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PRÓLOGO

Com esta publicação, o Conselho Económico e Social cumpre a sua obri-
gação constitucional de dar a conhecer aos Portugueses os pareceres que 
elabora sobre os documentos que orientam e limitam a vida nacional, com 
especial relevo para os aspetos económico, financeiro e social. As moder-
nas tecnologias da informação já permitiram divulgar, em devido tempo, 
cada uma destas peças documentais, acessíveis através da página digital 
do CES. Como todos reconhecemos, os dois veículos só aparentemente 
são redundantes: os leitores da versão digital são quase sempre diferentes 
dos leitores e manuseadores da versão em papel.

A publicação abrange o período atual da presidência do CES, coinci-
dente com a legislatura, embora o mandato atual tenha tido início quase 
um ano depois da constituição da Assembleia da República, por razões 
conhecidas. Consistirá em dois volumes, sendo este I volume respeitante 
ao período que se iniciou em outubro de 2016 e terminou em outubro de 
2018. Os pareceres elaborados e apresentados após esta data serão coligi-
dos no II volume.

Os pareceres constitucionalmente obrigatórios são os relativos às Gran-
des Opções do Plano. Todavia, a prática governamental continuada tem 
solicitado ao CES pareceres sobre as propostas de Orçamento do Estado, 
sobre a Conta Geral do Estado e mais recentemente, sobre o Programa 
Nacional de Reformas.

Cumpre-me agradecer o trabalho realizado ao longo destes dois anos, 
por todos os membros do Plenário do CES. De forma especial, saliento o 
trabalho realizado nas comissões especializadas e respetivos grupos de 
trabalho, sobretudo a Comissão Especializada de Política Económica e 
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Social, cujas reuniões foram presididas pelo Conselheiro João Machado 
(CAP), Conselheiro António Saraiva (CIP) e Conselheira Lucinda Dâmaso 
(UGT). Finalmente, agradeço de modo especial aos relatores dos parece-
res, sobre quem recaiu a parte mais pesada do trabalho: os Conselheiros 
Adriano Pimpão, João Ferreira do Amaral, Alberto Castro, José António 
Cortez, Ricardo Paes Mamede e Maria do Céu Albuquerque.

Lisboa, 6 de novembro de 2018,

António Correia de Campos
Presidente do Conselho Económico e Social
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Parecer sobre as Grandes Opções do Plano para 2017
(Aprovado em Plenário a 13/10/2016)

Relator: Conselheiro Adriano Pimpão 

1. Considerações Gerais
O presente Parecer, solicitado pelo Governo ao Conselho Económico e 
Social (CES), insere-se nas competências deste Conselho, previstas na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei nº 108/91 que regula o CES 
e na Lei nº 43/91 (Lei Quadro do Planeamento).

O documento das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2017, recebido 
pelo CES, no dia 22 de setembro passado, é um anteprojeto, o que pressu-
põe a intenção do Governo de alterar o mesmo como versão final a entre-
gar no Parlamento a 14 de outubro próximo. Tal pressuposto é reforçado 
pela leitura do nº 1 do artº 2º da Lei nº 108/91, atrás referida, que atribui ao 
CES a competência para “Pronunciar-se sobre os anteprojetos das Gran-
des Opções, antes de aprovadas pelo Governo”.

O envio tardio e de forma incompleta (sem o Sumário Executivo e o capí-
tulo “Contexto e Cenário Macroeconómico”) deste documento para pare-
cer prejudica a concretização do exercício atrás descrito e afecta também a 
possibilidade de as estruturas representadas no CES poderem dar um con-
tributo mais fundamentado, após uma adequada consulta aos seus membros.

2. As GOP e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico 
e Social
O documento designado por GOP tem como objetivo delinear a estratégia 
de desenvolvimento, que justifica o documento de financiamento desig-
nado por Orçamento do Estado (OE).
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Aliás, a Constituição no seu artº 105º, nº 2, prevê que “o Orçamento 
é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de planea-
mento…”.

O CES tem insistido, ao longo dos vários pareceres sobre as GOP e o 
OE, na necessidade de haver uma estratégia explícita nas GOP e uma arti-
culação harmoniosa e coerente com o OE.

Neste sentido, o CES reconhece que esta proposta das GOP tenta apre-
sentar uma estratégia, mas, ao ter como referência o Programa Nacional 
de Reformas (PNR), apresentado pelo Governo em abril de 2016, a par 
com o Programa de Estabilidade 2016-2020, está sujeito às limitações e 
constrangimentos que estes incorporam. Estes documentos decorrem 
das obrigações de Portugal no contexto da União Europeia e constituem 
um enquadramento restritivo da política económica e orçamental a nível 
nacional, com forte e negativo impacto na materialização de outra política 
que permita um necessário relançamento da economia, pelo que o CES 
considera que as GOP 2017 deveriam explicitar as medidas necessárias 
com vista à dinamização da procura interna e externa.

O CES deseja, assim, chamar a atenção que, da leitura deste antepro-
jecto, não fica claro qual a mais valia das GOP relativamente ao Programa 
Nacional de Reformas. Ao focar-se nos pilares do PNR as GOP 2017 não 
analisam nem definem medidas em algumas das matérias centrais para o 
desenvolvimento do País, em que a demografia é um, entre outros exemplos.

Por outro lado, sublinha-se mais uma vez que a proliferação de docu-
mentos com intenções de definir estratégias, carece de uma sistematiza-
ção e hierarquização em termos de política económica.

O CES recorda ainda o que foi sublinhado no parecer das GOP 2016-
2019 em que se referiu “a necessidade de reorientar as políticas públicas”, 
nomeadamente, “com medidas que visem o crescimento económico, a cria-
ção de emprego, a melhoria dos rendimentos e a protecção dos mais des-
favorecidos, combinando respostas com um alcance imediato ou de curto 
prazo com iniciativas estruturantes de médio e longo alcance temporal”, 
nomeadamente as que se prendem com o indispensável reforço da con-
tratação coletiva e a necessidade de uma especial atenção e empenho do 
Governo na implementação de medidas que removam os bloqueios que 
subsistem nesta área.

Assim o CES recomenda que nas GOP 2017 se faça um balanço siste-
matizado da execução das medidas atrás enunciadas.
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O CES deseja também chamar a atenção para a inclusão no documento 
das GOP de matérias que devem ser objeto de discussão em sede de CPCS 
(Comissão Permanente de Concertação Social), o que pode indiciar que 
o diálogo social possa estar a ser secundarizado perante os compromissos 
existentes na esfera da política partidária.

3. Estrutura das GOP
O documento apresenta uma organização baseada nos seis pilares do Pro-
grama Nacional de Reformas, os quais procuram explicitar alguns dos 
bloqueios estruturais da economia portuguesa. Esta apresentação facilita, 
como referido, a perceção das medidas de política decorrentes daquele 
programa, embora apresente limitações, como a seguir se verá. Para além 
dos seis pilares, as GOP incluem uma introdução com o título “Portugal 
no mundo”, cujo alcance não é totalmente percetível. Não se fica a saber se 
se trata de uma nova linha estratégica no contexto internacional ou apenas 
a apresentação das grandes limitações ou oportunidades externas que a 
economia portuguesa enfrenta.

Apesar desta melhoria de organização em relação a anteriores versões,  
o CES deseja sublinhar três importantes limitações na análise do docu-
mento.

A primeira refere-se à ausência de qualquer texto e quantificação de 
variáveis no que se refere ao ponto 2. - Contexto e Cenário Macroeconó-
mico. Além disso, neste ponto deveria estar incluído o enquadramento 
internacional que condiciona a economia portuguesa.

Sendo as GOP o documento enunciador das políticas que promovem o 
desenvolvimento económico e social, que justificará a afetação de recursos, 
traduzida nomeadamente no OE, não se entende como é possível a sua ela-
boração sem o quadro macroeconómico correspondente. Basta refletir na 
importância das perspetivas de crescimento económico para se concluir 
do risco que comporta a apresentação das GOP sem explicitação do con-
texto e do quadro macroeconómico.

A segunda limitação decorre da ausência de avaliação da execução das 
GOP 2016-2019, no primeiro ano, e das eventuais correções dos desvios 
nas propostas para 2017.

Para além disso, deveriam ser quantificados, ainda que por agregação 
das medidas, os seus efeitos na economia e nas finanças públicas. A avalia-
ção destes efeitos é necessária para a análise da harmonia com o OE 2017 
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e com o Pacto de Estabilidade (compromisso orçamental de médio prazo 
no âmbito da União Europeia).

Admite-se que o Governo tenha procurado efetuar este exercício com 
as fichas constantes do documento anexo às GOP, mas tal revela-se desor-
ganizado, confuso e cheio de lacunas, pelo que se demonstra a necessidade 
de reforçar a coordenação da orgânica de planeamento, lacuna há muito 
referenciada, e que se tem tornado perceptível na organização das várias 
versões das GOP nos últimos anos.

A terceira limitação tem a ver com a ausência de uma sistematização 
dos investimentos públicos mais relevantes a serem concretizados em 2017, 
com a indicação dos respectivos montantes financeiros e fontes de finan-
ciamento (o que ocorria anteriormente com a inclusão do PIDDAC – Pro-
grama de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 
Central).

4. Avaliação do Risco nas Políticas Públicas
As limitações anteriormente definidas não permitem aquilatar o realismo 
das políticas enunciadas nas GOP, quer do ponto de vista económico, quer 
do ponto de vista da capacidade financeira para as implementar, introdu-
zindo assim um risco importante no que se refere à credibilidade dessas 
políticas. Esta situação pode ter diversas implicações:

 a) O cidadão comum não entende o que se pretende com essas políti-
cas e de que forma as mesmas podem afetar o seu rendimento, bem 
como o acesso aos serviços públicos essenciais. De facto, as políti-
cas públicas têm como objetivo o benefício para o cidadão, mas uti-
lizam recursos que provêm do rendimento e do património desse 
cidadão. Um meio de comunicar de forma não codificada seria o 
sumário executivo, como tem sido recomendado pelo CES, não se 
podendo, contudo, verificar tal possibilidade, dada a ausência deste 
ponto na presente versão das GOP.

 b) Não é possível avaliar ex ante a viabilidade financeira destas políti-
cas, visto não existir uma quantificação completa das implicações 
orçamentais, como aliás se pode verificar nas fichas, com a descri-
ção das medidas propostas, no documento de apoio ás GOP 2017.

 c) Não permite consolidar as justificações das posições de Portugal 
no que se refere a novas propostas para o cumprimento das metas 
orçamentais e para a revisão dos elevados encargos com a dívida, no 
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contexto das negociações com as instituições da União Europeia. 
Estas negociações que parecem decorrer do ponto 1. das GOP e que 
o CES sempre propôs em anteriores pareceres, surge na atualidade 
com uma maior premência, face à proposta de sanções económi-
cas a Portugal no âmbito do Procedimento por Défice Excessivo 
(PDE). O CES reitera, em coerência com anteriores análises, a sua 
posição de frontal discordância com estas sanções, as quais a ocor-
rer teriam um efeito recessivo e uma diminuição do poder de com-
pra das famílias e da capacidade de desenvolvimento das empresas 
portuguesas.

5. A Política Fiscal e o seu efeito na Sociedade e na Economia Por-
tuguesa
As GOP não são especificamente um documento de política orçamental. 
No entanto a política fiscal tornou-se um elemento estrutural (por força 
das circunstâncias) na estratégia de desenvolvimento económico e social. 
Assim a ausência duma referência relevante desta política torna-se uma 
lacuna importante das GOP. Em todo o texto existem apenas pequenas 
referências numa retórica tradicional, nos pilares “Endividamento da Eco-
nomia” e “Coesão Social”.

Normalmente a política fiscal assume um papel relevante na sustenta-
ção financeira das políticas públicas e na redistribuição de rendimento. 
Em Portugal este papel tem sido fortemente condicionado pela necessi-
dade de obter receitas para fazer face ao nível da despesa pública, cons-
tituída por componentes muito rígidas no que se refere à sua contenção 
(despesas com o pessoal, encargos com as PPP e juros de dívida pública).

Tal situação, aliada às opções presentes nas sucessivas alterações ori-
gina que a política fiscal se tenha tornado maioritariamente uma técnica  
(transformada em Lei) de angariar receitas sem se poder ponderar devi-
damente a racionalidade e a equidade e justiça fiscais. Acresce ainda que 
a estrutura da sociedade portuguesa se caracteriza pela existência de ele-
vadas desigualdades na repartição do rendimento e duma classe relati-
vamente numerosa de rendimentos baixos, o que leva, fruto da opção de 
concentrar a receita fiscal no IRS e no IVA, à imposição de elevadas taxas 
fiscais que permitam obter um nível de receita compatível com o nível da 
despesa pública e com o cumprimento dos critérios orçamentais. Sendo 
assim, a política fiscal portuguesa é concebida ao contrário, ou seja, parte 
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da receita total para a definição da estrutura dessa mesma política. Por 
essa razão a política fiscal também se caracteriza por uma grande instabi-
lidade, com os inconvenientes daí decorrentes para a confiança de todos 
os agentes económicos.

No texto das GOP existe uma preocupação do Governo em relação à 
importância da política fiscal para a captação de grandes investimentos 
estrangeiros. No entanto esta preocupação dever-se-ia estender, no enten-
der do CES, às seguintes situações:

 a) Incentivo a uma perspectiva mais confiante (com regras estabiliza-
das) do consumo e da poupança das famílias e das empresas, tendo 
em conta a anemia existente na evolução do consumo privado e do 
investimento, o que questiona o realismo da política de desenvolvi-
mento apresentada pelo Governo. De referir também que a política 
fiscal não pode ser neutra em relação à necessária subida do nível 
de poupança nacional, condição indispensável para a diminuição 
do endividamento externo.

 b) Competitividade fiscal, tanto a nível sectorial (áreas estratégicas da 
economia portuguesa) como a nível regional.

 c) Uma maior preocupação no que se refere a um equilíbrio mais justo 
entre a tributação do trabalho e a do capital, tendo em conta as 
recentes análises da OCDE, no respeitante à diferença do esforço 
fiscal em Portugal entre as várias classes sociais.

  Na sequência das correções derivadas destas preocupações, definir 
um compromisso estável, a médio prazo, no que se refere a uma polí-
tica fiscal que potencie o investimento e o crescimento económico.

 d) Reestruturação da fiscalidade no que se refere à sua distribuição 
entre as Administrações Central, Regional e Local, tornando esta 
última menos dependente do património e mais do fluxo de ren-
dimento criado.

 e) A dotação dos meios técnicos e humanos para reforço do combate 
à fraude e evasão fiscal e o desenvolvimento das acções necessárias, 
no quadro da cooperação internacional, para pôr fim aos paraísos 
fiscais.

6. Análise dos “Pilares” constantes das GOP
O CES considera, como já foi referido, que a estrutura das GOP, ainda 
que, com limitações, permite em relação aos anteriores exercícios uma 
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melhor explicitação das políticas, tendo em conta as recomendações 
feitas em pareceres anteriores, nomeadamente o que incidiu sobre as 
“Grandes Opções do Plano 2016-2019”, aprovado no Plenário do CES de  
02.02.2016.

Numa avaliação global, o CES concorda que a estratégia de desenvolvi-
mento de Portugal deve alicerçar-se nestes pilares. No entanto, para além 
das limitações já anteriormente referenciadas e que podem comprometer 
a concretização das políticas públicas decorrentes dos “Pilares” das GOP, 
o CES não pode deixar de sublinhar, numa perspetiva mais específica, os 
seguintes pontos:

6.1. A qualificação dos portugueses tem uma dupla característica de 
educação e de formação para a atividade profissional, pelo que se reforça a 
necessidade de coordenação entre estas políticas e as iniciativas no âmbito 
das competências das organizações empresariais, profissionais e sindicais. 
O CES lamenta que as GOP não valorizem expressamente o papel rele-
vante que deve caber aos parceiros sociais e ao movimento associativo em 
geral, nomeadamente no quadro das estratégias de eficiência coletiva, em 
que aqueles deveriam funcionar como parceiros efetivos das entidades 
públicas responsáveis pela sua concretização.

Por outro lado, refira-se ainda a necessidade de desenvolver medidas 
de política económica que façam corresponder os salários e a progressão 
profissional às qualificações e ao mérito. 

O CES recomenda ainda que em matéria de política educativa se asse-
gure o financiamento adequado à Escola Pública de todos os níveis de 
ensino, garantindo a sua qualidade e autonomia, e não se negligencie outras 
políticas complementares no sector, como seja uma alimentação mais sau-
dável, o desporto escolar e o apoio às famílias nas chamadas ATL (Ativida-
des de Tempos Livres). De referir ainda a necessidade da implementação 
de medidas, nomeadamente de âmbito pedagógico de forma a permitir 
uma maior inclusão dos alunos com necessidades especiais, incluindo os 
do ensino superior.

6.2. O combate à precariedade do emprego não se resolve apenas 
como um problema administrativo-legal, mas deve ser visto num con-
texto mais vasto de condições para o crescimento da economia e a melho-
ria da competitividade das empresas e para a dignificação do trabalhador, 
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incluindo os seus direitos no âmbito da maternidade/paternidade, tendo 
em conta a sua relevância como função social.

6.3. Os avanços na ciência e na inovação ocorridos em Portugal devem-
-se a uma política (nem sempre contínua) de valorização de recursos na 
investigação científica e na formação avançada. Tendo em conta a impor-
tância destas políticas para uma nova estratégia de desenvolvimento do 
País, para a competitividade da economia e para a qualidade de vida das 
pessoas, as GOP deveriam evidenciar uma aposta na estabilidade profis-
sional e salarial dos investigadores e de outros profissionais desta área, 
bem como, explicitar a defesa da classificação desta despesa pública como 
investimento.

Neste ponto o CES preconiza o reforço da transferência de conheci-
mento para o tecido produtivo, no âmbito da chamada política de inova-
ção, como aliás deverá decorrer da importância dada a esta política no 
documento das GOP. 

6.4. No que se refere à “Valorização do Território”, o CES recomenda 
que, para o reforço da competitividade territorial, se considere prioritária 
a componente de descentralização e subsidiariedade do Estado apresen-
tada no pilar “Modernização do Estado”.

De facto, a política de centralização ocorrida no último decénio con-
duziu a um desperdício de recursos, nomeadamente dos mais qualifica-
dos, não só ao nível da administração pública mas também das empresas, 
havendo regiões no País em abandono progressivo, como é o caso de inú-
meros concelhos do interior.

No entanto, o CES alerta para a forma pouco clara como se prevê a dota-
ção dos meios financeiros para atingir os objectivos de descentralização 
enunciados pelo Governo, o que pode trazer ao longo do território nacional 
problemas de equidade e igualdade e de qualidade dos serviços públicos. 
Em alguns casos, dado que muitos municípios se debatem com problemas 
financeiros, poderá haver o risco da não manutenção na esfera pública de 
alguns serviços, não por uma decisão estrutural de racionalidade econó-
mica e análise custo/benefício para o utente, mas unicamente por uma 
dificuldade conjuntural. A título de exemplo cite-se o caso da municipa-
lização dos transportes nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. 
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O CES considera ainda que as acções de reabilitação urbana não podem 
ficar circunscritas à requalificação física de edifícios e de espaços públicos, 
mas têm que contemplar, igualmente, a criação de dinâmicas que valori-
zem a capacidade de atracção dos nossos centros urbanos, seja pela qua-
lidade da oferta de serviços públicos, seja pelo incentivo ao aparecimento 
e melhoria de ofertas privadas que os tornem “mais amigos” dos cidadãos 
residentes e atraiam os vários público-alvo não residentes.

No que se refere ao programa de investimentos inserido no Plano Fer-
rovia 2020, o CES recomenda que a decisão sobre os projectos a desenvol-
ver seja precedida de uma análise custo-benefício, de forma a assegurar a 
boa aplicação dos recursos públicos.

O CES entende ainda que, no domínio da conectividade territorial, o 
Governo deverá tomar uma decisão urgente sobre o modelo e configu-
ração da operação aeroportuária na região de Lisboa, de modo a assegu-
rar a competitividade do Aeroporto Humberto Delgado, as necessidades 
diferenciadas das empresas de transporte aéreo, a melhoria da gestão do 
espaço aéreo e a qualidade da mobilidade terrestre conexa.

6.5. O CES sublinha a importância dada nas GOP a uma melhor dota-
ção de recursos para a Justiça, Segurança e Defesa Nacional. As políti-
cas neste sector são decisivas para a afirmação de Portugal como Nação, 
muito contribuindo para a estabilidade e para a confiança das pessoas, 
empresas e instituições.

6.6. De referir a necessidade de dar uma maior relevância à política do 
“Mar”, não esquecendo que 97% do território nacional (depois de incluir 
a plataforma continental) é marítimo. O CES saúda, por isso, que o mar 
surja como um dos quatro recursos para a competitividade e qualificação 
do território e regista que o Governo aponta a meta de, até 2020, duplicar 
o peso da economia do mar no PIB, sempre na perspetiva do desenvolvi-
mento sustentável. Torna-se imperioso, no entanto, uma delimitação mais 
legível da “economia do mar”, que permita uma métrica adequada para 
aferir o cumprimento de objectivos.

Também se considera importante e a necessitar de maior desenvolvi-
mento a anunciada “Estratégia Industrial dos Recursos do Mar”, matéria 
que terá de beneficiar de reflexão e de consensos alargados.
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6.7. No que se refere à política energética o CES saúda a intenção de 
prosseguimento do esforço de contenção dos custos do sistema eléctrico 
nacional e o anúncio do desenvolvimento das redes e da instalação de con-
tadores inteligentes, bem como das capacidades de produção de energia 
solar e eólica “offshore”. Recomenda, no entanto, uma política de investi-
mento do qual não resultem novos agravamentos das tarifas de electrici-
dade, sem pôr em causa a necessidade e a qualidade daquele investimento.

O CES regista o foco na economia circular que traduz uma completa 
revolução no modo como se encara o uso de recursos, com vista à sua pre-
servação e sustentabilidade, salientando-se a intenção de privilegiar ini-
ciativas em projectos inovadores com mobilização do tecido empresarial.

6.8. O CES recomenda que em matéria de política de saúde, para além 
das medidas apontadas nas GOP, no que se refere à promoção da saúde 
pública e à melhoria dos cuidados de saúde primários, se dê maior pon-
deração ao equilíbrio entre a concentração de recursos, necessária a uma 
eventual eficácia nos cuidados de saúde e a proximidade das unidades de 
saúde em relação aos cidadãos. 

O CES verifica a descida da despesa com a saúde ocorrida nos últimos 
anos, o que pode ocasionar uma degradação da qualidade na prestação de 
cuidados de saúde, o que a ser verdade será um factor acrescido no aprofun-
damento das desigualdades sociais, pelo que considera imprescindível uma 
atenta avaliação dos recursos afectos a este sector, no âmbito do OE 2017.

6.9. No que se refere à segurança social, o CES apoia uma avaliação 
rigorosa da situação, a qual deve abranger não apenas a sustentabilidade 
financeira, mas também a adequação da proteção social e em particular 
que se construa um Sistema de Estatística da Segurança Social. O CES 
observa também a melhoria na situação financeira, com o aumento do 
montante das contribuições e a redução na despesa com o desemprego, 
derivada da diminuição deste.

Entende, não obstante, que o exercício de avaliação e a melhoria veri-
ficada não isenta o Governo de apresentar uma proposta de reforço do 
financiamento da segurança social por via da diversificação das fontes de 
financiamento. 
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6.10. O CES saúda a continuação da política de simplificação dos 
processos de licenciamento e do cumprimento de outras obrigações 
para com as administrações públicas, nomeadamente através do reforço 
do programa Simplex, pois considera tratar-se de um instrumento com 
efeitos decisivos na competitividade da economia, na promoção do inves-
timento e na qualificação da vida dos cidadãos em geral.

O CES vê com preocupação o facto de as GOP não fazerem referência 
à resolução dos atrasos de pagamentos por parte do Estado às empresas. 
Salienta-se, por exemplo que o subsector dos hospitais representa cerca de 
62% dos pagamentos em atraso (Síntese de Execução Orçamental – agosto 
de 2016), tendo-se verificado uma variação homóloga de +52%.

6.11. No que se refere ao pilar “Endividamento da Economia” o CES 
sublinha a importância de uma estratégia articulada de capitalização das 
empresas e de criação de mecanismos e processos de insolvência e recu-
peração de empresas eficazes e céleres, que contribuam para a redução do 
nível de crédito vencido e para a melhoria de financiamento da economia. 
No entanto esta estratégia terá de evitar devidamente uma eventual onda 
de encerramentos de muitas empresas, pelo que se recomenda a possibi-
lidade da restruturação dessas empresas e das suas dívidas, desde que o 
respectivo modelo de negócio seja viável. 

6.12. O CES, no âmbito das políticas activas de emprego, regista a 
intenção de garantir, até 2020, que 70% dos DLD (Desempregados de 
Longa Duração) são abrangidos por medidas destas políticas. Regista-se, 
no entanto, a alteração constante das GOP 2017 em relação ao Programa 
do Governo (que explicita que as políticas activas de emprego não devem 
apoiar a precariedade), passando agora a fixar-se o objectivo de que 75% 
dos contratos, criados no quadro das políticas ativas, são contratos sem 
termo. O CES enfatiza ainda que as políticas activas de emprego não se 
devem restringir aos DLD e ao desemprego jovem.

7. Política Económica e a inserção na União Económica e Monetária
Apesar da proposta das GOP inserir um ponto denominado “uma nova 
política para a Europa”, a questão central do Tratado Orçamental e das 
suas implicações económicas e sociais passam, aparentemente, à margem 
deste documento.
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Por isso o CES recomenda uma maior explicitação das medidas a desen-
volver em 2017 no âmbito da política orçamental e da política económica, 
no quadro da União Europeia. 

Neste sentido o CES não pode deixar de criticar o documento das GOP 
por, ao não fazer o devido enquadramento das medidas de política pro-
postas, não assumir com clareza que a prioridade do País em matéria de 
economia é o crescimento substantivo desta, sem o qual, aliás, Portugal 
não poderá, sem acentuar o caminho da divergência face à União Euro-
peia e do empobrecimento, resolver os problemas que afectam as suas 
finanças públicas.

Como o CES reiteradamente tem chamado a atenção, a aplicação do Tra-
tado Orçamental ao nosso País, ao impor um ritmo de consolidação orça-
mental e redução da dívida que não são compatíveis com um crescimento 
minimamente satisfatório da economia (acima dos 2%), constitui um pesado 
constrangimento para que possamos vencer a crise em que o País ainda 
está mergulhado. Esta, tendo uma base que não é meramente conjuntural, 
implica, por isso, mudanças no nosso perfil competitivo, que não podem 
ser concretizadas sem investimento inovador, seja público, seja privado.

O CES regista ainda, com preocupação, a queda acentuada, que se vem 
verificando no investimento público, colocando-nos a nível do conjunto dos 
países da União Europeia, no grupo dos três em que o investimento público 
é o mais baixo em percentagem do PIB. Reafirma ainda a necessidade de 
valorizar o contributo selectivo deste investimento em domínios estraté-
gicos para o País, constituindo o mesmo, pelo seu efeito no desempenho 
da economia, parte do desafio competitivo com que estamos confrontados.

De salientar que esta visão de médio prazo, que as Grandes Opções e o 
Orçamento devem conter, beneficiam actualmente de um quadro interna-
cional relativamente benigno, tendo em conta a baixa cotação do petróleo, 
o nível ainda contido das taxas de juro e o crescimento do turismo, pelo 
que as oportunidades assim criadas não devem ser desperdiçadas, tornando 
também o País menos vulnerável à evolução da classificação de uma única 
agência de notação e da política conjuntural do Banco Central Europeu. 

