bem como
ao "progresso, nos meses recentes, no regresso aos mercados". No entanto, e ao
contrário da Standard & Poor’s, a Moody’s manteve a perspetiva “negativa”
para a notação (sinalizando a possibilidade de uma descida nos próximos meses)
em face da "contínua vulnerabilidade da zona euro aos choques da crise de
dívida", exacerbada pela questão do Chipre, mas também devido ao "nível muito
elevado de dívida" e o "persistente défice elevado". A Moody's apontou ainda que
a "fraca economia" Portuguesa vai provavelmente enfrentar uma recessão "maior do
que o esperado", o que coloca riscos à estabilização da notação em 2014 e 2015. A
agência alertou ainda que o rating de Portugal pode vir a ser cortado caso se
verifique um aumento significativo do rácio da dívida, que possa originar um
segundo resgate, ou se os juros da dívida começarem a subir, seja isso devido a
uma perda de confiança dos mercados na recuperação económica e orçamental do
país ou à incapacidade dos líderes europeus em conterem a crise. Em sentido
contrário, a perspetiva da notação pode ser revista em alta caso se comecem a
registar excedentes primários suficientemente grandes para conter o rácio da
dívida. Um acordo do FMI e da União Europeia para uma linha de crédito de
precaução, com supervisão externa, que torne Portugal elegível para o programa
de compra de dívida do BCE também será bem visto pela Moody's.
Abril
No dia 5, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais quatro artigos
do Orçamento do Estado para 2013, com um impacto orçamental líquido de
cerca de 1.2 mil milhões de euros, segundo a estimativa do Governo (perto de
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0.8% do PIB). A decisão inviabiliza o corte do subsídio de férias dos funcionários
públicos e dos pensionistas, a redução de 6% do subsídio de desemprego e de 5%
do subsídio de doença e ainda cortes nos contratos de docência e investigação.
No dia 7, o Primeiro-ministro reagiu em comunicado à decisão do Tribunal
Constitucional e anunciou que o Governo irá compensar os artigos do
Orçamento do Estado para 2013 considerados inconstitucionais com medidas
de redução de despesa, frisando que não haverá novo aumento de impostos. A
estratégia do Governo passará por novos limites nos orçamentos ministeriais e pela
antecipação de medidas de redução de despesa previstas para 2014.
No dia 13, foram empossados novos ministros e secretários de Estado. O
Presidente da República conferiu posse ao Ministro da Presidência e dos Assuntos
Parlamentares, Luís Marques Guedes, ao Ministro-adjunto e do Desenvolvimento
Regional, Miguel Poiares Maduro e a novos Secretários de Estado (dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, da Defesa Nacional, da Administração Interna e da
Administração Local e do Desenvolvimento Regional).
No dia 15, os emissários da troika regressaram a Portugal para discutir
alternativas às normas orçamentais consideradas inconstitucionais – que
levaram à reabertura da 7ª avaliação regular do PAEF –, assim como as
medidas de reforma do Estado previstas para 2014.
No dia 17, o Conselho de Ministros aprovou as orientações para “garantir o
cumprimento dos limites orçamentais,” na sequência da decisão do Tribunal
Constitucional. Decidiu também manter “a maior margem possível para um
consenso alargado com os partidos políticos e os parceiros sociais sobre a
melhor forma de cumprirmos as nossas obrigações internacionais”, uma abertura
negocial estendida ao processo de redução estrutural da despesa pública e às
“medidas para o crescimento e o emprego e sobre a governação económica da
União Europeia”.
O Conselho de Ministros reafirmou a decisão de que não haverá aumento de
carga fiscal, sendo as poupanças feitas através da redução de despesa
correspondente a 0.5% do PIB, nomeadamente através de cortes em todos os
programas orçamentais (com correspondente redução dos recursos de todos os
serviços do Estado) e da diminuição de despesas com pessoal com uma mais
restritiva reposição dos funcionários que saem. As poupanças serão também
obtidas através da renegociação das parcerias público-privadas (PPP), para
alcançar um objetivo de redução anual de 300 m.e., podendo avançar-se para
37

ECONOMIA NACIONAL
medidas fiscais caso as negociações não permitam a poupança desejada. Uma outra
parte da poupança virá da reprogramação dos fundos estruturais da União
Europeia e da antecipação de medidas de caráter estrutural que estavam
previstas para 2014 e 2015, as quais, juntamente com os cortes orçamentais e das
PPP, serão pormenorizadas no Orçamento Retificativo para 2013.
Em relação às contribuições sobre os subsídios de desemprego e de doença, o
Governo vai adequá-las à decisão do Tribunal Constitucional, estabelecendo os
limites mínimos abaixo dos quais não haverá aplicação da contribuição, garantindo
que os subsídios de valor mais baixo não serão taxados.
Estas medidas, destinadas a libertar a 8.ª parcela do empréstimo internacional e
a garantir a extensão dos prazos de pagamento deste empréstimo, não
dispensam Portugal de apresentar medidas de alteração estrutural da despesa,
as quais serão delineadas “de forma a permitir acolher alternativas apresentadas
pelos parceiros sociais e pelos outros partidos políticos”.
No dia 23, foi aprovada em Conselho de Ministros extraordinário a Estratégia
para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 2013-2020 (ECEFI). O
Primeiro-ministro salientou que se trata de um documento aberto, para colocar
à discussão dos partidos políticos e dos parceiros sociais.
O documento pode ser acedido em:
http://www.portugal.gov.pt/media/982201/20130425_ECEFI.pdf
No Anexo B apresentam-se os objetivos, eixos e principais medidas da ECEFI.
No dia 26, o Governo entregou na Procuradoria-Geral da República “a
informação reunida sobre os derivados financeiros nas empresas públicas,
para investigação e apuramento de todas as responsabilidades. Para além da
dívida direta, “existem responsabilidades financeiras significativas que se veio a
apurar serem decorrentes da contratação de instrumentos usualmente
designados de swaps” (instrumentos geralmente usados para cobrir risco de
variação de taxas de juro, mas que podem assumir uma natureza especulativa).
Estes instrumentos representam responsabilidades financeiras potenciais para
o orçamento de Estado que ascendiam a cerca de 3 mil milhões de euros, e
pesam cada vez mais na fatura de juros das empresas”. Segundo o Governo, “foi
encetada uma negociação, há cerca de 2 meses, que permitiu chegar a acordo com
um conjunto de bancos. Esses acordos permitiram ao Estado poupar 170 milhões
de euros em juros ao longo dos próximos anos e reduzir desde já em cerca de
20% as responsabilidades potenciais”, mas não foi possível chegar a acordo com
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alguns bancos, pelo que o Estado irá prosseguir a defesa dos seus interesses com
recurso aos tribunais competentes.
No dia 30, o Ministro de Estado e das Finanças apresentou o Documento de
Estratégia Orçamental 2013-2017 (DEO) à Assembleia da República. O DEO é
analisado abaixo na seção de Contas Públicas.
Maio
No dia 2 de maio, o Primeiro-ministro comunicou ao País as soluções
encontradas pelo governo para atender às duas condições necessárias para
encerrar a 7ª avaliação regular do PAEF (Programa de Ajustamento Económico e
Financeiro), que foi reaberta na sequência da declaração de
inconstitucionalidade de várias medidas do Orçamento de Estado.
Em primeiro lugar, o Governo teve de encontrar medidas que substituam
integralmente as perdas orçamentais resultantes da decisão do Tribunal
Constitucional. Essas medidas foram posteriormente apresentadas no Orçamento
Retificativo divulgado no dia 30 (ver análise abaixo).
Em segundo lugar, o Governo deve levar a cabo poupanças estruturais e
permanentes (isto é, válidas para os anos futuros em que já não estaremos sob o
Programa de Assistência) no valor de perto de 4000 milhões (m.e.), essencial para a
sustentabilidade das contas públicas no médio prazo.
A este respeito, o Primeiro-ministro considerou chegado o momento exato de
avançar para uma segunda fase da reforma do Estado e do sistema de
segurança social, com medidas estratégicas que obtenham poupanças
permanentes, mas segundo princípios de igualdade e de sustentabilidade.
O Primeiro-ministro elencou depois um conjunto de medidas alternativas no
valor de cerca de 4.8 mil m.e., a discutir com os interlocutores sociais e
políticos, na concertação social e na Assembleia da República, para que se atinja o
objetivo de perto de 4 mil m.e. e os parceiros europeus não duvidem do “rigor do
nosso compromisso”. O conjunto das medidas transversais e sectoriais, e os
princípios gerais de igualdade e de sustentabilidade que o norteia, farão parte do
documento detalhado sobre a reforma do Estado a apresentar em breve.
No Anexo C é apresentado o conjunto de propostas alternativas apresentado pelo
Primeiro-ministro para o processo de reforma e redução estrutural da despesa do
Estado, algumas das quais foram depois incluídas no Orçamento Retificativo, que é
analisado abaixo.
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Também no dia 2 de maio, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei
que estabelece um regime de prestação de informação sobre remunerações,
suplementos e outras componentes remuneratórias dos trabalhadores de
entidades públicas, com vista à sua análise, caracterização e determinação das
medidas de política remuneratória adequadas. Foi ainda aprovado o processo de
alienação das empresas seguradoras do grupo CGD - Fidelidade, Companhia de
Seguros, S.A., Multicare, Seguros de Saúde, S.A., e Cares, Companhia de Seguros,
S.A..
No dia 9 de maio, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que cria
o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e o Fundo de Garantia de
Compensação do Trabalho (FGCT). Esta proposta de lei, apresentada depois de
um processo de concertação com os parceiros sociais, aplica-se aos contratos de
trabalho celebrados após a sua entrada em vigor.
O FCT é um fundo de capitalização individual, a ser acionado pelo empregador,
que visa garantir o pagamento de metade do valor da compensação devida por
cessação do contrato de trabalho. Criou-se ainda o Mecanismo Equivalente, a
constituir em entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou do Instituto de
Seguros de Portugal, I.P., enquanto meio alternativo ao FCT, pelo qual o
empregador fica vinculado a conceder ao trabalhador garantia igual à que resultaria
da vinculação ao FCT.
Por sua vez, o FGCT é um fundo de natureza mutualista, que poderá ser
acionado pelo trabalhador nos casos em que não tenha recebido do
empregador, pelo menos, o montante correspondente a metade do valor da
compensação devida por cessação do contrato de trabalho.
Num momento inicial, a gestão dos fundos será assegurada pelas entidades
competentes na área da solidariedade e segurança social, em virtude da experiência
acumulada e reconhecida em termos de mitigação de risco. A adesão ao FCT
determina, para o empregador, a obrigatoriedade de efetuar entregas, em
montante equivalente a 0.925% da retribuição base e diuturnidades, por cada
trabalhador abrangido. Por sua vez, a adesão ao FCT ou a ME determina, para o
empregador, a obrigatoriedade de efetuar entregas para o FGCT, em valor
correspondente a 0.075% da retribuição base e diuturnidades, por cada
trabalhador abrangido.
No dia 7, o IGCP colocou uma emissão de dívida pública a 10 anos, pela
primeira vez nos últimos dois anos, com uma taxa de juro implícita (yield) de
5.669% e um valor de colocação 3 mil m.e., que assegura as necessidades de
financiamento de 2013 e permite ainda um pré-financiamento para 2014. O IGCP
40

C I P

-

C o n f e d e r a ç ã o

E m p r e s a r i a l

d e

P o r t u g a l

destacou o forte interesse de investidores internacionais (que asseguraram 86%
da colocação) e a forte procura (10 mil m.e.), demonstrando a capacidade de
acesso aos mercados internacionais.
No dia 14, foi publicado um estudo da OCDE solicitado pelo Governo para
enquadrar a reforma do Estado português.
No Anexo D apresenta-se um resumo das principais propostas da OCDE. O estudo
poderá ser consultado no seguinte endereço de internet:
http://www.oecd.org/portugal/Portugal%20%20Reforming%20the%20State%20to%20Promote%20Growth.pdf
Em conferência de imprensa após a apresentação do relatório, o Primeiroministro afirmou que “há que reduzir o peso da carga fiscal, o que só se
consegue com a redução da despesa pública”, antes de alterar impostos como
recomenda a OCDE. “O Governo analisará a possibilidade de substituir alguns
impostos por outros que possam ser até mais justos ou adequados ao tipo de
crescimento que pretendemos, mas precisamos também de baixar a necessidade de
manter esta pressão fiscal sobre os contribuintes”. O Primeiro-Ministro afirmou que “o
guião sobre a reforma do Estado deverá ser apresentado muito em breve pelo
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros”, Paulo Portas, mas “seria um
grande desperdício solicitar este apoio à OCDE, e ignorarmos este contributo
que a Organização agora nos prestou”.
No dia 20, o Presidente da República reuniu o Conselho de Estado, tendo como
ordem de trabalhos o tema “Perspetivas da Economia Portuguesa no Pós-Troika, no
Quadro de uma União Económica e Monetária Efetiva e Aprofundada”.
No dia 22, o Ministro das Finanças anunciou, em conferência de imprensa com o
seu homólogo alemão Wolfgang Schaeuble, que o banco público de
desenvolvimento alemão KfW “estará disponível para explorar a possibilidade
de estender linhas de crédito a Portugal ou a participar no capital das PME de
formas intermediadas indiretamente por instituições portuguesas”.
No dia 23, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei e um decretolei contendo um pacote de incentivos fiscais ao investimento com o objetivo de
contribuir de forma decisiva para relançar a economia, fomentar o crescimento
económico e para criar emprego de forma sustentada. O pacote é constituído por
um Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, um “incentivo fiscal ao
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investimento sem precedentes em Portugal”, e por outras medidas fiscais de
promoção do investimento, designadamente o reforço do Regime Fiscal de
Apoio ao Investimento (RFAI) e o reforço dos benefícios fiscais ao investimento
de natureza contratual. Em paralelo, de forma a conferir maior segurança e
estabilidade aos investidores, o Governo decidiu também reduzir o prazo para
prestação de informações vinculativas em matéria fiscal e criar o Gabinete
Fiscal de Apoio ao Investidor Internacional.
No mesmo dia, o pacote de incentivos fiscais ao investimento foi apresentado
pelos ministros das Finanças e da Economia com bastante destaque, pretendendo
marcar a passagem da fase do ajustamento para a fase do investimento e do
crescimento económico.
No Anexo E é apresentado um resumo das principais medidas do pacote de
incentivos fiscais ao investimento, que podem ser consultado em:
http://www.portugal.gov.pt/media/1104988/20130523%20seaf%20pacote%20fiscal%2
0investimento.pdf
Projecções Macroeconómicas
As mais recentes projeções para Portugal, divulgadas pela OCDE a 29 de maio,
reviram em baixa as variações reais do PIB nacional para -2.7% em 2013 e 0.2%
em 2014 (-1.8% e 0.9% nas projeções de novembro de 2012, respetivamente),
valores abaixo das últimas previsões do Banco de Portugal (-2.3% e 1.1%) e do
Governo (-2.3% e 0.6%). A recuperação muito ligeira do PIB em 2014 reflete a
melhoria esperada das condições globais (com influência sobre as exportações) e o
desagravamento esperado da procura interna.
Previsões mais recentes da OCDE, Governo e Banco de Portugal
CE
(29-05-13)

Governo, DEO
(30-04-13)

BdP
(26-03-13)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012 2013 2014

PIB

-3.2

-2.7

0.2

-3.2

-2.3

0.6

-3.2

-2.3

1.1

Consumo privado

-5.6

-4.0

-1.5

-5.6

-3.2

0.1

-5.6

-3.8

-0.4

Consumo público

-4.4

-3.9

-2.0

-4.4

-4.2

-3.1

-4.4

-2.4

1.5

FBCF

-14.5 -10.6

-0.7

-14.5

-7.6

2.5

-14.5

-7.1

1.9

Exportações

3.3

1.4

5.1

3.3

0.8

4.5

3.3

2.2

4.3

Importações

-6.9

-3.1

1.3

-6.9

-3.9

3.0

-6.9

-2.9

2.7

4.0

1.8

1.6

4.0

1.8

0.6

3.9

1.9

0.7

Contribuições para a variação do PIB (p.p.)
Exportações Líquidas
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Procura Interna

-7.2

-4.5

-1.4

-7.2

-4.1

0.0

-7.1

-4.2

0.4

Inflação (IHPC - BdP; IPC - FMI)

2.8

0.0

0.2

2.8

0.7

1.0

2.8

0.7

1.0

Taxa desemprego (% pop. ativa)

15.6

18.2

18.6

15.7

18.2

18.5

Emprego

-4.2

-3.9

-0.6

-4.2

-3.3

0.0

Produtividade do trabalho

1.0

1.6

1.2

1.0

1.0

1.1

Balança corrente e de capital (% do PIB)

0.4

1.4

2.0

0.8

3.6

4.8

Balança corrente (% do PIB)

-1.5

-0.9

0.5

-1.9

-0.3

0.5

Saldo orçamental (% PIB)

-6.4

-6.4

-5.6

-6.4

-5.5

-4.0

Dívida pública bruta (% PIB)

123.6 127.7 132.1 123.0 122.3 123.7

Fontes (ordem de aparecimento na tabela): OCDE (29/05/13, Economic Outlook May 2013, pág. 155 - Developments in individual
OECD countries: Portugal); Governo (29/05/13, Documento de Estratégia Orçamental, DEO, págs. 6, 26, 27, e quadros anexos); Banco
de Portugal, BdP (15/01/13, Boletim Económico de Primavera 2013, págs. 39, 46)