Também os fundos comunitários, no âmbito do “Portugal 2020”, deve-
riam merecer uma referência mais desenvolvida das GOP, tendo em conta 
a sua importância para o desenvolvimento do País, das empresas e para a 
viabilização das políticas públicas nos próximos anos. Acresce ainda que 
esta referência contribuirá para a demonstração da inconsistência econó-



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

21

mica e política que poderá revestir a proposta da Comissão Europeia e do 
Parlamento Europeu de eventuais sanções a Portugal que impliquem a 
suspensão ou redução de fundos comunitários, no âmbito do Tratado do 
Funcionamento da União Europeia, no que se refere ao Procedimento por 
Défice Excessivo (PDE).

Ainda neste âmbito, recomenda-se, também, uma intensificação de ini-
ciativas de sensibilização, junto das instâncias comunitárias competentes, 
para a importância de proceder a ajustamentos nos programas de investi-
mento em curso, redireccionando fundos disponíveis para programas de 
apoio a investimento por parte das PME.

8. Anexos

DECLARAÇÃO DE VOTO DA CGTP-IN  
AO PARECER DO CES SOBRE AS GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO 2017

O parecer do CES às Grandes Opções do Plano 2017 (GOP) contém 
reflexões e posições que a CGTP-IN considera positivas e que respondem 
à presente situação económica e social do país.

Fruto das melhorias ao longo das diferentes versões, para as quais demos 
o nosso contributo, realça-se em especial a identificação do Plano Nacional 
de Reformas e do Programa de Estabilidade 2016-2020 como instrumen-
tos que apresentam limitações e constrangimentos, nomeadamente, por 
decorrerem das obrigações de Portugal no contexto da União Europeia e 
do consequente “forte e negativo impacto para a materialização de outra 
política que perspetive o relançamento da economia”, com uma referên-
cia explícita à necessidade de se apontarem medidas para aprofundar o 
processo de dinamização da Procura Interna.

Realçamos como positivo, o ênfase dado para que o Governo desenvolva 
ações legislativas para remover os obstáculos que se mantêm à dinamiza-
ção da contratação coletiva, instrumento que consideramos central para a 
melhoria das condições de vida e trabalho dos assalariados e suas famílias 
e uma das mais importantes expressões do diálogo social.

Assinalamos as melhorias introduzidas no capítulo da Política Fiscal, que 
ao longo das sucessivas versões do parecer, o melhoraram, ainda que não acom-
panhemos algumas das linhas de aprofundamento da reflexão aí indicadas.
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Acompanhamos, também, as insuficiências elencadas no presente pare-
cer em relação às GOP, as suas causas e o caracter limitador do documento 
apresentado pelo Governo que não aborda, entre outras matérias, a ques-
tão demográfica e as medidas para inverter o défice com que o país está 
confrontado nesta área.

No que concerne à política económica e a sua inserção na União Eco-
nómica e Monetária, a CGTP-IN valoriza a abordagem às imposições do 
Tratado Orçamental e o papel que desempenha para a perpetuação da 
situação de estagnação/fraco crescimento económico com que o nosso 
país está confrontado, bem como dos efeitos que produz na contenção do 
investimento público.

Contudo, há questões centrais que merecem a oposição da CGTP-IN.
Desde logo, a visão enviesada do “papel da concertação social”, com refe-

rência a matérias que “deviam ser objeto de discussão em sede de CPCS”, 
sem as especificar, formulação a partir da qual, não se pode, objetivamente, 
extrapolar para a afirmação de que há uma desvalorização do “diálogo social”.

Outra matéria que a CGTP-IN não acompanha prende-se com aspetos 
da abordagem à política fiscal, nomeadamente a introdução da chamada 
competitividade fiscal, sem prejuízo de uma discriminação positiva para 
a fixação de pessoas e empresas no interior do país.

Já no que concerne à precariedade, a formulação encontrada, ao invés 
de apontar linhas para a resolução deste flagelo, cuja constatação encontra 
já um amplo e crescente consenso na sociedade, o parecer do CES desen-
volve a tese que pretende justificar a sua existência, tendo em vista a manu-
tenção da política de baixos salários, a fragilização dos direitos laborais e 
sociais e a individualização das relações de trabalho, num quadro em que 
a precariedade se generaliza e perpetua. 

Para a CGTP-IN estas são matérias em que o parecer do CES se afasta 
de posições por si anteriormente assumidas, que continham uma visão 
equilibrada e iam ao encontro das necessidades dos trabalhadores, das 
populações e do país.

Neste sentido, considerando o parecer no seu todo e pelos motivos 
expostos, a CGTP-IN abstém-se na votação do parecer do CES às Gran-
des Opções do Plano 2017.

Lisboa, 13 de outubro de 2016

Os representantes da CGTP-IN
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Parecer sobre o Orçamento do Estado para 2017
(Aprovado em Plenário de 14/11/2016)

Relator: Conselheiro João Ferreira do Amaral 

1. Introdução
O Conselho Económico e Social (CES) elaborou o presente Parecer por 
solicitação da Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Moder-
nização Administrativa, tendo o pedido e o envio da Proposta de Lei n.º 
37/XIII/2ª (GOV) a data de 14 de outubro de 2016.

Dadas as condicionantes ao crescimento económico que as regras euro-
peias no domínio das finanças públicas hoje impõem, em particular para as 
economias mais débeis e endividadas, condicionantes que o CES considera 
serem também visíveis no que respeita à Proposta de OE para 2017, o CES 
reafirma a recomendação já transmitida em pareceres anteriores para efe-
tivar a concertação de iniciativas diplomáticas, em cooperação com outros 
países da União Europeia, que permitam uma explícita posição de Portu-
gal sobre a correção de mecanismos e critérios previstos no Tratado Orça-
mental e outra legislação comunitária, de forma a assegurar com realismo 
a convergência das economias diversificadas no contexto daquela União.

Se essa convergência não for assegurada com realismo e o Governo se 
limitar a apresentar Propostas de Orçamentos de Estado defensivos, na 
perspetiva de evitar dificuldades nas negociações com Bruxelas, o que, 
ainda assim, não está garantido, dada a patente diversidade de critérios 
e arbitrariedade na aplicação das regras existentes, os constrangimen-
tos que sofremos irão impedir um crescimento económico consistente e 
impor saldos primários excessivos que irão coartar o desenvolvimento de 
políticas sociais. 
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Tal arbitrariedade evidencia-se também na definição e quantificação 
do défice estrutural que é um indicador cuja interpretação é pautada por 
uma elevada discricionariedade e que não deveria ser utilizado como refe-
rência para a consolidação orçamental. 

Chama ainda a atenção, tal como já fez noutros Pareceres, de se gene-
ralizar cada vez mais a convicção de existirem desigualdades significativas 
entre os estados membros na aplicação de regras de consolidação orça-
mental, o que, em termos práticos, conduz à penalização dos países com 
menor poder negocial.

Neste contexto de fortes constrangimentos, a aplicação de sanções ao 
país, através da suspensão de fundos comunitários, teria um efeito eco-
nómico desastroso. Mesmo que a aplicação de sanções se não concretize, 
como o CES espera, criaram-se inevitavelmente efeitos económicos nega-
tivos decorrentes da instabilidade criada.

O CES reafirma que relançar o crescimento económico é hoje, para o 
nosso País, um imperativo de grande urgência, uma vez que é uma condi-
ção necessária para ultrapassar os constrangimentos financeiros e também 
a difícil situação que muitas famílias continuam a enfrentar.

Uma política de investimento destinada ao relançamento do cresci-
mento económico deverá ser globalmente coerente e devidamente pla-
neada e consensualizada. A este propósito, O CES não pode deixar de 
relembrar as múltiplas propostas que, no passado, formulou a este respeito.

O CES sublinha que a Proposta de OE 2017 prossegue uma opção polí-
tica de recuperação de rendimentos, de desagravamento da tributação 
sobre os rendimentos do trabalho e de reforço das políticas sociais, iniciada 
em 2016, que o CES valoriza, ainda que possa ser considerada distante do 
que seria desejável face às necessidades. 

Contudo, o propósito de assegurar uma mudança de ciclo, dando prio-
ridade ao crescimento da economia, continua por concretizar, com uma 
previsão para o crescimento demasiado modesta – e que, mesmo assim, não 
é acompanhado pelas mais recentes previsões da Comissão Europeia para 
o nosso país. Como o CES tem referido em sucessivos pareceres, a com-
patibilização entre a consolidação orçamental e o crescimento da econo-
mia implicaria que o PIB crescesse, claramente, acima dos 2% ao ano; ora 
a materializar-se o cenário mais pessimista para o período de 2017 a 2020 
(o do FMI), Portugal terá um crescimento médio anual de 0,5% durante 
quase duas décadas (de 2001 a 2020). Lembra ainda que Portugal está no 
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grupo de países com mais elevados saldos primários e que se prevê a subida 
significativa deste saldo em 2017.

O CES avalia positivamente a criação do Orçamento Participativo Por-
tugal (referidos na p. 14 do relatório e no art.º 3º da Proposta de Lei) e 
lembra que a implementação do Orçamento Participativo deverá ser ampla-
mente e atempadamente publicitado (quer no que respeita à sua existên-
cia, trâmites administrativos, legais e outros, quer no que respeita aos seus 
requisitos e critérios) e conduzido com absoluta transparência.

2. Cenário macroeconómico
O cenário macroeconómico constante do R-OE 2017 aponta para um cres-
cimento do PIB de 1,5%, o que corresponde a uma pequena aceleração do 
ritmo de crescimento estimado para 2016, que é de 1,2%.

O crescimento da procura interna contribuirá com 1,3 pontos percen-
tuais e o crescimento da procura externa líquida será de 0,2 pontos per-
centuais. O padrão de crescimento previsto para o próximo ano é, assim 
muito semelhante ao verificado em 2016, ano em que a procura interna 
contribuiu também com 1,3 pontos percentuais para o crescimento do PIB. 
Em relação ao padrão de crescimento registado em 2014 e 2015 a principal 
diferença está na desaceleração do crescimento da procura interna, mas 
com um maior equilíbrio do ponto de vista das contas externas. A efetivar-
-se em 2017 o cenário macroeconómico constante da Proposta, será a pri-
meira vez desde 2013 que o contributo da procura externa liquida, ainda 
que diminuto, será positivo.

Contudo, o CES considera que as previsões para as exportações são 
particularmente incertas, o que justifica uma evolução em 2017 em que 
aquelas se limitam a acompanhar a procura externa relevante, ou seja, 
sem que se perspetivem ganhos de quota de mercado. Com a desacelera-
ção prevista nas economias que são os nossos principais países de destino 
exportador de bens e serviços (Espanha, França e Alemanha) o cresci-
mento de 4,3% poderá exigir esforços excecionais, pesem embora as boas 
perspetivas para o sector do turismo. 

Acresce que, a preços correntes, com uma previsão menos favorável para 
a evolução dos termos de troca (com o deflator das importações a passar 
para um valor positivo), as exportações líquidas irão baixar e a estimativa 
de consolidação do saldo positivo da balança de bens e serviços, poderá 
ter dificuldades acrescidas em se concretizar. 
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O País beneficiou no ano em curso, à semelhança de 2014 e 2015, de 
um ganho significativo de razões de troca com o exterior, bem refletido na 
diferença de crescimento do índice de preços implícito do PIB (2,0 %) e do 
índice de preços no consumidor (0,8%). Tal diferença, segundo o cenário 
da proposta não existirá em 2017 o que, deste ponto de vista, a efetivar-se, 
corresponderá a um ambiente externo menos favorável.

O CES alertou em anteriores pareceres para a necessidade de a política de 
consolidação orçamental não dever secundarizar o crescimento económico, 
não só devidos aos efeitos económicos e sociais negativos que a estagnação 
ou até a recessão económica geram como também porque a consolidação 
orçamental é ela própria afetada negativamente pelo baixo crescimento.

Por outro lado, o crescimento de procura interna é essencial, quer na 
componente investimento, quer na componente consumo privado. Em 
relação à primeira, como o CES tem referido, sem investimento novo que 
permita, não só aumentar a nossa capacidade exportadora, mas, também, 
evoluir na cadeia de valor dos bens e serviços produzidos, dificilmente as 
nossas exportações poderão continuar a crescer sustentadamente ao ritmo 
verificado nos últimos anos. Quanto ao consumo, este além de assegurar 
um relevante mercado para a grande maioria do tecido empresarial exis-
tente (sobretudo, ao nível das nossas PME), contribuindo decisivamente 
para o crescimento da economia, é, também, essencial na perspetiva do 
aumento das receitas orçamentais, em alternativa a uma carga fiscal acres-
cida. O menor crescimento do consumo privado face ao inicialmente pre-
visto para 2016, tem tido como consequência observável uma menor receita 
fiscal (com o IVA a registar valores que ficam muito aquém do previsto), 
dificultando o cumprimento das metas orçamentais previstas, conforme 
é, aliás, reconhecido pelo Conselho das Finanças Públicas. 

O CES considera que a política orçamental de 2016 e também a pro-
posta para 2017 evidenciam a preocupação de que a consolidação orçamen-
tal se faça de modo a garantir algum crescimento da economia. Contudo, 
ao terem – como o próprio R-O.E. 2017 reconhece – um efeito restritivo e 
contra cíclico sobre a economia, conduzem a um crescimento muito insa-
tisfatório desta, o qual é já o principal fator de menor confiança que o país 
exibe externamente. De referir que o cenário da Proposta do Governo 
para o PIB em volume em 2017 estará 3% abaixo do valor de 2008 e que, 
mesmo o crescimento do PIB nominal, a verificarem-se os valores de evo-
lução avançados, ficará abaixo do ano de 2016, com a consequência de um 
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acréscimo de exigência que daí advêm no cumprimento dos principais 
rácios orçamentais, cujo referencial é o PIB nominal.

O quadro macroeconómico aponta ainda para um crescimento da for-
mação bruta de capital fixo (fbcf) de 3,1 % um valor que, embora consti-
tua uma clara melhoria em relação ao ritmo estimado em 2016 (-0,7%) é 
também insuficiente para possibilitar um crescimento sustentado da eco-
nomia a um ritmo satisfatório. Na realidade, apesar daquele crescimento, 
a fbcf continuará muito inferior à registada em 2008. Embora possam 
existir sectores onde permanece ainda capacidade produtiva excedentária 
devido às quebras do PIB registadas entre 2009 e 2013, a verdade é que a 
reduzida taxa de investimento, a continuar, tornar-se –á rapidamente um 
fator bloqueador do crescimento.

O CES considera que sem ações de política orientadas especificamente 
para o crescimento do investimento produtivo a nossa economia dificil-
mente encontrará a dinâmica necessária para obter ritmos de crescimento 
satisfatórios.

O OE deveria, assim, incluir a tradução nas finanças públicas da polí-
tica de desenvolvimento, em particular no que respeita aos incentivos ao 
investimento em capital fixo, que deverão constituir um dos pilares essen-
ciais dessa política.

Na situação presente da economia portuguesa, o incentivo ao investi-
mento passa também por medidas que reponham as condições conjuntu-
rais necessárias ao aumento da capacidade do sistema financeiro de apoio 
ao investimento e à atividade económica corrente.

 Por outro lado, o investimento público é outros dos pilares essenciais 
da política de desenvolvimento e também uma componente indispensável 
do investimento total, podendo a sua insuficiência limitar as possibilida-
des de crescimento económico.

Neste sentido, o CES reitera o desejo de que a incoerência entre os 
valores orçamentados para o crescimento do investimento público em 
2016 (+13,2%) e os valores que estão a ser efetivamente realizados, que se 
traduzem numa queda para metade (-52% no primeiro semestre de 2016 
face ao segundo semestre de 2015), seja invertida, e que uma opção polí-
tica clara que privilegie as despesas de investimento se materialize efeti-
vamente em 2017

Segundo as previsões de Outono da Comissão Europeia, Portugal 
deverá registar em 2016 um valor de 1,8% para o peso do Investimento 
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Público (fbcf) no PIB, o que a confirmar-se, se traduz na 2ª mais baixa 
percentagem de toda a zona Euro (apenas 0,1 pontos percentuais acima 
do valor previsto para a Irlanda) o que, considerando, as carências que o 
País ainda apresenta a nível de um conjunto de infraestruturas conside-
radas estratégicas, é um fator que não só nos impede de crescer de forma 
mais robusta, como tem um efeito negativo sobre os níveis competitivos 
do conjunto da nossa economia.

O CES considera que a proposta do OE 2017, embora preveja algumas 
medidas no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais e Código Fiscal do 
Investimento, é ainda insuficiente do ponto de vista da criação das con-
dições para o grande esforço de investimento quer privado quer público 
de que o País necessita. No que respeita a este último, embora superior à 
dotação de 2016, o valor previsto para 2017 é ainda insatisfatório (2,2% do 
PIB contra 1,9% em 2016 e 2,3% em 2015).

É certo que o esforço de investimento público na qualificação da popu-
lação e na ciência aumenta com este orçamento, evolução que o CES con-
sidera positiva e correspondente às exigências do crescimento económico 
sustentável nos dias de hoje. Mas o investimento em capital físico é igual-
mente necessário.

Estas observações não significam que o CES considere incompatível o 
cenário macroeconómico com a proposta do OE 2017. Embora, conforme 
se referiu, o ambiente económico internacional, de grande incerteza, possa 
pôr em causa a evolução das grandezas macroeconómicas, o CES consi-
dera que, com a informação disponível atualmente, as medidas previstas 
na Proposta são compatíveis com aquele cenário. Para o CES, não é tanto 
a verificação da evolução macroeconómica que está em causa, mas a insu-
ficiência da ambição desta em termos de crescimento.

Do ponto de vista do emprego, o crescimento previsto é de 1,0%, taxa 
que o CES considera plausível face ao crescimento económico constante 
do cenário. No entanto, também aqui se verifica a insuficiência do cresci-
mento económico, uma vez que a taxa de desemprego continuará, no pró-
ximo ano, a ser muito elevada (10,3%).

O CES alerta ainda para a importância de continuar a melhorar a qua-
lidade do emprego que é criado, para combater a precariedade e dar esta-
bilidade e segurança laboral aos trabalhadores, num contexto mais vasto 
de condições para o crescimento da economia, de melhoria da competiti-
vidade das empresas para a dignificação dos trabalhadores.
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3. Défice e dívida pública
A redução prevista para o défice público (0,8% do PIB, de 2,4% em 2016 
para 1,6% em 2017) é significativa e cumpre os nossos compromissos inter-
nacionais. Esta redução do défice, porém nas condições atuais da nossa 
economia, tem no curto prazo um efeito negativo sobre o crescimento 
económico, uma vez que reduz as possibilidades de estimular mais o cres-
cimento do investimento e do consumo, bem como o investimento em 
políticas sociais.

A redução do défice é obtida através de um crescimento do peso no 
PIB das receitas correntes, em particular das outras receitas correntes – que 
incluem os dividendos do Banco de Portugal e da quebra de peso no PIB 
das despesas correntes. Através desta evolução das receitas e despesas cor-
rentes obtém-se um aumento do saldo primário no PIB, de 1,9% para 2,8% 
que é necessário para compensar a percentagem muito elevada da despesa 
relativa aos juros da dívida pública que atingem 4,3% do PIB.

Face a este valor, o CES considera da maior importância que sejam 
adequadamente ponderados os benefícios que adviriam, em termos de 
poupanças futuras, de um pagamento mais rápido da dívida mais onerosa.

Note-se ainda que o crescimento económico tem um papel de primeira 
importância na consolidação orçamental, em particular no que respeita 
à possibilidade, que gera, de fazer crescer o nível de emprego e portanto 
das contribuições para a segurança social e também das receitas fiscais, 
ao mesmo tempo que faz reduzir o montante a pagar no que respeita ao 
subsídio de desemprego.

A redução prevista do défice permite que a dívida pública em percen-
tagem do PIB possa descer também, tal como é previsto (de 129,7% do PIB 
em 2016 para 128,3% em 2017), uma vez que o crescimento do PIB em ter-
mos nominais mais que compensa os efeitos da existência de défice sobre a 
dívida. No entanto, esta redução poderá não se verificar caso existam des-
pesas atualmente não previstas que não contem para o défice segundo os 
critérios europeus, mas que dêem origem a mais dívida pública.

Note-se, no entanto, que a taxa de juro implícita na dívida registará em 
2017 um valor ainda muito elevado, 3,5%, resultado que aparentemente não 
é o expectável face a uma das hipóteses externas do cenário macroeconó-
mico da Proposta que é a da manutenção das taxas de juro em nível baixo.
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4. Receitas públicas
O esforço fiscal medido pelo peso das receitas fiscais (contabilidade nacio-
nal), segundo a Proposta, manter-se-á num nível muito próximo do valor 
previsto para as cobranças de 2016 (24,9 % e 25%, respetivamente). Não se 
poderá assim falar, em termos globais, nem num agravamento nem num 
desagravamento fiscal significativo relativamente a 2016, embora exista 
um desagravamento em relação ao valor de 2015 (25,4%).

Da mesma forma, as proporções respetivas no PIB dos impostos sobre 
a produção e importação e dos impostos sobre o rendimento e o patrimó-
nio mantém-se iguais às que se irão registar no presente ano.

O principal aspeto diferenciador das receitas previstas para 2017 em 
relação a 2016 é o já referido crescimento das outras receitas correntes 
devido ao aumento dos dividendos do Banco de Portugal no valor de 303 
milhões de euros e, no que respeita às receitas de capital a recuperação da 
garantia executada pelo BPP em 2010 no montante de 450 milhões de euros.

O CES considera serem motivo de preocupação os aumentos previstos 
em diversas taxas, na medida em que, não estando incluídas na carga fiscal, 
representam igualmente custos para as empresas e para os cidadãos em 
geral. O R-OE 2017 refere acréscimos nas taxas de registo predial, comer-
cial e de veículos e nos serviços e fundos autónomos em geral, incluindo 
taxas sobre licenciamentos empresariais diversos. O aumento previsto da 
rubrica “Taxas, multas e outras penalidades” é de 160 milhões de euros 
(mais 5,9%, em relação a 2016).

O CES vê com grande preocupação os termos em que é feita a cria-
ção do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis que, para além dos 
seus efeitos negativos sobre o mercado do arrendamento, vem penalizar 
as empresas, aplicando-se a imóveis diretamente afetos ao seu funciona-
mento, à exceção dos prédios urbanos licenciados para a atividade indus-
trial ou turística. Estão em causa, sobretudo, as empresas comerciais e de 
serviços, mas também muitas empresas industriais com valiosos imóveis 
afetos ao seu funcionamento, mas sem licenciamento industrial.

O CES entende que os desafios com que o país está confrontado exi-
gem a adoção de medidas que permitam o aumento da receita do Estado. 
Se é certo que um crescimento económico mais rápido será ele próprio 
um fator muito importante no aumento da receita pública, não é menos 
certo que existem importantes deficiências no nosso sistema fiscal que 
importa corrigir.
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O CES considera assim premente que se definam opções claras e coe-
rentes que enquadrem medidas de melhoria do sistema que permitam 
aumentar a receita sem desincentivar a atividade económica e introduzam 
maior justiça fiscal, nomeadamente através da redução dos impostos que 
incidem sobre os rendimentos de quem trabalha e trabalhou, da introdu-
ção de mais escalões no IRS, por forma a aumentar a sua progressividade 
e da revisão do IVA e das suas tabelas, em particular no que respeita aos 
serviços públicos essenciais, nomeadamente eletricidade e gás natural 
para os quais deverá ser equacionada a reposição da taxa reduzida do IVA.

5. Despesas públicas
O total da despesa pública sofre um decréscimo de 0,4 % do PIB relativa-
mente a 2016, sendo os principais decréscimos os verificados nas presta-
ções sociais (0,3% do PIB) resultado da melhoria da atividade económica, 
e o das despesas com o pessoal devido à redução dos efetivos nas admi-
nistrações públicas (0,2%).

Por outro lado, apesar do crescimento previsto para o PIB nominal, os 
juros da dívida pública não reduzem o seu peso no PIB, mantendo os 4,3 já 
registados em 2016, valor muito elevado em si próprio e também, segundo 
os dados da AMECO, o mais elevado de toda a União Europeia, sendo o 
único superior a 4%.

O CES, por outro lado, realça o aumento do peso da formação bruta de 
capital fixo das administrações públicas. No entanto, conforme já se referiu, 
este valor fica aquém do necessário para assegurar o nível adequado de inves-
timento nos sectores sociais e nos sectores de suporte à atividade económica.

Neste contexto, o CES chama a atenção para o valor muito elevado que 
atingem os encargos com as parcerias público-privadas (PPP), no mon-
tante de 1684 milhões de euros, cerca de 0,9% do PIB, que correspondem 
a despesas relacionadas com projetos já realizados em domínios de inves-
timento de iniciativa pública.

O CES toma boa nota da referência que o governo introduz na página 
69 do R-OE 2017 sobre as possibilidades de negociação das PPP mas lem-
bra que um compromisso semelhante afirmado no OE 2016 não se tradu-
ziu numa redução da despesa de PPP em relação ao previsto (houve até 
um aumento de 41 milhões de euros) e o valor agora previsto para 2017 é 
superior em 83 milhões de euros ao valor previsto para o próximo ano no 
OE 2016 (1601 milhões de euros).
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O CES considera que esta questão é motivo de legítima preocupação, 
uma vez que desde 2015 os orçamentos não têm conseguido prever capaz-
mente os encargos das PPP que têm vindo a ser superiores aos previs-
tos, além de, no passado se terem registado erros grosseiros de previsão 
a médio prazo.

Por outro lado, o CES não encontra nesta proposta de orçamento uma 
garantia de que o problema das dívidas das entidades públicas às empre-
sas seja finalmente resolvido de forma eficaz e duradoura. 

6. Orientação da despesa
6.1. Segurança social
O CES valoriza o esforço orçamental com vista a melhorar a segurança 
social, destacando a atualização das pensões, o reforço da proteção social 
para crianças até aos 36 meses, o descongelamento do Indexante dos 
Apoios Sociais, a atualização de prestações sociais não contributivas e a 
intenção de melhorar a proteção para as pessoas com deficiência. 

Não obstante o reconhecimento deste esforço, e sem deixar de ter em 
conta que uma parte das pensões mínimas foi revista no período de 2011 
a 2015, não pode deixar de atender-se ao facto de estas atualizações terem 
sido reduzidas e de os montantes serem muito baixos (os valores de 2016 
variam de €202 a €263). A Proposta é também insatisfatória relativamente 
à escassa proteção social dos desempregados (mais de metade não acede a 
prestações de desemprego), ainda que se vá manter em 2017 o apoio extra-
ordinário aos desempregados de longa duração. 

O CES valoriza também a melhoria da situação financeira da segurança 
social, traduzida no aumento das contribuições (prevê-se um aumento de 
4,6% em 2016 e em 2017 as quais comparam com um valor médio de 0,9% 
no período de 2011 a 2015) e a redução na despesa com o desemprego deri-
vada da diminuição do desemprego (-6,7% em 2016). Esta evolução indica 
que uma política de crescimento económico significativo, com efeitos na 
criação de emprego e na melhoria salarial, terá um forte impacto positivo 
na sustentabilidade da segurança social. 

A Proposta é, porém, vaga sobre a sustentabilidade por via da diversi-
ficação das fontes de financiamento da segurança social, embora se refira 
que se devem encontrar novas fontes. A consignação da receita do adicional 
ao imposto municipal sobre imóveis ao Fundo de Estabilização Financeira 
da Segurança Social é positiva porque reforça o financiamento, mas não 
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dispensa que o Governo cumpra o estabelecido no seu Programa relativa-
mente ao aprofundamento da diversificação das fontes de financiamento 
da segurança social.

6.2. Ensino básico e secundário, ensino superior e ciência 
Da mesma forma, o CES considera positiva a atribuição de prioridade à 
efetivação da universalidade da educação pré-escolar e bem assim da esco-
laridade obrigatória de 12 anos através da realização do programa anual de 
promoção do sucesso escolar. Embora registe favoravelmente o aumento 
de 14,5% da dotação para a educação pré-escolar, o CES encara com pre-
ocupação a queda de 2,7% da despesa prevista para a totalidade do sector 
relativamente ao valor estimado para 2016.

 O CES realça positivamente os aumentos das dotações do ensino supe-
rior e da ciência (6,0%) que representam um importante reforço do inves-
timento público em domínios essenciais da qualificação dos portugueses. 

6.3. Formação profissional
O CES realça positivamente o compromisso de desenvolver o Programa 
Qualifica e m articulação com o Ministério da Educação e toma boa nota 
do compromisso governamental de ativar 300 centros Qualifica em 2017 
(R-OE 2017, pág. 181), alertando, no entanto, para a importância de não 
secundarizar a formação modular de ativos empregados e desempregados.

O CES sublinha o papel que devem desempenhar os Parceiros Sociais 
neste desígnio nacional de promoção das qualificações e da sua adequação 
às necessidades das empresas. Não obstante, considera que este propósito 
está severamente condicionado pela evidente insuficiência de verbas alo-
cadas nesta matéria, realçando a necessidade de renegociação intercalar 
do Portugal 2020 com a Comissão Europeia, de forma a obviar este cons-
trangimento financeiro e simplificando a sua orgânica de gestão.

6.4. Saúde
O CES considera adequadas as prioridades estabelecidas (R-OE 2017 
página 188), nas quais releva, a chamada “nova ambição para a saúde 
pública”, a redução das desigualdades na saúde e a melhorias das redes 
quer de cuidados primários quer de cuidados continuados, nomeadamente 
os paliativos. Entende-se ser esta uma área a ter particularmente em conta 
nas políticas públicas, atendendo ao envelhecimento populacional, ao pre-
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visível aumento da população com dependência, e aos dados preocupantes 
revelados pelo Inquérito Nacional de Saúde 2014 do INE, nomeadamente 
em termos de incidência de doenças crónicas, saúde mental, acidentes e 
excesso de peso e obesidade. 

Este quadro contrasta com o facto de o nível de despesa ter caído nos 
últimos anos (a despesa corrente pública passou de 6,9% do PIB em 2009 
para 6% em 2014) e de o país ter uma despesa privada em saúde muito 
elevada com todas as consequências que daqui decorrem em termos das 
desigualdades que lhe estão associadas. As respostas públicas foram enfra-
quecidas (como a Conta Satélite da Saúde do INE evidencia), enquanto 
aumentou a despesa privada em saúde, num país com altas desigualdades, 
elevado envelhecimento e com uma má situação comparativa face a outros 
países em termos de estado de saúde da população. 

Neste sentido, o CES encara com preocupação o aumento de apenas 
1,1% da dotação do sector relativamente ao valor estimado para 2016 e 
manifesta também a sua preocupação pelo contínuo subfinanciamento da 
Saúde, lembrando que o financiamento futuro da saúde deve constituir 
uma das prioridades nacionais.

6.5. Ambiente
Dada a importância das questões ambientais para o desenvolvimento do 
país, como aliás é assumido nas GOP 2017 e referido no relatório do OE 
2017, destacando-se, entre outros, 3 focos principais: a descarbonização 
da economia, a aposta numa economia circular e a valorização do terri-
tório, o CES manifesta a sua preocupação pela dificuldade que possa vir 
a existir em cumprir os objetivos e metas referidos, com a dotação orça-
mental prevista.

6.6. Outros serviços públicos essenciais
De modo a uniformizar o acesso às políticas sociais dos diversos sectores, 
garantindo que todos os consumidores, nas mesmas condições, têm igual 
acesso às tarifas sociais, independentemente do seu local de residência, o 
CES recomenda que seja definido o conceito de consumidor economica-
mente vulnerável, aplicável a todos os serviços públicos essenciais.

 O CES propõe que se alargue às famílias insolventes as isenções que 
o Regulamento das Custas Processuais já prevê para os cidadãos que, por 
razões económicas, tenham maior dificuldade de acesso ao Direito.
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6.7. Infraestruturas
No que se refere às infraestruturas, o CES salienta a prioridade atribuída 
aos transportes ferroviários, alertando para que os investimentos deverão 
ser decididos de forma rigorosa, dando o devido relevo às questões da inter-
modalidade. Regista também a intenção do governo de tomar a decisão 
sobre o desenvolvimento da capacidade aeroportuária da Área Metropo-
litana de Lisboa e alerta para a importância de que tal decisão seja base-
ada e devidamente justificada por critérios bem definidos, adequados e 
transparentes dada a grande relevância que tal investimento tem para a 
economia do País. 

O CES alerta para a necessidade de haver uma atenção particular para 
a melhoria da rede viária e da mobilidade nas zonas rurais.

6.8. Administração pública 
O CES considera que o OE 2017 deveria adotar medidas com vista à melho-
ria dos Serviços Públicos e funções sociais do Estado, dando resposta à valo-
rização profissional e salarial dos trabalhadores da Administração Pública 
e do Sector Público Empresarial (SPE) e dotando os serviços dos recursos 
necessários ao desenvolvimento da sua missão. Depois de uma redução do 
poder de compra superior a 10% nos últimos sete anos, tanto a evolução 
salarial, como as progressões nas carreiras devem ser descongeladas, respei-
tando assim o direito à negociação e contratação coletiva no sector público.

O CES considera ainda que devem ser potenciados e melhorados os 
serviços e recursos da Administração Pública, tendo como objetivo uma 
redução substancial da despesa com a contratação de serviços externos, 
nomeadamente na área jurídica.

6.9. Administração local
O CES sublinha que são tomadas medidas de reposição da autonomia local 
em algumas matérias. No entanto, o artigo 48.º da PLOE/2017 suspende a 
aplicação do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 13 de setembro, que estabe-
lece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. 
Reconhecendo-se um aumento global de 2,9% nas transferências para os 
municípios, o mesmo é, no entanto, menor do que aquele que resultaria 
da referida lei.
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7. Fundos estruturais
O CES regista a intenção do Governo (R-OE 2017 pág.50) de promover 
um conjunto de medidas para agilizar de procedimentos no que respeita 
à utilização de uma forma mais intensiva dos financiamentos comunitá-
rios. O CES considera urgente a efetivação de tais medidas e alerta para 
a necessidade de ultrapassar as dificuldades de utilização dos fundos que 
poderão surgir devido a restrições financeiras internas.

 O CES considera essencial que seja alcançado o cumprimento do obje-
tivo contido no Orçamento do Estado de pagamento dos Fundos de Coesão 
de 16% do valor total programado no Portugal 2020, bem como a promo-
ção de medidas de majoração das taxas de cofinanciamento ou a aprova-
ção de operações de montantes superiores aos previstos, tendo por base 
a agilização de processos e procedimentos com efeitos extensíveis a anos 
subsequentes.

O CES alerta também para a necessidade de efetivar as candidaturas 
ao chamado Plano Juncker, uma vez que se constata quase não existirem 
projetos aprovados.

O CES alerta ainda para a necessidade de facilitar o uso conjunto dos 
Fundos Estruturais e do Fundo Europeu para Investimentos Estratégi-
cos (FEIE) do Plano Juncker e de um papel mais ativo do Governo, através 
das entidades públicas competentes, na coordenação e promoção de pla-
taformas de investimento que possibilitem a agregação de projetos, por 
forma a um melhor aproveitamento deste Fundo por parte de investido-
res nacionais.
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8. ANEXO (Declarações de voto)

POSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE VOTO AO PARECER 
DO CES SOBRE O ORÇAMENTO DO ESTADO 

PARA 2017

A CGTP-IN considera que o parecer do CES aborda, de forma geral, os 
aspectos mais significativos que a proposta de Orçamento do Estado para 
2017 (OE2017) incorpora, nomeadamente os avanços que aí estão plasma-
dos, a insuficiência que alguns destes se revestem e os constrangimentos 
que continuam presentes na vida nacional.

Acompanhamos, desde logo, a valorização do CES à “opção política 
de recuperação de rendimentos, de desagravamento da tributação sobre 
os rendimentos do trabalho e de reforço das políticas sociais, iniciada em 
2016, (…) ainda que possa ser considerada distante do que seria desejável 
face às necessidades”.

Na mesma linha, a CGTP-IN subscreve o alerta para a “para a impor-
tância de melhorar a qualidade do emprego que é criado, para combater 
a precariedade e dar estabilidade e segurança laboral aos trabalhadores”, 
bem como a necessidade da “redução dos impostos que incidem sobre os 
rendimentos de quem trabalha e trabalhou, da introdução de mais esca-
lões no IRS, (…) e da revisão do IVA e das suas tabelas, em particular no 
que respeita aos serviços públicos essenciais, nomeadamente electrici-
dade e gás natural para os quais deverá ser equacionada a reposição da 
taxa reduzida do IVA”.

No plano do sector público, salientamos os passos positivos dados pelo 
CES no que diz respeito ao reconhecimento da importância da “valoriza-
ção profissional e salarial dos trabalhadores da Administração Pública e 
do Sector Público Empresarial (SPE), bem como o facto de se defender 
que a evolução salarial e as progressões nas carreiras devem ser descon-
geladas, “respeitando assim o direito à negociação e contratação colectiva 
no sector público”.

Entendemos no entanto que o tema da dívida pública, no que diz res-
peito aos seus montantes, prazos e juros, continua, apesar dos avanços, a 
ser insuficientemente tratada no actual parecer. Na verdade, a considera-
ção de uma acção com vista à alteração dos juros, bem como de uma pos-
sível alteração dos prazos presente na necessidade do “pagamento mais 
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rápido da dívida mais onerosa”, continua a deixar de fora uma parte fun-
damental do problema da dívida – o seu montante, que é superior a 238 
mil milhões de euros e, no nosso entender, é em parte ilegítima e no seu 
todo insustentável.

Finalmente, não acompanhamos o teor da referência que é feita à cria-
ção do adicional ao IMI. Ao incidir sobre o adicional a 600 mil euros de 
valor predial, é muito questionável falar em “efeitos negativos sobre o mer-
cado de arrendamento”, caracterizado por pequenos proprietários cujo 
património os isenta da medida proposta, o mesmo se aplicando às empre-
sas comerciais e de serviços. Para a CGTP-IN, a principal fragilidade da 
proposta de OE2017 nesta área, é não prever nenhuma medida fiscal que 
incida sobre o património mobiliário, onde hoje se concentra o grosso das 
grandes fortunas.

Assim, apesar da divergência relativamente ao já mencionado trata-
mento do adicional do IMI e outros aspectos que deveriam ser melhora-
dos, a CGTP-IN vota favoravelmente o parecer do CES sobre a proposta 
de OE2017.

Lisboa, 14.11.2016

Os representantes da CGTP-IN
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Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2015

Relator: Conselheiro Adriano Pimpão

1. Enquadramento do parecer
A emissão do presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2015 
(CGE 2015) surge na sequência da solicitação feita em 6 de janeiro de 
2017 pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Adminis-
trativa e insere-se nas competências constitucionais e legais do Conselho 
Económico Social (CES).

Nos termos do art.º 73º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) 
aplicável, a CGE é apresentada pelo Governo à Assembleia da República 
até 30 de junho do ano seguinte àquele a que respeita. A Assembleia apre-
cia e aprova a CGE até 31 de dezembro seguinte, incluindo o parecer do 
Tribunal de Contas, o qual foi recebido no Parlamento em 20/12/2015.

À data de emissão deste parecer do CES ainda decorre a formulação de 
pareceres sobre a CGE por parte das comissões parlamentares da Assem-
bleia da República.

A análise da CGE 2015 será feita com base na comparação com o Orça-
mento de Estado 2015 (OE 2015) e terá como referência os pareceres do 
CES sobre as Propostas de Lei do OE 2015 e das Grandes Opções do Plano 
para 2015. Dever-se-á ainda considerar a alteração à Lei do OE 2015 atra-
vés da Lei 159-E/2015 de 30/12, que inclui o aumento das despesas e dos 
limites do endividamento líquido do Estado decorrentes da resolução do 
BANIF. Trata-se de facto de um Orçamento Retificativo para 2015.

Considerou-se ainda o documento da Direção Geral do Orçamento, 
enviado à Assembleia da República em 04/11/2016, com ajustamentos ao 
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Relatório da CGE 2015. Estes ajustamentos referem-se, nomeadamente, 
aos encargos com as Parcerias Público-Privadas e com a Despesa Fiscal.

Será igualmente tido em consideração o parecer do CES sobre o Docu-
mento de Estratégia Orçamental para 2014-2018, bem como os parece-
res do Tribunal de Contas e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental 
(UTAO) sobre a CGE 2015.

Tendo em conta as limitações para a emissão do parecer em tempo útil, 
face à dimensão da informação constante da CGE, procurou-se realçar os 
pontos considerados mais relevantes no âmbito da intervenção do CES no 
que se refere às políticas orçamental, económica e social.

2. Nota introdutória
O CES sublinha o contínuo esforço patente nas sucessivas versões da CGE 
para tornar o documento mais legível e útil na avaliação da execução orça-
mental, no sentido das recomendações feitas em anteriores pareceres deste 
Conselho.

No entanto, propõe-se que este progresso seja ainda mais efetivo, nome-
adamente no que se refere aos seguintes pontos:

 a) O Sumário Executivo deverá ter um conteúdo menos técnico, no 
sentido de tornar a sua leitura mais acessível ao cidadão comum. 

De facto, a importância da CGE é precisamente a de demonstrar como 
se efetuou a execução do OE e permitir uma avaliação da forma como os 
recursos orçamentais foram ou não obtidos ou despendidos nos termos 
aprovados pela Assembleia da República.

 b) A CGE continua a não apresentar quadros comparativos sobre a 
evolução das variáveis macroeconómicas. Esta lacuna é evidente 
no capítulo referente à “Evolução da Economia Portuguesa”, em 
que não é possível analisar as diferenças entre o quadro macroeco-
nómico constante do Relatório do OE 2015 e os dados efetivos da 
economia portuguesa, com que se encerrou o ano em causa.

Tal como recomendado no parecer do CES sobre a CGE 2014, os qua-
dros comparativos devem abranger para além das contas das adminis-
trações públicas, já apresentados no documento em apreço, os valores 
referentes às variáveis macroeconómicas.
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Recomenda-se ainda, no seguimento do anterior parecer, que estes 
quadros comparativos possam ser incluídos no próprio Sumário Executivo.

 c) A CGE, tendo em conta a Lei de Enquadramento Orçamental e o 
Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC), conti-
nua a definir o perímetro real das administrações públicas tendo 
em conta os critérios definidos pelo INE no âmbito do cálculo das 
contas públicas na ótica da contabilidade nacional.

O CES mantém a recomendação, feita em anos anteriores, sobre a 
necessidade de integrar no perímetro das administrações públicas todas 
as entidades que, independentemente do seu estatuto jurídico, configuram 
pertencer aos vários subsectores das administrações públicas, de forma a 
cumprir a regra da universalidade, que deve estar presente em todos os 
orçamentos e contas do Estado. Refira-se a este propósito o parecer do Tri-
bunal de Contas que tem sublinhado a necessidade de acautelar na CGE 
a inclusão de todas as receitas e despesas públicas.

À semelhança do que se passou nas contas anteriores, a CGE 2015 não 
reflecte devidamente a situação financeira do Estado, pois não apresenta 
um balanço e uma demonstração de resultados da Administração Cen-
tral, mas sim demonstrações financeiras suportadas por diferentes siste-
mas contabilísticos em vigor.

O CES vê com preocupação o facto de o novo sistema contabilístico 
para a Administração Pública, SNC-AP, aprovado em 2015, e que deve-
ria ter sido aplicado a todas as entidades, a partir de 01/01/2017, ter sido 
adiado para 01/01/2018. De acordo com o Tribunal de Contas, este adia-
mento poderá pôr em causa a elaboração do balanço e da demonstração 
de resultados da Administração Central, prevista para a CGE de 2019, nos 
termos da nova LEO. 

3. Evolução macroeconómica
Como já foi referido anteriormente, na CGE não se encontra explicitada 
a comparação da evolução das variáveis macroeconómicas face aos valo-
res previstos no OE.

O ano 2015 apresenta uma evolução positiva daquelas variáveis quando 
se faz a comparação com os valores constantes do cenário macroeconó-
mico (incluído no relatório do OE).
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Apesar de não ser plausível esta evolução aquando da emissão do Pare-
cer do CES sobre o OE 2015, o efeito “Pós-Programa” referido nas GOP 
2015 parece ter criado expectativas que dinamizaram, embora de forma 
muito limitada, o comportamento da economia portuguesa. Para esta situ-
ação contribuiu, tal como o CES referiu em anteriores pareceres, a decla-
ração de inconstitucionalidade de algumas medidas com efeito directo no 
rendimento e no consumo das famílias em 2015.

De facto o crescimento do consumo privado (2,6%) superior à previ-
são inicial de 2% indica que aparentemente não houve uma consequência 
negativa pela incidência fiscal no rendimento disponível devido a algum 
alívio da pressão sobre o mesmo rendimento.  Também o investimento 
teve um crescimento (4,5%) superior ao previsto (2%) no OE 2015, tendo 
também o consumo público um comportamento no mesmo sentido (+0,8% 
face aos -0,5% do OE).

Apesar desta evolução os valores referentes ao crescimento do PIB real, 
embora superior ao valor de 0,9% em 2014, são relativamente ténues (de 
uma previsão de 1,5% para um valor real de 1,6%), para o que contribuiu 
maioritariamente dois fatores: o crescimento mais acentuado das impor-
tações em volume e um maior deflator do PIB, face ao previsto no OE  
2015.

Em termos globais a conclusão sobre a evolução da economia portu-
guesa em 2015 foi a de uma recuperação, ainda que insuficiente, e que 
assentou de forma mais acentuada, mais do que o previsto no OE 2015, 
mais no crescimento da procura interna, do que no da externa. 

De referir ainda que houve um efeito positivo na diminuição da taxa 
de desemprego que passou de 13,4% para 12,4%, incluindo uma diminui-
ção assinalável no desemprego jovem, mas num contexto de mercado de 
trabalho em que diminuíram os custos de trabalho por unidade produ-
zida (com redução de 0,6% nas remunerações e um aumento de 0,1% na 
produtividade aparente do trabalho). Esta evolução ocorreu num qua-
dro também marcado pela continuação de uma forte emigração e de uma 
acentuada segmentação do mercado de trabalho que inclui a existência 
de uma elevada precariedade.

Apesar de, no âmbito do OE 2015, terem sido previstas e quantificadas 
medidas de consolidação orçamental, não é possível avaliar o seu grau de 
concretização e o seu efeito na economia, dado que a CGE 2015 não apre-
senta uma quantificação ex-post destas medidas.
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O CES sublinha que a CGE continua a não estabelecer a interação 
entre a estratégia de consolidação orçamental e a evolução da economia, 
limitando-se a uma descrição da evolução da economia portuguesa, com 
uma ou outra explicação, nomeadamente no que se refere à influência do 
contexto internacional, mas sem avaliar expressamente as consequências 
para a evolução das contas públicas.

4. Evolução das contas da administração pública
A nota mais saliente desta evolução foi a de não ter sido alcançado o saldo 
global de 2,7% do PIB tal como constava do OE 2015, o que permitiria o 
encerramento do Procedimento dos Défices Excessivos em 2015.

O défice global das administrações públicas (na ótica da contabilidade 
nacional) atingiu 4,4% do PIB em 2015. Descontando o efeito da operação 
de venda e resolução do BANIF, calculado em 1,4% do PIB, o défice global 
ficou estabelecido em 3% do PIB.

De realçar ainda assim a melhoria do saldo primário (saldo que não 
contabiliza os encargos com os juros), que em 2015 passou a positivo, o 
que sendo relevante como contributo para a diminuição da dívida pública 
não resolve o problema de fundo que se prende com o seu montante, juros 
e prazos. 

Para além da operação BANIF, com efeitos na despesa de 2.255 milhões 
de euros e de uma garantia no valor de 746 milhões de euros, as receitas 
e despesas previstas no OE 2015 sofreram uma evolução significativa ao 
longo do ano. De destacar a utilização da dotação provisional para ocor-
rer mais a situações de suborçamentação do que para as que derivam da 
imprevisibilidade no contexto económico e financeiro.  

A principal causa do desvio no défice global foram as operações extra-
ordinárias atrás referidas, mas houve também um comportamento diferen-
ciado nas receitas e nas despesas públicas. Assim, face ao orçamentado, as 
receitas fiscais diminuíram enquanto as despesas com pessoal e com con-
sumo intermédio aumentaram, não havendo uma maior deterioração do 
défice devido a uma diminuição do investimento público. De notar que as 
despesas com pessoal diminuíram o seu peso no PIB face a 2014 enquanto 
que o investimento público aumentou face ao executado no ano anterior.

Relativamente ao Quadro Plurianual de Programação Orçamental, o 
CES considera preocupante que os valores inicialmente fixados para cada 
um dos programas orçamentais, e que são vinculativos em termos anuais, 
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tenham sido sucessivamente alterados, o que retira a este quadro de pro-
gramação o efeito disciplinador ao nível das finanças públicas.

No que se refere à evolução das receitas fiscais, a CGE continua a não 
autonomizar a receita resultante do combate à evasão e fraude fiscais, o 
que não permite avaliar a eficiência das medidas tomadas neste âmbito.

De referir também, pelo seu valor importante o desvio nos encargos 
com as Parcerias Público-Privadas (PPP) que ascende a +10% em relação 
ao inicialmente previsto no OE 2015, tendo o valor final atingido os 1522,1 
milhões de euros, devido essencialmente às PPP dos sectores rodoviário 
e da saúde. Em relação a 2014 verifica-se uma diminuição destes encar-
gos em 1,4%.

O CES alerta ainda para a despesa fiscal em sede de IRC que, segundo 
o Tribunal de Contas, se concentra num reduzido número de beneficiários, 
acompanhando a recomendação desta Instituição para que seja feita uma 
reavaliação do Estatuto dos Benefícios Fiscais, bem como uma avaliação 
dos contratos de concessão em vigor. No mesmo sentido dever-se-á avaliar 
a execução da despesa fiscal referente ao imposto de selo.

Da mesma forma, os apoios financeiros não reembolsáveis, pelos recur-
sos que absorvem e pelo peso que têm nas contas públicas, devem ser alvo 
de grande escrutínio, nomeadamente aqueles que se destinam às empre-
sas e ao sector financeiro, que no ano de 2015 se cifraram acima dos 3000 
milhões de euros. 

É de mencionar ainda que as Administrações Regional e Local têm con-
tribuído positivamente para o saldo global das administrações públicas, 
embora os prazos médios de pagamento sejam superiores aos da Admi-
nistração Central.

Sobre os atrasos de pagamentos e sobre os prazos médios de paga-
mento praticados pelas administrações públicas, não obstante verificarem-
-se progressos assinaláveis em alguns sectores e de se ter verificado em 2015 
uma redução no montante global dos pagamentos com mais de 90 dias de 
atraso, de cerca de 620 milhões de euros, o CES continua a manifestar a 
sua preocupação com as situações que têm de ser resolvidas pelos seus 
efeitos nefastos nas empresas fornecedoras. O CES assinala em particular 
o montante ainda muito elevado (de cerca de 450 milhões de euros) dos 
pagamentos com mais de 90 dias de atraso, por parte dos Hospitais EPE, 
por parte da Administração Regional (194 milhões de euros) e por parte 
da Administração Local (259 milhões de euros).
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A evolução da dívida pública registou um rácio em relação ao PIB de 
129%, diminuindo 1,2pp em relação ao de 2014. Como atrás se referiu, o 
principal fator para esta diminuição foi o comportamento do saldo primá-
rio. Por outro lado, tiveram influência na evolução da dívida a mobiliza-
ção dos depósitos do Estado e a compra de dívida por parte da Segurança 
Social, beneficiando ainda da garantia dada pelo Banco Central Europeu 
aos detentores de dívida nacional, através do seu programa de compra nos 
mercados secundários.

5. Conta da segurança social
Entende o CES que a Conta da Segurança Social (Conta, doravante) merece 
algum detalhe dada a importância da segurança social na coesão social, 
na manutenção do nível de vida, no apoio às famílias e na luta contra a 
pobreza e a exclusão social; e, ainda, como estabilizador macroeconómico 
de natureza automática. 

A Conta registou em 2015 uma melhoria do saldo global face ao orçamen-
tado, tendo igualmente melhorado em relação à evolução de 2014. O que se 
verificou quer no Sistema Previdencial quer no Sistema de Protecção Social 
de Cidadania. Ainda que se tenha mantido a transferência extraordinária 
do OE para o financiamento do Sistema Previdencial, esta foi de valor bas-
tante inferior ao de 2014 (menos 435 milhões de euros), além de que houve 
igualmente uma melhoria na evolução das contribuições e quotizações. 

No entanto, para a evolução do saldo global pesou o decréscimo da 
despesa em 2,8%, incluindo a diminuição da despesa com as prestações 
sociais, o qual foi devido, não apenas à redução do desemprego, mas tam-
bém ao decréscimo dos beneficiários de várias prestações sociais. Devem, 
pois, separar-se as diferentes razões da variação da despesa.

A despesa com as pensões recuou 1,2% face a 2014, influenciada por 
várias medidas de política em que sobressaem a elevação da idade de 
reforma e o congelamento da sua actualização, para além de uma parte das 
pensões mínimas. A Conta salienta a alteração da metodologia de registo 
contabilístico das pensões unificadas (p. 353), calculando que, em termos 
comparativos, a despesa tenha subido 1,2%, para o que terá contribuído 
a formação de pensões com valores mais altos em resultado do aumento 
das carreiras contributivas.

É de sublinhar a forte diminuição da despesa com as prestações de 
desemprego (21,4%, um valor superior ao previsto e muito acima da redu-
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ção do número de desempregados que foi 11%). A Conta também salienta 
(p. 354) a evolução da despesa que traduziu ainda o efeito de medidas 
tomadas em 2012, as quais tiveram implicações no regime das prestações, 
incluindo o acesso, a duração do período de atribuição e o seu valor. A 
Conta indica que a taxa de cobertura passou de cerca de 62% em 2013 
para 55,3% em 2015, tendo como referência o número de desempregados 
inscritos nos Centros de Emprego (novo emprego), ainda que estes sejam 
parte e não o total dos desempregados. O CES várias vezes chamou a aten-
ção do Governo para a questão da redução da protecção social no desem-
prego. Volta a fazê-lo, alertando também para o elevado grau de pobreza 
dos desempregados (42% em 2015).

Esta evolução das prestações de desemprego significa, de um ponto de 
vista económico, o enfraquecimento da segurança social enquanto esta-
bilizador automático.

O CES sublinha a diminuição da despesa com os apoios à família, por 
via das prestações familiares, e da despesa com as prestações direccio-
nadas para o combate à pobreza, quer a pobreza em geral (rendimento 
social de inserção) quer da pobreza dos idosos (pensões mínimas e com-
plemento solidário para idosos). O número de beneficiários baixou e parte 
das pensões mínimas contributivas não foi atualizada. Trata-se de uma 
evolução particularmente preocupante num contexto onde o indicador 
de pobreza e de exclusão social, que é usado na UE para efeitos da aplica-
ção da estratégia Europa 2020, se situou num nível muito elevado (26,7% 
da população, embora com uma diminuição face a 2014, ano em que foi  
de 27,5%).

É ainda de salientar a forte redução da despesa em ações de formação 
profissional, em cerca de 574 milhões de euros (-45,7% face a 2014), redu-
ção justificada com a transição entre quadros comunitários.