As previsões de crescimento inferiores da OCDE traduzem um maior
pessimismo relativamente à procura interna. A OCDE espera contributos da
procura interna para a variação real do PIB de -4.5 pontos percentuais (p.p.) em
2013 e -1.4 p.p. em 2014, enquanto o Governo aponta para valores de -4.1 p.p. e 0
p.p., e o BdP -4.2 p.p. e 0.4 p.p.. A OCDE apresenta as variações reais mais
baixas do investimento (-10.6% em 2013 e -0.7% em 2014, sendo claro o contraste
com a recuperação de 2.5% em 2014 esperada pelo Governo e de 1.9% nas
previsões do BdP) e do consumo privado (-4% em 2013 e -1.5% em 2014, ano em
que o BdP espera uma queda de apenas 0.4% e o Governo uma recuperação de
0.1%). No consumo público, pelo contrário, as variações de -3.9% em 2013 e -2%
em 2014 esperadas pela OCDE são menos negativas do que as do Governo (4.2% e -3.1%).
Já no que se refere ao contributo das exportações líquidas para a evolução do
PIB, a OCDE apresenta um valor semelhante aos do BdP e Governo em 2013
(1.8 p.p., resultando de variações de 1.4% nas exportações e -3.1% nas importações,
valores compreendidos entre os do BdP e Governo), mas bastante superior em
2014 (1.6 p.p., face a 0.7 p.p. nos dados do BdP e 0.6 p.p. nos do Governo), devido
a uma previsão mais elevada de crescimento das exportações (5.1%, que
compara com 4.3% nos dados do BdP e 4.5% nos do Governo) e mais baixa no
caso das importações (1.3%, abaixo dos valores de 2.7% do BdP e 3% do
Governo).
Refletindo a evolução do PIB, a OCDE espera que a taxa de desemprego atinja
máximos históricos de 18.2% em 2013 e 18.6% em 2014, quase em linha com as
estimativas do Governo, e que a inflação desça para valores muito baixos (0% em
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2013 e 0.2% em 2014), inferiores às projeções do BdP e do Governo (de 0.7% em
2013 e 1% em 2014, nos dois casos).
As previsões da OCDE para o saldo da Balança Corrente nacional são de -0.9%
do PIB em 2013 e um excedente de 0.5% em 2014, valores não muito diferentes
dos apresentados pelo Governo (-0.3% e 0.5%, respetivamente). A OCDE considera
que o reequilíbrio da Balança Corrente traduz ganhos de competitividade, mas
também o enfraquecimento acentuado da procura interna.
Quanto às contas públicas, a OCDE espera que o défice orçamental se situe em
6.4% do PIB em 2013 e 5.6% em 2014, acima das metas flexibilizadas na 7ª
revisão do PAEF (5.5% e 4%, respetivamente). Segundo a OCDE, o fraco
crescimento e a inconstitucionalidade de algumas medidas orçamentais em
2013 tornam “pouco provável” o cumprimento das metas orçamentais nominais
revistas.
A organização internacional preconiza que a consolidação orçamental deve
prosseguir, baseada em medidas concretas, mas focada na redução do défice
estrutural, deixando funcionar os estabilizadores automáticos. As reformas
estruturais devem também continuar para aumentar o crescimento potencial, o
que é determinante para a sustentabilidade da consolidação orçamental.
Assim, tendo em conta que a economia permanece enfraquecida, a OCDE defende
que é importante chegar a um acordo para a redução permanente da despesa,
focando-se sobretudo no consumo público e nas transferências sociais, mas
que as metas nominais do défice devem ser novamente flexibilizadas se o
crescimento económico se situar abaixo do esperado, de modo a evitar efeitos
de feedback negativos entre as condições macroeconómicas e os objetivos
orçamentais.
As previsões da OCDE para a dívida pública nacional são de 127.7% em 2013 e
132.1% em 2014, bastante acima das projeções do Governo (122.3% e 123.7%,
respetivamente).
É ainda referido que a recuperação do crédito é um pré-requisito para uma
retoma sustentada da economia. A recapitalização dos bancos deverá ajudar a
amortecer a desalavancagem bancária e permitir uma gradual melhoria das
condições de crédito, desde que o crédito malparado não se agrave de forma mais
significativa.
Quanto à política laboral, a OCDE recomenda uma redução da segmentação do
mercado de trabalho através do alinhamento das indemnizações dos contratos
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antigos pelas indemnizações dos novos contratos, e do fim gradual da
extensão automática dos contratos coletivos de trabalho (portarias de extensão).
A OCDE defende ainda o aumento da competitividade nos sectores de gás e
eletricidade através da definição de regras mais claras para a entrada de novos
operadores.
A OCDE aponta como principais riscos descendentes ao seu cenário
previsional a possibilidade de turbulência financeira acrescida e um menor
crescimento na zona euro, sendo que a insistência em medidas adicionais de
consolidação orçamental nesse caso apenas levaria a uma maior redução da
atividade e uma deterioração das perspetivas nos mercados financeiros. Quanto a
riscos ascendentes, é mencionado que uma recuperação mais rápida do que o
esperado no setor bancário, um maior uso dos fundos estruturais e ganhos
adicionais na competitividade custo e exportações impulsionarão o
investimento e o crescimento económico acima do cenário base.
Contas Públicas
No dia 28 de março, o INE divulgou que reportou ao Eurostat um défice público
de 6.4% do PIB em 2012 (4.4% em 2011) no âmbito do Procedimento dos Défices
Excessivos, valor inferior ao reportado pelo ministro das Finanças na apresentação
da 7ª avaliação regular do PAEF (dia 15 de março). Na previsão do défice para 2013,
foi apresentada a meta revista de 5.5% da 7ª avaliação do PAEF. No que se refere à
dívida pública, foi reportado um valor de 123.6% em 2012 (face a 123% na 7ª
avaliação) e uma previsão de 122.4% em 2013 (em linha com a 7ª avaliação).
No dia 30 de abril, o Ministro de Estado e das Finanças apresentou o
Documento de Estratégia Orçamental 2013-2017 (DEO) à Assembleia da
República. Segundo o documento, “o ajustamento orçamental para 4.0% [do PIB]
em 2014, 2.5% em 2015 e 1.2% em 2016 implica, respetivamente, medidas com
impacto orçamental de 1.7% do PIB em 2014, 0.4% em 2015 e 0.7% em 2016. Só
assim será possível reduzir os níveis de dívida pública para os limites acordados a
nível europeu”. Na apresentação do documento, Vítor Gaspar confirmou que, para
cumprir o objetivo de défice estrutural de 0.5% do PIB em 2017 acordado com a
troika (FMI, BCE e Comissão Europeia), será necessário adotar medidas de
contenção orçamental de 2800 m.e. em 2014, de 700 m.e. em 2015 e de 1200 me.
em 2016. “E mesmo depois do final do programa de ajustamento assinado com a
troika, Portugal terá de adotar políticas de consolidação orçamental”. Em termos de
evolução da dívida pública, prevê-se uma subida para 122.3% do PIB em 2013,
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para 123.7% do PIB em 2014, ano em que atingirá um máximo, registando
depois uma descida até 115% em 2017.
Ao contrário dos anos anteriores, o DEO não incluiu o habitual quadro com as
medidas de consolidação orçamental necessárias para atingir as metas
orçamentais, tendo sido anunciado que as principais medidas pensadas
(incluindo as substitutivas das normais consideradas inconstitucionais no Orçamento
de Estado de 2013) seriam apresentadas posteriormente pelo Primeiro-ministro
(a 3 de maio) e poderiam ser substituídas por medidas alternativas de impacto
equivalente após negociação com a Oposição e os parceiros sociais, de modo a
obter o maior consenso possível.
O DEO pode ser consultado em:
http://www.portugal.gov.pt/media/989698/20130430%20mf%20deo%202013%202017
.pdf
No dia 30 de maio, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de Orçamento
Retificativo para 2013. Segundo o Governo, os fatores principais que
determinaram a Alteração ao Orçamento do Estado foram a decisão do Tribunal
Constitucional (que obrigou à reposição dos subsídios com um impacto na despesa
de 1274 m.e.), a revisão das perspetivas macroeconómicas (levando a uma
revisão em baixa das receitas fiscais em 1595 m.e. e em alta das despesas da
Segurança Social, nomeadamente 270 m.e. em subsídio de desemprego) e a
modificação dos limites orçamentais na sequência da 7ª avaliação regular do
PAEF (e em linha com a recomendação da Comissão do Procedimento de Défices
Excessivos). O cenário macro-orçamental está em linha com publicado no
Documento de Estratégia Orçamental (destacando-se a variação real do PIB de 2.3% em 2013), sendo salientado que não são incluídos os impactos
potencialmente positivos das medidas recentes de estímulo económico (IVA de
caixa, e pacotes de apoio ao financiamento e ao investimento).
As medidas de contenção orçamental propostas correspondem à consolidação
de poupanças adicionais em despesas de pessoal e consumos intermédios, às
quais acrescem medidas específicas de redução estrutural da despesa pública
de natureza transversal e setorial. As medidas que integram a reforma da
Administração Pública assumem particular destaque, uma vez que afetam todos os
Programas Orçamentais. De entre estas, as medidas com maior impacto no
exercício orçamental de 2013 são:
- a alteração do período normal de trabalho de 35 para 40 horas semanais
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- a introdução do sistema de requalificação de trabalhadores em funções
públicas
- o aumento das contribuições dos beneficiários para os subsistemas de
proteção na doença (ADSE, SAD e ADM), e redução da respetiva contribuição a
suportar pela entidade empregadora.
Adicionalmente, o Orçamento do Estado para 2013 considerou uma reserva
orçamental em todos os programas que foi atribuída às despesas de pessoal. A
reposição do subsídio de férias, ou de quaisquer prestações correspondentes ao
14.º mês, obrigará à utilização desta reserva, ainda que insuficiente para o
acréscimo da despesa.
No Anexo F são apresentadas as principais alterações das receitas, das
despesas e do saldo das administrações públicas numa ótica de Contabilidade
pública (lógica de caixa), e ainda as principais conclusões da análise da UTAO
(Unidade Técnica de Apoio Orçamental à Assembleia da República) ao Orçamento
Retificativo.
No relatório sobre a análise da execução orçamental de abril, a Unidade Técnica
de Apoio Orçamental (UTAO) refere que há “a execução orçamental do 1.º
quadrimestre apresenta desvios desfavoráveis face ao OE/2013 ao nível da
receita fiscal, das contribuições sociais e das despesas com prestações
sociais, desvios esses que refletirão uma quebra da atividade económica mais
acentuada que a prevista inicialmente. No entanto, é preciso ter presente que os
objetivos para 2013 foram recentemente revistos no âmbito da 7.ª avaliação do
PAEF de modo a permitir o funcionamento dos estabilizadores automáticos, pelo que
aqueles desvios não representam, necessariamente, um afastamento em
relação aos novos objetivos (…). No que se refere às despesas com pessoal e à
aquisição de bens e serviços, até abril, estas comparam favoravelmente com as
previsões para o corrente ano. No mesmo sentido, verifica-se uma contração
mais acentuada nas despesas de investimento, nomeadamente ao nível das
empresas públicas. Por fim, saliente-se que o défice das administrações públicas na
ótica da contabilidade nacional para o 1.º trimestre de 2013, de acordo com a
estimativa da UTAO, deverá situar-se entre 7.3% e 8.7%, em linha com o observado
em igual período do ano passado. Apesar do défice do 1.º trimestre exceder o limite
de 5.5% do PIB definido no DEO/2013-2017 para 2013, este resultado não coloca
necessariamente em causa o cumprimento daquele objetivo, uma vez que decorre de
um perfil intra-anual muito específico. Com efeito, verifica-se que já em 2012 o défice
do 1.º trimestre se situou consideravelmente acima do registado no conjunto do ano.”
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Sistema Fiscal
Tendo por objetivo promover o crescimento da economia portuguesa e a melhoria das
condições de tesouraria do tecido empresarial, o Governo aprovou o regime de
contabilidade de caixa em sede de IVA.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30/5, este regime de IVA de caixa é
introduzido no sistema fiscal de forma gradual, abrangendo, nesta primeira fase
os sujeitos passivos de IVA:
. Com um volume de negócios anual até 500.000€;
. Que não exerçam exclusivamente uma atividade isentas de IVA;
. Que não estejam abrangidos por regimes especiais de isenção ou pelo regime dos
pequenos retalhistas;
. Que estejam registados, para efeitos de IVA, há, pelo menos, doze meses;
. Cuja situação tributária se encontre regularizada e que não tenham obrigações
declarativas em falta.
Excetuam-se deste regime de IVA de caixa as seguintes atividades:
. Importação, exportação e atividades conexas;
. Transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e
intracomunitárias de serviços;
. Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto;
. Operações em que os sujeitos passivos tenham relações especiais.

prestações

No que se refere à exigibilidade do IVA, o princípio geral é o de que o IVA
devido no âmbito deste regime deve ser entregue no momento do recebimento
total ou parcial do preço, pelo montante recebido.
Contudo, o IVA é exigível:
. No 12.º mês posterior à data de emissão da fatura, no período de imposto
correspondente ao fim do prazo;
. No período seguinte à comunicação de cessação da inscrição no regime;
. No período correspondente à entrega da declaração de cessação da atividade.
Por seu lado, a dedução do imposto suportado nas aquisições de bens e serviços
destinadas à atividade do sujeito passivo apenas é possível no momento do respetivo
pagamento aos seus fornecedores e desde que tenham fatura-recibo ou recibo
comprovativo do referido pagamento.
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Este regime de IVA de caixa tem carácter facultativo, pelo que, até 31 de outubro
de cada ano, os sujeitos passivos de IVA podem exercer a opção pelo regime de IVA
de caixa. Feita esta opção serão obrigados a permanecer neste regime durante, pelo
menos, dois anos civis consecutivos.
Nesta fase inicial prevê-se um regime transitório de opção, de acordo com o
qual, até 30 de setembro de 2013, os sujeitos passivos de IVA que, a 30 de maio de
2013, reúnam as condições necessárias, podem optar pelo regime de IVA de caixa.
Neste âmbito, merece ainda destaque a alteração da norma relativa ao sigilo
bancário no sentido de permitir que a administração tributária aceda às
informações ou documentos bancários dos sujeitos passivos que tenham
optado pelo regime de IVA de caixa sem necessidade do consentimento do titular
dos elementos protegidos.
O Governo estabeleceu os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação
tributária vai ser acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC).
De acordo com a Portaria n.º 107/2013, de 15/03, são acompanhados pela UGC os
contribuintes que preencham pelo menos um dos seguintes critérios:
Volume de
negócios
Sociedades
gestoras de
participações
sociais
Sociedades
Sociedades
integradas em
grupos

Superior a 100 milhões de euros, se exercem
atividades sob a supervisão do BdP ou do ISPl;
Superior a 200 milhões de euros, nos restantes casos.
Com um valor total de rendimentos superior a 200
milhões de euros.
Que tenham um valor global de impostos pagos
superior a 20 milhões de euros.
Consideradas relevantes em função da sua relação
societária com as sociedades abrangidas pelos
restantes critérios.
Que sejam abrangidos pelo regime especial de
tributação dos grupos de sociedades, em que alguma
das sociedades do grupo seja abrangida por algum
dos restantes critérios.

Foram alteradas as regras aplicáveis à certificação dos programas informáticos
de faturação previstas no Código do IRC.
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De acordo com a Portaria n.º 160/2013, de 23/4, ficam excluídos destas obrigações os
sujeitos passivos que tenham emitido, no período de tributação anterior, um número
de faturas inferior a 1 000 unidades.
Pretendendo-se simplificar o cumprimento das obrigações inerentes a estes
programas, a partir de 1 de julho de 2013:
. Os programas que emitam apenas guias de transporte ou de remessa, que sirvam
de documento de transporte, passam também a considerar-se programas de
faturação;
. Os documentos retificativos, passam, a par das faturas a ser considerados no
âmbito dos requisitos de certificação dos programas de faturação;
. No âmbito do sistema de identificação passa a usar-se um conceito mais
abrangente do que o anteriormente usado, ou seja, em vez de fatura, de
documento equivalente ou de talão de venda, passa a usar-se o conceito de
documento de venda.
Foi adiada para 1 de julho de 2013 a entrada em vigor novo regime aplicável aos
bens em circulação.
Para além do adiamento da entrada em vigor com o qual se pretende uma melhor
adaptação dos agentes económicos às regras relacionadas com o novo sistema de
comunicação por transmissão eletrónica de dados, a Portaria n.º 161/2013, de 23/4,
exclui o cumprimento das obrigações de comunicação dos documentos de transporte
sempre que o destinatário ou adquirente seja consumidor final.
O Governo aprovou novas regras relativamente à cooperação administrativa no
domínio da fiscalidade.
Com o Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10/5, a cooperação entre Estados-Membros passa a
dispor de instrumentos mais eficazes contra os fenómenos da evasão e fraude fiscais
com vista a evitar perdas significativas de receitas fiscais.
O Governo aprovou a Lei de Bases da Economia Social, que estabelece as bases
gerais do regime jurídico da economia social, ou seja, do conjunto das atividades
económico-sociais levadas a cabo por cooperativas, associações mutualistas,
misericórdias, fundações, instituições particulares de solidariedade social e
associações com fins altruísticos.
De acordo com a Lei n.º 30/2013, de 8/5, estas entidades beneficiam de um estatuto
fiscal mais favorável.
Até 3 de dezembro de 2013 deverá ser concretizada a reforma deste sector e
alterado o Estatuto do Mecenato e o Estatuto de Utilidade Pública.
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Política Social e Laboral
O Governo alterou a medida de apoio à contratação de desempregados com

idade igual ou superior a 45 anos, via Reembolso da Taxa Social Única (TSU).
No sentido de permitir que as empresas que tenham iniciado processo especial de
revitalização, a Portaria n.º 97/2013, de 4/03 prevê que, ainda que estas empresas não
tenham a sua situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a
segurança social, mas desde que comuniquem que pretendem dar início às
negociações conducentes à sua recuperação, podem candidatar-se à presente
Medida.
Paralelamente, os contratos de trabalho celebrados pelas empresas que tenham
iniciado processo especial de revitalização podem ser apoiados ao abrigo desta
Medida, mesmo que não se verifiquem todos os requisitos relativos à criação líquida
de emprego.
Regista-se também a alteração da forma de pagamento do apoio financeiro no
sentido de ajustar o referido pagamento à atual capacidade financeira da maioria das
empresas. Estabelece-se que 50% ou 40% do apoio financeiro, consoante se trate de
contratos a termo resolutivo certo com duração de 6 meses ou superior a 6 meses,
seja pago nos 15 dias após a devolução do termo de aceitação da decisão.
O Governo criou uma nova medida de apoio ao emprego «Estímulo 2013», a
qual, através da concessão de um apoio financeiro à entidade empregadora,
visa estimular a contratação de desempregados inscritos em centros de emprego
ou centro de emprego e formação profissional.
De acordo com a Portaria n.º 106/2013, de 14/03:
. Podem candidatar-se a este apoio pessoas singulares ou coletivas de direito
privado, bem como, empresas que tenham iniciado o processo especial de
revitalização.
. Um dos principais requisitos é a celebração de contrato de trabalho, a tempo
completo ou a tempo parcial, com desempregado inscrito em centro de emprego
ou centro de emprego e formação profissional.
. Ao abrigo do Estímulo 2013 cada entidade empregadora não pode contratar
a termo certo mais de 25 trabalhadores /ano. Relativamente às contratações
sem termo, não se estabelece qualquer limite.
. Sobre a entidade empregadora recai a obrigação de proporcionar formação
profissional ajustada às competências do posto de trabalho, seja formação em
contexto de trabalho ou formação em entidade formadora certificada.
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. O apoio financeiro é atribuído por 6 ou 18 meses consoante se trate de
contrato de trabalho a termo certo ou de contrato de trabalho inicialmente sem
termo.
. O Valor do apoio financeiro corresponde a 50 % da retribuição mensal do
trabalhador, ou 60 % no caso de celebração de contrato de trabalho com
desempregado que se encontre inscrito como desempregado em centro de
emprego ou centro de emprego e formação profissional há pelo menos 12 meses
consecutivos ou seja beneficiário do rendimento social de inserção, entre outras
condições não cumulativas.
Esta medida de apoio ao emprego “Estimulo 2013” é aplicável aos Projetos de
Interesse Estratégico com algumas especificidades:
Para efeitos de verificação da criação líquida de emprego, o contrato de trabalho a
termo certo deve ter duração igual ou superior a 12 meses.
Por outro lado, a entidade empregadora pode contratar mais de 25 trabalhadores ao
abrigo deste apoio e o apoio financeiro correspondente a 50% ou 60% da retribuição
mensal do trabalhador não pode ultrapassar 419,22 € (um IAS) por mês, durante o
período máximo de nove meses.
O Governo procedeu à harmonização das medidas previstas no âmbito do
Programa de Estágios Profissionais e Passaportes Emprego, com vista a
potenciar a eficácia das mesmas e a eliminar situações de sobreposição entre os
respetivos âmbitos de aplicação.
Da Portaria n.º 120/2013, de 26/03, que opera esta reformulação, resultam como
alterações mais relevantes:
. O alargamento do âmbito dos Estágios Profissionais aos estágios que tenham
como objetivo o acesso a títulos profissionais.
. A alteração dos objetivos do Programa no sentido de promover a integração
profissional de desempregados em situação mais desprotegida.
. A alteração do leque de destinatários do Programa passando a abranger os
jovens desempregados entre os 25 e os 30 anos.
. O alargamento do período de duração dos estágios de 9 para 12 meses.
. A alteração da comparticipação financeira, no sentido de esta corresponder
(i) ao valor integral da bolsa de estágio para o primeiro estágio, no caso de
entidades com 10 trabalhadores ou menos, ou (ii) a 80% do valor da bolsa de
estágio, para, entre outros casos, o primeiro estágio, caso a entidade tenha já
obtido comparticipação integral noutro estágio financiado por fundos públicos.
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Ainda no âmbito do Programa de Estágios Profissionais e Passaportes Emprego
e visando conferir maior eficácia aos projetos de interesse estratégico altera-se a
duração do estágio que pode agora ser de 6, 9, 12 ou 18 meses, revoga-se o teto
máximo de comparticipação financeira pelo IEFP e passa a ser abrangidos os
jovens desempregados que tenham entre 18 e 24 anos.
Regista-se também o facto de poderem ser considerados de interesse estratégico
os projetos comuns de estágios apresentados por diversas entidades promotoras.
Para além disto, para efeitos de reconhecimento do interesse estratégico do
projeto para a economia nacional, abandona-se a estimativa de contratação de, no
mínimo 75 % dos ex-estagiários, e assume-se agora a perspetiva de aumento das
competências dos estagiários e da respetiva empregabilidade.
Através da Portaria n.º 155/2013, de 18/4, foi regulamentado o Incentivo ao
Desenvolvimento Associativo (IDA), no âmbito do Impulso Jovem.
Com o objetivo de incentivar a gestão da atividade das associações e federações
juvenis, o apoio a atribuir por cada estágio aprovado tem o valor máximo de €
1000.
O Governo alterou o Regulamento Específico das medidas de apoio ao emprego
Passaportes Emprego 3i.
Na Portaria n.º 156/2013, de 18/4, que opera estas alterações, destacam-se modificações
no que se refere à bolsa de estágio, bem como relativamente à elegibilidade dos
jovens, aos estágios abrangidos e à duração dos mesmos, que passa de seis para
doze meses.
O Governo regulou a criação e o regime de organização e funcionamento dos
Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional – CQEP.
De acordo com a Portaria n.º 135-A/2013, de 28/03, os CQEP operam de modo integrado
e coordenado no território, constituindo-se como um interface com as demais
respostas disponíveis no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações.
Os CQEP, cuja promoção está sujeita a candidatura, podem ser criados em
escolas dos ensinos básico e secundário públicos, em Centros de gestão direta ou
participada da rede do IEFP,I.P., bem como, noutras entidades, desde que justificado
por necessidades locais ou regionais.
O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas que visam garantir e
promover a igualdade de oportunidades e de resultados entre mulheres e
homens no mercado de trabalho.
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Pretende-se, essencialmente, com estas medidas eliminar as diferenças salariais,
conciliar a vida profissional, pessoal e familiar, e incentivar o aprofundamento da
responsabilidade social das empresas, designadamente, incentivando as empresas a
utilizar os mecanismos já existentes na lei relativos ao horário flexível, trabalho a
tempo parcial e bancos de horas, bem como, a estabelecerem protocolos com
serviços de apoio à família.
Outras Medidas de Política Económica
O Governo estabeleceu as principais linhas de intervenção dos fundos
europeus estruturais e de investimento no ciclo 2014-2020 e definiu os
Pressupostos do Acordo de Parceria a negociar entre o Estado Português e a
Comissão Europeia.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2013, de 20/5, determina que a estrutura
operacional dos fundos da política de coesão a apresentar à Comissão Europeia,
é a seguinte:
- Competitividade e internacionalização;
- Inclusão social e emprego;
- Capital humano;
- Sustentabilidade e eficiência no uso de
recursos.
Cinco Programas
- Norte;
Operacionais Regionais no - Centro;
Continente (correspondentes ao - Lisboa;
território de cada NUTS II)
- Alentejo;
- Algarve.
De acordo com as prioridades definidas
Dois Programas
Operacionais Regionais nas pelos respetivos Governos Regionais
Regiões Autónomas
Um Programa Operacional
de Assistência Técnica
Quatro Programas
Operacionais Temáticos no
Continente

Destaca-se ainda a criação de um grupo de trabalho, o GT 2020, ao qual cabe
coordenar a elaboração das propostas de Programas Operacionais a submeter ao
Governo, incluindo a delimitação de fronteiras entre os Programas Operacionais de
âmbito nacional e regional, e a posterior negociação com a Comissão Europeia.
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O Governo aprovou o novo Regulamento de Gestão do Fundo de Apoio à
Inovação – FAI, o qual tem como objetivos o apoio à inovação, ao
desenvolvimento tecnológico e ao investimento nas áreas das energias
renováveis e eficiência energética.
De acordo com o Despacho n.º 5727/2013, de 2/5, o apoio a conceder através do FAI
pode assumir as modalidades de subsídio não reembolsável ou reembolsável, e
não pode exceder 70% das despesas elegíveis, com um limite máximo de 2
milhões de euros. No caso de projetos de mérito excecional estes limites poderão
ser ultrapassados.
O Governo procedeu à transposição da Diretiva n.º 2011/7/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011 e estabeleceu medidas
adicionais com vista a dissuadir os atrasos no pagamento de transações
comerciais.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10/5, são abrangidas por estas novas
medidas, todas as transações comerciais, as estabelecidas entre empresas (a
estas se equiparando os profissionais liberais) ou entre empresas e entidades
públicas. Na verdade, estas últimas são responsáveis por um considerável volume de
pagamentos às empresas.
Neste âmbito estabelecem-se novos limites aos prazos de pagamento:
. Entre empresas, o prazo de pagamento não deve exceder em regra 60 dias,
sem prejuízo de as partes poderem acordar expressamente um prazo superior, se
tal não constituir um abuso face ao credor.
. Entre empresas e entidades públicas, o prazo de pagamento não deve
exceder 30 dias, salvo disposição expressa em contrário no contrato e desde que
tal seja objetivamente justificado pela natureza particular ou pelas características
do contrato, não podendo exceder 60 dias.
Destaca-se ainda o estabelecimento de um valor mínimo para a taxa de juros
legais de mora comerciais e a imposição de os credores serem ressarcidos dos
custos suportados com a cobrança de pagamentos em atraso, aqui incluídos os
custos administrativos associados a essa cobrança.
Estas novas medidas entram em vigor a 1 de julho de 2013 mas só a partir de 31
de dezembro de 2015 serão aplicáveis às entidades públicas que façam parte do
Serviço Nacional de Saúde, exceto se o credor for uma micro ou pequena empresa,
situação em que já se aplicam.
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O Governo alterou o Regime do Crédito ao Consumo no sentido de alargar o
âmbito de aplicação deste regime com vista a uma maior proteção do
consumidor.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28/03, são atualizadas as regras para a
determinação da usura nos contratos de crédito aos consumidores, definem-se limites
máximos para a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG), impede-se que o
credor exija comissões em caso de ultrapassagem de crédito e cria-se a
obrigatoriedade de envio de um extrato periódico aos clientes com crédito ao
consumo, à semelhança do que sucede com o crédito à habitação.
Estas novas regras estarão em vigor a 1 de julho de 2013.
Ainda no que se refere às operações de crédito o Governo estabeleceu novas
regras aplicáveis à classificação e contagem do prazo das operações de
crédito, aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à mora do devedor.
Estando essencialmente focado nas regras aplicáveis à mora do cliente bancário nos
contratos de crédito celebrados, o Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8/5, introduz diversas
alterações em matéria de capitalização de juros.
Assim, determina-se que em caso de mora do devedor as instituições podem cobrar
juros moratórios, aplicando uma sobretaxa anual máxima de 3%, a acrescer à taxa de
juros remuneratórios aplicável à operação e proíbe-se a capitalização de juros
moratórios, exceto no âmbito de processos de reestruturação ou consolidação de
créditos.
Afasta-se a possibilidade de fixação de cláusulas penais moratórias e proíbe-se
as instituições de crédito cobrarem comissões relativas ao incumprimento do
devedor. Neste âmbito, com base no incumprimento, admite-se que as instituições de
crédito possam exigir uma comissão única respeitante à recuperação de valores em
dívida. Esta comissão não pode exceder 4% do valor da prestação vencida e não
paga e tem o limite mínimo de 12€ e máximo de 150€.
Estas novas regras entram em vigor a 5 de agosto de 2013.
A Assembleia da República concedeu uma autorização legislativa ao Governo
no sentido de adotar medidas cautelares aplicáveis às práticas individuais
restritivas do comércio.
De acordo com a Lei n.º 31/2013, de 10/5, pretende-se combater práticas restritivas do
comércio que possam provocar a outros agentes económicos um prejuízo grave e
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irreparável ou de difícil reparação. Para este efeito, podem ser impostas medidas
cautelares e caso estas não sejam acatadas podem aplicar-se sanções pecuniárias
compulsórias.
O montante diário dessa sanção pode variar entre 2.000€ e 50.000€ e em termos
cumulativos não pode ultrapassar um período máximo de 30 dias e o montante
máximo de 1.500.000€.
O Governo aprovou o Plano Estratégico Nacional para o Turismo para o período
2013 – 2015 e criou a Comissão de Orientação Estratégica para o Turismo
(CIOET).
Neste âmbito a Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, de 16/4, dá ênfase à
marca «Destino Portugal» como agregadora das várias ofertas e forte
contributo para reforçar a identidade nacional.
Esta resolução define também 8 programas e 40 projetos de implementação,
identificando as atividades, as entidades envolvidas e os principais indicadores
associados à sua monitorização.
O processo de análise e reflexão global relativo ao Plano agora aprovado encontra-se
disponível para consulta no portal do Turismo de Portugal em
www.turismodeportugal.pt.

O Governo aprovou as decisões finais relativas ao processo de censo às
fundações as quais se consubstanciam em decisões de extinção, de redução
ou cessação de apoios financeiros públicos, bem como, de cancelamento do
estatuto de utilidade pública.
Relativamente a um universo de 423 Fundações identificadas (não IPSS):
. 98 Fundações mantêm os termos da sua relação com o Estado;
. 132 Fundações são objeto de recomendações, de extinção, de redução total ou
parcial de apoios ou cessação do estatuto de utilidade pública.
. 193 Fundações não responderam ao censo. A estas será aplicado o disposto no
Orçamento do Estado para 2013, ou seja, proibição de transferências.
O Governo concluiu a transposição da Nova Diretiva CELE, n.º 2009/29/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, visando melhorar e
alargar o regime do Comércio Europeu de Licenças de Emissão de gases com
efeito de estufa (CELE) para vigorar a partir de 2013.
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Os anteriores períodos de funcionamento do CELE – 2005/2007 e 2008/2012,
caracterizaram-se basicamente pela atribuição gratuita de licenças de emissão,
pela obrigação de monitorização, verificação e comunicação de emissões e pela
devolução de licenças de emissão no montante não usado.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15/03, a partir de 2013, as regras do
regime do CELE, mudam consideravelmente. Assim:
. Alarga-se o âmbito do CELE a novos gases e sectores.
. A quantidade de licenças de emissão passa a ser determinada a nível comunitário.
. As licenças passam a ser atribuídas, em regra, por leilão.
. Mantem-se a atribuição gratuita, mediante recurso a benchmarks definidos a nível
comunitário. A atribuição gratuita corresponderá inicialmente a 80% da quantidade
determinada pela aplicação da metodologia harmonizada e diminuirá anualmente
em quantidades iguais, devendo corresponder a 30% em 2020 e a 0% em 2027.
. Cria-se uma exceção para as instalações de sectores ou subsectores expostos a
um elevado risco de deslocalização “risco significativo de fugas de carbono”, às
quais pode ser atribuída anualmente até 100% da quantidade de licenças de
emissão a título gratuito inicialmente determinadas.
Destaca-se ainda a obrigação de acreditação dos verificadores, cuja
responsabilidade fica cometida ao Instituto Português de Acreditação e a criação de
um registo único europeu, gerido ao nível comunitário, competindo à Agência
Portuguesa do Ambiente assegurar a gestão das contas nacionais no Registo da
União.
O novo regime continua a aplicar-se ao sector energético, à produção e
transformação de metais ferrosos, cimento, cal, indústria vidreira, cerâmica e
produção de pasta de papel, papel e cartão, que representam sensivelmente 50%
das emissões de gases com efeito de estufa ao nível nacional.
A nova diretiva CELE possibilita aos Estado-Membros a exclusão de pequenas
instalações, as quais serão, contudo, sujeitas a “medidas equivalentes” de redução
de emissões.
O Conselho de Ministros pela Resolução n.º 20/2013, de 10/04, aprovou o Plano
Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2013-2016 e o Plano Nacional de
Ação para as Energias Renováveis 2013-2020.
Com estes novos Planos projetam-se novas ações e metas para 2016, integrando
as preocupações relativas à redução de energia primária para o horizonte de 2020.
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Mantém-se a aposta nas fontes de energia renovável (FER), muito relevantes na
promoção de um mix energético equilibrado, que reforce a segurança de
abastecimento e diminua o risco da variabilidade do preço.
Paralelamente, exige-se uma maior seleção dos apoios, os quais devem ser
direcionados para as FER com maior maturidade tecnológica e racionalidade
económica, sem prejuízo de mecanismos de apoio às tecnologias em fase de
Investigação e Desenvolvimento.
O Conselho de Ministros criou o Aproximar - Programa de Descentralização de
Políticas Públicas, com o objetivo de analisar os serviços e organismos da
administração central com potencial de descentralização no sentido de eliminar a
sobreposição de competências entre a Administração Central e a Administração
Local.
Neste âmbito, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2013, de 19/03, determina que
será avaliada a natureza, o nível e a tipologia das responsabilidades que podem ser
objeto de transferência do Estado para as comunidades intermunicipais, as áreas
metropolitanas e os municípios.
Até 30 de setembro de 2013 deverá ser elaborado um relatório de progresso, e,
um relatório final, até 31 de dezembro de 2013.
Sistema Monetário e Financeiro
No inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito de abril, o Banco de
Portugal refere que “as condições monetárias e financeiras da economia
portuguesa permaneceram consideravelmente restritivas no primeiro trimestre
de 2013, mas não se agravaram relativamente ao trimestre anterior. De um modo
geral, os critérios de concessão crédito e as condições aplicadas aos empréstimos a
empresas e a particulares permaneceram praticamente inalterados, existindo,
contudo, evidência de uma ligeira diminuição da restritividade no que se refere
aos empréstimos ou linhas de crédito a pequenas e médias empresas (PME’s).
Os resultados do inquérito apontam ainda para uma relativa estabilização da
procura de empréstimos por parte das empresas.”
No dia 28, o Banco de Portugal divulgou o Relatório de Estabilidade Financeira.
O BdP considera que “a situação económica e financeira que o país atravessa
coloca desafios assinaláveis à rendibilidade atual e prospetiva dos bancos. A
recessão prolongada, com uma contração muito significativa da procura interna e
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um aumento substancial do desemprego, repercute-se no aumento do
incumprimento na carteira de crédito dos bancos e consequente necessidade
de constituição ou reforço de imparidades. Este agravamento é especialmente
marcado no caso do crédito às empresas ao passo que, no caso das famílias, tem
sido consideravelmente amortecido pela queda dos indexantes do crédito à habitação
e consequente diminuição das taxas de juro para níveis historicamente baixos.”
“Os bancos portugueses têm registado melhorias nos indicadores de liquidez e
mantido almofadas de colateral confortáveis, em simultâneo com uma redução do
financiamento junto do Eurosistema, no caso das instituições domésticas. Esta
evolução tem ocorrido num contexto em que os depósitos dos particulares
continuam a apresentar uma significativa resiliência desde o início da crise
financeira.”
“Por seu turno, a continuação do processo de desalavancagem do setor privado
não financeiro residente voltou a manifestar-se numa redução do crédito
bancário concedido, contribuindo também para o ajustamento estrutural do balanço
dos bancos para uma estrutura de financiamento mais sustentável e menos sensível
a alterações na perceção de risco por parte dos investidores internacionais. Por outro
lado, a capitalização levada a cabo pelas instituições no primeiro semestre de 2012
dotou o sistema de uma maior capacidade de absorção de perdas, reforçando a sua
solidez financeira.
Num quadro em que existem sinais cada vez mais sustentados de que a recessão na
área do euro se prolongará em 2013, a continuação da redução da atividade na
economia portuguesa que se perspetiva para este ano (…) permite antever a
continuação da materialização do risco de crédito. Neste contexto, os bancos
terão que prosseguir uma rigorosa gestão de risco e uma política prudente de
reconhecimento das perdas associadas.”