Chama-se ainda a atenção para a diminuição significativa nas despesas 
com o pessoal, apesar da reposição de parte dos cortes salariais operada 
em 2015 e da despesa com o pagamento de rescisões por mútuo acordo, o 
que quererá dizer que houve uma diminuição dos efetivos. A Conta indica 
melhorias em termos de situação financeira do sistema. As contribuições e 
quotizações tiveram uma subida de 2,8% o que se situa claramente acima 
da média verificada no período 2011-2014 (0,4%); e a despesa com o desem-
prego teve uma queda significativa, em parte devida à melhoria da situa-
ção no mercado de trabalho.
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O Balanço indica, porém, que a dívida à segurança social (dívida de ter-
ceiros) assume um montante muito elevado. A dívida de terceiros (onde as 
dívidas de contribuintes pesam 76,7%) em 2015 atingiu 12,4 mil milhões 
de euros em termos brutos e 7,1 mil milhões de euros em termos líquidos 
(6,9% e 4% do PIB, respectivamente). O CES entende que esta situação 
deve ser evitada, correndo-se o risco de ser interpretada como um finan-
ciamento implícito da Segurança Social às entidades devedoras.   Chama 
ainda a atenção para o Parecer do Tribunal de Contas que considera que 
a dívida de contribuintes se encontra subavaliada devido à não contabili-
zação de parte de juros vencidos (págs. 286-287).

O CES volta a salientar a necessidade da CGE fornecer mais e melhor 
informação sobre a conta da Segurança Social (no caso da dívida, é muito 
escassa a informação prestada), incluindo informação mais desagregada 
sobre os sistemas e subsistemas de segurança social. A informação rele-
vante continua a ser insuficiente e continuam a registar-se atrasos na publi-
cação da Conta da Segurança Social, sendo a última respeitante a 2014.  
O CES insiste na publicação de informação relevante, incluindo estatís-
tica. Neste sentido, valoriza o facto do Programa do Governo apontar para 
a criação de um sistema de estatísticas de segurança social.

6. Síntese conclusiva

6.1. Apesar da melhoria na organização e apresentação da CGE, conti-
nua a haver lacunas no que se refere à legibilidade e à aplicação do princípio 
da universalidade quanto ao perímetro das receitas e das despesas públicas.

6.2. O CES recomenda que seja dada uma maior relevância política a 
este documento, que do ponto de vista legal e constitucional constitui o 
instrumento mais importante de prestação pública de contas, perante os 
cidadãos, por parte do Estado. Esta relevância deve-se também traduzir 
num calendário mais consentâneo com uma maior proximidade entre o 
momento de avaliação da CGE e o final do período de execução do res-
pectivo OE. Neste sentido, o CES recomenda o integral cumprimento da 
Lei do Enquadramento Orçamental aprovada em 2015.

6.3. A CGE continua a ser mais descritiva do que interpretativa da 
execução do OE e dos desvios detetados, embora apresente progressos 
nesta área. 

6.4. A evolução macroeconómica, de acordo com os dados da CGE, 
complementados pelos das contas nacionais do INE, permitem concluir 
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por uma recuperação da economia em 2015, ainda que limitada. Esta evo-
lução, traduzida num crescimento do PIB de 1,6% face a 1,5% previsto no 
OE 2015, foi possível graças a um contributo mais acentuado da procura 
interna do que da procura externa líquida.

6.5. O efeito da evolução económica sobre o desemprego foi positivo, o 
que se traduziu na descida da taxa do desemprego, embora num contexto 
de diminuição dos custos de trabalho por unidade produzida e marcado 
pela continuação da segmentação laboral (que inclui uma elevada preca-
riedade) e com a manutenção de um elevado fluxo de emigração.

6.6. No que se refere à evolução das contas das administrações públicas, 
não foi atingido o défice de 2,7% previsto no OE, mas sim de 4,4%, devido 
principalmente à intervenção no BANIF, sem o qual ficaria nos 3%, não 
permitindo a saída de Portugal do Procedimento dos Défices Excessivos. 

6.7. A evolução do saldo primário das contas públicas apresentou um 
valor positivo, o que, constituindo um indicador importante para a con-
tenção da dívida pública, realça o peso das despesas com juros. 

De referir também a continuação em 2015 dos elevados encargos com 
as PPP e a manutenção de um valor elevado de pagamentos em atraso por 
parte das administrações públicas, o que tem reflexos na situação finan-
ceira das empresas fornecedoras.

6.8. A Conta da Segurança Social em relação à qual o CES expressa 
a necessidade de um maior detalhe na informação sobre a sua evolução, 
registou em 2015 uma melhoria do saldo global, tanto em relação ao orça-
mentado, como também em relação ao executado em 2014.

O CES sublinha, contudo, a sua preocupação sobre a interpretação a 
dar à descida da despesa com as prestações sociais num contexto em que 
a sociedade portuguesa atravessava um período de grande fragilidade e 
em que era necessário reforçar a coesão social.
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Parecer sobre o Programa Nacional de Reformas 2017
(Aprovado em Plenário de 30/06/2017)

Relatores: Conselheiros Adriano Pimpão e Alberto de Castro

1. Considerações gerais
O presente parecer do Conselho Económico e Social (CES) sobre o docu-
mento–proposta do Governo relativo ao Programa Nacional de Reformas 
2017 (PNR 17), insere-se nas competências atribuídas a este Conselho, pre-
vistas na Constituição da República Portuguesa (CRP), na Lei nº 108/91 
que regula o CES e na Lei nº 43/91 (Lei Quadro de Planeamento).

O PNR 17 foi objeto de análise na reunião do Conselho de Ministros 
de 6 de abril e foi discutido na Assembleia da República no dia 19 de abril, 
tendo sido posteriormente remetido à Comissão Europeia no final de abril.

As obrigações do CES na emissão de pareceres sobre os documentos, 
que envolvem políticas económicas e sociais estão previstas no artº 92º da 
CRP, mas não estão enquadradas por nenhum calendário. No entanto, o 
facto desta obrigação ser referida como de “participação na elaboração das pro-
postas” reforça a ideia de que o cronograma deveria existir, para assegurar 
a devida articulação entre os trabalhos da AR, do Governo e do CES. Não 
tendo sido assim, subsiste a dúvida sobre a utilidade do exercício levado 
a cabo pelo CES, nomeadamente quanto ao impacto prático quer deste 
parecer final quer dos contributos dados pelas várias entidades e persona-
lidades que o integram. Esta dúvida resulta, igualmente, dos prazos estrei-
tos não permitirem avaliar plenamente em que medida o Governo tomou 
em consideração os pareceres anteriores, designadamente o referente à 
versão de 2016, refletindo no PNR 17 as recomendações neles expressas. 
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Um documento desta natureza e relevância merecia um calendário 
de discussão mais alargado e justificava um outro cuidado na sua própria 
elaboração. A título de exemplo, sublinhe-se que existem vários pontos 
em que há falta de rigor seja na linguagem (na justificação da gratuiti-
dade dos livros escolares, confunde-se equidade com igualdade), seja nos 
números (confundindo investimento total com o privado ao dizer-se, a 
certo ponto, que o investimento cresceu, em 2016, 5%!), seja na justifica-
ção de certos objetivos (aumentar a despesa em I&D para 2,7% do PIB). 
De referir ainda que parte das hiperligações da tabela 1, pág. 10, já não se 
encontram publicados na internet, o que prejudica a perceção das avalia-
ções das reformas estruturais.

O CES volta a sublinhar que a consulta a este órgão constitucional 
dever-se-ia ter iniciado numa fase anterior de preparação do PNR 17 pois, 
desse modo, poderia ter havido uma contribuição para a própria estrutura 
do documento, para as orientações nele contidas e para o desenho e ava-
liação das medidas contempladas no Programa.

O CES considera, assim, que o PNR deveria merecer, por parte do 
Governo, uma outra consideração e prioridade, tanto na forma como no 
calendário, que permitissem a sua discussão aprofundada no âmbito deste 
Conselho e mesmo o adequado acompanhamento da execução daquele 
Programa. Não tendo sido assim, resta esperar que algumas das recomen-
dações possam vir a ser acolhidas no PNR para 2018.

2. Enquadramento do PNR no Semestre Europeu e na definição da 
Estratégia Nacional
O Programa Nacional de Reformas insere-se no conjunto de obrigações 
de Portugal no âmbito da União Europeia e no âmbito mais restrito da 
Zona Euro.

O PNR, o Programa de Estabilidade e as Grandes Opções do Plano 
devem constituir uma explicitação integrada e coerente da estratégia de 
desenvolvimento nacional e de justificação do Orçamento do Estado para o 
ano seguinte. Por razões que se prendem com o Semestre Europeu, temos 
vários documentos, um dos quais é o PNR.

Na situação atual, o Governo tem apresentado o PNR como documento 
estratégico fundamental, não só porque aplica a sua estrutura às Gran-
des Opções do Plano, como assume nele os pressupostos do Programa do 
Governo, aprovado na Assembleia da República, incorporando por último, 
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e respondendo a, o Relatório relativo a Portugal 2017, resultante da ava-
liação anual efetuada pela Comissão Europeia no âmbito do Semestre  
Europeu.

Para além destes propósitos para cumprir obrigações formais, o docu-
mento é limitado do ponto de vista estratégico, não definindo claramente as 
opções e prioridades, nem identificando a responsabilidade pela execução 
e pela prestação de contas. Reitera-se o que o CES já referira no parecer 
emitido sobre o PNR 2016-20, e citamos “O PNR apresenta um carácter gené-
rico assente na identificação dos pilares e, no seio destes, das medidas a implementar 
sem se definir uma estratégia para o país. A mera identificação de um conjunto de 
objetivos gerais não define uma estratégia, nem estabelece uma priorização estraté-
gica. A definição de uma estratégia implica fazer opções e escolhas. O que definiria 
uma estratégia seria a identificação do caminho a seguir para atingir as metas do 
crescimento, do emprego, da qualificação dos portugueses, da maior igualdade, da 
justa repartição de rendimentos”.

Um documento de natureza estratégica deveria definir a forma de 
enfrentar as grandes mudanças que hoje se verificam na economia à escala 
global. O PNR esforça-se, pelo contrário, por tentar demonstrar que esta-
mos a atingir a “normalidade”, o que não se compagina com uma reali-
dade marcada por uma evidente turbulência, com um elevado número de 
fatores de imprevisibilidade de ordem interna e externa. A consequência 
mais gravosa desta abordagem é que ela conduz a uma certa subalterniza-
ção, quando não omissão, de um conjunto de problemas de fundo, ou seja, 
com dimensão estrutural, com que o país continua confrontado, o que se 
repercute negativamente, quer na proposta de medidas que possibilitem 
ultrapassar os constrangimentos à retoma do investimento (nas áreas da 
inovação e do reforço da capacidade produtiva), quer na sua priorização. 
E o mesmo se diga para várias propostas em outras áreas em que a suposta 
fundamentação em documentos e estudos é, mais do que uma vez, assaz 
discutível. Refira-se, ainda, a ausência de qualquer política explícita no que 
se refere à abordagem, nomeadamente no contexto europeu, da sustenta-
bilidade da dívida pública, que constitui um problema não resolvido, com 
que o país está confrontado e que, além de criar incerteza quanto às suas 
consequências futuras, condiciona de forma marcante os níveis de cresci-
mento da nossa economia.

Mesmo que seja possível estabelecer um certo consenso quanto a alguns 
dos grandes objetivos expressos nos pilares do PNR, o mesmo não se pode 



56

PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

dizer sobre a estratégia para os alcançar. Tal pressupõe a criação de acor-
dos alargados na sociedade portuguesa sobre essa estratégia, e tal só é 
possível, com uma ampla reflexão e adesão por parte dos agentes políti-
cos, sociais e económicos.

Nesta tentativa, ainda que limitada, de definir uma estratégia, cujo 
esforço é, ainda assim, valorizado pelo CES, existem alguns aspetos credo-
res de tratamento mais aprofundado (precariedade, igualdade de género, 
demografia, regiões autónomas, habitação, combate à pobreza, papel da 
cultura, política de distribuição de rendimentos, sector empresarial do 
Estado):

 a) Não há uma referência a medidas concretas para fazer face à evo-
lução da precariedade, que é hoje um dos mais graves problemas 
laborais e sociais com que nos defrontamos e que afeta não apenas 
os jovens (embora estes sejam gravemente atingidos), mas todos os 
trabalhadores, as famílias e a sociedade em geral. 

 b) O PNR não dá a relevância adequada às questões de igualdade entre 
mulheres e homens, o que reflete, eventualmente, a menor visibi-
lidade das obrigações jurídicas e dos compromissos políticos da 
União Europeia no que se refere à igualdade de género. Dada a 
natureza estrutural e transversal desta matéria, é importante que 
a mesma se plasme nos vários pilares do PNR. Não obstante estas 
limitações, o CES realça, que esta matéria se encontra já em discus-
são na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), onde 
foram apresentadas 13 medidas no âmbito da igualdade de género.

 c) O PNR não tem uma referência explícita às políticas de demografia. 
A sustentabilidade das finanças e da dívida pública, bem como o 
financiamento do Estado Social, e o crescimento em geral, requerem 
que se conceda relevância e prioridade a uma dimensão estratégica, 
focada nas questões demográficas, que têm igualmente uma liga-
ção direta com a igualdade entre homens e mulheres, a emprega-
bilidade, a qualidade o emprego e o nível de salários auferido pelos 
portugueses.

 d) A política de habitação é residual neste documento e não aborda os 
problemas aparentemente criados pelas últimas reformas do mer-
cado de habitação, em particular, a alteração ao regime de arrenda-
mento, o qual, em conjunto com o elevado número de imóveis vagos 
e degradados, poderá ter contribuído para uma ascensão acelerada 
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dos preços e a redução das ofertas habitacionais a custos acessíveis 
nos principais centros urbanos. 

 e) O combate à pobreza apresenta medidas importantes, mas não se 
vislumbra uma estratégia nacional para a sua erradicação. 

 f) Não há referência ao reforço do papel da cultura e da criatividade nas 
estratégias de desenvolvimento económico e social, por si próprias 
e na sua articulação com outras atividades produtivas (indústrias 
de moda e design; turismo, por exemplo) e na afirmação interna-
cional do país.

 g) O documento não explicita o papel das Regiões Autónomas, e da 
sua especificidade, no contexto da conceção e execução das várias 
reformas.

 h) Um documento estratégico não pode passar ao largo da política 
de distribuição de rendimentos, tanto mais que Portugal é um dos 
países com maior queda da parte salarial no rendimento nacional.

 i) O PNR é omisso em relação ao papel do Sector Empresarial do 
Estado como instrumento estratégico de desenvolvimento, tendo 
restringido a análise aos aspetos institucionais e financeiros.

O CES saúda, no entanto, a aprovação de uma estratégia para o turismo 
português com um horizonte alargado (2027), após discussão pública, que 
envolveu atores públicos e privados (Estratégia Turismo 2027).

A estrutura deste parecer terá como referência a monitorização das 
principais reformas elencadas nos seis pilares do PNR 2016 e as respos-
tas às recomendações do Relatório Portugal 2017 da Comissão Europeia.

Um documento com a importância do PNR deve ser analisado em arti-
culação com o Programa de Estabilidade 2017-2021 (PE 17-21), de forma a 
avaliar a tradução, nas variáveis macroeconómicas e orçamentais, das várias 
reformas estruturantes preconizadas naquele Programa (PNR).

O CES alerta para os riscos de sustentabilidade dos cenários macroe-
conómicos e de execução orçamental, nomeadamente, quanto ao contri-
buto da procura externa líquida e do consumo privado para o crescimento 
económico, bem como no que respeita à evolução em baixa das despesas 
com juros da dívida pública que, mesmo assim, ficarão até 2021 acima do 
crescimento do PIB nominal (sendo esta inversão uma condição necessá-
ria para atenuar a pressão exercida sobre o saldo primário do Orçamento 
de Estado e para diminuir o rácio da dívida pública). 
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No que se refere, em particular, a uma estratégia de crescimento base-
ada na combinação de contributos positivos das procuras interna e externa 
líquida, o CES considera que a mesma só é viável, com uma nova política 
que compatibilize a redistribuição de rendimentos, promovendo o cres-
cimento de salários e pensões e ganhos permanentes e consistentes de 
quota nos mercados internacionais. Este último aspeto requer mudanças 
mais substantivas no perfil das nossas exportações, nomeadamente, por 
via de um aumento do valor acrescentado nelas incorporado e da compe-
titividade das empresas e da produtividade em geral.

O CES realça, igualmente, que nestes documentos (PNR e PE) nada 
é referido sobre uma política de substituição de importações, e promo-
ção de produtos portugueses, o que constitui uma lacuna de significativa 
importância para a avaliação do realismo do contributo da procura interna 
e da procura externa líquida para o crescimento económico, para o saldo 
da balança de bens e serviços e a consequente estabilidade das finanças 
públicas.

O CES alerta ainda para as projeções do produto potencial e do saldo 
estrutural do OE no Programa de Estabilidade (PE), com o texto do 
Governo a acomodar os seus números à meta imposta de 0.25% de saldo 
estrutural positivo, meta essa cujo carácter controverso e discriminatório 
é questionado por este Conselho, dado ter óbvias repercussões no cresci-
mento da economia e, nomeadamente, no investimento público. 

Em 2016 foi a diminuição da despesa primária que permitiu a obten-
ção de um saldo primário estrutural positivo, o que apenas foi possível 
devido à redução significativa das despesas de capital (-0,9 pp do PIB ten-
dencial), ou seja, ao facto do investimento público ter caído cerca de 30% 
em termos nominais).

No que se refere à política orçamental, para além do relativo confor-
mismo do PNR em relação às implicações das atuais regras no âmbito do 
Tratado Orçamental, o CES questiona-se sobre as implicações de uma 
grande aceleração na criação de excedentes orçamentais. Esta política 
orçamental poderá pôr em causa o crescimento do investimento público, 
fundamental para a modernização da economia e para a restauração das 
suas capacidades de produção, sem deixar de referir o efeito sistémico na 
economia, com eventuais efeitos contraditórios no crescimento económico.  

Por fim, o documento do Governo carece de uma adequada avaliação 
sobre a generalidade das medidas em execução. O CES reconhece que, 
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em relação a uma parte das mesmas, o tempo de concretização ainda não 
o permite, mas considera que, após dois anos de execução do “Portugal 
2020”, seria de esperar um tratamento menos sumário do mesmo, no ponto 
referente ao contributo dos Fundos Europeus para o PNR, em que, no 
mínimo, se esperaria que fossem apresentados números referentes à sua  
execução. 

3. Análise por pilares
3.1. Qualificação dos portugueses (e valorização do trabalho)
O CES considera importante a valorização que é dada a este pilar por parte 
do PNR. Chama, no entanto, a atenção para o facto de as medidas ativas 
anunciadas para promover o emprego terem todas um carácter de incen-
tivo direto ao emprego e não partirem de uma análise sobre a evolução 
da economia, identificando sectores/atividades em que a evolução aponta 
para uma redução ou aumento de emprego líquido.

O CES sublinha a necessidade de não promover a instabilidade na orga-
nização do sistema educativo, com a introdução de alterações na organi-
zação curricular sem o necessário percurso temporal que permita uma 
avaliação com maturidade. Com essa ponderação, faz sentido que se con-
tinue a prosseguir um esforço de atualização, em conformidade com as 
perspetivas e práticas de referência europeias, ou sugeridas por organi-
zações como a OCDE. Nestes termos, o CES defende uma maior flexibi-
lização curricular desde o ensino básico, recomendando ainda uma maior 
atenção ao segmento do ensino profissionalizante, quer ao nível do ensino 
secundário, quer ao nível do ensino superior. Em todo o caso, assinale-se a 
necessidade de dar uma relevância adequada à educação para a cidadania, 
à literacia familiar e à situação dos jovens que não estudam nem trabalham. 
Os resultados de um estudo realizado pela Direção-Geral de Estatísticas de 
Educação e Ciência, recentemente divulgados, pelo Ministério da Educa-
ção, evidenciando a incapacidade do sistema de ensino superar o impacto 
dos determinantes socioeconómicos, e contribuir para a efetiva igualdade 
de oportunidades, justificam uma cuidada avaliação do que falhou e um 
esforço para encontrar alternativas mais eficazes.

Refira-se ainda que a adequada dotação de pessoal (docente e não 
docente) e a sua estabilidade profissional, bem como o investimento de 
manutenção e modernização, são condições essenciais para o desenvolvi-
mento deste sector.
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No que se refere mais especificamente ao ensino superior, as medidas 
anunciadas no PNR têm um carácter demasiado vago e generalista no que 
respeita à articulação entre as Universidades e os Institutos Politécnicos e 
o tecido produtivo, não havendo também uma análise do modelo de finan-
ciamento mais adequado que possa garantir o cumprimento da missão 
destas Instituições, com respeito pela sua autonomia. 

No que respeita à qualificação de adultos, chama-se a atenção para a 
escassez de recursos disponibilizados pelo Portugal 2020, não sendo claro, 
nomeadamente, o modelo de financiamento para o Programa Qualifica.

Ainda no que se refere à qualificação de adultos o documento não 
aborda com profundidade o problema, sem perceber que uma parte sig-
nificativa da existência de uma baixa produtividade resulta também de 
debilidades óbvias na qualidade da gestão e na liderança, como tem vindo 
a ser demonstrado em vários estudos internacionais (Bloom, Van Reenen e 
Brynjolfsson, 2015). Como tal, propõe-se que o PNR inclua, para além da 
valorização e capacitação dos indivíduos, em geral, uma referência explí-
cita à necessidade da melhoria da capacitação no que se refere à gestão e 
liderança e se preveja uma dotação orçamental específica e/ou incentivos 
para a realização de ações com aquele desiderato. 

O CES alerta ainda para o facto de a qualificação da população ativa 
aparecer diluída na “qualificação de adultos”. A formação dos ativos encon-
tra-se claramente secundarizada no Portugal 2020, sendo, em especial, 
muito insuficiente o pacote financeiro atribuído. Em particular, o pacote 
afeto à “formação modular” é claramente escasso e não é suficientemente 
valorizada a formação realizada em contexto de trabalho (a chamada “for-
mação-ação” que envolve, quer empresários, quer trabalhadores), que per-
mite enfrentar diretamente um dos constrangimentos mais relevantes da 
nossa vida empresarial, está associado ao défice organizacional e de ges-
tão de uma grande parte das nossas micro, pequenas e médias empresas. 
Por outro lado, não existem referências relevantes à necessidade de forma-
ção que responda ao desajustamento entre o perfil das qualificações exis-
tentes e as novas necessidades de uma economia em mudança profunda, 
decorrente da 4ª Revolução Industrial em curso, numa lógica não apenas 
de adaptação, mas também de aproveitamento das eventuais oportuni-
dades abertas, tal como recomendam diversas instâncias internacionais.

O PNR 2017 sublinha a prioridade da dupla certificação, apostando no 
aumento das qualificações escolares. Estando de acordo com este desígnio, 
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o CES entende que não se deve secundarizar as qualificações profissionais. 
De facto, sendo esta dimensão estratégica para a empregabilidade das pes-
soas e também para a produtividade e competitividade das empresas, não 
devem ser descuradas as formações de menor dimensão e dirigidas aos 
ativos (empregados ou desempregados). Por outro lado, a par do problema 
estrutural da baixa qualificação da mão-de-obra, recorrentemente as qua-
lificações lecionadas não estão articuladas com as reais necessidades das 
empresas – neste sentido, será importante uma intervenção mais profunda 
dos Parceiros Sociais, não só na definição dos curricula e programas dos 
cursos de formação profissional, como na própria promoção da formação.

O direito à formação profissional dos trabalhadores deve ser efetivo, 
com o cumprimento das 35 horas/ano atualmente em vigor, sem ignorar 
a necessidade de encontrar formas de concretização desse objetivo que 
tenham em linha de conta as especificidades das PME e sem descurar o 
propósito de um alargamento progressivo das horas de formação.

No que toca às medidas relativas ao reconhecimento de competências, 
as mesmas devem observar processos efetivos de integração através de pla-
nos de formação adequados que permitam que essas qualificações sejam 
postas em prática e reelaboradas.

O CES recomenda que a valorização dos portugueses seja, também, 
entendida como um contributo decisivo e adequado para a valorização 
da qualidade do trabalho e do emprego, devendo haver a maior corres-
pondência possível entre qualificação (saber e competências), emprego e 
remuneração.

Nesta ótica, a precariedade crescente, mormente a que carece de enqua-
dramento legal, reconhecida no próprio PNR, cria sérias preocupações ao 
CES, pois tal parece significar, até ao momento, um claro retrocesso e uma 
eventual falha nomeadamente nas políticas ativas de emprego. 

O CES verifica, ainda, como positivas a avaliação e as medidas de corre-
ção previstas pelo PNR sobre a reorientação das políticas ativas do mercado 
de trabalho dirigidas à generalidade dos desempregados, sem prejuízo de 
uma maior focalização nos jovens e nos desempregados de longa duração.

O CES saúda, ainda, a concretização da Iniciativa Nacional Competên-
cias Digitais que, embora referenciada em termos demasiado vagos, incide 
sobre uma área decisiva na competitividade da nossa economia.
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3.2. Promoção da inovação na economia
A valorização económica da investigação é, consabidamente, uma das debi-
lidades da economia portuguesa que lhe retira competitividade inter-
nacional pelo que o CES saúda todas as medidas que contribuam para a 
promoção da inovação, nomeadamente as que reforcem a capacidade das 
PME (Indústria 4.0, Start-Up Portugal, Centros de Interface Tecnológico, 
entre outros). 

O CES reconhece que o enquadramento geral é, neste ponto, ade-
quado e que as prioridades enunciadas são apropriadas. Quando se desce 
ao detalhe há, porém, vários aspetos que mereceriam uma elaboração mais 
cuidada. O PNR reconhece, embora sem o aprofundamento que a discre-
pância mereceria, que o problema do défice de inovação não se encontra do 
lado dos recursos mas da capacidade de valorizar economicamente com-
petências e investigação: no European Innovation Scorecard de 2016, Portu-
gal pontua ligeiramente acima da média (103) nos recursos humanos (com 
picos de 173 e 171 no que toca às publicações científicas em coautoria e 
novos doutorados, respetivamente), mas muito abaixo (58) no que toca aos 
efeitos económicos (com um mínimo de 7 quanto às receitas, obtidas no 
estrangeiro, de licenças e patentes). Assinale-se, contudo, que a perspetiva 
muito desfavorável que, numa primeira leitura, decorre destes números 
merece ser matizada e colocada em contexto. O desempenho aparente-
mente menos satisfatório nos indicadores relativos aos efeitos económicos 
da inovação é, em larga medida, o reflexo de uma estrutura produtiva ainda 
assente em sectores de atividade pouco intensivos em conhecimento e tec-
nologia. Quando esta é tida em linha de conta, constata-se que o desempe-
nho inovador português é superior, em vários indicadores, ao que poderia 
ser esperado, incluindo em alguns indicadores de resultados económicos. 

A desejável transformação do perfil de especialização da economia por-
tuguesa, no sentido de atividades de maior valor acrescentado, exige um 
esforço continuado em todos estes domínios. O CES enfatiza, em parti-
cular, a necessidade de se continuar a apostar em medidas que promo-
vam o investimento em investigação e inovação por parte das empresas, 
bem como o reforço da colaboração entre as empresas e outros centros de 
saber científico e tecnológico. Importa também ter presente a necessidade 
de fomentar e apoiar atividades e competências de inovação não formal, 
nomeadamente no contexto de empresas de menor dimensão e em ativida-
des cujas fontes principais de inovação não residem em atividades de I&D 
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convencionais. Neste contexto, o CES sublinha a prioridade dada à Moder-
nização e Valorização do Ensino Politécnico e, em particular, o apoio aos 
projetos de I&D baseados na prática que justifica um acompanhamento 
próximo no sentido de, se necessário, reforçar a dotação prevista. Se bem-
-sucedida, esta linha pode ter um papel importante no próprio reforço da 
coesão territorial. Também o programa Interface merece a concordância 
do CES. Pelo contrário, o Programa de Estímulo ao Emprego Científico 
corre o risco de ser tão-só um programa de regularização de emprego cien-
tífico precário.  Insistir na quantidade, sem enfatizar a indispensável alte-
ração (e os incentivos próprios para que a mesma aconteça) no processo 
de transformação de “inputs” em “outputs”, pode ser uma oportunidade 
perdida para dar um impulso no sentido de reforçar a ligação investiga-
ção-alteração do perfil de especialização da economia.