2. Economia Monetária e Financeira
2.1. Taxas de Juro
Taxas de juro
Euribor

Yields das Obrigações do Tesouro
5 anos
10 anos

3 meses

6 meses

Dez-12

0.185

0.324

6.61

7.25

Jan-13

0.205

0.344

5.08

6.24

Fev-13

0.223

0.362

5.17

6.4

Mar-13

0.206

0.329

4.82

6.1

Taxas de juro médias
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Abr-13

0.209

0.324

4.87

6.15

Dez-12

0.187

0.32

5.31

7.16

Jan-13

0.232

0.378

5.23

6.19

Fev-13

0.209

0.334

5.00

6.36

Mar-13

0.211

0.335

5.12

6.41

Abr-13

0.207

0.315

4.47

5.72

0.200

0.299

4.30

5.51

Taxas de juro em final de mês

Últimos valores disponíveis
30-05-13

Fonte: Banco de Portugal e Reuters; valores em percentagem; taxas anualizadas a 360 dias.
Nota: os valores para as Obrigações do Tesouro referem-se às yields do mercado secundário.

No mercado monetário europeu, as taxas Euribor retomaram uma trajetória
descendente em março e abril (mês em que atingiram 0.209% e 0.324% em média
mensal, respetivamente, e 0.207% e 0.315% em valor de final de mês), refletindo a
sinalização de descida das taxas diretoras do BCE.
Taxas Euribor a 3 e 6 meses , valores médios mensais em %
Abr 2012 - Abr 2013
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

0,324

0,4
0,2

Euribor 3m

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Mai-12

Abr-12

Mar-12

Fonte: Banco de Portugal

Abr-13

0,209

0,0

Euribor 6 m

As taxas Euribor diárias acentuaram a queda em maio (para 0.2% a 3 meses e
0.299% a 6 meses no dia 30), na sequência do corte das taxas diretoras do BCE e
da indicação de que novas medidas de estímulo estão em estudo.
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Evolução da Taxa Euribor por prazos, em %
Abr e 30 Mai 2013
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No mercado secundário de obrigações do Tesouro português, as yields médias
mensais de Portugal registaram uma descida em março (para 3.2% no prazo
residual de 2 anos, 4.82% nos 5 anos e 6.1% nos 10 anos), em reação à melhoria
da perspetiva da dívida soberana nacional (de “negativa” para “estável”) pela
agência Standard & Poor’s. Em abril, as yields médias mensais de Portugal
praticamente não se alteraram (situando-se em 4.87% na maturidade residual de 5
anos e em 6.15% nos 10 anos), como se pode ver no gráfico abaixo. Após o
anúncio de inconstitucionalidade de algumas medidas orçamentais, verificouse uma subida apenas temporária das yields diárias, em face da pronta indicação
de substituição de medidas do Governo e da confirmação do princípio de acordo para
a extensão das maturidades do empréstimo da troika a Portugal. Já em maio, as
yields diárias registaram uma descida significativa até dia 23 (para 4.09% no
prazo dos 5 anos e 5.38% nos 10 anos, mínimos desde agosto de 2010), na
sequência da emissão bem-sucedida de dívida pública nacional a 10 anos, mas
na parte final do mês observou-se uma correção em alta (até 4.3% no prazo de 5
anos e 5.51% nos 10 anos, no dia 30).
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Evolução das yields das OT nacionais por prazos (média mensal, %)
Mar, Abr e 30 Mai 2013
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2,0
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Fonte: Banco de Portugal
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10 A
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A evolução das yields de Portugal a 10 anos refletiu o andamento do prémio de
risco da dívida soberana nacional (medido pelo diferencial face à Alemanha), que
recuou de 5.12 p.p. em 28 de março, para 4.5 p.p. no final de abril e 3.87 p.p. no dia
22 de maio, mas corrigiu em alta até 4.05 p.p. no dia 30. A descida do prémio de
risco de Portugal entre o final de abril e 30 de maio foi a segunda maior entre os
países sob maior pressão nos mercados de dívida pública (0.45 p.p., abaixo do
recuo de 2.26 p.p. no prémio da Grécia, mas acima das quedas de 0.27 p.p. na
Irlanda, 0.09 p.p. na Itália e 0.08 p.p. na Espanha).
Yield das OT a 10 anos de Portugal e spread (S_Portugal) face à yield alemã,
comparado com outros spreads elevados na Zona euro
8 Fev , 28 Mar, 30 Abr, 1-30 Mai 2013 (valores em pontos percentuais)
12
10
8
6
4
2

Fonte: Financial Times
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2.2. Mercado de Valores Mobiliários
O índice acionista nacional PSI-20 desvalorizou pelo segundo mês consecutivo
em março (2.8%, para 5822.09 pontos no dia 28), refletindo a queda do setor da
banca devido aos receios de contágio da crise no Chipre. Seguiu-se uma forte
recuperação em abril (7.3% em comparação de final de mês, para 6248.52 pontos
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no dia 30), em resultado da resolução do resgate de Chipre (que travou a queda
no setor bancário), mas sobretudo devido à confirmação do princípio de acordo
de extensão do prazo dos empréstimos da troika e da evolução favorável dos
mercados acionistas internacionais. Destaca-se ainda a aprovação da fusão
entre a Zone e Optimus pela Anacom e a dispensa de OPA pela CMVM, o que
ajudou ao bom desempenho dos títulos associados. Já em maio, o PSI-20 começou
por valorizar, com a banca a beneficiar da emissão bem-sucedida de dívida
pública a 10 anos, mas depois o movimento inverteu-se e o índice caiu até final
do mês, para o que contribuiu a divulgação de resultados desfavoráveis na banca. O
PSI-20 acabou por perder 4.1% entre o final de abril e 30 de maio (para 5994.17
pontos), reduzindo o ganho acumulado no ano para 6% (em comparação, o índice
de referência europeu Euronext-100 valorizou 1.3% em março, 1.9% em abril e 3.1%
até 30 de maio, levando a um ganho no ano de 10.1%).
Indices PSI-20 e Euronext-100 (cotações de fecho diárias, em pontos)
1-12-11 a 30-05-13
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3. Economia Real
3.1. Atividade Económica Global
As segundas estimativas das contas nacionais do INE relativas ao primeiro
trimestre mostraram uma descida das taxas de variações reais do PIB para -4%
em termos homólogos (-3.8% no quarto trimestre de 2012) e -0.4% em cadeia (1.8% no trimestre anterior), valores mais negativos do que os previstos pela
Comissão Europeia para esse período no Boletim de Primavera (variação homóloga
real de -3.7% e trimestral de -0.1%). A quebra homóloga de 4% do PIB é mais
elevada dos últimos quatro anos e a terceira maior entre os países da UE com
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informação disponível (apenas abaixo das descidas de 5.3% na Grécia e 4.1% no
Chipre).
PIB - variação homóloga e em cadeia (em volume, %)
2011, 2012, 1T 2012 - 1T 2013
0,0
-0,1
-0,4

-1,0
-0,9

-1,1

-2,0

-1,6

-1,8
-2,3

-3,0
-3,2

-3,2

-4,0
-5,0

-3,6
-3,8

2011
Fonte: INE

2012

1T 12

2T 12
var. homóloga

3T 12

4T 12

-4,0

1T 13

var. em cadeia

O detalhe quantificado por componentes mostra que o agravamento da queda
homóloga do PIB no primeiro trimestre traduziu um aumento do contributo
negativo da procura interna para a variação do produto (6.4 p.p., após 4.5 p.p. no
trimestre anterior) superior ao reforço do contributo positivo da procura externa
líquida (de 0.8 para 2.3 p.p.). Este reforço traduziu a retoma ligeira das
exportações (de uma variação real de -0.2% para 0.1%), mas sobretudo a queda
mais forte das importações (de -2.3% para -6%).
Note-se, contudo, que a evolução mais negativa da procura interna no primeiro
trimestre resulta, em boa medida, da redução do contributo das existências
para a evolução do PIB que, segundo o INE, passou a ser nulo após um valor
positivo significativo (não quantificado) no quarto trimestre de 2012. Com efeito,
entre as rubricas de procura interna, apenas a FBC evidenciou uma evolução
homóloga mais desfavorável no primeiro trimestre (o consumo privado atenuou a
descida de 5.3% para 4.3% e o consumo público manteve um recuo de 4%),
passando de uma queda de 2.1% para 16.8%, mas uma boa parte dessa
deterioração deveu-se à componente volátil de variação de existências, já que a
deterioração da FBCF – a rubrica mais fidedigna para avaliar o investimento - foi
muito menos acentuada (de uma quebra de 12.8% para 16.8%).
Nos ramos de atividade, o aumento da quebra homóloga em volume do VAB
sem impostos de 2.5% para 3% no primeiro trimestre (de 3.3% para 3.7% no VAB
com impostos) deveu-se ao alargamento das perdas para 3.9% na indústria,
energia, água e saneamento (após um recuo de 1.9% no trimestre anterior; na
indústria, a descida passou de 2.5% para 5.2%), 3% na agricultura, silvicultura e
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pesca (1.9%) e 24.7% na construção (17.3%), tendo-se observado um
desagravamento no caso dos serviços (de 1.7% para 1.2%).
Dos dados das contas nacionais agora divulgados, salienta-se ainda um novo
agravamento da descida homóloga do emprego no primeiro trimestre (5.2%,
após 4.2% no quarto trimestre de 2012).
Dados mais recentes sugerem uma melhoria próxima do andamento do PIB. O
indicador coincidente de atividade do Banco de Portugal voltou a atenuar o
ritmo de perda homóloga em abril e maio (2% e 1.9%, respetivamente, após uma
descida de 2.1% no primeiro trimestre), o mesmo se verificando no indicador
coincidente do consumo (de uma queda de 4.5% no primeiro trimestre para 3.9%
em abril e 3.5% em maio).
O indicador de clima económico do INE recuperou pelo quinto mês seguido em
maio (após atingir um mínimo histórico em dezembro de 2012), apontando também
para uma evolução menos negativa da atividade económica nos próximos meses.
Nos indicadores de confiança (que integram a maioria das questões usadas no
indicador de clima), apenas o relativo aos consumidores não melhorou em maio,
interrompendo a trajetória de recuperação dos últimos meses. A maior subida foi
registada no indicador de confiança dos serviços, seguido dos indicadores do
comércio, da indústria transformadora e da construção e obras públicas.
Índice de clima económico (mm3 meses; início em Jan 1989; média =1.5)
Mai 2008 - Mai 2013
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0

(mínimo da série) -4.4

Fonte: INE

3.2. Procura Interna
3.2.1. Consumo
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-6,0

Indicadores de consumo
Fonte
Indic. Coincidente do Consumo Privado
Indic. Confiança dos Consumidores

(1)

Venda de automóveis não comerciais
Importações de bens de consumo

(2)

Vol. de neg. do comércio a retalho

(3)

Crédito ao consumo

(4) (5)

12:III

12:IV

13:I

Fev-13

Mar-13

Abr-13

Mai-13

BdP

-5.6

-5.2

-4.5

-4.5

-4.2

-3.9

-3.5

INE

-51.4

-59.8

-55.3

-56.3

-55.3

-54.2

-55.0

ACAP

-33.4

-30.3

2.7

8.9

-0.2

-4.4

-5.7

INE

-7.7

-4.6

-3.9

-5.4

-6.2

6.5

INE

-6.6

-7.2

-5.0

-5.4

-5.7

-2.6

BdP

-5.7

-5.9

-5.6

-5.4

-5.6

-5.6

Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior. em percentagem (salvo indicação em contrário);
(1) Inquéritos de Conjuntura aos Consumidores e à Indústria Transformadora; saldo de respostas extremas (média
móvel de 3 meses); (2) Taxa de variação homóloga nominal; exclui material de transporte; (3) Taxa de variação em
termos reais; índice corrigido de sazonalidade e dos dias úteis; (4) Valores corrigidos de reclassificações e de
operações de titularização de crédito; (5) variação anual em fim de período.

Os dados disponíveis sobre o consumo privado sugerem, na sua globalidade,
um comportamento menos negativo no segundo trimestre do ano. Salienta-se a
atenuação da quebra homóloga do indicador coincidente do Banco de Portugal em
abril e maio (variações de -3.9% e -3.5%, respetivamente, após -4.5% no primeiro
trimestre), a retoma do crescimento das importações de bens de consumo em abril
(6.5%, face a -3.9% no primeiro trimestre) e uma evolução menos negativa do volume
de negócios do comércio a retalho nesse mês (-2.6%, após -5% no primeiro
trimestre). Em sentido contrário, assistiu-se a uma retoma da quebra homóloga das
vendas de automóveis não comerciais (-4.4% em abril e -5.7% em maio, que
compara com 2.7% no trimestre até março) e uma deterioração da confiança dos
consumidores em maio, mas mantendo ainda um valor superior ao de março.
3.2.2. Investimento
Indicadores de investimento
Fonte 12:III
Indicador de FBCF

INE

Vendas de veículos comerciais ligeiros

-17.2
ACAP -90.5

12:IV

13:I

Fev-13

Mar-13

Abr-13

-16.5
-82.8

-18.6
-16.7

-18.8

-18.6

-16.0

23.6

15.5

21.4

-7.0

-5.4

-14.1

20.9

INE

0.1

1.5

Índice produção bens de investimento

INE

-10.8

-12.4

-14.5

-14.5

-16.0

-10.4

Vendas de cimento

BdP

-31.5

-29.1

-39.2

-35.7

-44.6

-21.5

(1)

INE

-18.0

-18.6

-21.0

(2) (3)

BdP

-3.2

-3.6

-3.6

-23.1
-3.6

-17.0
-3.6

-24.3
-3.7

BdP

-0.9

-0.3

-1.1

-0.3

-1.1

-1.0

Importações bens de investimento

Índice de Produção na Construção
Crédito para compra de habitação

Crédito a sociedades não financeiras

(2) (3)

Mai-13
11.9

-18.7

Taxas de variação face ao período homólogo do ano anterior em percentagem (salvo indicação em contrário); (1)
ajustados de efeitos de calendário; (2) Valores corrigidos de reclassificações e de operações de titularização de crédito,
entre outras; (3) variação anual em fim de período.
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No que se refere ao investimento, a grande maioria dos dados disponíveis
sugere também uma evolução menos negativa no segundo trimestre, com
destaque para a menor quebra homóloga do indicador de FBCF do INE em abril (16%, face a -18.6% no primeiro trimestre) e a forte retoma do crescimento das
importações de bens de investimento nesse mês (20.9%, após -7% no primeiro
trimestre). As vendas de veículos comerciais ligeiros apresentaram uma variação
homóloga positiva pelo quarto mês consecutivo em maio, apesar de um
abrandamento nesse mês (variação homóloga de 11.9%, que compara com 21.4%
em abril e -16.7% no primeiro trimestre). O índice de produção da construção recuou
a maior ritmo em abril (-24.3%, face a -21% no conjunto do primeiro trimestre), mas
as vendas a cimento evidenciaram um desagravamento significativo em abril e maio
(-18.7% e -21.5%, respetivamente, após -39.2% no trimestre até março). Em termos
de indicadores de crédito, regista-se uma quebra homóloga ligeiramente menor do
crédito a sociedades não financeiras em abril (-1%, após -1.1% em março) e
ligeiramente maior no crédito à habitação (-3.7% e -3.6%, respetivamente).
3.3. Comércio Internacional
Resultados globais preliminares da balança de mercadorias
Out-Dez 11

Out-Dez 12

Var.hom. %

Saída (Fob)

15097.8

15689.1

3.9%

Entrada (Cif)

18922.9

18280.4

-3.4%

Saldo

-3825.1

-2591.4

-32.3%

Taxa de Cobertura

79.8%

85.8%

Expedição

10936.0

11136.8

1.8%

Chegada

13668.7

12881.9

-5.8%

Saldo

-2732.7

-1745.1

-36.1%

Taxa de Cobertura

80.0%

86.5%

Exportação

4161.8

4552.2

9.4%

Importação

5254.2

5398.5

2.7%

Saldo

-1092.4

-846.3

-22.5%

Taxa de Cobertura

79.2%

84.3%

Total

União Europeia a 27

Países Terceiros

Fonte: INE; dados em milhões de euros.

Segundo dados provisórios do INE, o défice da balança de mercadorias
reduziu-se 32.3% em termos homólogos no acumulado de janeiro a abril (para
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2591.4 m.e.), traduzindo um crescimento de 3.9% das exportações (1.8% para a
UE e 9.4% no mercado extra-comunitário) e uma quebra de 3.4% das importações
(com variações de -5.8% nas entradas da UE e 2.7% nas oriundas do resto do
mundo). A taxa de cobertura das importações melhorou para 85.8% (79.8% no
período homólogo).
3.4. Conjuntura na Indústria
Relativamente à atividade industrial, os dados mais recentes mostram:
(i) uma variação homóloga de 1.8% da produção industrial em abril de 2013
(após -1.4% no primeiro trimestre; dados ajustados de efeitos de calendário) e de
2.3% no caso do volume de negócios (-6.3% no primeiro trimestre), que se
repartiu entre 10.2% no mercado externo (-4.8%) e -3.4% no nacional (-7.4%); as
variações médias anuais foram de -3.2%, -3.8%, -0.6% e -6.1%, respetivamente.
Produção Industrial, volume de negócios total e no mercado externo
(Variações homólogas em %, nominais no caso do vol.neg.)
Abr 2012 - Abr 2013
20,0
10,0
0,0
-10,0

Fonte: INE

IPI

Vol.neg.total

Abr-13

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Mai-12

Abr-12

-20,0

Vol.neg.mercado externo

(ii) a variação homóloga de -10.3% das novas encomendas industriais no
trimestre até abril (-9.4% no primeiro trimestre), incluindo variações de -12% no
mercado nacional (-11.6%) e de -9.2% no mercado externo (-8%); a variação
média anual das novas encomendas situou-se em -6.9% no mês de abril.
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Índices de novas encomendas na indústria
(mm3 meses das variações homólogas nominais em %)
Abr 2012 - Abr 2013
10,0
0,0
-10,0
-20,0

Fonte: INE

Total

Mercado Nacional

Abr-13

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Mai-12

Abr-12

-30,0

Mercado Externo

(iii) a variação homóloga de -3.4% no índice de emprego industrial em abril (-4%
no primeiro trimestre), de -5.9% no índice de horas trabalhadas (-4.9%, valores
com ajustamento de calendário) e -3.1% nas remunerações (-2.3%). Em média
anual, registaram-se variações de -4.3%, -5.1% e -3.8%, respetivamente.
Índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria
(variações homólogas em %)
Abr 2012 - Abr 2013
0,0
-1,5
-3,0
-4,5
-6,0
-7,5

Fonte: INE

Emprego

Horas trabalhadas

Abr-13

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Mai-12

Abr-12

-9,0

Remunerações

Abaixo, apresenta-se um quadro com a evolução das componentes do índice
geral de produção industrial que, como foi acima referido, registou uma
recuperação homóloga de 1.8% em abril, após três trimestres de atenuação das
perdas (até -1.4% no primeiro trimestre de 2013, que compara com -3.8% no
trimestre anterior).
A informação por ramos de atividade mostra que a atenuação da quebra da
produção industrial no primeiro trimestre (de uma taxa de variação homóloga, tvh,
de -3.8% para -1.4%) teve origem na forte recuperação das indústrias de
eletricidade, gás, água e ar (de -7.9% para 16.4%), contrariando o agravamento
da descida na indústria transformadora (de -1.9% para -4.2%), o ramo com maior
peso, e nas águas e saneamento (de -5.6% para -7.5%). As indústrias extrativas,
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com um peso pouco significativo na produção industrial, evidenciaram uma evolução
menos negativa 8de -29.1% para -2%).
Em abril, a recuperação do índice geral de produção foi impulsionada pela
retoma ligeira do crescimento na indústria transformadora (0.1%) e pela
aceleração nas indústrias de eletricidade, gás, água e ar (para uma tvh de
18.7%), mantendo-se um comportamento negativo nos restantes ramos.
Índice de produção industrial e componentes

Índice Geral

12: I

12: II

12: III

12: IV

13: I

Fev-13

Mar-13

Abr-13
tvh

tvma

-5.5

-6.4

-4.2

-3.8

-1.4

-1.2

-1.6

1.8

-3.2

2.7

14.2

-3.0

-29.1

-2.0

7.8

-3.0

-6.8

-7.7

Por ramos:
Industrias Extrativa
Ind. Transformadora

-1.6

-4.9

-3.2

-1.9

-4.2

-3.8

-5.2

0.1

-3.1

Eletr., Gás, Vapor, Água, Ar

-25.5

-18.6

-10.0

-7.9

16.4

13.4

23.7

18.7

-2.8

Águas, saneamento, outros

-3.5

-6.3

-8.5

-5.6

-7.5

-8.4

-6.2

-2.5

-6.7

Bens de Consumo

-5.2

-3.0

-0.4

4.5

2.5

4.2

-1.1

0.9

1.6

Bens Intermédios e outros*

-1.9

-5.6

-4.1

-5.0

-7.9

-8.2

-9.0

-2.3

-5.4

Bens de Capital

0.6

-3.1

-10.8

-12.4

-14.5

-14.5

-16.0

-10.4

-11.0

-17.0

-16.4

-7.4

-10.1

16.9

15.5

28.6

27.1

-1.6

Por grandes agrupamentos:

Energia

Fonte: INE; dados com correção de efeitos de calendário e sujeitos a revisão; Base: 2005=100; CAE Rev.3; Taxas de
variação percentual homóloga (tvh), exceto na última coluna (taxa de variação média anual – tvma); * Inclui a recolha,
tratamento e eliminação de resíduos; n.d.: não disponível.

Nos agrupamentos industriais, a recuperação da produção das indústrias da
energia no primeiro trimestre (de -10.1% para 16.9%) mais do que compensou a
deterioração do andamento homólogo das demais indústrias (abrandamento
para 2.5% nos bens de consumo e agravamento das perdas para 14.5% nos bens de
capital e 7.9% nos bens intermédios). Em abril, a melhoria face ao conjunto do
primeiro trimestre apenas não abrangeu as indústrias de bens de consumo
(abrandamento para 0.9%). Nas indústrias da energia, a tvh acelerou 27.1% e nas
indústrias de bens de capital e bens intermédios as perdas recuaram para 10.4% e
5.4%, respetivamente.
Atendendo à divisão da indústria transformadora em subsectores e
considerando a evolução da tvma (taxa de variação média anual) da produção
entre dezembro de 2012 e abril de 2013, os dados permitem destacar as
seguintes tendências:
Quanto a comportamentos negativos:
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(i) a manutenção da contração nas indústrias do tabaco (tvma de -13.7% em abril),
do vestuário (-12.5%), de impressão (-18.2%), de produtos químicos (-7.2%), de
borracha e plásticos (-7.4%), de outros produtos minerais não metálicos (-13%),
metalúrgicas de base (-13.2%), de produtos metálicos (-1%), de máquinas e
aparelhos elétricos (-4.6%), de veículos automóveis (-21.7%), de mobiliário e
colchões (-16.3%) e de reciclagem (-6.7%);
(ii) o abrandamento da produção nas indústrias de madeira e cortiça (de uma tvma
de 6.2% em dezembro de 2012, para 2% em abril de 2013), de pasta e papel (de
0.5% para 0%) e de produtos farmacêuticos (de 9.6% para 3.3%).
No que se refere a comportamentos positivos:
(i) a retoma do crescimento da produção na indústria alimentar (de uma tvma de 0.3% em dezembro de 2012, para 1.8% em janeiro de 2013), têxtil (de -7.7% para
2.1%), do couro (de -2.8% para 0.1%) e de equipamento elétrico (de -1.4% para
3.7%);
(i) a aceleração da produção nas indústrias de bebidas (de uma tvma de 1.1% em
dezembro de 2012, para 4.5% em abril de 2013) e de produtos petrolíferos (de 2.4%
para 3.8%).
3.5. Emprego e Desemprego
Segundo o inquérito ao emprego do INE, a taxa de desemprego nacional subiu
para um novo máximo histórico de 17.7% no primeiro trimestre de 2013,
correspondendo a um aumento de 2.8 p.p. em termos homólogos e de 0.8 p.p. em
cadeia (nota: os dados não são corrigidos de sazonalidade, que influencia a evolução
trimestral). A população desempregada situou-se em 952 200 pessoas,
traduzindo a um aumento homólogo de 16.2% e trimestral de 3.1% (mais 132 200
e 29 000 pessoas, respetivamente). A população empregada diminuiu 4.9% em
termos homólogos e 2.2% em cadeia (menos 229.3 mil e 98 mil pessoas,
respetivamente), passando para 4 432 200 pessoas. Como a diminuição da
população empregada superou o acréscimo da população desempregada no quarto
trimestre, a população ativa decresceu (1.8% em termos homólogos e 1.3% em
cadeia), passando para 5 385 400 pessoas.
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Portugal - Taxa de desemprego (%)
1T 1998 - 1T 2011 ; * nova série 1T 2011 - 1T 2013
20

17,7

15

*12,4

10

11,4

5

1T 13

3T 12

1T 12

3T 11

*1T 11

1T 11

3T 10

1T 10

3T 09

1T 09

3T 08

1T 08

3T 07

1T 07

3T 06

1T 06

3T 05

1T 05

3T 04

1T 04

3T 03

1T 03

3T 02

1T 02

3T 01

1T 01

3T 00

1T 00

3T 99

1T 99

3T 98

1T 98

0

Fonte: INE

De acordo com dados mais detalhados do INE, o aumento homólogo da taxa de
desemprego (não influenciada por sazonalidade, ao contrário da variação trimestral)
no primeiro trimestre de 2013 foi mais acentuada nos jovens (5.9 pontos
percentuais, p.p., para 42.1%) e nos homens (3 p.p., para 17.8%). A taxa de
desemprego de longa duração teve um aumento igual à média (2.8 p.p. em
termos homólogos), atingindo 10.4%.
Inquérito trimestral ao emprego
1T 12

4T 12

1T 13

Var. hom.

Var. trim.

População ativa

5481.7

5455.0

5385.4

-1.8%

-1.3%

População empregada

4662.5

4531.8

4433.2

-4.9%

-2.2%

Sector Primário

477.1

467.6

433.9

-9.1%

-7.2%

Sector Secundário

1245.4

1111.7

1100.7

-11.6%

-1.0%

Sector Terciário

2940.0

2952.5

2898.7

-1.4%

-1.8%

População desempregada

819.3

923.2

952.2

16.2%

3.1%

Ensino básico: até 3º ciclo

502.6

551.2

572.4

13.9%

3.8%

Ensino secundário ou pós-secundário

200.9

223.4

231.6

15.3%

3.7%

115.8

148.6

148.1

27.9%

-0.3%

735.9

821.6

859.1

16.7%

4.6%

Ensino superior
Desempregados à procura de novo emprego
oriundos do:*
Sector Primário

20.2

17.7

27.1

34.2%

53.1%

Sector Secundário

260.0

306.4

317.4

22.1%

3.6%

Sector Terciário

423.4

465.9

485.0

14.5%

4.1%

14.9

16.9

17.7

2.8 p.p.

0.8 p.p.

Homens

14.8

16.8

17.8

3.0 p.p.

1.0 p.p.

Mulheres

15.1

17.1

17.5

2.4 p.p.

0.4 p.p.

Jovens (15-24 anos)

36.2

40.0

42.1

5.9 p.p.

2.1 p.p.

Longa duração (12 e mais meses)

7.6

9.5

10.4

2.8 p.p.

0.9 p.p.

Taxa de desemprego (% da população ativa)

Fonte: INE; Valores em milhares de pessoas, salvo outra indicação; p.p. – pontos percentuais; nota: variações (em taxas
de variação ou pontos percentuais) afetadas por sazonalidade, não corrigida pelos dados. * A experiência anterior de
trabalho dos desempregados é caracterizada apenas para aqueles que deixaram o último emprego há 8 ou menos anos,
pelo que a soma do número de desempregados à procura de novo emprego por setor da atividade anterior não
corresponde ao total de desempregados à procura de novo emprego.
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Tendo em conta a desagregação dos desempregados por grau de escolaridade, o
nível de ensino superior foi o que registou a maior subida em termos
homólogos no primeiro trimestre (27.9%), seguido do secundário ou póssecundário (15.3%) e do ensino básico (13.9%), mas o valor absoluto continuou
a ser tanto maior quanto menor a formação (572.4 mil no ensino básico, 231.6 mil
no secundário ou pós-secundário e 148.1 mil no superior).
Por setor de atividade, os desempregados provenientes do setor primário foram
os que mais aumentaram em termos de taxas de variação homóloga (34.2%),
seguindo-se as subidas no setor secundário (22.1%) e terciário (14.5%), mas em
variação absoluta verificou-se precisamente o contrário. No caso do emprego, o
setor secundário registou a taxa de variação homóloga mais negativa (-11.6%),
seguindo-se as perdas no setor primário (-9.1%) e terciário (-1.4%).
Por regiões, o maior aumento homólogo da taxa de desemprego no primeiro
trimestre ocorreu na Região Autónoma da Madeira (3.9 p.p., para 20%), seguida
pelo Norte (3.5 p.p., para 18.6%), pelo Alentejo (3.1 p.p., para 18.5%) e Região
Autónoma dos Açores (3.1 p.p., para 17%), por Lisboa (3 p.p., para 19.5%), pelo
Centro (1.5 p.p., para 13.3%) e pelo Algarve (0.5 p.p., para 20.5%). A taxa de
desemprego mais elevada no primeiro trimestre, já acima de 20%, ocorreu na
região do Algarve, seguida de perto pela Região Autónoma da Madeira (20%) e
por Lisboa (19.5%). A região Centro continuou a registar o valor mais baixo da
taxa de desemprego (13.3%), muito abaixo das restantes regiões.
Taxas de desemprego por região NUTS II (valores em %)
Variação

Variação

hom. (p.p.)

trim (p.p.)

2.8

0.8

18.6

3.5

0.8

13.3

1.5

0.6

18.7

19.5

3.0

0.8

15.4

17.2

18.5

3.1

1.3

20.0

19.7

20.5

0.5

0.8

R. A. Açores

13.9

16.2

17.0

3.1

0.8

R. A. Madeira

16.1

19.7

20.0

3.9

0.3

1T 12

4T 12

1T 13

Portugal

14.9

16.9

17.7

Norte

15.1

17.8

Centro

11.8

12.7

Lisboa

16.5

Alentejo
Algarve

Fonte: INE
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3.6. Preços
Índices de preços
tvh

tvh

tvma

12:III

12:IV

13:I

Jan-13

Abr-12

Mai-13

IPC Total

2.9

2.0

0.2

0.2

Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13
0.0

0.5

0.2

0.7

1.7

1.6

IHPC

3.0

2.0

0.4

0.4

0.2

0.7

0.4

0.9

1.8

1.7

IHPC bens

2.6

1.3

-0.4

-0.4

-0.6

-0.1

-0.2

0.7

IHPC serviços

3.4

3.1

1.6

1.7

1.3

1.7

1.2

1.4

Fonte: Banco de Portugal. Taxas de variação percentual face ao período homólogo do ano anterior, salvo outra
indicação. Tvma = taxa de variação média anual.