O CES saúda a aposta quer nos projetos mobilizadores quer nas ações de 
demonstração cujo contributo para a difusão da inovação foi, pela cumplici-
dade interempresarial envolvida, muito importante na difusão da inovação. 
Também por isso, o CES considera que o PNR não valoriza suficientemente 
o papel da inovação incremental, muita da qual envolve aspetos procedi-
mentais e de organização que são essenciais para que as empresas tirem o 
devido partido e sejam atores da Quarta Revolução Industrial. O CES nota, 
ainda, a ausência de referência ao papel da formação em gestão na melho-
ria das capacidades de gestão, no preciso momento em que várias institui-
ções portuguesas fazem grandes apostas no reforço da qualidade da oferta 
que tem vindo, progressivamente, a ser reconhecida internacionalmente.

O fomento de Clubes de Fornecedores, em especial se associado à inte-
gração em cadeias de valor internacionais, é medida que se augura pro-
missora tal como a pletora de propostas apontando à promoção de novas 
empresas e novos empreendedores, desde que tal não signifique a secun-
darização dos apoios à inovação e renovação das empresas estabelecidas. 

O CES sublinha a assunção, no PNR, de que a procura do Estado pode 
ser um veículo de fomento da inovação, nomeadamente no domínio das 
pré-condições para a melhoria na prestação de serviços, que não apenas 
nas administrações públicas.

No que se refere aos territórios nacionais mais periféricos deve ser 
garantida a disponibilidade das infraestruturas de transferência e trans-
missão de dados (vulgo banda larga), em situação de igualdade com os 
restantes territórios nacionais. Num âmbito mais específico ainda, deve 
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também ser garantido o apoio aos sobrecustos estruturais das economias 
das Regiões Insulares.

A questão do “estímulo às exportações” é essencial, mas não pode con-
centrar-se excessivamente em ações de carácter promocional. Estas, ao 
aumentar a visibilidade dos nossos produtos, são centrais mas não sufi-
cientes. Os apoios têm de estar também a montante (na estruturação da 
oferta) e a jusante (na integração de redes e cadeias de valor internacionais).

O CES não pode, por fim, deixar de notar a escassa referência à avalia-
ção do impacto efetivo dos vários programas mencionados sejam os que 
atuam mais a montante (numa fase pré-competitiva) sejam os de apoio e 
incentivo à inovação no nosso tecido produtivo. Sem esses elementos não 
é possível dizer se há, ou não, demasiado voluntarismo ou se o desenho é 
o mais adequado ou, ainda, se os incentivos são apropriados ou carecem 
de reforço ou reorientação.

3.3. Valorização do território
A questão da política de cidade não é abordada de forma suficientemente 
integrada, valorizando-se em demasia a vertente material de reabilitação 
do edificado e não se dando o devido relevo aos novos desafios colocados 
à gestão urbana, interligando os conceitos de “cidades inteligentes” com 
o de “cidades sustentáveis”.

Igualmente, não é dado o devido relevo ao papel que hoje os serviços 
(públicos ou privados) têm na competitividade das cidades e na sua capa-
cidade de atração de cidadãos não residentes, seja em termos de qualidade 
de vida, seja em termos de acessibilidade.

O CES considera que as políticas do PNR 2017 para as áreas protegi-
das e Rede Natura 2000 serão fortemente condicionadas pelo desinvesti-
mento ocorrido nestas áreas nos últimos anos. Considera ainda ser pouco 
claro, do ponto de vista institucional e financeiro, o processo de partici-
pação dos órgãos intermunicipais ou das autarquias locais, e de outras 
entidades, nos modelos de gestão participativo e colaborativo com a auto-
ridade nacional para a conservação da natureza, que estão a avançar, ocor-
rendo entre eles uma clara contradição. O CES alerta para a necessidade 
de que nestes modelos sejam garantidas a isenção, durabilidade, com-
petência e independência exigidas pelos altos valores de conservação do  
património cultural, em muitos casos protegidos por leis nacionais e inter-
nacionais.
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Por outro lado, promover a conservação da natureza faz-se também 
valorizando as atividades económicas presentes no terreno. Neste sentido 
falta uma referência clara à necessidade de aprofundamento do envolvi-
mento destes atores, nomeadamente através das suas entidades associati-
vas representativas (associações de agricultores e de produtores florestais).

A nível dos transportes, a abordagem feita carece de um enquadra-
mento estratégico óbvio não podendo apenas remeter para a Estratégia 
de Aumento da Competitividade Portuária 2016 – 2026 ou para o Plano 
Ferrovia 2020 documentos, sem dúvida, relevantes e que deveriam estar 
mais refletidos no texto. Seria importante que num documento como o 
PNR fosse posto em destaque o que se pretende com os investimentos alo-
cados aos vários modos de transportes e em que medida têm subjacente 
duas apostas centrais: fazer de Portugal uma plataforma para operadores 
logísticos globais e, simultaneamente, aumentar a participação nacional 
nas cadeias de valor de bens e serviços, seja na componente logística, seja 
no transporte. Neste quadro, os investimentos a realizar devem contribuir 
para o reforço da intermodalidade, com destaque para as infraestruturas 
aeroportuárias e para a existência de uma cadeia logística integrada, e 
para a inserção do país no chamado corredor “atlântico” ao nível da rede 
transeuropeia de transportes.

O CES considera fundamental, em termos de assegurar o princípio da 
igualdade de oportunidades entre todas as parcelas do território nacional, 
que seja definida uma política de transportes de pessoas e bens de, e para, 
as Regiões Autónomas consentânea com aquele princípio e convergente 
ainda com o princípio da continuidade territorial.

No que se refere ao Mar, o CES expressa a necessidade de salvaguardar 
o papel das Regiões Autónomas na implementação e desenvolvimento das 
políticas inerentes ao sector, atenta a sua situação geográfica e o seu papel 
na extensibilidade da plataforma continental portuguesa.

O CES alerta, por outro lado, para o facto de o problema da falta de 
investimento nos transportes públicos já estar a ter repercussões na sua 
oferta tanto em quantidade como em qualidade, tendo como consequên-
cia, entre outras, uma incidência negativa ao nível da segurança dos ele-
mentos da população mais vulneráveis, bem como na articulação entre 
trabalho e família.

O CES considera que o Programa Nacional para a Coesão Territorial 
(PNCT) não tem uma visão global dos problemas, dos territórios e do país 
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e pouco mais é que um conjunto de medidas dispersas já em execução ou 
previstas noutros programas.

O CES chama, também, a atenção para o facto de o PNR ter, em geral, 
uma visão demasiado urbana do território, centrando as propostas nas 
cidades, esquecendo os aglomerados rurais e a necessidade de interven-
ções integradas para fixar pessoas e empresas. 

O CES sublinha a importância da medida da área coberta por infraes-
truturas de regadio público, lembrando, não obstante, que o regadio não 
é apenas público nem se resume ao Alqueva, e que urge a conceção de 
um Plano de Desenvolvimento do Regadio Nacional, com um horizonte 
de implementação de longo prazo.

O CES considera que o sequeiro e o regadio representam duas dimen-
sões igualmente importantes do sector agrícola, pelo que considera que, 
ao não haver referência no PNR ao sequeiro, há uma importante lacuna, 
para além das que se referem às diversas formas de produção e de comer-
cialização dos produtos, que dão resposta a preocupações ambientais e 
energéticas.

Quanto à promoção dos valores naturais e da biodiversidade, deveria ser 
feita uma referência explícita à necessidade de uma política da paisagem, 
enquanto expressão última da interação do ser humano com o território 
e os seus diferentes componentes, o que significa um valor patrimonial 
muito assinalável.

De facto, se por um lado a paisagem é, também, a consequência da 
intervenção humana, por outro, a própria promoção da natureza e da bio-
diversidade só se consegue nesta coexistência, proporcionando às popula-
ções condições para desenvolver atividades económicas, que lhe permitam 
fixar-se ou continuar a viver nesses territórios.

Há que garantir, igualmente, a cobertura de todo o território por uma 
rede de comunicações, incluindo a banda larga e a distribuição postal. 
De destacar, ainda, a necessidade de melhoria da rede viária rural e da 
existência de um sistema de transporte público, em articulação com as 
Autarquias Locais, para assegurar o direito aos movimentos pendulares 
das populações.

O CES destaca ainda a ausência no PNR de qualquer referência à estru-
tura aeroportuária a ser criada no Montijo e as respetivas acessibilidades, 
apesar do carácter estratégico como tem sido apresentada, bem como em 
investimentos nas estruturas aeroportuárias das Regiões Autónomas.
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No domínio do tratamento dos resíduos sólidos urbanos - recolha sele-
tiva, recolha porta a porta, tratamentos mecânicos e biológicos, e valori-
zação energética, o CES recomenda uma mais rigorosa avaliação custo/
benefício.

Este é um tema da maior importância na vertente comportamental e 
com significativo impacto económico nas famílias e na sociedade em geral, 
pelo que se impõe uma forte regulação, indutora de eficiência, controlo, 
transparência e contenção de custos.

No que se refere à “garantia de potência”, o CES considera que este 
mecanismo, previsto na regulamentação da UE, permitindo suprir a inter-
mitência de algumas renováveis, configura a prestação de um serviço para 
o qual será necessário estabelecer um custo máximo, sob pena de poder 
ser interpretado como uma renda excessiva. O previsto sistema de leilões 
será, em princípio, uma solução adequada. 

Ainda na área da energia, na opinião do CES, o investimento em amplia-
ções das redes de transporte para acomodar mais renováveis e para aumento 
das interligações Portugal/Espanha, em redes de eletricidade e de gás 
natural, só deve ser encarado ou na ótica do mercado europeu, o que pres-
supõe o aumento das interligações Espanha/França, ou com a garantia de 
exportação de energia excedentária, devidamente remunerada. A não ser 
assim serão os consumidores a pagar os custos e o país pouco beneficiará.

Chama-se, também, a atenção para a questão específica do acesso de 
todos os agentes à importação e utilização das infraestruturas de receção 
de combustíveis, designadamente GPL, onde se deve acautelar os direitos 
das instalações privadas.

3.4. Modernização do Estado
O CES considera que a modernização do Estado deve assegurar, primeiro 
que tudo, a melhoria da qualidade do serviço público e a universalidade 
da sua prestação, o que, tendo em conta as projeções orçamentais, e na 
ausência de qualquer referência a processos de reorganização da oferta, 
suscita fortes dúvidas.

O CES considera como muito positiva a continuação do Programa Sim-
plex + no sentido de simplificar a vida dos cidadãos e das empresas e de 
diminuir os custos de contexto.

O CES regista o processo de descentralização (transferência de com-
petências e de recursos), com a salvaguarda da igualdade do acesso e da 
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universalidade dos serviços e bens prestados às populações, como via para 
aproximar a identificação dos problemas dos cidadãos e das empresas duma 
solução mais adequada. O CES remete para o parecer aprovado no seu Ple-
nário do passado dia 08/06/2017 uma posição mais específica sobre esta 
matéria, que tem obviamente implicações na modernização do Estado. 

O CES alerta, no entanto, e desde já, para a necessidade de haver tam-
bém um Simplex a nível da Administração Local, de forma a que não se 
transfira para aquele nível do Estado os desequilíbrios de deveres entre 
administração e administrados, nomeadamente no que se refere ao cum-
primento de prazos e à sobreposição desnecessária de procedimentos 
administrativos.

Nesta matéria da simplificação administrativa, o CES alerta para o 
verdadeiro constrangimento ao investimento que constituem os proce-
dimentos burocráticos para o licenciamento das atividades económicas, 
nomeadamente no que se refere à quantidade de interlocutores com que 
se tem de tratar ao longo do processo e, em muitas situações, à morosidade 
do mesmo. Anunciado por sucessivos governos, é tempo de esta questão 
ser objeto de uma análise e solução específica.

O CES considera ainda relevante chamar a atenção para que sejam 
modernizados os serviços prestados nas fronteiras nacionais, por forma a 
ultrapassar os constrangimentos à economia nacional, nomeadamente ao 
sector do turismo.

O CES realça as medidas propostas para a modernização tecnológica 
da administração da Justiça, com vista a agilizar os processos judiciais. O 
CES releva, contudo, que se mantêm tempos de decisão judicial dema-
siado morosos, criando grandes problemas e elevados custos às pessoas e 
às empresas. Neste sentido, o CES chama a atenção para o baixo ritmo de 
execução do Plano “Justiça + Próxima” e recomenda o reforço do desen-
volvimento dos Tribunais de Comércio e dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais.

O CES considera ainda, fundamental um estudo sobre a adequação da 
oferta às necessidades dos utilizadores, nomeadamente os que têm insufi-
ciência de meios, não só em termos de densidade populacional, mas tam-
bém no âmbito das competências específicas dos Tribunais. O CES realça, 
no entanto, a necessidade de ter em atenção as condições de trabalho dos 
funcionários judiciais e dos investimentos indispensáveis ao bom funcio-
namento daquelas Instituições.
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O CES entende, também, que a simplificação legislativa deve ser enten-
dida mais no sentido qualitativo do que no quantitativo.

No que se refere à “fiscalidade”, o CES reconhece que o PNR consigna 
um conjunto de medidas, no sentido de uma relação mais equilibrada e 
cooperativa entre a administração fiscal e os contribuintes. Ainda assim, 
são manifestamente insuficientes para inverter a tradicional relação muito 
marcada, para a generalidade dos contribuintes, pelo antagonismo, des-
confiança e o litígio. 

Esta situação origina custos elevados para as empresas e para os cida-
dãos, dado que o recurso judicial se torna moroso e as decisões são nor-
malmente no sentido de uma jurisprudência não reconhecida por aquela 
administração fiscal, pelo que se considera urgente a clarificação da legis-
lação, assegurando o seu adequado cumprimento pela administração fiscal.

No âmbito da política fiscal, o CES volta a recomendar a necessidade 
de promover a redução gradual da tributação sobre os rendimentos do 
trabalho, a qual registou dos mais elevados crescimentos na Zona Euro, 
nos últimos anos.

O CES recomenda ainda a continuação do esforço do combate à fraude e 
evasão fiscal de forma a garantir as receitas necessárias à missão do Estado. 
Por outro lado, o CES considera que se deve evitar o recurso a procedi-
mentos de perdão fiscal.

Por fim, o CES sublinha a ausência no PNR de qualquer referência à 
necessidade de avaliação da organização e do funcionamento das várias 
entidades e serviços públicos, para responder de forma mais adequada às 
necessidades das populações e das empresas. 

3.5. Redução do endividamento da economia
A competitividade das empresas portuguesas está longe de se esgotar em 
problemas associados ao seu financiamento. Como se foi deixando claro 
ao longo deste parecer, o perfil de especialização produtiva, a qualificação 
dos recursos humanos, da base ao topo, a desigualdade na distribuição da 
riqueza e rendimento, a morosidade, a duração imprevisível e o custo da 
justiça, as prioridades e o desenho dos incentivos à inovação ou à interna-
cionalização, só para falar em algumas, são questões também críticas para o 
crescimento económico. No entanto, a crise e o respetivo processo de ajus-
tamento tiveram na dimensão financeira uma expressão muito particular, 
condicionando sobremaneira a capacidade de recuperação da economia, 
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em geral, e a atividade das empresas, em particular. O programa Capita-
lizar é uma expressão da estratégia do governo para apoiar as empresas 
na multiplicidade dos desafios daí decorrentes, estruturando-se em cinco 
áreas estratégicas: alavancagem de financiamento e investimento; reestru-
turação empresarial; simplificação administrativa e enquadramento sis-
témico e dinamização do mercado de capitais. É no conjunto das suas 64 
medidas que o Programa Capitalizar pode ser considerado uma reforma 
relevante, já que, uma análise medida a medida ou mesmo por área, não 
lhe faz justiça, não dando uma ideia adequada do seu potencial.

O CES considera positiva e salutar a adoção de medidas que visem 
promover a capitalização das empresas, a retoma do investimento e o 
relançamento da economia, tendo em vista a prossecução dos objetivos 
da promoção de estruturas financeiras mais equilibradas, bem como a 
melhoria das condições de acesso ao financiamento por parte das PME, 
cujo crédito obtido junto da banca tem vindo a decrescer de forma contí-
nua desde 2010, conforme dados do Banco de Portugal.

No domínio da “alavancagem de financiamento e investimento” nem 
sempre se consegue distinguir as intenções das medidas efetivas e, nes-
tas, do que já foi realizado ou está em vias de o ser. Do mesmo modo, não 
é claro se o PNR atribui à Instituição Financeira de Desenvolvimento, um 
papel diferenciado ou se é apenas mais uma entidade a somar às que já 
estavam em atividade. 

Quanto aos novos instrumentos financeiros que se possam constituir em 
alternativa ou, mais rigorosamente, complemento ao financiamento ban-
cário, atenta a complexidade das operações que possam estar em causa e a 
concomitante carga operacional ou burocrática, bem como o interesse de 
que tais operações se possam efetivamente revestir, é expectável ser neces-
sário uma prévia preparação do tecido empresarial nacional, em especial 
das PME, para gerar propensão às mesmas.

A promoção de fontes de financiamento complementares ao financia-
mento bancário não deve circunscrever-se, conforme resulta da leitura do 
PNR, à “desintermediação financeira e acesso direto aos investidores”, mas 
deve envolver, igualmente, o fomento da literacia financeira e a adequada 
prestação de informação a clientes, que permitam decisões informadas 
e responsáveis. Importa também assegurar que o quadro legal e regula-
tório não constitua fator de desvantagem competitiva no plano europeu 
sob pena de diminuir e desviar o negócio potencial para fora de Portugal.
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O CES valoriza os processos de simplificação dos procedimentos admi-
nistrativos, da redução dos custos de contexto e do apoio ao investimento 
e capitalização das empresas portuguesas.

Confrontando a secção “reestruturação empresarial” com o subcapítulo 
relativo ao “balanço dos bancos” justificam-se duas notas: 1) o documento 
mantém um tom ambíguo que permite alimentar o equívoco, frequente, 
de que é possível resolver os problemas dos bancos em separado dos das 
empresas e da economia, em geral; 2) enquanto se salienta como positivo 
que o PNR reconheça o tremendo custo para a economia que poderia resul-
tar da destruição do capital produtivo da multiplicidade de empresas eco-
nomicamente viáveis, mas em situação financeira difícil, seria importante 
que se fosse mais claro e preciso nas medidas adotadas, indo para além da 
fórmula “o Governou aprovou um conjunto de diplomas”.

O CES considera muito útil a criação de processos especiais que visem 
identificar e resolver antecipadamente situações de dificuldade económica 
de empresas, antes que estas entrem em situação de insolvência. O CES 
alerta para a possibilidade de que os mesmos sejam utilizados como meros 
expedientes dilatórios, impedindo o acesso expedito às fases de revitali-
zação e de insolvência, os meios processuais mais adequados para resolver 
a situação, com prejuízo do valor económico existente. Torna-se, por isso, 
necessário esclarecer a articulação do Regime Especial de Revitalização 
de Empresas (RERE) com os regimes já existentes - o Sistema de Recu-
peração de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE) e o Plano Especial 
de Revitalização (PER) – nomeadamente, se estes mecanismos são alter-
nativos ou cumulativos entre si, pois só assim será possível prevenir a uti-
lização dos mesmos para fins dilatórios, com a consequente possibilidade 
de uma maior erosão patrimonial de empresas em dificuldades financeiras. 

O CES considera ainda que, qualquer que seja o mecanismo a imple-
mentar no domínio da recuperação de empresas em situação de crise 
económica, deverá acautelar-se que tal não é feito à custa dos direitos de 
participação e consulta dos trabalhadores previstos para esses tipos de 
processos, bem como garantir que a aplicação dos mecanismos de recu-
peração (p.e. o RERE) não inviabilize ou impeça a satisfação integral dos 
créditos laborais em dívida, na sua qualidade de créditos alimentícios.

Entende o CES como pertinente, no âmbito do PNR, a discussão da 
temática do crédito em risco, no quadro do endividamento global da eco-
nomia e dos constrangimentos que tal aporta à dinâmica da retoma econó-
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mica, e dos riscos que a adoção de medidas desenquadradas da realidade 
nacional pode representar. A dimensão transnacional do problema não 
pode suportar uma mera transposição de soluções que, noutros países, 
noutros quadros económicos, financeiros e legais, produziram frutos, mas 
cuja aplicação a Portugal se poderá revelar complexa ou desadequada. O 
CES partilha da preocupação inscrita no PNR de uma “abordagem holís-
tica com atuação em diferentes domínios” potenciando o alargamento da 
fronteira de possibilidades ao dispor dos agentes económicos, permitindo 
uma escolha mais criteriosa e menos lesiva dos vários interesses legítimos 
em discussão.

Em geral, o CES considera que as medidas apresentadas neste pilar jus-
tificariam um enquadramento que faça ressaltar o papel estratégico que 
o crescimento tem, sem o que “endividamento”, “risco de crédito”, “mal-
parado”, “reestruturação empresarial” e toda uma série de termos asso-
ciados à crise vivida voltarão, mais cedo ou mais tarde, ao léxico corrente. 
Nesse quadro, o CES não pode deixar de referir que o endividamento do 
Estado é igualmente relevante, mesmo que indiretamente, na medida em 
que condiciona a liberdade de ação dos estabilizadores automáticos na 
economia, a política fiscal e o investimento público. Adicionalmente, a 
pressão sobre o rating soberano afeta as condições de financiamento da 
economia como um todo. 

O CES sublinha como positiva a preocupação manifestada no PNR no 
sentido de assegurar a consistência estratégia de crescimento económico 
com os objetivos de sustentabilidade das finanças públicas que, pela sua 
natureza crítica, se justificaria fosse mais aprofundada e sublinhada. Sem 
esse pano de fundo, sem uma reflexão sobre as mudanças estruturais neces-
sárias, as intenções enunciadas e as medidas anunciadas não terão a con-
sistência necessária para atenuar o risco de retornar às situações negativas 
do passado com todo o seu cortejo de consequências perversas no que se 
refere ao financiamento das empresas e à instabilidade do sector financeiro.

3.6. Coesão e igualdade social
Como já foi referido no início deste parecer, a questão prioritária deste pilar 
deve ser o combate às desigualdades sociais e a erradicação da pobreza e 
da exclusão social.

No que respeita aos recursos para o financiamento efetivo de medidas 
que viabilizem esta política, o PNR é omisso sobre os progressos na afe-
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tação de pelo menos 20% do Fundo Social Europeu (FSE) para a inclu-
são social e o combate à pobreza, no âmbito da Estratégia Europa 2020.

Apesar de Portugal ser um dos países com maior queda da parte sala-
rial no rendimento nacional, há poucas referências a este assunto no PNR, 
tanto mais que se reconhece neste programa a relação entre baixos salários, 
emigração e demografia e, indiretamente, com o crescimento económico.

No que se refere à contratação coletiva reconhece-se no PNR o “recuo 
significativo da negociação coletiva e do seu dinamismo”, mas não são apresen-
tadas quaisquer medidas para ultrapassar esta situação, embora “os dados 
mais recentes, tanto em instrumentos como em trabalhadores abrangidos, mostrem 
uma ligeira recuperação”, o que é confirmado, com base no “Relatório Anual 
sobre a Evolução da Negociação Coletiva em 2016”, onde se regista um 
aumento superior a 52% nos trabalhadores abrangidos, embora ainda se 
esteja longe da situação anterior.

A referência do PNR aos custos elevados e crescentes do envelheci-
mento, que constituem um risco para a sustentabilidade orçamental, não 
tem consequências ao nível de medidas apresentadas para a atenuação des-
tes riscos. Nomeadamente, nada é dito sobre as políticas de promoção do 
envelhecimento ativo e a sua articulação com a necessidade de rejuvenes-
cimento dos quadros das empresas e da administração pública. Também 
o aumento da idade de reforma não é acompanhado por medidas especí-
ficas sobre a aprendizagem ao longo da vida e à adaptação das condições 
de trabalho à idade dos trabalhadores.

O CES reafirma a sua especial preocupação sobre a continuação da 
ausência de uma política global para habitação, que permita o efetivo 
direito a uma habitação condigna em espaços públicos qualificados, nas 
cidades e nas áreas rurais. Também não se vislumbram medidas que promo-
vam a compatibilidade entre o direito à habitação nestas zonas e o desen-
volvimento do turismo urbano.

No que se refere à igualdade de género, recomenda-se um esforço maior, 
que permita ir além de medidas legislativas, como é o caso dos limiares de 
paridade, combatendo os estereótipos e em que vertentes como o mérito 
e as competências devem estar sempre presentes.

É preciso, igualmente, criar condições para garantir que, tanto as 
mulheres como os homens, possam aceder e progredir na carreira profis-
sional de forma compatível com a função social eminente quer da mater-
nidade quer da paternidade e as inerentes responsabilidades de apoio à 
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vida familiar e, desta forma, assegurar igualdade em termos de rendimento 
e de carreira contributiva, que permitam remunerações e ganhos, refor-
mas e pensões livres de assimetria de género. O CES recomenda a adoção 
de uma política coerente que aborde de modo integrado a igualdade de 
género no trabalho e na vida familiar. 

No que se refere à política de saúde, o CES alerta para o facto do PNR 
não abordar a questão dos recursos necessários para responder aos gra-
ves problemas de saúde da população, antes encara a “sustentabilidade” 
do Serviço Nacional de Saúde por via da redução da despesa, esquecendo 
que a despesa em saúde, ainda que sujeita a medidas de aumento de efici-
ência, não pode descurar a prontidão do serviço e a proximidade dos cida-
dãos, de modo muito particular nas Regiões Insulares. Também a provisão 
de tecnologias e de medicamentos inovadores, necessários ao tratamento 
de doenças com altas taxas de mortalidade, deve estar nas prioridades 
nacionais (em termos orçamentais), para assegurar um efetivo direito  
à saúde.

Ainda no domínio da saúde verifica-se que o PNR ignora por completo 
a saúde laboral, apesar de se manter uma situação de elevada sinistrali-
dade no trabalho. De referir que a própria administração pública não dá 
um bom exemplo nesta matéria.

O CES recomenda que as medidas que tendem a promover a igualdade 
de oportunidade no âmbito das pessoas com deficiência se reforcem, face 
ao incumprimento da legislação que ainda se verifica. Refira-se nomeada-
mente a falta de regulação destas políticas no que se refere aos estudantes 
do ensino superior e do ensino profissional. O CES sugere que as adminis-
trações públicas deveriam estabelecer projetos-piloto de inclusão de pes-
soas com deficiência que poderiam ter um forte efeito de demonstração.

No que respeita à Segurança Social, o CES considera que há progres-
sos, ainda que limitados, feitos em 2016 e 2017, que se devem valorizar com 
destaque para as pensões, o abono de família e as prestações sociais não 
contributivas em geral, bem como o reforço previsto dos apoios às pessoas 
com deficiência. O CES chama a atenção que a abordagem à Segurança 
Social deve focalizar-se não só numa ótica de sustentabilidade e de com-
bate à pobreza e desigualdades, mas também na dimensão de substituição 
de rendimentos de trabalho.

O CES considera ainda que o PNR devia fazer referência ao compro-
misso assumido no Programa do Governo de debater na Concertação 
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Social um ponto, que é hoje incontornável nos debates sobre este tema, 
que é o da diversificação das fontes de financiamento do sistema.

4. Adequação às metas da Estratégia da Europa 2020
O CES regista os passos dados em relação à concretização da estratégia da 
Europa 2020 no quadro das reformas apresentadas no PNR. 

O CES, no entanto, questiona a própria validade de muitas das metas da 
Europa 2020, face à crise e às políticas adotadas na União Europeia. Subli-
nhe-se, em especial, o afastamento, quer em Portugal, quer no conjunto 
da União, das metas sobre as pessoas em risco de pobreza ou de exclusão 
social, que se tem vindo a agravar.