No primeiro trimestre de 2013, a taxa de inflação homóloga medida pelo Índice
de Preços no Consumidor (IPC) recuou para 0.2% (face a 2% no trimestre
anterior), incluindo 0% em fevereiro (um mínimo de mais de três anos, influenciado
pela anulação de efeitos de base). A inflação homóloga situou-se também em
0.2% no mês de abril e depois aumentou para 0.7% em maio, segundo dados
mais recentes. Em maio, a taxa de inflação média anual era de 1.6% (0.8% no
indicador de inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não
transformados e a energia).
Inflação (variação homóloga do IPC, %)
Mai 2011 - Mai 2013
6,0
4,2
4,0

2,0
0,7

Mai-13

Abr-13

Mar-13

Fev-13

Jan-13

Dez-12

Nov-12

Out-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Mai-12

Abr-12

Mar-12

Fev-12

Jan-12

Dez-11

Nov-11

Out-11

Set-11

Ago-11

Jul-11

Jun-11

Mai-11

0,0

Fonte: INE

A taxa de inflação homóloga medida pelo IHPC foi de 0.4% no primeiro trimestre
(2% no trimestre anterior), 0.4% em abril e 0.9% em maio, valores ligeiramente
superiores aos medidos pelo IPC. O detalhe dos dados do IHPC permite ainda
constatar que a descida da inflação no primeiro trimestre (de 2% para 0.4%) se
deveu ao abrandamento da componente de serviço (que passou de uma tvh de
3.1% para 1.6%), e a uma quebra de preços na componente de bens (de 1.3% para 0.4%). Em maio, apesar da subida da inflação homóloga medida pelo IHPC para
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0.9%, o valor continuou a ser inferior ao da zona euro (1.4%) pelo oitavo mês
consecutivo.
De acordo com os últimos dados (revistos) da Comissão Europeia, em Portugal os
custos laborais unitários relativos continuaram a reduzir-se no quarto trimestre
de 2012, mas a apreciação da taxa de câmbio nominal efetiva (relativamente ao
trimestre anterior) contrariou este efeito, levando à deterioração do indicador de
competitividade-custo para a economia portuguesa (calculado com base nos
custos laborais por unidade produzida e na taxa de câmbio efetiva contra um conjunto
de 35 países). Este indicador interrompeu assim, no quarto trimestre de 2012, a
tendência de melhoria que vinha a apresentar durante cinco trimestres
consecutivos.
Contudo, em termos homólogos, no quarto trimestre de 2012, o indicador de
competitividade-custo ainda registou uma variação negativa (reveladora de
ganhos de competitividade) de 5.4%, resultante de uma depreciação cambial
nominal efetiva de 1.3% (face ao quarto trimestre de 2011) e de uma queda de 4.2%
dos custos laborais unitários relativos.
102.00

100.00

99.59

Indicador de Competitividade-custo e Custos Laborais Unitários Relativos (2005=100)
98.88
98.45
97.97

98.00

96.78

96.59

98.38
97.78

97.72

96.59

96.73

96.71

96.40

96.06

95.53

96.00

94.18
94.00

93.74

92.67
92.05
92.00

91.35
90.00

90.49

90.52

90.89

90.23

88.00

86.00

84.00
1 Trim 10

2 Trim 10

3 Trim 10

4 Trim 10

1 Trim 11

2 Trim 11

3 Trim 11

Fonte: Cálculos próprios sobre dados da Comissão Europeia

4 Trim 11

1 Trim 12
CLU relat.

2 Trim 12

3 Trim 12

4 Trim 12

Indic. de Compet.

Nota: O indicador de competitividade-custo é elaborado a partir de dados fornecidos pela Comissão Europeia e
incorpora o impacto da evolução dos custos laborais unitários relativos de Portugal (total da economia) calculados face a
trinta e cinco parceiros comerciais (restantes países da UE27 mais os EUA, Canadá, Japão, Suíça, Noruega, Austrália,
Nova Zelândia, México e Turquia). Um aumento do índice corresponde a uma deterioração da competitividade-custo.
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3.7. Conjuntura de Pagamentos com o Exterior
Em termos de contas externas, a Balança Corrente apresentou um excedente de
163 m.e. de janeiro a abril de 2013, após um défice de 2183 m.e. em igual
período de 2012, o que traduz uma melhoria de 2346 m.e. em termos
homólogos. Esta melhoria do saldo corrente traduziu a redução dos défices das
balanças de mercadorias (em 1256 m.e.) e de rendimentos (em 525 m.e.), e o reforço
dos excedentes das balanças de transferências correntes (em 320 m.e.) e de serviços
(em 245 m.e.).
Como o excedente da Balança de Capital praticamente não se alterou (descida
de 9 m.e., para 706 m.e.), o saldo agregado das balanças corrente e de capital
registou também uma melhoria assinalável, situando-se num valor positivo de
868 m.e., após um défice de 1469 m.e. de janeiro a abril de 2012.
Balança de Pagamentos
2010

2011

2011

Jan-Abr 12

Jan-Abr 13

Var.%

Balança Corrente

-18 269

-11 983

-2 557

-2 183

163

s.s.

Mercadorias

-19 186

-14 205

-8 582

-3 082

-1 826

-40.8%

Serviços

6 661

7 697

8 693

2 013

2 258

12.2%

Rendimentos

-7 939

-8 464

-6 422

-2 132

-1 607

-24.6%

Transferências Correntes

2 195

2 990

3 755

1 018

1 338

31.4%

Balança de Capital

1 941

2 124

3 870

715

706

-1.3%

Balança Financeira

15 575

9 766

-1 787

1 537

-206

s.s.

7 655

-2 702

5 449

22

-188

s.s.

De Portugal no exterior

5 658

-10 722

-1 490

-1 512

-750

-50.4%

Do exterior em Portugal

1 998

8 021

6 939

1 534

562

-63.4%

-9 658

-4 562

-20 858

-12 812

1 553

s.s.

-2 442

24 108

10 320

751

-1 666

s.s.

Passivos

-7 216

-28 670

-31 178

-13 563

3 219

s.s.

Outro Investimento

18 216

15 367

13 727

14 406

-1 488

s.s.

Activos

-7 319

1 325

-1 908

-757

1 678

s.s.

Passivos

Investimento Directo

Investimento de Carteira
Activos

25 535

14 042

15 636

15 163

-3 166

s.s.

Derivados Financeiros

360

451

65

3

215

7066.7%

Activos de Reserva

-998

1 211

-170

-82

-298

263.4%

753

94

473

-68

-662

873.5%

Erros e Omissões

Fonte: Banco de Portugal; dados provisórios expressos em milhões de euros (m.e.); s.s. – sem significado.

Notas prévias: a análise evolutiva das várias rubricas da Balança de Pagamentos deve ser feita com
especial cautela, atendendo ao carácter provisório dos dados e à disparidade de valores da componente
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“erros e omissões” nos períodos em confronto, esperando-se a sua redução e redistribuição pelas outras
componentes da Balança de Pagamento.

Refletindo essa capacidade de financiamento externo, a Balança Financeira passou
a apresentar um saldo negativo de 206 m.e. (após um excedente de 1537 m.e. nos
primeiros quatro meses de 2012), com origem nos saldos de investimento direto (-188
m.e.), outro investimento (-1488 m.e.) e a variação de ativos de reserva (-298 m.e.),
segundo os dados preliminares do Banco de Portugal, que aconselham alguma
prudência na interpretação dos dados, em especial as rubricas de menor expressão
(ver nota prévia acima).
Salienta-se ainda a divulgação pelo INE (em março) das contas nacionais
trimestrais por setor institucional, que mostraram uma capacidade de
financiamento da economia nacional de 0.4% do PIB em 2012 (após uma
necessidade de financiamento de 5.6% em 2011), o primeiro saldo positivo da
atual série de Contas Nacionais Portuguesas, iniciada em 1995.2
Capacidade (+)/necessidade (-) de financiamento por sector institucional
(em % do PIB), 2011, 2012
8,0
6,4
4,1

3,4

4,0

0,4
0,0
-0,1
-4,0

-3,0
-4,4
-5,2

-8,0

Soc. Não fin.

-5,6

-6,4
Soc.Fin.

Adm.Pub.

Fonte: INE

Famílias

2011

Total economia

2012

Esta evolução traduziu melhorias nos saldos de todos os setores institucionais,
exceto nas Administrações Públicas, onde as necessidades de financiamento
subiram de 4.4% para 6.4% do PIB, mas refletindo a transferência em 2011 de
fundos de pensões da banca para o Estado (no valor de 3.5% do PIB), o que
determinou uma forte redução do saldo das transferências de capital.
A poupança corrente das Administrações Públicas (que não é afetada por aquela
transferência) registou em 2012 um valor menos negativo, devido sobretudo à
2

Note-se que a ótica aqui é a das contas nacionais, diferente da ótica da Balança de Pagamentos, pelo que
é possível que os valores da capacidade de financiamento possam não ser exatamente iguais nas duas
metodologias.
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redução das despesas de consumo final, onde se destacaram as despesas com
pessoal (queda de 16.1% em 2012). Contudo, esta evolução foi acompanhada, ao
nível da receita corrente, pela redução das receitas fiscais e das receitas com
contribuições sociais. A despesa de capital registou também uma diminuição
expressiva (com uma queda de 31.1% do investimento). Refira-se ainda o registo da
receita de 372 milhões de euros (0.2% do PIB) do leilão de atribuição dos direitos de
utilização de frequências da 4ª geração móvel.
Para o conjunto dos restantes setores internos, a capacidade de financiamento
representou 6.8% do PIB em 2012, o que compara com uma necessidade de
financiamento de 1.2% do PIB no ano anterior (capacidade de 2.3% do PIB,
excluindo a transferência de fundos de pensões de instituições bancárias).
A capacidade de financiamento das Famílias aumentou em 2012 para 6.4%, após
4.1% em 2011. Este aumento resultou do comportamento da poupança corrente, que
aumentou 26.2% em 2012. A taxa de poupança das Famílias fixou-se em 11.6%
do respetivo rendimento disponível em 2012 (9.1% em 2011), que corresponde ao
valor mais elevado da atual série de contas trimestrais por setor institucional
iniciada em 1999. Este aumento da taxa de poupança tem subjacente uma
redução de 0.9% do rendimento disponível em 2012, que foi mais que
compensada pela acentuada diminuição da despesa de consumo final (taxa de
variação de -3.7% em 2012).
Nas Sociedades Não Financeiras, a necessidade de financiamento diminuiu de
5.2% do PIB para 3.0%, traduzindo sobretudo a redução de 12.4% da FBCF
(variação de -4.4% em 2011). Assim, a taxa de investimento (FBCF/VAB do setor)
manteve uma trajetória decrescente, atingindo 19.3% em 2012 (21.7% em 2011).
O INE destaca ainda o aumento da poupança corrente das Sociedades Não
Financeiras em 2012, determinado sobretudo pela redução dos impostos correntes
sobre o rendimento.
Em 2012, o setor das Sociedades Financeiras registou uma capacidade de
financiamento de 3.4% do PIB (após uma necessidade de financiamento de 0.1%
em 2011), que refletiu o efeito base da transferência de fundos de pensões de
instituições bancárias para a segurança social. A poupança corrente (que não é
afetada por aquela transferência) registou uma diminuição de 3.3%, uma evolução
determinada pela redução do VAB do setor (taxa de variação de -7.9%) e pelo
aumento dos impostos correntes sobre o rendimento, parcialmente compensados
pelo aumento do saldo dos rendimentos de propriedade.
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Em 2012, o Rendimento Nacional Bruto (RNB) apresentou, em termos nominais,
uma taxa de variação de -2.1%, menos negativa do que a variação nominal do
PIB (-3.3%), refletindo o saldo menos negativo dos rendimentos primários
(remunerações do trabalho e do capital) com o exterior.
O Rendimento Disponível Bruto da nação (RDB) apresentou uma taxa de
variação de -1.8%.
Por último, o INE destacou que a remuneração média registou uma redução de
2.7% em 2012 (após uma queda de 0.7% em 2011), traduzindo em larga medida a
queda no setor das Administrações Públicas (16.1%). A diminuição da
remuneração média, associada a uma melhoria da produtividade, determinou
uma variação de -3.8% nos custos de trabalho por unidade produzida (-0.7% em
2011).

Este Relatório foi elaborado com informação de envolvente até 30 de maio de 2013,
(tendo sido ainda analisadas as previsões do Banco Mundial divulgadas a 13 de
junho) e os dados económicos disponíveis nas primeiras semanas de junho.
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Anexo A
Principais resultados da 7ª avaliação regular do PAEF
Principais conclusões
No dia 15, o ministro de Estado e das Finanças apresentou os resultados da 7ª
avaliação regular do PAEF (Programa de Assistência Económica e Financeira), que
decorreu entre 25 de fevereiro e 14 de março. A “avaliação foi positiva”, pelo que
se espera o desembolso da oitava tranche do empréstimo, após o qual Portugal terá
recebido quase 90% do envelope financeiro do programa, que se continua a prever
seja concluído em junho de 2014.
Dos resultados da avaliação, salienta-se a redução das previsões de
crescimento do PIB (para -3.2% em 2012, -2.3% em 2013 e 0.6% em 2014, face a
anteriores projeções de -3%, -1% e 1.2%), a revisão em alta da taxa de
desemprego (para valores de 15.7% em 2012, 18.2% em 2012 e 18.5% em 2013) e
a subida das metas nominais do défice (de 4.5% do PIB para 5.5% em 2013 e de
2.5% para 4% em 2014, adiando para 2015 o objetivo de 2.5%, abaixo do valor de
referência de 3% do procedimento de défices excessivos), a pedido do Governo,
que se comprometeu a manter o ajustamento estrutural do lado da despesa,
segundo a declaração da troika, divulgada também no dia 15.
Portugal cumpriu o limite estabelecido no programa para o défice público de
2012 em contas nacionais (4.9% do PIB, abaixo da meta de 5%), tendo o valor do
défice excluindo efeitos pontuais sido de 6% em 2012 (7.4% em 2011), segundo o
ministro das Finanças. Contudo, devido a reclassificações de operações com
efeito pontual, “o défice das administrações públicas poderá atingir 6.6% do PIB,
no âmbito do procedimento de défices excessivos”, segundo Vítor Gaspar, que
prefere avaliar o progresso orçamental pela melhoria do saldo primário estrutural
(corrigido de medidas temporárias, do ciclo económico e excluindo juros), que
passou de -6% do PIB em 2010 para o equilíbrio em 2012.
Segundo a troika, “refletindo o crescimento económico mais fraco e a revisão
das metas orçamentais, a dívida pública irá atingir um pico de 124% do PIB (em
2014)”. A troika salienta que as novas metas orçamentais (revistas em função de
um cenário macroeconómico mais desfavorável, em parte devido às piores
perspetivas para a Europa) têm por base um esforço de consolidação
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permanente e seletivo do lado da despesa, estando o Governo a ultimar o
processo de revisão compreensiva e transparente de redução de despesa para
o horizonte 2013-14, que será consubstanciado e credibilizado no próximo
Documento de Estratégia Orçamental.
A este respeito, o ministro das finanças afirmou que é “imperativo adequar a
exigência dos portugueses em termos dos serviços que esperam das
administrações públicas e do que estão dispostos a pagar em impostos e
contribuições”, e que “a desejável e necessária redução futura da carga fiscal
não será possível sem uma correspondente redução na despesa pública”.
Assim, “além da identificação de poupanças orçamentais”, “é urgente garantir a
sustentabilidade do Estado Social e adequar a organização, estrutura e
qualidade da Administração Pública à sociedade portuguesa”. O Secretário de
Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas, referiu que a redução
permanente de despesa no valor de 4 mil milhões de euros deverá ser
estendida por três anos (entre 2013 e 2015). No ano corrente, o corte será de
500 milhões de euros - parte em poupanças dos Ministérios, parte em rescisões de
contratos de trabalho por mútuo acordo - que acrescem às reduções de despesa já
consagradas no orçamento do Estado em vigor.
Em relação ao sistema financeiro, a troika considerou que os riscos para a
estabilidade estão a ser bem geridos, mas é preocupante a persistência de
difíceis condições de crédito para as PMEs nacionais, que se espera possam
melhorar através de medidas adicionais já previstas, como a revisão das linhas de
crédito com garantia pública, o desenvolvimento de um mercado de papel comercial
para PME e a melhoria do registo de crédito, com vista à troca de informação sobre
qualidade de crédito.
No âmbito das reformas estruturais, para além dos progressos recentes (redução
das indemnizações por despedimento e dos custos portuários, revisão nas leis de
enquadramento de reguladores e do mercado de serviços, reformas judiciais), foi
destacada o trabalho preparatório para a reforma do IRC. A troika realçou que os
ganhos das medidas estruturais, em termos e crescimento sustentado e criação de
emprego, apenas se materializam ao longo do tempo, à medida que forem
efetivamente seguidas e implementadas.
A respeito da reforma do IRC, durante a conferência de imprensa do ministro das
Finanças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, referiu que
após uma comparação com as práticas dos outros países da UE, serão alterados 10
aspetos: o alargamento da base, a redução das taxas, a simplificação geral, a
reavaliação dos benefícios fiscais, o reforço da territorialidade na tributação, a revisão
do regime dos grupos empresariais, a revisão do reporte de prejuízos fiscais, a
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revisão das regras de correção do excesso de endividamento, o reforço da
articulação com as regras de contabilidade e a revisão da política fiscal internacional.
Segundo Paulo Núncio, em 2013 haverá já “medidas com efeito imediato no
estímulo ao investimento”.
Da declaração da troika sobre a 7ª avaliação, merece ainda destaque a indicação de
que o cumprimento do programa e o esperado reajustamento das maturidades
do empréstimo externo deverão suportar o retorno aos mercados de
financiamento internacionais em 2013. Foi ainda reiterado que o consenso
político e social alargado é um importante fator para o sucesso do programa.
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Anexo B
Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 20132020: objetivos e principais medidas nos 8 eixos definidos