No que respeita aos progressos registados relativamente às metas da 
Estratégia Europa 2020 (parte 4 do documento), regista-se a insistência 
em atingir um rácio de despesas em investigação e desenvolvimento (I&D) 
sobre o PIB de 2,7% em 2020. Este objetivo não só é dificilmente alcançá-
vel, como a insistência em manter esta meta poderá introduzir distorções 
indesejáveis e dispendiosas no nosso país. Como vários estudos demons-
tram, o nível de despesas em I&D sobre o PIB tem uma marcada corre-
lação com a estrutura produtiva de cada país, em particular com o peso 
relativo de sectores de atividade (por exemplo, farmacêutica, aeronáu-
tica e eletrónica) cujo desempenho depende da realização de um grande 
volume de atividades de I&D. Na generalidade dos restantes sectores de 
atividade não se verificam habitualmente – nem se justificam - despesas 
em I&D tão avultadas. contrariamente ao que é habitualmente assumido. 

Portugal tem feito, ao longo das duas últimas décadas, um investi-
mento notável em I&D, nomeadamente no domínio das competências e 
do fomento da investigação científica. O facto de Portugal se encontrar 
abaixo da média da UE neste indicador não significa que o esforço reali-
zado a nível nacional é insatisfatório – apenas reflete o facto de a estrutura 
produtiva do país assentar em atividades, para cujo bom desempenho o 
nível de despesas em I&D, é menos determinante. Ainda que um esforço 
superior ao expectável neste domínio contribua para acelerar o processo de 
transformação estrutural da economia portuguesa, a partir de certo nível 
as despesas em I&D acarretam um custo financeiro sem que a sociedade 
portuguesa e o tecido económico nacional estejam em condições de bene-
ficiar dos retornos desse esforço. Essencialmente, Portugal estará a incor-
rer em despesas cujos principais beneficiários serão empresas de outros 
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países, mesmo quando entre as medidas preconizadas para o aumento 
daquele rácio se destacam os Programas Interface e Portugal-Indústria 
4.0, os quais embora indo na direção certa não parecem ser suficientes 
para alcançar a meta para 2020. 

O CES regista, positivamente, o anúncio de medidas que deem con-
tinuidade, e reforcem, o combate ao abandono escolar precoce que tem 
tido resultados significativos. Dada a sua importância, O CES sublinha a 
necessidade de haver um acompanhamento muito próximo do desempe-
nho alcançado que permita, se necessário, reorientações ou reforços em 
tempo útil. 

A última recomendação aplica-se, aliás, à generalidade das outras polí-
ticas, de modo a pôr cobro a uma das maiores imperfeições na aplicação 
de fundos: estes serem disponibilizados fora de tempo útil e as reprogra-
mações enfermarem do mesmo pecado. 

A fixação de uma meta para a percentagem de diplomados, embora 
desejável em si, não terá o mesmo significado, nem impacto, na moderni-
zação da economia consoante a dominante das formações de base com que 
possa ser alcançado. Do mesmo modo, nas propostas apresentadas no PNR 
prevalece uma lógica voluntarista, muito centrada no emprego público 
nas instituições de ensino superior, que não deixa de ser estruturalmente 
limitada. Tanto num caso como noutro, o CES alerta para a necessidade 
de ir para além de metas meramente quantitativas que poderão configurar 
um sucesso efémero e ilusório consoante a forma como foram alcançadas. 

No que toca à redução da emissão de gases com efeitos de estufa, o CES 
sublinha a importância atribuída às políticas de transportes, fortemente 
responsáveis por emissões poluentes do ar, que importa dotar adequada-
mente para que tenham sucesso. A meta global de 31% de energias reno-
váveis no consumo final bruto de energia até 2020, embora ambiciosa, é 
atingível necessitando, contudo, do contributo otimizado de todas as for-
mas de energia renovável, o que não é patente no texto do PNR.

5. O Contributo dos fundos europeus para o PNR 
O CES considera ajustada a forma como se apresenta no PNR a articula-
ção dos Fundos Europeus com sete objetivos nacionais, traduzidos a par-
tir dos Pilares Estratégicos do PNR.

O CES considera, no entanto, que a informação constante do Programa 
Nacional de Reformas sobre os Fundos Europeus Estruturais e de Inves-
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timento (FEEI) é, manifestamente, insuficiente e não nos permite avaliar 
qual o real impacto destes sobre os diversos pilares do PNR.

Face aos constrangimentos de ordem financeira com que o nosso país 
ainda está confrontado, condicionando a necessária recuperação econó-
mica muito exigente em termos de correções estruturais, os incentivos 
financeiros obtidos por esta via, tornam-se determinantes para que seja 
possível garantir a retoma do investimento (público e privado), melho-
rando os níveis competitivos da nossa economia e assegurando uma dinâ-
mica consolidada de criação líquida de emprego, associando-lhe um mais 
forte investimento na qualificação dos portugueses.

Neste plano, Portugal está hoje confrontado com novos e incontorná-
veis desafios, quer os respeitantes ao perfil da sua estrutura produtiva, quer 
aqueles que envolvem as suas infraestruturas e a valorização ambiental e 
territorial, pelo que a análise que importa fazer sobre os diversos progra-
mas que constituem o Portugal 2020 não se pode circunscrever aos seus 
aspetos quantitativos. Tão ou mais relevante do que saber quanto estamos 
a gastar (valor da execução) ou qual o número de projetos/operações que 
iremos apoiar (número de candidaturas aprovadas), importa avaliar o bene-
fício que resulta dos mesmos, seja do ponto de vista económico, através do 
real ou potencial valor criado, seja do ponto de vista social, pela melhoria 
das condições e qualidade de vida dos cidadãos aqui residentes.

Em suma, trata-se de saber se, em face do enquadramento do regime 
jurídico dos FEEI e dos efeitos contratuais necessariamente daí retirados, 
estamos a assistir a uma efetiva mudança qualitativa nos perfis do investi-
mento realizado, tendo em conta os incentivos contratados, e, simultane-
amente, se está a ocorrer uma maior abrangência dos próprios promotores 
envolvidos, tendo como termo de comparação os anteriores ciclos de uti-
lização dos fundos estruturais europeus.

Pelos números divulgados pelo Portugal 2020, até ao final do 1º trimestre 
de 2017, os incentivos aprovados atingiam os 11,8 mil milhões de euros (dos 
cerca de 25 mil milhões do FEEI), sendo que perto de 45% são da respon-
sabilidade dos programas Competitividade e Internacionalização (POCI) e 
Capital Humano (POCH). Mais concretamente no POCI, os apoios direta-
mente concedidos a empresas rondam os 72% do total aprovado, sendo que 
destes, 36% foram, até à data, atribuídos a grandes empresas (não PME).

Contudo, o CES salienta que a taxa de execução global do Portugal 2020 
está nos 13%, descendo, um pouco mais, no caso específico do POCI, em 
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que a taxa de execução atinge os 9% , números relativos ao final de março 
de 2017, ou seja quando formalmente já estamos a percorrer o quarto ano 
do período a que o Portugal 2020 reporta. 

Esta aparente contradição entre a insuficiência de verbas alocadas 
aos Programas e a sua pobre execução até à data estende-se, também, ao 
PDR2020, onde assistimos a uma elevada vontade de investir, com uma 
quantidade apreciável de Candidaturas apresentadas (cujas intenções, só 
nos primeiros anos, mais do que esgotavam a dotação para a totalidade 
do Programa) mas, em simultâneo, com muito poucos projetos de inves-
timento atualmente em execução. 

Neste sentido, o CES considera que a revisão intercalar do Portugal 
2020, no sentido de realocar e, se possível, aumentar recursos financeiros, 
estará muito dificultada e até condenada, quando os resultados que temos 
para apresentar parecem evidenciar precisamente o contrário.

Lembre-se que o ano de 2017 é fundamental para o cumprimento da 
meta “n + 3”, ou seja, para que as metas de execução exigidas pela Comis-
são Europeia sejam cumpridas, sob pena de o país poder ter que devolver 
verbas por falta de execução.

Contribuindo para este quadro de análise, acresce que, por força da 
acumulação de desequilíbrios financeiros acentuados na economia por-
tuguesa, o regime normativo dos FEEI deveria ser mais flexível no que 
respeita, sobretudo em atividades de forte investimento e longo retorno 
financeiro, aos prazos de concessão do financiamento os quais deveriam 
encontrar – tendo em linha de consideração – a devida conexão com os 
prazos de maturidade dos projetos apresentados pelas empresas. Pergunta-
-se: não era essa uma das áreas de atuação da Instituição Financeira de 
Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento?

Existe, assim, um risco não subestimável – para que o CES já chamou a 
atenção em anterior parecer – de poderem vir a ocorrer, tal como sucedeu 
no QREN e, porventura, de forma agravada, dificuldades de concretiza-
ção de candidaturas aprovadas, sendo que grande parte dos mesmos não 
podem ser imputáveis às empresas executantes, nomeadamente quando 
houve grandes atrasos na aprovação de candidaturas em alguns concur-
sos. Na realidade vem-se assistindo a uma morosidade processual que 
resulta, em grande medida, de um modelo de governação que é, simulta-
neamente, hierarquizado em demasia e muito fragmentado (com tutelas 
repartidas) e, também, a alteração de procedimentos – em muitos casos 
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com reforço dos mesmos – sendo que muitos deles são feitos já na fase de 
execução das ações. A isto acrescem as exigências inscritas em sede de 
aprovação de candidatura, no que respeita a metas e a obtenção de resul-
tados, cuja concretização está longe de se poder considerar realista. O CES 
recomenda que, também aqui, se procure estender a filosofia do Programa  
Simplex +.

O CES considera ainda que este é um tema que a generalidade dos 
governos procura utilizar como forma de auto promover uma imagem de 
dinamismo em matéria de políticas de inovação e de investimento, fazendo-
-o, muitas vezes, com omissão dos problemas existentes, os quais não são 
percecionados pela generalidade da opinião pública. Daí que optem por 
concentrar grande parte da sua comunicação no indicador “volume de 
candidaturas aprovadas”, ou seja em que estamos ainda em fase de mera 
assunção de compromissos, sem o confronto dos mesmos com a realidade; 
daí, também, alguma tendência para que as candidaturas aprovadas resul-
tem menos do mérito dos próprios projetos (sobretudo, se de dimensão 
mais diminuta) ou da avaliação sobre se os apoios concedidos são um fator 
que viabiliza a sua realização e valorizem mais os níveis de garantia sobre 
a capacidade de execução do projeto por parte do promotor, o que, aliás, 
pode estar refletido na relativa constância com que um conjunto de empre-
sas surgem no grupo dos “grandes promotores” ao longo dos vários qua-
dros comunitários.

Complementarmente, o CES considera da maior importância a adoção 
de medidas com vista a maximizar o potencial de captação de investimento 
do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) para Portugal, 
tendo presente, nomeadamente, o facto de o mesmo se direcionar, maio-
ritariamente, a projetos de risco elevado mas com viabilidade económica 
e a investimentos aditivos (sem os denominados efeitos de crowding out). 
Para tal importa, designadamente, (i) assegurar uma melhor coordenação, 
a nível nacional, entre o FEIE e os fundos estruturais; (ii) criar platafor-
mas de investimento que permitam agregar projetos e ganhar dimensão 
(determinante para investimento BEI); e (iii) promover a divulgação do 
portal europeu de projetos de investimento, bem como de informação 
atual e objetiva sobre as possibilidades de financiamento do FEIE e sobre 
o grau de execução do mesmo em Portugal.



80

PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

6. Síntese conclusiva

6.1. O CES realça a importância do PNR como documento de expli-
citação da estratégia de desenvolvimento económico e social do País. 
Contudo, para além do cumprimento das obrigações formais perante a 
União Europeia, o documento apresenta fortes limitações, não definindo 
claramente as opções e as prioridades necessárias à definição da forma de 
enfrentar as grandes mudanças na economia à escala global.

6.2. A natureza do PNR e a sua relevância para o País deveria mere-
cer um calendário de preparação e discussão mais alargado e um outro 
rigor na linguagem e nos números que apresenta.

6.3. O CES sublinha a indefinição do prazo no contexto do qual foi 
solicitado este parecer por parte do Governo, retirando parte da utilidade 
à intervenção deste Conselho e das Instituições nele representadas, de que 
é exemplo o envio para Bruxelas do documento, sem acautelar a incorpo-
ração, ou pelo menos o conhecimento, do parecer do CES.

6.4. O CES considera que existe no PNR um défice de tratamento 
de alguns pontos relevantes da vida económica e social: precariedade, 
igualdade de género, demografia, Regiões Autónomas, habitação, com-
bate à pobreza, papel da cultura, política de distribuição de rendimentos, 
sector empresarial do Estado.

6.5. O CES sublinha a necessidade de uma avaliação mais aprofundada 
dos contributos das procuras interna e externa líquida para o cres-
cimento económico, bem como para a inconsistência do calendário do 
cumprimento dos critérios orçamentais com os objetivos de crescimento 
económico sustentável.

6.6. O CES realça a relevância dada no PNR à “Qualificação dos Por-
tugueses e que deveria ser acompanhada de medidas para a valori-
zação do Trabalho”, mas recomenda uma maior atenção à necessidade 
de estabilizar a organização do sistema educativo e à articulação entre o 
ensino, a investigação e o tecido produtivo.

6.7. O CES valoriza o esforço de promoção da inovação na economia 
portuguesa, explicitado no PNR, e acompanha a necessidade da valoriza-
ção económica das competências e da investigação. Neste sentido, subli-
nha a importância de medidas que deem consistência à transformação do 
perfil de especialização da economia portuguesa, no sentido de atividades 
de maior valor acrescentado.
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6.8. O CES entende que a estratégia para a “Valorização do Territó-
rio” deveria dar mais atenção à política de cidades, às áreas protegidas, 
à mobilidade e comunicações, ao desenvolvimento agrícola e à gestão e 
transformação de resíduos. O CES destaca também que a especificidade 
das Regiões Autónomas não está devidamente explicitada e enquadrada 
no PNR.

6.9.  O CES considera que a “Modernização do Estado” pode ter um 
contributo positivo para a diminuição dos custos de contexto e para a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos e realça os contributos do 
Programa Simplex+. Alerta, contudo, para a necessidade de salvaguardar 
a igualdade de acesso e a universalidade dos serviços prestados às pessoas 
e às empresas ao longo de todo o território nacional.

6.10. O CES realça a necessidade de assegurar às empresas condições 
para favorecer a sua competitividade, mas reconhece que esta não se esgota 
nos problemas de financiamento. Outros fatores como a qualidade da 
gestão, o perfil de especialização, a forma de distribuição de riqueza, a 
morosidade da justiça e a imprevisibilidade em muitas decisões adminis-
trativas são, como referido em outros pontos do parecer, relevantes para 
aquela competitividade. O Programa Capitalizar, com as suas várias medi-
das, é, nesse contexto, um contributo relevante e integrado para o desen-
volvimento das empresas e a promoção do investimento.

6.11. O CES considera que a questão prioritária do pilar “Coesão e 
Igualdade Social” deve ser o combate às desigualdades sociais e a erra-
dicação da pobreza e da exclusão social. Neste sentido, assume especial 
relevância, nem sempre equacionada no PNR, a distribuição do rendi-
mento e do património, a valorização do trabalho, o apoio às famílias, a 
igualdade de oportunidades, nomeadamente entre mulheres e homens e 
em termos de incapacidades.

6.12. O CES regista o progresso na concretização da estratégia da 
Europa 2020, mas alerta para a necessidade de ponderar, tendo em conta 
a especificidade nacional, o cumprimento de certas metas, como a das des-
pesas de investigação e desenvolvimento. No que se refere ao ensino o CES 
acompanha a importância das várias metas, mas recomenda uma grande 
atenção à gestão cronológica das várias medidas.

6.13. No que se refere ao “Contributo dos Fundos Europeus”, o CES 
considera tratar-se de um ponto em que se justificaria uma análise mais 
aprofundada no PNR, tanto no que se refere à gestão como à execução 
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daqueles fundos o que pode comprometer, uma vez mais, os níveis de 
execução do Portugal 2020, com a eventual perda de verbas comunitá-
rias, bem como a sua função de promoção da mudança estrutural inscrita 
na sua própria designação. O CES recomenda, ainda, uma clarificação das 
políticas de coordenação entre fundos estruturais e fundos estratégicos 
e de investimento.

7. ANEXO (Declarações de voto)

Declaração de Voto da CGTP-IN

O parecer ao Plano Nacional de Reformas 2017 (PNR2017) mantém, 
em linha com anteriores pronunciamentos do CES, importantes consi-
derações, análises e propostas para a superação de alguns dos principais 
constrangimentos com que os trabalhadores, a população e o país estão 
confrontados.

Assim, a CGTP-IN valoriza que o CES enfatize que no PNR2017 há 
uma “ausência de qualquer política explícita no que se refere à aborda-
gem, nomeadamente no contexto europeu, da sustentabilidade da dívida 
pública, que constitui um problema não resolvido, com que o país está 
confrontado e que, além de criar incerteza quanto às suas consequên-
cias futuras, condiciona de forma marcante os níveis de crescimento da 
nossa economia.” Ainda no contexto das implicações das regras e mecanis-
mos da União Europeia e seus impactos na economia nacional, relevamos 
as considerações em torno das inconsistências do Tratado Orçamental, 
nomeadamente quando se alerta para as “projecções do produto poten-
cial e do saldo estrutural do OE no Programa de Estabilidade (PE), com o 
texto do Governo a acomodar os seus números à meta imposta de 0.25% 
de saldo estrutural positivo”, bem como do caracter discriminatório que 
este representa. 

Na mesma linha, valorizamos as alusões à precariedade e ao facto de 
não haver no PNR2017 “uma referência a medidas concretas para fazer 
face à evolução da precariedade, que é hoje um dos mais graves proble-
mas laborais e sociais com que nos defrontamos e que afecta não apenas 
os jovens (embora estes sejam gravemente atingidos), mas todos os tra-
balhadores, as famílias e a sociedade em geral”, bem como a necessidade 
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de que “a valorização dos portugueses seja, também, entendida como um 
contributo decisivo e adequado para a valorização da qualidade do traba-
lho e do emprego, devendo haver a maior correspondência possível entre 
qualificação (saber e competências), emprego e remuneração.”

Positivas são, também, as referências à quebra dos salários na repartição 
da riqueza nacional, bem como a necessidade de proceder a uma redução 
dos impostos sobre os rendimentos de quem trabalha e trabalhou, bem 
como a valorização do SEE como instrumento para o desenvolvimento ou 
a necessidade de implementar uma política de substituição de importa-
ções e não apenas linhas e medidas que promovam as exportações (sem 
prejuízo da importância desta componente).

Há, no entanto, um conjunto de formulações, em parte contraditórias 
com outras presentes no parecer, em parte regredindo em relação a for-
mulações já consensualizadas em anteriores documentos do CES, com as 
quais a CGTP-IN não concorda.

Neste sentido, em contradição com a necessidade de reforçar e demons-
trar a impossibilidade de atingir um crescimento económico robusto com 
as actuais limitações orçamentais e outras impostas pelo Tratado Orçamen-
tal, ou nível e encargos com a dívida, o parecer opta por uma formulação 
em que “o CES sublinha como positiva a preocupação manifestada no PNR 
no sentido de assegurar a consistência estratégia de crescimento econó-
mico com os objetivos de sustentabilidade das finanças públicas que, pela 
sua natureza crítica, se justificaria fosse mais aprofundada e sublinhada”. 

Também na precariedade, o Parecer do CES, depois das referências 
efectuadas vem referir que “a precariedade crescente, mormente a que 
carece de enquadramento legal, reconhecida no próprio PNR, cria sérias 
preocupações ao CES, pois tal parece significar, até ao momento, um claro 
retrocesso e uma eventual falha nomeadamente nas políticas ativas de 
emprego”, numa formulação que fica, não só em antinomia com as referên-
cias já realizadas, como é mais limitativa na abrangência e reconhecimento 
do flagelo da precariedade elaborada em anteriores pronunciamentos. 

No que se refere à contratação colectiva, a CGTP-IN considera que a 
visão expressa no parecer do CES, em que apenas se olha para a cober-
tura com vista a valorizar o ano de 2016,  esquece as medias de ataque e 
a tentativa de desmantelamento a que este pilar fundamental do diálogo 
social foi sujeito, não se equacionando assim as alterações necessárias para 
reforçar o direito constitucional de contratação colectiva.
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O parecer do CES ao PNR 2017 mantém as considerações em relação 
ao uso dos instrumentos financeiros como elemento para resolver o pro-
blema de financiamento das empresas. Neste âmbito, a CGTP-IN conti-
nua a mostrar a sua posição crítica e destaca algumas das preocupações 
manifestadas no documento do CES que dão conta das insuficiências que 
estes instrumentos já começam a demonstrar. 

Noutro dos temas abordados, a meta em relação ao nível de investi-
mento em inovação e desenvolvimento e a pertinência da mesma em rela-
ção ao perfil produtivo nacional, a CGTP-IN reforça a sua posição de que, 
mais do que discutir a adequação ou não dos níveis ambicionados, é fun-
damental remover os obstáculos e condicionalismos que imperam sobre a 
definição soberana de um novo modelo de desenvolvimento assente num 
perfil produtivo de maior valor acrescentado.

Por último, a CGTP-IN não acompanha a aceitação explícita do aumento 
da idade legal de reforma, bem como as inúmeras referências ao Programa 
Capitalizar e a defesa preconizada de que o Estado deve ter como missão 
capitalizar as empresas privadas. A CGTP-IN continua a defender que todo 
o financiamento público a empresas privadas deve ter contrapartidas, o 
que da leitura ao PNR2017, não se vislumbra quais sejam.

Face ao exposto a CGTP-IN abstém-se na votação do Parecer do CES 
ao Plano Nacional de Reformas 2017.

Os representantes da CGTP-IN

Lisboa, 30 de Junho de 2017
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Declaração de Voto

Votei favoravelmente proposta de parecer sobre o Programa Nacional 
de Reformas 2017

Todavia não posso deixar de referir que o Programa Nacional de Refor-
mas apresentado não dá resposta a algumas dos mais graves problemas 
que o País enfrenta.

Quais são esses problemas?
Apresento 5.

 1) Evolução demográfica;
 2) Sustentabilidade da dívida;
 3) Debilidade das instituições publicas;
 4) Enfraquecimento da classe média;
 5) Progressiva desertificação de parte de território.

Estes são os problemas do nosso tempo e sobre eles o PNR diz muito 
pouco e nalguns casos não diz nada. 

Da evolução demográfica nada se diz de relevante.
Sobre a sustentabilidade da dívida, que é também um problema euro-

peu nada se refere sobre a discussão que já decorreu na Europa sobre as 
possibilidades de se virem a encontrar soluções para o problema da dívida 
pública de alguns Estados Membros. É difícil pensar como é que não há 
no documento uma referência a este ponto.

E, ao falar na Europa, também não se entende que estando o docu-
mento que a Comissão Europeia pôs à discussão pública, sobre o impasse 
em que se encontra a Europa, em que são apresentados vários cenários e 
não haja no Parecer do CES uma palavra sobre este ponto decisivo para o 
futuro do País.

Quanto à debilidade da classe média entendo que CES deverá incluir 
um ponto que referisse que não há País que possa almejar mais crescimento 
e mais desenvolvimento sem uma classe média forte.

As instituições públicas do Estado apresentam-se cada vez mais débeis. 
O Estado Português é hoje um Estado fraco, face a outros poderes da 
Sociedade.

O que se tem passado depois da tragédia de Pedrogão Grande é muito 
preocupante porque a conclusão que se pode tirar da discussão, provo-
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cada pelas principais instituições públicas envolvidas, é que o Estado não 
está devidamente organizada de modo a permitir a segurança de pessoas 
e bens, sendo que esta é a primeira das responsabilidades do Estado.

Sobre o ponto 3.6 – Coesão e igualdade o PNR aborda questões par-
celares de combate à erradicação da pobreza e exclusão social, mas nada 
se refere sobre algo essencial e que tem a ver com os instrumentos a mobi-
lizar em sede de sistema fiscal.

Finalmente, sobre a desertificação de parte do território, há várias 
observações sobre coesão social, mas não surge a afirmação de uma vontade 
clara de inverter uma tendência secular que tem conduzido ao aumento 
mais que proporcional das zonas do litoral, com todo o desperdício que 
esse movimento acarreta.

Insisto na proposta já aprovada pelo Plenário do CES no sentido de ser 
posto em prática um programa de deslocalização de serviços públicos para 
diferentes cidades do País.

Lisboa, 30 de junho de 2017

José A. da Silva Peneda
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Parecer sobre as Grandes Opções do Plano para 2018
(Aprovado em Plenário a 09/10/2017)

Relator: Conselheiro Adriano Pimpão

1. Considerações Gerais 
O presente Parecer solicitado pelo Governo ao Conselho Económico e 
Social (CES) em 15 de setembro de 2017 insere-se nas competências deste 
Conselho, previstas no art.º 92º da Constituição da República Portuguesa 
(CRP), na Lei nº 108/91 que regula o CES, nomeadamente o seu nº 1 do 
art.º 2º e na Lei nº 43/91 (Lei Quadro do Planeamento).

Como foi referido no Parecer deste Conselho sobre as GOP 2017, a legis-
lação atrás referida pressupõe que o documento das GOP enviado ao CES 
tem como objetivo “a audição deste Conselho, antes da sua aprovação final 
pelo Governo para remessa à Assembleia da República”.

O CES reforça a sua convicção que tal ocorrerá, mas chama a aten-
ção para o facto de o documento vir incompleto, nomeadamente no que 
se refere ao “Sumário Executivo” e muito especialmente ao “Contexto e 
Cenário Macroeconómico”.

O CES retoma neste ponto as observações feitas no Parecer anterior, 
sublinhando que tal persistência do Governo, ano após ano, significa uma 
desvalorização do documento e do seu enquadramento constitucional e a 
introdução de um elemento de ineficiência na preparação das GOP e do 
próprio Orçamento, que tem como justificação aquelas Grandes Opções.

O CES irá, no entanto, proceder à emissão do Parecer no pressuposto 
que o Governo toma como aceitável as “Projeções Macroeconómicas” ela-
boradas por outras instituições nacionais e internacionais (conforme docu-
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mento anexo a este Parecer). Trata-se apenas de um recurso alternativo, 
o que acarretará um eventual desvio ao cenário elaborado pelo Governo, 
mas cujo risco de imprecisão é da sua inteira responsabilidade, nesta fase 
de elaboração deste parecer.

2. As GOP e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico 
e Social
O CES sublinha a explicitação feita nas GOP 2018 sobre as principais 
linhas estratégicas, fundamentadas no Programa Nacional de Reformas.

Neste sentido, torna-se possível uma avaliação ainda que limitada da 
execução daquela estratégia, através da referência feita aos seis pilares do 
Programa Nacional de Reformas.

No entanto, no caso específico das GOP anuais (como é o caso da GOP 
2018), o CES recomenda que o documento permita de forma mais explícita 
e operacional ser um elemento de justificação do Orçamento de Estado 
para 2018, cumprindo de forma mais formal e legível o que está previsto 
no nº 2 do art.º 105º da CRP: “O Orçamento é elaborado de harmonia com 
as grandes opções em matéria de planeamento…”.

Poder-se-á argumentar que a proposta de Orçamento é acompanhada 
por um Relatório que poderá retomar os pressupostos das GOP. Parece ao 
CES que tal metodologia de preparação do Orçamento (se assim bem inter-
pretada) torna os dois documentos (GOP e Orçamento) muitas vezes desa-
linhados, até porque existirão porventura sinergias não aproveitadas dada 
a origem diferente dos dois documentos (o primeiro do Ministério do Pla-
neamento e das Infraestruturas e o segundo do Ministério das Finanças).

Além disso, tal como no Parecer anterior, o CES reconhece mais uma 
vez que não se vislumbra uma mais-valia das GOP em relação ao PNR, e 
que se continua a perder a oportunidade de sistematizar e principalmente 
hierarquizar as estratégias e as respetivas medidas. 

A este propósito e na sequência das considerações atrás referidas, o CES 
julga ter chegado o momento de se refletir e eventualmente redefinir um 
“Quadro de Orientação” dos processos de planeamento e preparação do 
Orçamento do Estado que inclua, também, de forma transversal e siste-
mática a dimensão da igualdade entre mulheres e homens.

As GOP apresentam uma estratégia com base nos seis pilares do PNR 
(em termos sintéticos, qualificação, inovação, território, Estado, endivida-
mento e igualdade/coesão social). Sem prejuízo das considerações sobre 
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cada um deles, adiante feitas, o CES chama a atenção para aspetos de 
carácter geral que entende serem cruciais no contexto de uma estratégia 
de desenvolvimento económico e social e que, em boa parte, reiteram ou 
são coerentes com posições já antes assumidas.

Em primeiro lugar, entende que as GOP 2018 são limitadas do ponto de 
vista estratégico por não definirem claramente as opções e as prioridades. 

Em segundo lugar, as GOP 2018 inserem-se num contexto mais geral 
de caráter plurianual em que se salientam, para além do Programa do 
Governo, as GOP para 2016-2019 e os Planos Nacionais de Reforma. Aten-
dendo a que se vai entrar no terceiro ano da legislatura e os pilares se ins-
crevem numa linha de continuidade com as políticas em curso, deveríamos 
conhecer o balanço da execução das políticas antes da definição das GOP 
2018 para saber se a estratégia é adequada e quais as mudanças a efetuar.

Em terceiro lugar, o documento apresentado não permite responder à 
questão de saber se o atual processo de crescimento económico é susten-
tado. Embora não conheçamos o cenário macroeconómico para os pró-
ximos anos, é um facto estarmos a assistir a um crescimento económico 
significativo, que, tudo o indica, se situará claramente acima de 2% no 
final do ano. Por outro lado, há também uma melhoria das expectativas 
de médio prazo, a qual conduziu à subida da notação da dívida pública 
por uma agência de notação. É também provável que se mantenham, num 
futuro próximo, condições favoráveis ao crescimento económico a nível 
interno (dinamismo do consumo, recuperação do investimento público 
e privado) e externo (crescimento previsto nos nossos principais parcei-
ros comerciais).

Mas o CES tem dúvidas que haja respostas suficientes ao nível da resolu-
ção de problemas de fundo do país como uma efetiva reconversão do sector 
produtivo que continua ainda demasiado assente em produções de baixo 
valor acrescentado e em mão-de-obra barata. A economia não recuperou 
ainda da destruição de uma parte importante do tecido produtivo nacio-
nal orientado para a procura interna, em resultado da política de austeri-
dade. O governo inscreveu no seu Programa a promoção de produtos de 
origem nacional, mas não é feita qualquer referência à mesma nas GOP 
2018. O nível de produtividade continua baixo, embora seja de esperar que 
numa fase de retoma haja um crescimento do emprego ainda que desfa-
sado da produtividade. Porém, na análise da criação de emprego regista-
-se que alguns setores estão a contribuir de forma mais significativa para 
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essa criação e os diversos indicadores apontam frequentemente para níveis 
baixos de salários, disparidade de rendimentos entre mulheres e homens 
e vínculos de trabalho em muitos casos precários. 

No documento de reflexão do Governo sobre O Portugal Pós 2020 
aponta-se a dificuldade da transição de um modelo económico susten-
tado na competitividade-preço para um modelo baseado na qualificação 
e na inovação. Para que tal aconteça é preciso emprego de qualidade. Se 
tal não ocorrer, os jovens e os trabalhadores mais qualificados continua-
rão a ser objetivamente incentivados a emigrar, o que poderá contribuir 
para o declínio e envelhecimento demográficos a médio e longo prazos. 

Em quarto lugar, as GOP 2018 têm como referência o PNR bem como 
o Programa de Estabilidade 2017-2021 com os condicionalismos e cons-
trangimentos que resultam do cumprimento das regras de governação 
económica (incluindo o Pacto de Estabilidade e de Crescimento, Tratado 
Orçamental, recomendações dirigidas a Portugal) sobre os quais o CES 
tem chamado a atenção. Ou seja, como se compatibiliza uma estratégia 
de crescimento económico e social, atenta a problemas tão estruturantes 
como a qualidade do emprego e as desigualdades sociais, com a política 
orçamental de médio prazo. É certo que o atual crescimento atenua o peso 
da dívida pública no PIB, mas os encargos que dela resultam continuam 
a ser muito pesados (4,1% do PIB previstos pelo INE para 2017). O CES 
sublinha as consequências negativas de uma estratégia de constituição de 
elevados saldos primários, até atingirem 4,9% do PIB em 2021, no emprego 
e na qualificação do pessoal da Administração Pública, no investimento 
público e na qualidade da prestação do serviço público. 

O CES exprime as suas preocupações sobre o Futuro da Política de 
Coesão atendendo a que quer a Comissão Europeia quer os países contri-
buintes líquidos parecem determinados em reduzir a despesa relacionada 
com a coesão social e com o combate às desigualdades regionais e sublinha 
a importância da manutenção da política de coesão enquanto política de 
médio-prazo que pode ter um papel essencial na coesão económica, social 
e territorial. Este aspeto é tanto mais importante quando se sabe que o 
peso dos fundos estruturais e de investimento no investimento público é, 
atualmente, de cerca de 70% em Portugal.
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3. Estrutura das GOP
As GOP apresentam uma estrutura semelhante ao documento de 2017, 
baseado nos seis pilares do PNR, a que se acrescenta igualmente a introdu-
ção sobre “Portugal no Mundo”. De referir que em relação ao documento 
em análise surge de forma mais clara a ação política de Portugal no quadro 
internacional. Tal é evidente no que se refere ao ponto sobre “O Futuro da 
Europa”, em que se explicitam várias iniciativas por parte de Portugal no 
âmbito do debate sobre o futuro da União Europeia. No entanto, o CES 
questiona, tendo em conta os impactos previsíveis, a amplitude e o conte-
údo da posição portuguesa sobre o estabelecimento de um Pilar Europeu 
de Direitos Sociais, para além do enunciado breve nas GOP. Saúda-se tam-
bém o lançamento das audições sobre o Quadro Financeiro Plurianual pós 
2020 (tendo já decorrido uma audição do Conselho Económico e Social 
no passado dia 12 de setembro).

O CES releva mais uma vez a referência à promoção da língua portu-
guesa no “centro da política externa” e recomenda que tal se traduza na 
afetação dos recursos orçamentais correspondentes.

O CES reconhece a importância estratégica ao nível cultural, social, eco-
nómico e da geopolítica que representam o conjunto de comunidades lusó-
fonas em todo o mundo, rondando os 300 milhões de pessoas, na afirmação 
de Portugal no Mundo, e que o investimento na criação de uma comu-
nidade de povos lusófonos deverá ultrapassar a esfera das organizações 
governamentais nacionais e internacionais e abranger também as organi-
zações da sociedade civil que possam contribuir de forma decisiva, através 
da cooperação para o desenvolvimento, na promoção cultural, da língua, 
da educação, do acesso a serviços básicos e dos direitos humanos, para a 
construção dessa comunidade, sendo as GOP2018 omissas nesse aspeto.

O mesmo se diga em relação às políticas sobre a circulação de pessoas 
na União Europeia.

4. Contexto e Cenário Macroeconómico
A inexistência deste ponto nas GOP é uma limitação importante para a 
emissão deste Parecer e pode introduzir uma desconfiança sobre a con-
sistência e a fiabilidade das políticas públicas em termos económicos e 
orçamentais.

Aliás, a ausência deste quadro é um sintoma de algo que se confirma 
ao longo do texto. As GOP são, no geral, a descrição de políticas públicas, 
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ministério a ministério, sem definição dos critérios de afetação de recur-
sos e da sua repercussão orçamental.

Poder-se-á admitir que existam fichas para medidas de cada política 
pública, mas contrariamente ao documento da GOP 2017, no caso em 
apreço, não há nenhuma outra documentação que suporte qualquer quan-
tificação.

Aliás, as GOP continuam a não incluir uma avaliação da execução das 
políticas anunciadas na versão do ano anterior e na versão plurianual apre-
sentada pelo Governo no início da Legislatura.

Também o CES tem recomendado que seja incluído nas GOP uma sis-
tematização dos principais investimentos públicos (à semelhança do antigo 
PIDDAC), dada a sua ligação direta ao financiamento público e ao seu 
potencial efeito no estímulo do investimento privado.

Estas limitações anteriormente enunciadas introduzem, em consequên-
cia, um risco impossível de avaliar, nas várias políticas públicas e na pró-
pria sustentabilidade das contas públicas e do seu efeito sobre a variação 
da dívida pública.

De referir ainda a inexistência de uma explicitação mais desenvolvida 
da política fiscal e da sua implicação na evolução do rendimento das famí-
lias e das empresas.

Também não há, no documento das GOP, uma referência à forma como 
vão ser aplicados os fundos comunitários, com a indicação do previsível 
impacto em 2018 nos principais agregados macroeconómicos e a sua inci-
dência nas políticas anunciadas nos seis pilares.

Sobre o previsível cenário macroeconómico, e com as limitações atrás 
referidas, podemos apenas referir, assim, alguns aspetos retirados da aná-
lise das Projeções Macroeconómicas de outras Instituições, que obvia-
mente foram elaboradas antes do conhecimento das GOP 2018.

Todas estas projeções apontam para uma desaceleração do crescimento 
do PIB para 2018 e também do investimento e das exportações.

A este cenário deverá ser ainda adicionada a imprevisibilidade para a 
economia portuguesa decorrente da saída do Reino Unido da União Euro-
peia, prevista para o final de 2019. O mercado britânico é o quarto maior, 
representando mais de 9% das exportações nacionais de bens e serviços, 
e é o segundo em termos de origem de investimento direto estrangeiro 
(8% do stock total). A sua importância requer, por parte de Portugal, um 
contributo ativo para minorar potenciais impactos negativos do Brexit e a 
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implementação de medidas preventivas para as empresas e para os traba-
lhadores mais expostos a este mercado.

A variação positiva do saldo global das Administrações Públicas (em 
percentagem do PIB), aliás em linha com o previsto no Pacto de Estabi-
lidade (17-21), volta a justificar que se coloque a questão sobre a evolução 
do investimento público e sobre a adequação das dotações para o funcio-
namento dos serviços da Administração Pública (o que acarretará neces-
sariamente uma análise do significado das cativações orçamentais e dos 
critérios para a execução das mesmas).

De referir também a consistência nas projeções da descida do peso da 
dívida pública no PIB.

No mesmo sentido, o documento poderia dar maior ênfase à impor-
tância do crescimento da produtividade para o maior bem-estar futuro da 
população portuguesa. Portugal é um país desenvolvido, mas com um nível 
de produtividade relativamente baixo. O crescimento da produtividade em 
Portugal nos últimos 20 anos foi inferior ao verificado nas maiores econo-
mias desenvolvidas. Mas os portugueses demonstram diariamente serem 
bastante produtivos quando o enquadramento é adequado.

Algumas das medidas previstas nas GOP, como a promoção da inova-
ção ou a maior qualificação de gestores e trabalhadores, vão no sentido de 
acelerar o crescimento da produtividade. O CES sublinha, porém, que há 
fatores estruturais que explicam o baixo nível de produtividade no País, 
nos quais destaca o baixo nível de capital por trabalhador relativamente à 
média dos países da área do Euro. Sublinha também a forte queda da For-
mação Bruta de Capital Fixo (37,5% entre 2001-2015 e nova redução em 
2016) e realça que a elevação do nível de produtividade passa por uma estra-
tégia de desenvolvimento económico e social, na qual se inclui a moder-
nização da economia. 

5. Análise da estratégia enunciada nos “Pilares das GOP”
O CES reafirma que o documento das GOP 2018 contem melhorias, face a 
2017, para a perceção da estratégia de desenvolvimento económico e social.

Como se referiu, estas melhorias esbarram em alguns pontos na pos-
tura meramente administrativa e descritiva com que muitas das medidas 
se apresentam.

Tendo em conta o presente documento e as anteriores apreciações por 
parte do CES (Pareceres sobre as GOP 2017 e PNR 2017), considera-se 
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dever formular as seguintes considerações com referência aos “pilares” 
das GOP:

a. Qualificação dos portugueses
O CES explicita o seu acordo em relação a uma “estratégia interministe-
rial integrada” visando a valorização dos jovens nos vários domínios que 
podem afetar a sua vida educativa, profissional e social, embora as GOP 
não apresentem uma sistematização das medidas correspondentes.

Embora o CES compreenda que se possa pôr a ênfase na melhoria das 
qualificações da população, esta não é por si suficiente para assegurar 
emprego de qualidade e impedir a emigração de jovens e de trabalhadores 
qualificados. Houve a saída de mais de 270 mil emigrantes permanentes 
desde 2011, muitos deles com habilitações superiores ou com habilitações 
de nível secundário, em grande parte jovens, e deste modo a perda de qua-
lificações necessárias ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento 
do país. Um relatório da UE indica que Portugal é um dos países europeus 
com maior taxa de emigração de trabalhadoras e trabalhadores altamente 
qualificados (11%)1, o que pode contribuir para agravar a crise demográ-
fica e dificultar o aumento da competitividade.

As GOP referem, o que é de assinalar, a continuação dos esforços de 
democratizar o acesso ao ensino e à formação profissional e à necessidade 
da sua articulação com o tecido produtivo, nomeadamente a questão do 
perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Também refere a pre-
ocupação de assegurar a dupla característica de educação e formação pro-
fissional. Contudo permanece a ausência de referência à forma como tal 
política se compatibiliza e coordena com as iniciativas no âmbito das com-
petências das organizações empresariais, profissionais e sindicais.

O CES saúda a intenção ainda que genérica (e sem especificação de 
medidas) sobre a necessidade das medidas no âmbito da educação e for-
mação profissional contribuírem para “a valorização do trabalho e da empre-
gabilidade, combatendo as múltiplas formas de precariedade, …, num quadro de 
valorização da concertação e do diálogo social”. 

O CES salienta a importância da medida preconizada por duas vezes 
nas GOP, do reforço do apoio social aos estudantes com deficiência no 

1  European Commission, Education and Training Monitor 2016 Portugal, página 3.
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Ensino Superior, medida essa que responde às recomendações feitas pelo 
CES nos últimos pareceres.

Contudo, o apoio aos estudantes com deficiência não se esgota na atri-
buição de uma bolsa aos estudantes com grau de incapacidade igual ou 
superior a 60%. O leque de estudantes com necessidades especiais é muito 
alargado e é importante que todos sejam abrangidos pelas medidas a tomar, 
bem como em melhorias no âmbito das acessibilidades, novas tecnologias 
e pessoal de apoio.

Apesar deste anúncio, o CES vê com preocupação que continue a haver 
uma completa secundarização do papel atribuído aos Parceiros Sociais 
neste desígnio.

O CES chama em especial a atenção para a necessidade de, nos proje-
tos de formação profissional, combinar a componente escolar com a pro-
fissional, tendo em conta os destinatários da formação. 

O CES reafirma a preocupação com a formação de ativos empregados 
(área muito desvalorizada no Portugal 2020) que não pode ser descurada 
sob pena de comprometermos o crescimento e a competitividade. Deste 
modo, a estratégia de educação e formação de adultos deve ser dotada dos 
meios suficientes para se assegurar um nível de formação contínua que se 
adeque às necessidades que ainda se registam na sociedade portuguesa. 
Isto significa que esta estratégia não pode ficar circunscrita aos Centros 
Qualifica.

Julga-se também dever sublinhar a ausência de referência à formação 
dos empresários, em especial das PME, valorizando assim a importância 
da produtividade de outros fatores, nomeadamente os da organização e 
da gestão.

No que se refere à situação dos jovens NEET (jovens que não estu-
dam nem trabalham), dada a importância e a especificidade desta situ-
ação, deveria haver uma análise mais quantificada e calendarizada das 
medidas para a sua resolução ou atenuação, devendo-se refletir no alar-
gamento deste conceito aos “cidadãos NEET”, isto é, a grupos etários não 
tão jovens, acima dos 30 anos, que no decurso da crise viram cair as suas 
taxas de emprego ou atividade.

No que se refere à questão da precariedade e da segmentação do traba-
lho, o CES recomenda a sua discussão pelos Parceiros Sociais, atendendo 
às suas importantes repercussões na vida dos trabalhadores, em particular 
das mulheres, e no funcionamento das empresas. Também no que se refere 
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às propostas do Governo contidas nas GOP sobre a alteração do regime 
dos contratos de trabalho a termo deve-se referir igualmente a necessi-
dade de discussão em sede de Concertação Social. 

O CES está de acordo com as orientações genéricas para a promoção 
do sucesso educativo, considerando, contudo, que deverá haver um inves-
timento no término das obras das escolas básicas e secundárias que fica-
ram interrompidas e ainda na qualidade e verificação da qualidade dos 
projetos dos estabelecimentos escolares, visando a eficiência energética, 
uso de energias renováveis e qualidade do ar interior.

b. Promoção da inovação na economia portuguesa
O CES realça as várias medidas de promoção da inovação, registando espe-
cialmente as que se referem ao reforço da cooperação das unidades de 
investigação com as empresas.

Considera-se, contudo, que se deve iniciar a avaliação do impacto dos 
vários programas, nomeadamente no tecido produtivo.

De sublinhar também a constituição de consórcios de infraestruturas 
de investigação potenciando capacidades mais competitivas, nomeada-
mente, no plano internacional. Deve-se, contudo, acautelar a situação dos 
territórios mais periféricos, como é o caso das regiões insulares.

O CES volta a acentuar a relevância da inovação incremental, que tam-
bém é geradora de novos modelos de negócio e de processos organizati-
vos mais eficientes. Considera-se que os investimentos imateriais são cada 
vez mais determinantes numa política de inovação e deviam ser interliga-
dos com os investimentos em construção, máquinas e equipamentos. Esta 
lacuna tem-se refletido ao nível da afetação de fundos comunitários, pelo 
que importaria incluir esta matéria no documento.

c. Valorização do território
O CES reafirma que o desenvolvimento do território, nomeadamente o inte-
rior e as regiões insulares, é fundamental para a coesão territorial e social, e 
sublinha a necessidade de garantir a equidade territorial no acesso aos ser-
viços públicos, como importante instrumento da fixação das populações.

O CES concorda genericamente com o articulado das GOP 2018 no que 
diz respeito ao Território Competitivo, advertindo que, a par das medidas 
enunciadas para esse capítulo, deverá ser dado especial cuidado às fran-
jas de população em maior risco de exclusão e segregação para periferias 
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urbanas, devendo por isso o processo de planeamento e transformação das 
cidades incluir de forma proactiva a participação desses grupos de cida-
dãos, de modo a que as suas necessidades sejam, de algum modo refleti-
das e respondidas.

O CES regista a prioridade dada às políticas de habitação, focadas na 
solução para os problemas não resolvidos pela via do mercado. 

Estas políticas devem também, incluir medidas de proteção da casa de 
morada de família em situações de carência económica, nomeadamente, a 
proibição da sua penhorabilidade, quando tal se revele desproporcionado 
ao valor da dívida e quando a mesma constitua a única habitação.

Considera-se também como política a privilegiar “a reabilitação como 
regra”, incluindo a intervenção em prédios devolutos. A extensão destas 
políticas para além dos chamados centros históricos constitui uma via ade-
quada para a promoção do povoamento em zonas do território com carência 
de habitação, com níveis de conforto modernos. As GOP deviam também, 
em consequência, explicitar melhor a adequação destas regras no âmbito 
da revisão em curso dos Planos Diretores Municipais, bem como as que 
se referem à Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica Nacional.

Esta adequação é fundamental para promover a localização de ativida-
des económicas (agricultura, pecuária e turismo entre outras), a criação 
de rendimento, o emprego e a atração de pessoas nos territórios interio-
res do País.

De referir ainda que o texto das GOP aborda de forma insuficiente as 
políticas de cidade. A abordagem efetuada autocentrada e muito focada 
na construção e recuperação do edificado, negligenciando o seu papel na 
promoção dos fatores da atratividade, seja de investimento, seja de pessoas 
(enquanto visitantes ou como potenciais novos residentes).

Nesta matéria, o CES entende que os fatores de atratividade envolvem 
não só políticas públicas incidentes sobre as infraestruturas e platafor-
mas logísticas, sobre o equipamento urbano e a gestão do espaço público, 
mas também a disponibilidade de um conjunto de serviços (de iniciativa 
pública e ou privada) de elevada qualidade, que não apenas respondam 
às necessidades de quem nos visita, mas que possam constituir-se numa 
marca de valor acrescentado que diferencie as nossas cidades face a esco-
lhas alternativas.

Ainda neste contexto o CES realça a importância do desenvolvimento 
das cidades médias na promoção da coesão e competitividade territoriais.
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Por outro lado, o CES realça que não é possível valorizar o território e o 
interior, em especial, sem assegurar serviços públicos de qualidade e com 
acessibilidade a todos os cidadãos e agentes económicos e sociais. Esta é 
uma dimensão que deveria ser mais concretizada nas GOP, não apenas na 
esfera da valorização do território, mas igualmente no capítulo específico 
sobre a Modernização do Estado.

O CES considera que a promoção das “Lojas com História” e o desen-
volvimento de uma plataforma informativa sobre os estabelecimentos 
comerciais de interesse histórico, cultural ou social são positivas, mas 
insuficientes. De facto, a reconversão da oferta comercial não se circuns-
creve a este tipo de lojas, devendo ser criadas, como ocorreu no passado, 
políticas públicas integradas de urbanismo comercial, cujo papel é estru-
turante da vida das cidades.

No que se refere à floresta, a sua reforma só é viável através de processos 
que fomentem o uso múltiplo da floresta, na criação de rendimento para as 
populações, como é o caso do desenvolvimento das Centrais de Biomassa 
ao longo do território, sem omitir que o rendimento da floresta resulta, 
esmagadoramente, da venda de cortiça, dos produtos lenhosos, etc.. Sendo 
96% da floresta portuguesa privada, é necessária uma articulação com os 
proprietários (cerca de 400 mil), produtores florestais, técnicos florestais 
e bombeiros. Para este fim as associações florestais de proprietários e de 
produtores existentes no País são de uma grande valia.

A reforma deste sector pressupõe igualmente um novo enquadramento 
que evite a dispersão de competências por vários Ministérios, encarando 
soluções objetivas para os constrangimentos atuais como, por exemplo, a 
limpeza da floresta e os custos e conhecimentos/formação que tal atividade 
implica. De referir também a necessidade de assegurar, no combate aos incên-
dios, uma coordenação única em termos de prevenção, deteção e combate.

Nesta matéria é importante que sejam intensificados os incentivos à 
investigação e à inovação na área da floresta e aplicar os seus resultados 
no terreno.

O CES recomenda, também, que seja clarificada a forma de articulação 
entre os Planos Florestais e os Planos Diretores Municipais, no contexto 
de uma política de valorização do território nas vertentes social, econó-
mica e ambiental.

O CES continua a afirmar a sua concordância com o desenvolvimento de 
uma estratégia voltada para os recursos do Mar, incluindo também a conso-
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lidação das capacidades portuária e da sua articulação com outros modos 
de transporte. O CES considera, no entanto, que deveria igualmente ser 
feita referência à indústria transformadora dos produtos da pesca e da aqui-
cultura e ao seu importante papel no escoamento dos produtos da pesca.

No que se refere à política ferroviária e das capacidades aeroportuá-
rias, o CES considera escassas e pouco explícitas as respetivas políticas de 
desenvolvimento.

Com efeito, o CES considera que as GOP 2018 sofrem de ausência ou 
omissão de visão para as vias de comunicação estruturantes nas Áreas 
Metropolitanas. Refira-se ainda a ausência de menção ao reforço de sis-
temas alternativos ao transporte rodoviário próprio nas cidades de média 
dimensão.

O CES valoriza a dimensão dada nas GOP às políticas de sustenta-
bilidade dos sistemas de transporte, nomeadamente no que se refere à 
descarbonização do transporte público de passageiros e aos incentivos à 
mobilidade elétrica.

O Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal: 2017-2020 
(PAECP), assim como a prevista implementação de uma Estratégia Nacio-
nal para o Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA), são de saudar.

O CES considera, no entanto, que seria desejável que se aprofundasse 
a caracterização do desperdício alimentar e não alimentar na sociedade 
portuguesa, através de um diagnóstico sobre os tipos e as formas de des-
perdício por fase da cadeia de produção e da cadeia alimentar, e identifi-
cando os respetivos agentes originadores. Este diagnóstico permitiria o 
desenvolvimento de estatísticas apropriadas que, conjugadas com uma 
avaliação sistemática do PAECP e do ENCDA, levariam ao progressivo 
aperfeiçoamento das políticas públicas nestas áreas.

No que se refere à Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e 
Biodiversidade, anunciada para 2018, sugere-se o enunciado das medidas 
a concretizar neste ano e o calendário previsível até 2025. Ainda sobre este 
assunto o CES volta a alertar, como o fez no Parecer sobre o PNR 2017, 
para as questões derivadas do desinvestimento nas áreas protegidas, bem 
como sobre a característica dos modelos de gestão propostos.

O CES considera que as políticas integradas de descentralização de 
competências administrativas e financeiras do Estado nos municípios são 
fundamentais para a coesão territorial e social, de acordo com os termos 
aprovados no parecer do CES aprovado no Plenário de 8 de junho de 2017. 
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d. Modernização do Estado
A prossecução dos objetivos das políticas públicas e a própria concretização 
do Estado Social exigem um Estado que disponha de uma Administração 
Pública capaz de responder, com eficácia e eficiência, às necessidades dos 
cidadãos, das famílias e das empresas.

Nesse quadro, o CES considera que a modernização da Administração 
Pública não pode desligar-se daqueles objetivos, e requer desde logo uma 
aposta inequívoca na formação dos trabalhadores do sector numa perma-
nente atitude de valorização dos recursos humanos, permitindo assim, 
igualmente, a concretização das medidas de reorganização dos serviços 
fundamental para aquela modernização.

O CES continua a reafirmar o seu apoio a todas as medidas que condu-
zem à simplificação dos procedimentos da Administração Pública, com a 
redução dos encargos e de tempo para as pessoas e as empresas, sem que 
envolvam perda de qualidade ou rigor daqueles procedimentos. Tratando-
-se das GOP 2018, estas deveriam também explicitar quais as medidas do 
novo Programa Simplex +, previstas para este ano, não se devendo ficar 
apenas pelo seu anúncio.

No que se refere à Modernização do Estado, o CES mantem a sua pre-
ocupação sobre os ainda insuficientes progressos no que se refere à elimi-
nação da morosidade processual na Justiça, embora reconheça a melhoria 
no que se refere ao acesso aos serviços através de plataformas eletrónicas 
e outros meios que tornam mais rápido e próximo o serviço deste sector. 

O CES saúda o anúncio de uma reforma da justiça administrativa e fis-
cal, dada a situação atual caracterizada por ser um entrave importante ao 
incentivo ao investimento e às iniciativas empresariais, bem como um fator 
prejudicial à transparência dos procedimentos na Administração Pública. 

O CES volta novamente a referir como preocupante a não resolução dos 
constrangimentos nas fronteiras nacionais (controlo de pessoas e docu-
mentos), o que acarreta prejuízos para a economia, nomeadamente o sec-
tor do turismo.

e. Redução do endividamento da economia
O CES regista o progresso em matéria de consolidação das finanças públi-
cas, com materialização positiva na apreciação dos investidores sobre o 
risco país e consequente melhoria das condições de financiamento da 
República e dos demais agentes económicos. 
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O CES valoriza a diminuição do peso da dívida pública no PIB em 2017 
em consequência do crescimento económico. Sublinha, não obstante, que 
se mantem o aumento, em termos nominais, da dívida e dos encargos com 
os juros. E reitera, sobre esta matéria, a posição constante do Parecer sobre 
as GOP 2016-19: “O CES reforça ainda a sua preocupação, já expressa em anterio-
res pareceres, relativamente aos elevados valores que os juros e outros encargos com 
a dívida pública atingem, e que consomem já uma parcela significativa da riqueza 
produzida e do total da despesa pública. O propósito de desoneração do Estado e do 
País no que toca a esta despesa deve estar nas prioridades do Governo.”