A Estratégia possui como objetivo agregador atingir um crescimento sustentável da
economia nacional, acima de 2% ao ano em 2020, assente nos seguintes
pressupostos:
– Reindustrialização: modernizar e dinamizar a indústria nacional, reforçando a sua
competitividade e capacidade de diferenciação no mercado global (elevando o peso
da indústria transformadora na economia para 17% em 2020);
– Investimento: promover e facilitar o investimento no País, através de um
enquadramento económico-legal mais atrativo e de um reposicionamento da
economia portuguesa nas redes da economia global (alcançando uma posição Top-5
no ranking Doing Business do Banco Mundial, para países da União Europeia, em
2020);
– Exportação: orientar o crescimento das empresas portuguesas para os mercados
externos e reforçar o nível de incorporação nacional nas exportações (aumentando
para 50% o peso das exportações no PIB em 2020);
– Emprego: construir um mercado de trabalho capaz de gerar novas oportunidades
de emprego de forma sustentada (aumentando para 75% a taxa de emprego da
população entre os 20 e os 64 anos, em 2020);
– Qualificação: propiciar um ensino de excelência, capaz de fortalecer a indústria
nacional e de atrair investimento estrangeiro (reforçando o ensino profissionalizante e
de aprendizagem dual de forma a atingir cerca de 200 mil alunos do ensino
secundário a frequentar esta tipologia de ensino);
– Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I): reforçar o investimento em
I&D&I (por forma a atingir o valor de até 3,3% do PIB, em 2020).
Ao Estado compete facilitar e potenciar a ação privada nestes domínios, através de 8
eixos de atuação em que se inserem as medidas preconizadas. Abaixo apresentamse, para cada um dos eixos, as principais medidas:
1. Qualificação
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• Revisão do ensino profissionalizante e construção de um sistema de
aprendizagem dual;
• introdução do cheque formação para empresas (ativos empregados) e
desempregados inscritos;
• revisão semestral do número de vagas nos cursos de formação profissional,
tendo em vista ajustamento progressivo aos respetivos níveis de
empregabilidade;
• valorização dos Centros de Gestão Participada, enquanto instrumentos
fundamentais para a formação contínua dos trabalhadores, e desenvolvimento
de mecanismos de maior responsabilização das entidades protocoladas;
• reforçar a incorporação de projetos em PME nos currículos académicos e
implementação em PME de projetos de investigação aplicada desenvolvida em
meio académico.
2. Financiamento
• Próximo quadro estratégico comum 2014-2020 centrado no reforço do capital
humano e na competitividade das empresas produtoras de bens e serviços
transacionáveis;
• criação de uma Instituição Financeira Especializada no financiamento das PME
(estando prevista a assinatura de protocolo com a instituição alemã similar
Kfw);
• apresentação de uma “Carta Missão” para a CGD, de modo a que reforce o
financiamento à economia, em particular ao setor dos transacionáveis;
• diversificação da oferta de fontes de financiamento às empresas, em particular
as PME, através de:
o linha de Crédito PME Crescimento 2013 com 2 mil m.e.,
o desenvolvimento de soluções híbridas na esfera do capital de risco,
o Fundo de Desenvolvimento Industrial (incluindo fundos do FINOVA e
outros) com produtos financeiros vários, incluindo obrigações grupadas
para PME (colocadas em investidores institucionais nacionais e
estrangeiros, privilegiando emissões com garantia mútua), financiamento
de fundos de investimento em operações de financiamento de Médio e
Longo Prazo, produtos híbridos de “quasi-equity” que tornem mais
atrativo o coinvestimento, Recurso aos mecanismos de garantia mútua e
de garantia de Estado, de modo a reduzir o risco de investimento, por via
de uma partilha adequada do risco;
• reforço dos capitais próprios das empresas através de
o reforço e fomento do mercado de capital de risco,
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•
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•
•

o promoção do financiamento em bolsa,
o avaliar a possibilidade de considerar o custo de capital próprio para
efeitos fiscais;
emissão de obrigações de desenvolvimento industrial pela PME Investimentos
para financiar projetos de exportação;
introdução do IVA de Caixa para empresas com volume de negócios até 500
mil euros;
transposição da Diretiva 2011/7/UE relativa a prazos de pagamento, que
estabelece as medidas de combate aos atrasos de pagamento nas transações
comerciais, que afetam a liquidez e dificultam a gestão financeira das
empresas, em especial das PME;
revisão do enquadramento regulatório para fomentar o mercado de capitais de
papel comercial das empresas;
Fundos de apoio a PME no âmbito do processo de recapitalização da banca
com recurso a fundos públicos (onde se determina que os bancos
recapitalizados venham a investir aproximadamente 100 m.e. /ano).

3. Consolidação e Revitalização do Tecido Industrial
• Constituição do Fundo Revitalizar com uma dotação e 220 m.e. para apoio a
empresas viáveis com necessidades de reforço de capital e fundos de maneio;
• Programa Consolidar para promover movimentos de fusão e aquisição, e de
cooperação de empresas,
• regime fiscal (no âmbito da reforma do IRC) mais favorável às operações de
reestruturação e fusão Empresarial;
• avaliar medidas de introdução de incentivos temporários (2-3 anos) para
acelerar os processos de renegociação de dívida das empresas.
4. Promoção do Investimento
• Implementação do Programa da Industria Responsável (promotor do
investimento com níveis elevados de qualidade ambiental, segurança, higiene e
ordenamento do território), incluindo etapas como:
o o Balcão do Empreendedor, em linha com a iniciativa “licenciamento
zero”,
o a criação e dinamização de Zonas Empresariais Responsáveis,
o a revisão dos regimes jurídicos de Avaliação de Impacto Ambiental e
Urbanização e Edificação, Arborização e Rearborização e Licenciamento
de atividades pecuárias,
o o Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb),
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o outras reformas na area do ordenamento do território, nomeadamente
concentração e simplificação do corpo legal,
o promoção e desenvolvimento de licenças e condições técnicas
padronizadas, medida que implica uma significativa redução no
montante das taxas devidas (redução em dois terços),
o Promoção da intervenção de entidades acreditadas no procedimento
administrativo para o exercício da atividade, através da avaliação de
conformidade dos elementos instrutórios do pedido de autorização nas
areas técnicas do ambiente, da segurança e saúde no trabalho e
segurança alimentar, com a inerente dispensa de verificação de
omissões ou irregularidades nos elementos instrutórios por parte das
entidades competentes e consequente diminuição dos prazos
procedimentais;
o reforço dos instrumentos para atração de investimento e exportação,
incluindo parcerias locais em mercados externos para reforçar o potencial
económico português e reforço da promoção externa de Portugal como destino
de investimento, nomeadamente junto de investidores institucionais
internacionais e em clusters relevantes;
criação de uma rede de pontos de atendimento único para as empresas;
reforma dos Projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN);
implementação de um processo avaliação ex-ante do impacto das novas
medidas legislativas na competitividade das empresas, em particular nas PME,
e introdução do critério one-in/one-out na aprovação de novos diplomas
legislativos, para que não condicionem os esforços de simplificação da
legislação;
simplificação e desburocratização dos sistemas de incentivos, tendo em vista a
aceleração e simplificação dos processos de decisão, a diminuição dos prazos
de reembolso e desmaterialização dos processos administrativos;
aprovação da Nova Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo,
permitindo a coordenação das ações das autoridades públicas e da iniciativa
privada e minimizando os impactes no meio marítimo;
redução dos encargos das empresas com combustíveis, nomeadamente
através da regulamentação de combustíveis low cost e da revisão das bases
gerais das atividades que integram o sistema petrolífero nacional;
dinamização da rede e aumento da competitividade no mercado de gás natural;
incentivo ao consumo eficiente de energia, incluindo na reabilitação do parque
edificado;
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• criação de plataforma única georeferenciada de energia, que irá permitir que a
gestão de toda a informação que afeta o consumo de energia nas cidades;
• diminuição do sobrecusto das energias renováveis e redução de rendas na
energia).
5. Competitividade Fiscal
• reforma profunda e abrangente do IRC com vista à competitividade fiscal,
seguindo as 10 linhas gerais da Comissão de Reforma do IRC, onde se
destaca a simplificação declarativa, o alargamento da base tributável
(reduzindo benefícios e isenções) e uma redução calendarizada da respetiva
taxa, a revisão do reporte de prejuízos e o aprofundamento das regras para
correção do excesso de endividamento das empresas;
• pacote de medidas fiscais para 2013, incluindo:
o a possibilidade de criar um Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento
(correspondente a uma dedução à coleta de IRC, por um periodo de 5
anos, no montante de 20% do investimento realizado entre 1 de maio e
31 de dezembro de 2013 até 5 m.e., até à concorrência de 70% daquela
coleta, para sujeitos passives com a situação fiscal regularizada e desde
que se comprove que os ativos de investimento sejam adquiridos em
estado novo e sejam afetos à aividade até ao final do período de
tributação que se inicie em janeiro de 2015 ),
o o reforço do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (aumento do
período de vigência do regime para 2017 e aumento do limite do
benefício dos atuais 25% para 50% da coleta de IRC),
o o alargamento dos Benefícios Fiscais ao Investimento de Natureza
Contratual (reduzir o invesimento mínimo de 5 para 3 m.e., prazo
máximo de 60 dias para aprovação do benefício, crédito de IRC entre
10% e 20% das aplicações relevantes do projeto efetivamente
realizadas, isenção ou redução de IMI, IMT e Imposto de selo),
o a Redução do Prazo de Resposta de Informações Vinculativas,
o a criação do Gabinete Fiscal do Investidor Internacional,
o a introdução já referida do regime de caixa de IVA.
6. Internacionalização
• Definição de um Programa concertado de promoção externa;
• criação de um programa de capacitação Plurianual para novas exportadoras
em parceria com as associações empresariais;
• desenvolvimento de um programa de apoio à cooperação empresarial para a
internacionalização de uma oferta competitiva e com escala;
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• disponibilizar informação detalhada sobre os mercados-alvo das exportações
nacionais através de uma Plataforma de Inteligência Económica;
• reforço da estratégia de diplomacia económica, com particular atenção a
mercados-chave;
• dinamização da participação das empresas nacionais, em particular PME, em
programas europeus e de organismos multilaterais;
• criação de uma rede de contactos para potenciar o papel da diáspora enquanto
veículo facilitador da entrada em mercados externos;
• dinamização de produtos de cobertura dos riscos ligados à exportação e ao
investimento:
o Linhas de Seguro de crédito à exportação de médio e longo prazo para
qualquer mercado (com cobertura de risco comercial, político e de
fabrico),
o Linhas de seguros de crédito Portugal-Angola e Linha PortugalMoçambique,
o Seguro de crédito financeiro,
o Seguro de investimento para qualquer mercado,
o Seguro caução para concurso (bidbond), seguro caução de
adiantamento e seguro caução de boa execução;
• lançamento da Linha PME Exportações no valor de 500 m.e., podendo ser
alargada até 1000 m.e.;
• promover a assinatura de protocolos internacionais para o lançamento de
linhas de financiamento intermediadas e garantias ao financiamento para o
apoio à internacionalização de PME, nomeadamente com a Corporación
Andina de Fomento.
7. Inovação e Empreendedorismo
• Programa Start-Up Portugal, para atrair empreendedores de elevado potencial;
• estímulo à inovação empresarial com o reforço da cooperação entre as
empresas e as entidades do Sistema Científico e Tecnológico;
• promover a participação conjunta de empresas e entidades do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional nas Plataformas Tecnológicas Europeias e
em programas comunitários de I&DT;
• reforço dos incentivos ao investimento privado em I&D orientado para a
inovação e a competitividade, incluindo:
o reforço da componente de apoio à investigação aplicada, envolvendo
uma maior co-responsabilização financeira do sector privado,
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o incentivo ao registo de propriedade intelectual e seu licenciamento,
incluindo a cotitularidade da propriedade industrial e/ou intelectual
resultante de desenvolvimentos partilhados entre empresas e entidades
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional,
o criação e consolidação de unidades estruturadas de I&DT nas empresas,
com competências humanas e materiais próprias,
o a reavaliação do atual SIFIDE, no âmbito do novo enquadramento de
auxílios de Estado;
• investimento Público em I&D orientado ao crescimento económico e
sustentabilidade do Sistema Nacional Científico e Tecnológico, através da
revisão dos critérios com vista ao impacto económico potencial e capacidade
de mobilização de financiamento privado;
• criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo através de:
o criação de novos incentivos de fomento ao empreendedorismo,
assegurando melhores condições para as entradas de capital,
o oferta de formação em competências básicas de empreendedorismo,
através de cursos de curta duração, disponíveis a nível nacional,
o Rede Nacional de Mentores - empreendedores de sucesso ou
empresários experientes - para acompanhamento de projetos
empreendedores com potencial,
o regime especial de vistos, residência para start-ups assentes em
conhecimento intensivo baseadas em Portugal,
o Incentivos à instalação de projetos empreendedores de elevado
potencial de crescimento em incubadoras de aceleração rápida,
associados a serviços de assistência técnica,
o reforço dos incentivos existentes de fomento ao empreendedorismo,
através dos instrumentos adequados às diferentes fases do negócio,
o integração de competências de empreendedorismo nos programas de
ensino da escolaridade obrigatória;
• orientação das Compras Públicas para o estímulo da inovação empresarial.
8. Infraestruturas logísticas
• Adequação da rede ferroviária nacional para o transporte eficiente de
mercadorias, de forma interoperável com o resto da Europa;
• reforma das atividades portuárias, incluindo a reestruturação do modelo de
governo dos portos e a redução da Taxa de Utilização Portuária (TUP) Carga
em 50%;
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• aposta no desenvolvimento de infraestruturas energéticas transeuropeias que
liguem a Península Ibérica ao centro da Europa a nível de eletricidade e gás
natural;
• plano de investimento de proximidade na rede rodoviária nacional.
Os 8 eixos e medidas serão complementados pela definição de estratégias
setoriais, que deverá começar pelo reconhecimento formal e avaliação regular de
Estruturas de Cooperação Sectorial já existentes ou a criar. Estas estruturas
deverão constituir-se com uma representatividade sectorial inequívoca e com
reconhecida liderança do respetivo cluster ao nível nacional, sendo veículos
privilegiados de cooperação com outros clusters europeus. O seu principal objetivo
será o desenvolvimento e implementação de um plano de crescimento sustentável,
incluindo medidas concretas de cooperação que permitam a partilha de risco, ganhos
de escala e reforço da competitividade do sector. As Estruturas reconhecidas
oficialmente serão acompanhadas e apoiadas pelos vários organismos do Estado na
implementação da estratégia, nomeadamente no âmbito do novo Quadro Estratégico
Nacional e serão monitorizadas anualmente no cumprimento do seu plano de
crescimento e dos compromissos assumidos.
Proceder-se-á, deste modo, à revisão do Regulamento de Enquadramento das
Estratégias de Eficiência Coletiva.
Tendo como horizonte temporal 2013-2020, a Estratégia para o Crescimento,
Emprego e Fomento Industrial apresentada não é um programa “fechado” e irá, ser
alvo de revisões periódicas, à luz da evolução da conjuntura económica, dos
resultados das medidas implementadas e dos contributos dos vários agentes da
economia, em particular os parceiros sociais, tendo em vista um crescimento
verdadeiramente sustentável para Portugal.
Por forma a garantir o envolvimento mais alargado de todas as entidades
interessadas o Ministro da Economia e do Emprego constituirá o “Conselho para a
Indústria” – composto por personalidades com reconhecida experiência e mérito –
que realizará uma monitorização regular, isenta e imparcial, da implementação da
estratégia e proporá ajustes ou novas medidas que considere relevantes para o
cumprimento dos objetivos estratégicos delineados.
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Anexo C
Resumo das propostas alternativas apresentadas pelo Primeiroministro para o processo de reforma e redução estrutural da despesa
do Estado

No âmbito da reforma do Sector Público Administrativo, o Governo dá
prioridade a medidas que, por um lado, envolvam mudanças na atividade das
pessoas, e não a cortes no seu rendimento. E, por outro lado, que reestruturem a
despesa pública segundo uma orientação de maior igualdade com as regras
que são aplicadas aos trabalhadores do sector privado. Além disso, são precisas
medidas que redimensionem e racionalizem a Administração Pública às
necessidades do País e às capacidades da economia.
1. Transformar o Sistema de Mobilidade Especial num novo Sistema de
Requalificação da Administração Pública, com o objetivo de promover a
requalificação dos trabalhadores em funções públicas, através de ações de formação
e da introdução de um período máximo de 18 meses de permanência nessa
condição, pois não é justo para a pessoa, nem é boa administração do Estado,
perpetuar uma situação remuneratória que já não tem justificação laboral.
2. Aprofundar a convergência do regime de trabalho dos funcionários públicos
às regras do Código do Trabalho aplicáveis a todos os trabalhadores do sector
privado, designadamente através da fixação do período normal de trabalho no
regime regra das 40 horas por semana, como sucede de resto na maioria dos países
da OCDE.
3. Aprovar um plano de rescisões por mútuo acordo ajustado às necessidades
técnicas da Administração Pública, o que, por sua vez, conduzirá a uma
diminuição do número de efetivos. Este plano, que será de mútuo acordo, deverá
ser acompanhado por um novo processo de reorganização dos serviços,
implicando uma redução natural das estruturas e dos consumos intermédios.
Combinando o novo Sistema de Requalificação da Administração Pública com o
plano de rescisões, estima-se que sejam abrangidos cerca de 30 mil efetivos.
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4. Rever a tabela remuneratória única, em conjunto com a elaboração de uma
tabela única de suplementos para aplicação aos trabalhadores em exercício de
funções públicas, para nivelar as remunerações com os salários praticados na
economia.
5. Aumentar as contribuições dos trabalhadores para os subsistemas de saúde
ADSE/ADM/SAD em 0.75 pontos percentuais cento ainda em 2013, e em 0.25 pontos
percentuais a partir de Janeiro de 2014, mantendo a voluntariedade à sua adesão.
Esta proposta visa diminuir as transferências que todos os anos provêm do
Orçamento do Estado para esses subsistemas e, portanto, assegurar a sua
sustentabilidade, suavizando o esforço em 2 anos.
6. Mandatar os ministérios para procederem a reduções de encargos no mínimo
de 10%, face a 2013, em despesas com aquisições de bens e serviços e outras
despesas correntes, redobrando o esforço que já tem vindo a ser feito.
Tanto a transformação do Sistema de Mobilidade Especial num Sistema de
Requalificação da Administração Pública, como o regime de trabalho das 40
horas na função pública irão vigorar já em 2013 (ver abaixo a análise do
Orçamento Retificativo).
É ainda preciso recorrer a várias medidas com um âmbito sectorial nos vários
domínios da governação e que também se inserem no horizonte mais amplo da
reforma do Estado. Uma dessas medidas a propor consiste na alteração da idade
legal mínima de acesso à situação de reserva, pré-aposentação e
disponibilidade, que precede a reforma, nas Forças Armadas, na Guarda
Nacional República e na Polícia de Segurança Pública, para os 58 anos de idade.
No âmbito da reforma do sistema de segurança social o Governo propõe:
1. Proceder à alteração da regra de determinação do fator de sustentabilidade
aplicável na determinação do valor futuro das pensões, de modo a que a idade
de passagem à reforma dos sistemas públicos de pensões sem penalização se
fixe nos 66 anos de idade. Isto quer dizer que a idade legal de reforma se mantém
nos 65 anos, mas que só aos 66 não haverá qualquer penalização. É uma condição
importante para assegurar a sustentabilidade do sistema.
2. Reponderar a fórmula de determinação do fator de sustentabilidade para que,
a par da esperança média de vida que já dela consta, possa incluir agregados
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económicos como, por exemplo, a massa salarial total da economia. Assim,
poder-se-á associar mais estreitamente a base da economia, que financia o sistema,
às responsabilidades assumidas pelo Estado neste domínio.
3. Eliminar regimes de bonificação de tempo de serviço para efeitos de acesso à
reforma, e que expandem desigualmente as carreiras contributivas entre diferentes
tipos de atividade profissional, criando situações injustas, o que significa que será
mais um contributo para reforçar a igualdade e a sustentabilidade do sistema.
4. Proceder à convergência das regras de determinação das pensões atribuídas
pela Caixa Geral de Aposentações com as regras da Segurança Social, fazendo
com que os trabalhadores do sector público e privado fiquem numa situação de maior
igualdade, o que não acontecia até agora. As pensões de valor inferior serão
salvaguardadas.
5. Equacionar a aplicação de uma contribuição de sustentabilidade sobre as
pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações e pela Segurança Social,
com a garantia de salvaguarda das pensões de valor mais baixo. No entanto, o
Governo quer minimizar tanto quanto for possível esta contribuição. Para isso,
pretende associá-la ao andamento da economia para que haja uma relação
automática entre, por um lado, o crescimento económico e, por outro, a
redução gradual e progressiva dessa mesma contribuição, que terá como base
a atual Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Como a medida pesaria
sobre o rendimento disponível dos pensionistas, o Governo pretende que o
crescimento económico em que está empenhado possa atenuar diretamente os
sacrifícios pedidos aos pensionistas, desejavelmente até ao ponto em que ela possa
desaparecer por completo. E está também a trabalhar para minimizar o impacto da
medida com a obtenção de poupanças sectoriais viáveis.
No dia 13, o Ministro das Finanças afirmou que “a contribuição de
sustentabilidade sobre as pensões apenas será tomada em caso de absoluta
necessidade”, estando o Governo à procura de outras soluções com igual peso
orçamental.
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Anexo D
Resumo das principais propostas do estudo da OCDE solicitado pelo
Governo para enquadrar a reforma do Estado português

O relatório apresentado pela OCDE pedido pelo Governo para enquadrar a reforma
da economia e do Estado é sobretudo descritivo e, embora faça recomendações em
várias áreas, estas são mais genéricas do que as apontadas pelo FMI. Abaixo,
apresenta-se o resumo das propostas da organização.
Principais resultados e recomendações do estudo:
1. As reformas estruturais profundas são críticas para o reequilíbrio bem-sucedido da
economia, restaurando o crescimento sustentado e mantendo a coesão social.
2. Os ganhos das reformas estruturais são potencialmente grandes:
• As reformas já aprovadas nos mercados de produto e do trabalho podem
aumentar a produtividade e o produto potencial em cerca de 3.5% até 2020.
• As reformas no mercado de trabalho para reduzir a proteção dos contratos
atuais podem também promover a coesão social ao reduzir a segmentação do
mercado de trabalho.
• Contudo, os ganhos que ainda podem ser obtidos com reformas adicionais
são substanciais.
3. Novas fontes de crescimento podem ser obtidas através de um investimento mais
eficiente em infraestruturas e inovação, ajudando Portugal a obter vantagens nas
cadeias internacionais de distribuição.
4. Apesar dos progressos alcançados, o capital humano continua a ser o “calcanhar
de Aquiles” da economia portuguesa. Melhorar o capital humano irá requerer
reformas na educação e formação profissional, assim como no funcionamento do
mercado de trabalho.
5. Os mecanismos de formação de salários têm constituído um impedimento à
recuperação de competitividade e provavelmente contribuíram para a perda de postos
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de trabalho dos trabalhadores menos qualificados. A abolição da extensão
administrativa dos acordos coletivos de trabalho além dos casos em que as empresas
representem menos de 50% do emprego no setor é essencial para promover a
contratualização ao nível da empresa e restaurar a competitividade.
6. Melhorias adicionais no sistema fiscal, aliviando a carga fiscal sobre o trabalho de
forma neutral através de um alargamento da base fiscal e o aumento de taxas
ambientais, poderiam também promover a competitividade e ajudar a uma
distribuição mais justa do rendimento.
7. A eficiência da despesa social precisa de ser aumentada de modo a que os
sistemas de prevenção da pobreza possam continuar a ser salvaguardados do
ajustamento orçamental, e se possa atender às pressões de médio prazo associadas
ao envelhecimento da população.
8. O Estado tem um papel-chave no desenho, implementação e monitorização das
reformas, assim como um papel no provisionamento de serviços sociais, de educação
e judiciais.
9. As reformas nas políticas de gestão de recursos humanos no setor público são
necessárias para suportar a agenda global de reformas estruturais e caminhar no
sentido de um Estado mais eficiente e efetivo.
10. A efetiva reforma do Estado exige atenção a um leque de questões
interdependentes com vista ao fortalecimento das capacidades, resiliência e
capacidade de liderança da administração pública nas tarefas de reforma que tem
pela frente. A Administração Central tem um papel crítico no comando das reformas.
11. A reforma do Estado deve incluir o fortalecimento do enquadramento institucional
e processual com vista a uma gestão orçamental sustentável.
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Anexo E
Resumo do pacote de incentivos fiscais ao investimento

1. Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento
Montante
• Dedução à coleta de IRC no montante de 20% do investimento, até 70% da coleta
anual
• No limite, pode reduzir para 7.5% a taxa geral efetiva de IRC
Investimento Elegível
• Realizado entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013
• Investimento máximo de 5.000.000 euros
• Dedutível à coleta de IRC por um período de 5 anos (em caso de insuficiência de
coleta nos exercícios anteriores)
Despesas elegíveis
• Investimentos em ativos fixos tangíveis adquiridos em estado de novo e intangíveis
sujeitos a deperecimento, e comprovadamente afetos à atividade operacional da
empresa
• Ativos adquiridos até 31 de dezembro de 2013 e afetos à atividade operacional da
empresa até 31 de dezembro de 2014
Sujeitos passivos elegíveis
• Exercício, a título principal de uma atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola e preenchimento cumulativo das seguintes condições:
— Contabilidade regularmente organizada, de acordo com a normalização
contabilística e outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de atividade;
— Lucro tributável não determinado por métodos indiretos; e
— Situação fiscal e contributiva regularizada.
Medidas de controlo
• Regime sancionatório agravado para a utilização indevida do benefício
• Obrigatoriedade de inscrição do benefício num anexo declarativo específico de
forma a facilitar a atividade da ação inspetiva
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• Exclusão das despesas com ativos passíveis de utilização pessoal (e.g. mobiliário,
embarcações de recreio).
2. Restantes medidas fiscais de promoção do investimento
Regime Fiscal de Apoio ao Investimento
• Aumento do período de vigência do regime de 2013 para 2017
• Aumento do limite do benefício dos atuais 25% para 50% da coleta de IRC
Benefícios Fiscais ao Investimento de Natureza Contratual
• Redução do valor do investimento mínimo exigido para acesso ao regime dos
atuais 5 m.e. para 3 m.e., alargando a aplicação do regime a um maior número de
investimentos
• Estabelecimento de um prazo máximo de 60 dias úteis a contar da data da
pronúncia Conselho Interministerial de Coordenação dos Incentivos Fiscais ao
Investimento para aprovação do benefício
Informações Vinculativas em matéria fiscal
• Redução em 30 dias do prazo de resposta máximo aos pedidos de informação
vinculativa em matéria fiscal, de forma a conferir maior segurança e estabilidade aos
investidores.
Gabinete Fiscal de Apoio ao Investidor Internacional
• Equipa afeta ao esclarecimento e apoio atempado de todas as questões em matéria
fiscal que sejam colocadas por potenciais investidores estrangeiros e que
funcionará em articulação com a AICEP
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Anexo F
Orçamento Retificativo

1. Principais alterações das receitas, das despesas e do saldo das
administrações públicas numa ótica de Contabilidade pública
Administração Central
Saldo
Redução de 1730.9 m.e. (para -9638 m.e.), refletindo as seguintes alterações:
Receita
- Revisão em baixa da receita fiscal do Estado em 1595 m.e., para 34.233 m.e.
- Revisão em alta de 991 m.e. na estimativa de receita não fiscal (para 17.427 m.e.)
devido a:
 incremento de 380 m.e. na previsão da receita dos fundos europeus no
âmbito do QREN (decorrente da reprogramação do mecanismo de
majoração)
 o efeito da reposição do subsídio na receita da CGA em 302 m.e.
 o aumento dos dividendos do Banco de Portugal em 186 m.e. e a
inclusão dos dividendos da PARPÚBLICA em 38 m.e.
 alteração da distribuição da receita da concessão da ANA entre 2012 e
2013 (inicialmente previa-se 600 m.e. em 2012 e 500 m.e. em 2013,
mas acabou por ser 800 m.e. em 2012 e 400 m.e. em 2013), obrigando
a uma revisão em baixa de 100 m.e. em 2013.
Despesa
A proposta reflete três tipos de alterações.
1. Medidas para atender à decisão do Tribunal Constitucional e insuficiências
orçamentais:
- Reposição do subsídio de férias ao pessoal do setor público e 14.º mês aos
pensionistas (1274 m.e.)
- Acréscimo do montante afeto aos contratos-programas com os Hospitais EPE, para
cobertura da reposição do subsidio de férias;
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- Aumento da transferência do Orçamento do Estado destinada ao financiamento do
orçamento da Segurança Social (500 m.e.), para assegurar a compensação do efeito
da revisão do cenário macroeconómico na conta deste subsetor.
2. Medidas de consolidação orçamental, destacando-se:
- Introdução de medidas de âmbito setorial com impacto na despesa de
funcionamento, investimento e de pessoal, neste último caso mediante a eliminação
da totalidade das verbas que constituíam a reserva dos serviços e organismos da
Administração Central
- Redução dos encargos a suportar pelas despesas das Entidades Públicas
Reclassificadas, nomeadamente, a redução adicional de 50 m.e. dos encargos
relativos a contratos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) por via do processo de
renegociação em curso. A poupança total com PPPs passou de 250 para 300 m.e
(redução próxima de 35% dos encargos face à previsão inicial para 2013);
- Medidas transversais de redução da despesa, com um impacto global estimado em
200 m.e., refletindo o impacto orçamental da
 Introdução do sistema de requalificação de trabalhadores em funções
públicas
 Alteração do período normal de trabalho o qual, se espera, conduzirá á
redução dos encargos com o trabalho extraordinário
 Alteração da comparticipação da entidade empregadora e dos
beneficiários para os subsistemas de saúde da ADSE, SAD ADM.
3. Outras alterações específicas
- A redução de despesa com juros e outros encargos da divida direta do Estado, no
montante de 335 m.e., resultante sobretudo da redução dos encargos a suportar com
empréstimos no âmbito do Programa de Ajustamento e do aumento dos juros a
receber de aplicações;
- O reforço da dotação orçamental de ativos financeiros inscrita no Capítulo 60 –
“Despesas Excecionais” do orçamento do Ministério das Finanças destinado às
seguintes finalidades:
 A concessão de empréstimos à Transtejo – Transportes do Tejo S.A., em
cerca de 119 m.e., para cobertura de necessidades de financiamento do
corrente ano associadas, essencialmente, ao refinanciamento do passivo
bancário de curto prazo;
 Reforço da rubrica de concessão de empréstimos às autarquias do
Continente (cerca de 257 m.e.) e das Regiões Autónomas (23 m.e.), no
âmbito do PAEL;
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 Reforço das dotações de capital e/ou empréstimos às Empresas
Públicas Reclassificadas dentro do perímetro das administrações
públicas, num montante equivalente ao necessário para assegurar a
liquidação antecipada das operações de derivados financeiros.

Segurança Social
Saldo
O saldo não é alterado (mantendo-se praticamente nulo: 3.1 m.e.) mas reflete o
seguinte conjunto de alterações:
Receita
- Diminuição da previsão de receita da rubrica de “contribuições e quotizações” no
valor de 94 m.e., decorrente do impacto da evolução da atividade económica e do seu
reflexo quer no emprego quer no agravamento do desemprego, e da obrigação de
devolução das contribuições sobre subsídios de desemprego e de doença que
decorre da decisão do Tribunal Constitucional;
- A revisão em baixa das “transferências do FSE” para ações de formação profissional
em 190 m.e.;
- A previsão de transferências do IEFP/FSE para financiamento de prestações sociais
(subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e rendimento social de
inserção) no montante de 120 m.e.;
- Aumento da transferência do Orçamento do Estado para cobertura do défice do
Sistema de Segurança Social em 500 m.e..
Despesa
As alterações na estimativa da despesa com prestações sociais refletem, não só uma
melhor aproximação à quantificação financeira do impacto das medidas legislativas
aprovadas, como também o efeito do enquadramento macroeconómico e as
obrigações legais de reposição do subsídio de férias aos trabalhadores do Setor
Público e do 14º mês aos pensionistas, sendo neste contexto de evidenciar
designadamente:
 - Aumento da estimativa de despesa com as pensões em 369 m.e.;
 - Aumento da despesa com as prestações de desemprego e apoio ao
emprego em 270 m.e.;
 - A redução da despesa com subsídios à formação profissional em 325
m.e..
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Administração Regional e Local
O saldo é reduzido em 2076 m.e., devido essencialmente do efeito de
regularização de dívidas de anos anteriores pelos municípios, no âmbito do
PAEL (1000 m.e.), e pela Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito do
empréstimo a contratar pela Região com o aval do Estado (1100 m.e.). A conta da
RAM incorpora ainda alterações decorrentes do reforço de medidas potenciadoras de
poupanças com vista a assegurar o cumprimento da meta do défice para 2013,
definida no PAEF-RAM.

2. Análise da UTAO ao Orçamento Retificativo
Da análise da UTAO, destacam-se as seguintes conclusões:
• O cenário macroeconómico apresenta riscos descendentes, relacionados
com a possível contração mais acentuada da procura externa relevante para as
exportações portuguesas e com os efeitos restritivos das medidas de
consolidação orçamental. Ademais, destaca-se a projeção do deflator do PIB
de 1.8% que, não se concretizando, terá efeitos significativos na
diminuição do PIB nominal e, consequentemente, na receita fiscal.
Relativamente aos riscos ascendentes, faz-se notar que o cenário
macroeconómico não contempla os potenciais efeitos positivos das medidas de
crédito fiscal extraordinário de apoio ao investimento.
• A proposta do OER/2013 tem subjacente uma margem relativamente
estreita face ao limite para o défice em Contabilidade pública estabelecido
no âmbito da 7.ª avaliação regular para efeitos de cumprimento dos critérios
quantitativos de desempenho do Programa de Ajustamento Económico e
Financeiro.
• Da proposta de alteração ao OE/2013 resulta um défice público superior
ao previsto no orçamento inicial e esta alteração decorre sobretudo do
aumento previsto para a despesa efetiva. Ao nível da receita efetiva não
se prevê uma alteração significativa em termos líquidos, uma vez que as
revisões em alta que se encontram previstas na receita não fiscal
(reprogramação do QREN, contribuições sociais, dividendos e racionalização
da administração pública) acabam por ser absorvidas, em larga medida, por
uma revisão em baixa da receita fiscal, decorrente do agravamento do cenário
macroeconómico.
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• O ajustamento orçamental previsto para 2013 no OER/2013 tem
subjacente uma redução do défice, excluindo o efeito de medidas de
natureza temporária, de 5.8% do PIB em 2012 para 5.7%. A receita
ajustada de medidas temporárias deverá aumentar 2.4 p.p. do PIB, em
resultado do aumento da receita corrente. No entanto, as projeções apontam
para que cerca de 92% da receita adicional venha a ser absorvida pelo
aumento da despesa.
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