Não obstante, o elevado nível de endividamento dos sectores público e 
privado ainda condiciona o potencial de crescimento da economia relevando 
para a prossecução de políticas coerentes com a sustentabilidade da dívida 
e de reforço da capitalização das empresas, nomeadamente tendo presente 
o nível muito baixo que se verifica na taxa de poupança dos particulares.

A política de redução do endividamento da economia deveria incluir 
incentivos à reorientação do crédito para investimento procurando atenuar 
os efeitos perversos do eventual excesso do crédito ao consumo. 

Não se deverá também descurar a apresentação de medidas específi-
cas para a resolução do crédito mal parado nos balanços das várias insti-
tuições financeiras.

Por isso, o CES realça também a importância de serem prosseguidas as 
reformas em curso ao nível legal, judicial e fiscal, visando a agilização da 
reestruturação de empresas viáveis e a aceleração dos procedimentos de 
insolvência para as empresas que não sejam viáveis.

O CES volta a recomendar que a reestruturação das empresas, nome-
adamente devido a endividamento excessivo acautele a sua viabilidade, 
quando possível, devendo-se efetuar nestas situações a consulta dos tra-
balhadores prevista para este tipo de processos.

O CES considera importante a adoção de um programa de literacia 
financeira destinado a apoiar empreendedores, empresários e gestores no 
acesso e utilização de produtos e serviços financeiros, desenvolvendo a sua 
capacidade de fazer escolhas informadas e tomarem decisões adequadas 
na gestão financeira dos negócios.

f. Reforço da igualdade e da coesão social
O CES identifica-se com a necessidade expressa nas GOP de uma estraté-
gia que conjugue uma economia competitiva, saudável e sustentável com o 
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reforço da coesão social e o combate às desigualdades, bem como com as 
três grandes prioridades definidas: o combate à pobreza e desigualdades, 
a elevação do rendimento disponível das famílias e a promoção do acesso 
a bens e serviços públicos de primeira necessidade.

O CES regista a prioridade dada ao combate à pobreza, recordando 
que esta tem uma face feminina em Portugal, e às desigualdades e con-
corda com a recuperação da centralidade do Abono de Família, como apoio 
público de referência às famílias, e a promoção das pessoas com defici-
ência. Observa, porém, que o mercado de trabalho mereceria um maior 
enfoque, para além do emprego das pessoas com deficiência, atendendo à 
pobreza laboral e à expressiva pobreza dos desempregados (a taxa de risco 
de pobreza, após transferências, mantém-se acima dos 40% desde 2012). 

O CES reconhece a importância da promoção da igualdade entre 
mulheres e homens e da não discriminação, considerando que deve ser 
mais alargado o conjunto de medidas que pugnem pela eliminação das 
disparidades existentes no mercado de trabalho, nas instituições e nas 
empresas.

A saúde constitui um dos domínios mais sensíveis das desigualdades 
na medida em que envolve matérias que têm a ver com a doença e a vida 
humana. Por isso, as desigualdades no acesso e na provisão de cuidados 
de saúde são tão relevantes. Acresce o facto de ter havido um forte desin-
vestimento no período de 2010 a 2015 a que se juntam outros indicadores 
desfavoráveis como, entre outros: elevada despesa paga diretamente pelas 
pessoas; reduzida esperança de vida saudável; má perceção do estado de 
saúde; intensidade na afluência às urgências; tempos de espera inaceitá-
veis; elevado número de utentes sem médico de família. 

O CES reconhece haver medidas, indicadas na GOP 2018, que visam 
melhorar a capacidade de resposta interna do SNS, como o testemunha a 
extensão da cobertura à saúde oral e à saúde visual, bem como a resposta 
em termos de meios auxiliares de diagnóstico e de terapêutica. Regista 
também a intenção de uma Saúde Pública mais ambiciosa, embora fosse 
desejável conhecer o balanço do que foi feito desde o início da legislatura. 
Mas o CES não deixa de questionar se os objetivos expressos são compa-
tíveis com os recursos atribuídos, isto é, se não há de facto subfinancia-
mento, atendendo à disponibilidade de meios humanos e de equipamento 
necessários à garantia da qualidade (e mesmo da quantidade) dos cuida-
dos prestados à população.
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O CES, em termos mais gerais, valoriza que a promoção do acesso a bens 
e serviços públicos de primeira necessidade – onde as GOP 2018 incluem 
a saúde, educação, transportes, água e energia e cultura – seja considerada 
uma prioridade da política da igualdade e da coesão social, bem como os 
progressos registados em que destaca a redução verificada nas taxas mode-
radoras na saúde, o início da gratuidade dos manuais escolares no 1º ciclo 
do ensino básico, a melhoria do acesso aos serviço público de transporte 
em relação a públicos-alvo, as tarifas sociais na energia e o acesso gratuito 
a museus em domingos e feriados. 

Estando prevista, igualmente, a atribuição de uma tarifa social no 
âmbito do fornecimento de água, o CES recomenda que os critérios de 
atribuição desta tarifa e o valor do desconto devam ser homogéneos para 
todos os consumidores com carências económicas.

O CES considera positivas as medidas anunciadas nas GOP para o com-
bate à fraude e à evasão contributiva e prestacional e reafirma a necessidade 
de aprofundar o debate sobre a diversificação das fontes de financiamento 
do sistema da Segurança Social, bem como sobre a recuperação da dívida 
existente, que se mantem em montantes muito elevados.

No que se refere especificamente à sustentabilidade da Segurança 
Social, o CES recomenda que seja publicitada uma informação mais con-
creta e atualizada, incluindo os estudos em curso referentes a estas maté-
rias, anunciados pelo Governo no seu Programa e nas GOP 2016/19 bem 
como a criação de um sistema estatístico integrado sobre a segurança social. 

O CES valoriza que as GOP 2018 definam como prioridade o reforço 
da igualdade e da coesão social e a elevação do rendimento disponível. 
Neste quadro, e tendo em conta o art.º 59º da CRP, o CES sublinha a 
importância da RMMG (Retribuição Mensal Mínima Garantida), a fixar 
pelo Governo, matéria que, pelas competências próprias da CPCS e pela 
existência do “Compromisso Tripartido para um Acordo de Concertação 
de Médio Prazo” em Janeiro de 2017, deve ser objeto de discussão entre 
Governo e Parceiros Sociais, naquele órgão.

O CES volta a reafirmar a necessidade de assegurar um mais justo equi-
líbrio entre a tributação do trabalho e de outros tipos de rendimentos. Com 
efeito, a carga fiscal que incide sobre os rendimentos do trabalho sofreu um 
aumento muito significativo durante o período de ajustamento, mantendo-
-se atualmente claramente acima dos níveis anteriores à crise e muito acima 
da média das economias desenvolvidas (medida pela média da OCDE).
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O CES reafirma, na sequência de anteriores pareceres, nomeadamente 
sobre as GOP 2017, que a política fiscal e o seu efeito na sociedade e na 
economia portuguesa devia merecer um maior desenvolvimento nas GOP.

6. Síntese Conclusiva
6.1. A forma como a proposta das GOP 2018 é elaborada, a sua não arti-
culação aparente com as metas orçamentais e a ausência do ponto 2: 
“Cenário e Contexto Macroeconómico” não permite ao CES dar cabal 
cumprimento à elaboração do Parecer, nos termos constitucional e legal. 
Aliás, colocam-se mesmo sérias dúvidas à consistência da proposta para 
permitir às GOP ser um elemento com o qual o Orçamento do Estado para 
2018 se harmoniza, tal como previsto no artº 105º da CRP.

6.2. Apesar de melhorias do documento face ao de 2017 na explicita-
ção ainda que limitada dos principais pontos da estratégia de desenvolvi-
mento para o País, continua a ser parco em condições que permitam um 
balanço da execução das políticas, tal como propostas nas GOP 2016-19.

6.3. As GOP não respondem a uma das questões centrais do nosso 
processo de desenvolvimento: como compatibilizar de forma sustentada 
a criação de emprego cada vez mais qualificado, reduzindo as desigualda-
des sociais e mantendo a política orçamental de médio prazo e a gestão 
duma dívida que se irá manter durante vários anos demasiado pesada.

6.4. As GOP são omissas nas consequências do Brexit para a econo-
mia portuguesa e na necessária implantação de medidas preventivas para 
as empresas e para os trabalhadores. 

6.5. O documento não dá o relevo necessário às medidas para o cres-
cimento da produtividade, na economia portuguesa, no atual contexto 
competitivo, tendo em conta a prioridade dada a esta matéria no âmbito 
da política económica e social. 

6.6. O CES considera que o documento deveria dar resposta ao pro-
blema da emigração de mão de obra qualificada, bem como a uma polí-
tica de formação profissional melhor articulada com as necessidades das 
empresas e da modernização do tecido produtivo.
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6.7. O CES considera que as questões da precariedade e da segmen-
tação do trabalho, bem como as alterações propostas pelo Governo a 
respeito do regime dos contratos de trabalho a termo e ainda a fixação 
da RMMG (salário mínimo), devem ser discutidas em sede de Comissão 
Permanente de Concertação Social. Esta abordagem deve ter presente os 
compromissos já assumidos pelo Governo e alguns Parceiros Sociais no 
quadro do “Compromisso Tripartido para um Acordo de Concertação de 
Médio Prazo” . 

6.8. O CES regista a prioridade dada às políticas da habitação, bem 
como às demais políticas territoriais que contribuem para a qualidade 
de vida e para a melhoria do ordenamento territorial. Considera, contudo, 
que na política de cidade não é dada a devida relevância aos fatores de 
atratividade, orientados para a captação de novos residentes e para o seu 
importante papel ao nível do desenvolvimento e da coesão territoriais.

6.9. O CES valoriza a importância que é dada nas GOP à floresta, 
nomeadamente no que se refere à sustentabilidade da criação de rendi-
mento obtido a partir deste recurso. Chama, no entanto, a atenção para a 
necessidade de a questão abranger não só as vertentes económica e ambien-
tal, mas também a vertente social. Realça ainda a necessidade de uma 
maior articulação entre os vários serviços responsáveis pela política de 
ordenamento florestal e pela prevenção e combate aos incêndios. 

6.10. O CES volta a manifestar a sua preocupação sobre a adequada 
garantia do acesso a bens e serviços públicos, nomeadamente aos cui-
dados de saúde. Refere ainda que a prestação de serviços públicos de qua-
lidade requer uma aposta clara na valorização dos recursos humanos da 
Administração Pública, exigindo igualmente um debate profundo sobre 
a política de ordenamento do território. 

6.11. O CES valoriza o desígnio do Governo de prosseguir uma política 
de garantia da igualdade entre mulheres e homens, através da promo-
ção de ações específicas e integrando, em todas as políticas, a dimensão 
de género, considerando-se que a discriminação das mulheres é multifa-
cetada e agrava outras formas de discriminação.
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6.12. O CES reitera (na sequência da questão referida em 6.3) que a 
estratégia de desenvolvimento económico e social deve conseguir con-
jugar, de forma sustentável, o crescimento económico, a melhoria da 
competitividade e a criação de emprego de qualidade, com o combate 
à pobreza e à correção das desigualdades económicas e sociais, man-
tendo uma política de maior justiça fiscal e de reforço do rendimento 
disponível das famílias.

7. Documento Síntese das Projeções Macroeconómicas para Portugal

Fonte: Boletim Económico do Banco de Portugal (Junho de 2017) 
Consultar em: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bol_econ_
junho17_p.pdf

 

Parecer do CES sobre as Grandes Opções do Plano para 2018 
(Aprovado em Plenário 9/10/2017) 

30 / 40 
 

 

 

Fonte: Boletim Económico do Banco de Portugal (Junho de 2017)  

Consultar em: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-
boletim/bol_econ_junho17_p.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

  



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

111

Fonte: Previsões de Primavera da Comissão Europeia 
Consultar em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_pt_
en.pdf

Fonte: Programa de Estabilidade 2017-2021
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Fonte: Previsões de Primavera da Comissão Europeia  

Consultar em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_pt_en.pdf 

 
Fonte: Programa de Estabilidade 2017-2021 
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Consultar em: http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f7
64c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a5644
54305a4e5153394562324e31625756756447397a52573530615752685a47567a525868305a-
584a7559584d764e57466b5a6a63334e446b7459324a694e6930304e7a55304c574a6d597a-
59744f4749344e324d304e7a5a6a4d5459304c6e426b5a673d3d&fich=5adf7749-cbb6-
4754-bfc6-8b87c476c164.pdf&Inline=true

Fonte: Staff Report do FMI no quadro das consultas do artigo IV 
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Consultar em: 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334
e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a564454305a4e5153394562324e316257567
56447397a52573530615752685a47567a525868305a584a7559584d764e57466b5a6a63334e446b74
59324a694e6930304e7a55304c574a6d597a59744f4749344e324d304e7a5a6a4d5459304c6e426b5a
673d3d&fich=5adf7749-cbb6-4754-bfc6-8b87c476c164.pdf&Inline=true 
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Fonte: Staff Report do FMI no quadro das consultas do artigo IV  
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Consultar em: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/15/Portugal-2017-
-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45254
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Consultar em: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/15/Portugal-2017-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45254 
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8. Declarações de Voto

A CGTP-IN abstém-se no Parecer do CES sobre as Gran-
des Opções do Plano para 2018 sobretudo porque discorda 
da posição nele expressa relativamente à fixação do salário 
mínimo nacional em 2018. Não obstante, a CGTP-IN acom-
panha, no essencial, o Parecer do CES na generalidade das 
matérias.

1. A CGTP-IN sublinha a importância do Parecer do CES não apenas 
para a compreensão dos grandes problemas que se colocam na sociedade 
portuguesa mas também e sobretudo pela abordagem feita sobre a urgência 
de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico e Social. Esta 
Estratégia, sem desvalorizar os seis Pilares das GOP para 2018, reconhece-
-lhes limitações e vai mais além acentuando a necessidade de reconversão 
do aparelho produtivo para superar o modelo de baixos salários – o que 
exige emprego de qualidade e o aproveitamento de recursos endógenos.  
O CES volta a chamar a atenção para os condicionalismos e constrangimen-
tos que resultam quer da elevada dívida pública quer do cumprimento das 
regras de governação económica europeia (incluindo o Pacto de Estabili-
dade e de Crescimento, o Tratado Orçamental e as recomendações diri-
gidas a Portugal) e destaca as consequências negativas de uma estratégia 
orçamental de constituição de elevados saldos primários no emprego e na 
qualificação do pessoal na Administração Pública, no investimento público 
e na qualidade da prestação do serviço público.

2. O Parecer do CES, sem deixar de considerar essencial a melhoria 
das qualificações, sublinha não ser esta por si só suficiente para assegurar 
emprego de qualidade e impedir a emigração de jovens e de trabalhadores 
qualificados. Neste sentido, faz um alerta sobre a qualidade do emprego 
salientando que apresenta frequentemente baixos salários, disparidade de 
rendimentos entre mulheres e homens e vínculos de trabalho em muitos 
casos precários. A CGTP-IN sublinha também os conteúdos do Parecer que 
vão no sentido da valorização do território, da modernização do Estado – o que 
exige valorizar a Administração Pública –  e da redução do endividamento, 
onde o CES reitera a sua preocupação com os elevados encargos com a dívida 
pública, pois absorvem uma parcela significativa da riqueza produzida.
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3. O Parecer salienta que o CES se identifica com a necessidade expressa 
nas GOP 2018 de uma estratégia que conjugue uma economia competi-
tiva, saudável e sustentável com o reforço da coesão social e o combate às 
desigualdades, bem como com as três grandes prioridades definidas: o 
combate à pobreza e desigualdades, a elevação do rendimento disponí-
vel das famílias e a promoção do acesso a bens e serviços públicos de pri-
meira necessidade. Não deixa porém de apontar limitações, como a falta 
ou insuficiência no enfoque da inaceitável pobreza dos desempregados, 
e das discriminações e disparidades no mercado de trabalho, particular-
mente entre homens e mulheres. A CGTP-IN sublinha também o ques-
tionamento feito no Parecer entre os objetivos expressos no domínio da 
política de saúde e os recursos que lhe são atribuídos. 

4. A CGTP-IN considera que o Parecer poderia ter ido mais longe em 
diversas matérias. A segurança social constitui uma matéria que dada a 
sua relevância mereceria ter uma abordagem mais extensa e profunda. A 
CGTP-IN não se identifica com a concepção, constante das GOP para 2018, 
que integra a segurança social no combate à pobreza e às desigualdades por 
ser redutora do seu papel, no qual se destaca a manutenção do rendimento 
dos beneficiários nas diversas eventualidades abrangidas pelo Sistema Pre-
videncial. Em matéria de precariedade, o Parecer é muito limitado pois, 
embora reconheça a precariedade dos novos vínculos contratuais, não vai 
além da sua discussão na concertação social. Também não vai tão longe 
quanto o poderia em relação à necessária reconversão da economia e não 
refere de modo expresso a necessidade de substituição de importações. 

5. A CGTP-IN tem igualmente reservas sobre a posição expressa em 
relação à transferência de competências da administração do Estado ainda 
que se remeta para o conteúdo do Parecer do CES sobre esta matéria. 
Embora este Parecer entenda que as transferências devem ser acompanha-
das dos meios humanos e financeiros suficientes e adequados à sua efec-
tivação, bem como à garantia da universalidade e qualidade dos serviços 
públicos, a CGTP-IN considera que o mais adequado seria evitar o fecho 
de mais serviços públicos nas zonas menos populosas, nomeadamente no 
interior do país, e criar ou reabrir os serviços regionais e locais necessá-
rios ao desenvolvimento harmonioso do território nacional, contribuindo 
assim para a coesão económica, social e territorial.
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6. A  CGTP-IN discorda da posição expressa no Parecer em relação à 
fixação do salário mínimo nacional em 2018 na parte em que refere que se 
deve ter em conta o “Compromisso Tripartido para um Acordo de Con-
certação de Médio Prazo”. A CGTP-IN não subscreveu este Acordo por-
que discorda duma política em que o aumento do salário mínimo serve de 
moeda de troca para diversas medidas de apoio às empresas. Este Acordo 
não era justo em Janeiro de 2017, pois os invocados riscos de impacto na 
competitividade das empresas eram desmentidos pelos próprios relatórios 
feitos pelo Governo sobre o salário mínimo. A evidência demonstra que 
tem sido conciliado o aumento real do salário mínimo com o crescimento 
do emprego, a redução do desemprego, o dinamismo do investimento em 
2017 e o aumento das exportações. Se não era justa uma política de mer-
cantilização do salário mínimo em Janeiro de 2017, menos o é no contexto 
de uma conjuntura que evoluiu positivamente no decurso do ano.

7. O Parecer alerta para a criação de emprego com baixos salários. Este 
alerta torna a necessidade da actualização do salário mínimo, num valor 
que permita responder às necessidades dos trabalhadores e das famílias, 
ainda mais premente. Neste sentido, a CGTP-IN salienta a publicação 
recente de um estudo que mostra a insuficiência do valor do salário mínimo 
para assegurar um padrão de vida digno.

8. Seja como for, a CGTP-IN não expressou qualquer reserva sobre a dis-
cussão em sede de concertação social da actualização do salário mínimo, 
como decorre da legislação. O que defendeu foi que essa discussão não 
deveria ser antecipada num Parecer do CES sobre as GOP para 2018. Neste 
sentido, propôs em alternativa: 

O CES valoriza que as GOP 2018 definam como prioridade o reforço da 
igualdade e da coesão social e a elevação do rendimento disponível. Neste 
quadro, e tendo em conta o artº 59º da CRP, o CES sublinha a importância 
da RMMG (Retribuição Mensal Mínima Garantida), a fixar pelo Governo, 
matéria que, pelas competências próprias da CPCS deve ser objecto de 
discussão entre Governo e Parceiros Sociais, naquele órgão.

Esta posição não teve vencimento na votação realizada, o que leva a 
CGTP-IN a abster-se em relação a um Parecer que globalmente valoriza.

Lisboa, 10.10.2017
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Parecer do Conselho Económico e Social sobre as Grandes Opções do Plano 2018 

 

 

Declaração de voto da Confederação dos Agricultores de Portugal 

 

 

O anteprojecto das Grandes Opções do Plano para 2018 prevê no domínio da política florestal 
um conjunto de actuações que materializarão o que o Governo denominou de “reforma da 
floresta”. 

A Confederação dos Agricultores de Portugal manifestou em devido tempo, a todas instâncias 
do poder político, governo, assembleia e presidente da república, a sua discordância com o 
essencial da fundamentação da “reforma” e também com muitas das suas medidas. 

Apesar de todo o esforço da Confederação para evitar a concretização de algumas medidas que 
considerava em nada contribuírem para a resolução dos problemas objecto da “reforma da 
floresta” e ainda criarem ou agravarem outros, o conjunto de disposições legislativas avançadas 
pelo governo acabaram por ser adoptadas praticamente inalteradas. 

A Confederação dos Agricultores de Portugal entende que o conjunto de medidas denominado 
“reforma da floresta” não ataca o problema dos incêndios florestais, agrava o desordenamento 
dos espaços florestais e fragiliza a economia do sector florestal e promove o abandono florestal. 

Por esta razão, num momento em que o Conselho Económico e Social se pronuncia sobre um 
documento em que se reafirmam tais opções, hoje já objecto de consagração legal, a 
Confederação dos Agricultores de Portugal não pode em coerência com o seu entendimento 
sobre a matéria deixar de afirmar a sua discordância, pelo que se abstém em todas as 
considerações deste parecer do CES sobre questões de âmbito florestal e apresenta esta 
declaração de voto.  

 

Lisboa, 8 de Outubro de 2017 
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Parecer sobre a Proposta de Orçamento  
de Estado para 2018

(Aprovado em Plenário de 06 de Novembro)

Relator: Conselheiro José António Cortez

1. Introdução
O Conselho Económico e Social (CES) elaborou o presente parecer, a 
exemplo de anos anteriores, por solicitação da Comissão Parlamentar de 
Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, cujo pedido e o 
envio da respetiva Proposta de Lei teve lugar no dia 16 de Outubro de 2017. 

O CES não pode, mais uma vez, deixar de chamar a atenção da Assem-
bleia da República para o tempo concedido para elaboração do parecer 
(3 semanas), que face à natureza deste Conselho, de composição muito 
diversificada, e ao seu modo de funcionamento – em que a elaboração de 
pareceres requer uma sucessão de reuniões de acordo com a sua orgânica 
interna -, se afigura manifestamente insuficiente.

Como tem sucedido em pareceres anteriores, o CES procura que nas 
suas posições sejam incorporados comentários e opiniões que já expres-
sou, seja diretamente em relação a propostas de anteriores Orçamentos 
de Estado, seja, mais recentemente, sobre o Plano Nacional de Reformas 
(PNR) 2017/2021 ou sobre as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2018. 
Sem prejuízo de as suas posições poderem evoluir com as mudanças ocor-
ridas na realidade que comenta, tem este Conselho procurado manter uma 
linha de coerência nos pareceres que emite os quais, analisados retrospeti-
vamente, revelam que o tempo tem vindo a validar grande parte das gran-
des linhas de atuação preconizadas.

Num momento em que a economia portuguesa, ao que tudo indica, irá 
fechar o ano de 2017 com o maior crescimento registado desde o início 
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deste século, o qual ficará registado como o ano em que o país retomará 
um percurso de convergência em relação ao conjunto da zona euro, o CES 
congratula-se com esse facto sem, no entanto, deixar de reafirmar a posi-
ção expressa no parecer emitido sobre o O.E. 2017, em que criticava os cri-
térios e as metas fixadas pela União Europeia relativamente ao processo 
de consolidação orçamental dos Estados membros e, em especial, o modo 
como o chamado Objetivo de Médio Prazo (OMP) era determinado. Nele 
o CES exortava o Governo a desenvolver, no quadro de uma atuação con-
certada com outros países, as iniciativas que permitam ajustar ou rever cri-
térios fixados com um elevado grau de arbitrariedade e que tinham como 
denominador comum atingir, de forma agravada, precisamente os países 
que sofreram diretamente os efeitos da crise das dívidas soberanas e das 
políticas de austeridade aplicadas ao nível da zona euro.

Portugal deixou em Junho de 2017, após ter conseguido sair da situação 
de «défice excessivo» em 2016, de estar sujeito às regras corretivas impos-
tas pela União Europeia. Em seu lugar, o país passou a ter de se confrontar 
com os chamados «procedimentos preventivos» do Programa de Estabi-
lidade e Crescimento (PEC), aplicáveis em situações de dívida elevada e 
que, ao invés dos anteriores, não se focalizam propriamente nos resulta-
dos alcançados mas assentam numa avaliação com carácter mais subjetivo 
e de quantificação controversa sobre as perspetivas de evolução das dife-
rentes economias, em que é considerado o seu crescimento potencial, ou 
seja eliminando os aspetos conjunturais relacionados com o ciclo econó-
mico. A União Europeia focaliza--se, assim, no montante da dívida e no 
produto potencial das economias, com o propósito de determinar o risco 
de incumprimento das metas do Tratado Orçamental e, caso considere 
este elevado, em lugar de ajustar o processo de consolidação orçamental 
flexibilizando-o e permitindo a estas economias recuperar da recessão em 
que mergulharam (em grande medida, em resultado das políticas aplica-
das) opta, ao invés, por endurecer os objetivos orçamentais intermédios e 
por impor um OMP para o saldo orçamental também ele mais exigente.

É neste contexto que, para Portugal, é fixado um ajustamento estrutu-
ral anual de, pelo menos, 0.6% do PIB; uma taxa de crescimento nominal 
das despesas primárias líquidas (de onde se exclui, para além dos juros, as 
despesas com subsídios de desemprego que não tenham origem em medi-
das discricionárias) que não pode ultrapassar 0.1%; e se determina, igual-
mente, que o OMP para o nosso país não são os -0.5% de défice estrutural 
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constantes do Tratado Orçamental mas um superavit de saldo estrutural 
de 0.25% a atingir em 2021.

De acordo com os recentes comentários da UTAO à Proposta de Orça-
mento de Estado (POE) esta, apesar de dar um contributo positivo para 
a diminuição do défice por via de uma diminuição da despesa, calculada 
em 886 milhões de euros, poderá ainda não ser suficiente para cumprir o 
ajustamento fixado no PEC e que tem subjacente a necessidade de medi-
das discricionárias entre 0,6 e 0,9% do PIB em 2017 e 2018. Ou seja, mesmo 
conseguindo reduzir em dois anos o défice de 1p.p. (de 2.0% para 1.0%), 
poderemos vir a ser sancionados por Bruxelas por não cumprimos os atu-
ais critérios do PEC, o que vem reforçar a necessidade de rever as regras e 
imposições desta que constrangem o desenvolvimento de Portugal.

Já em Maio deste ano, apesar da evolução favorável nas contas públicas 
nacionais, Bruxelas, na apreciação ao Programa de Estabilidade de Médio 
Prazo que lhe fora apresentado por Portugal, destacava como primeira 
recomendação a «necessidade de um esforço orçamental significativo para 
2018», depositando muito pouca confiança no efeito de um novo ciclo de 
crescimento nas contas públicas do nosso país.

Tudo isto não significa para o CES que com o crescimento atual o país 
tenha resolvido o problema da «quadratura do círculo», mas o que fica 
provado é que só com políticas que incorporem o crescimento como obje-
tivo, sem que isso signifique suspender as políticas que visam fazer baixar 
o défice e conter a dívida pública, é possível sair da crise. O CES desde há 
muito que vem defendendo que um crescimento económico construído 
em bases sustentáveis é o maior «amigo» da consolidação orçamental e 
sempre foi crítico daqueles que, no passado, viam em qualquer medida de 
incentivo à procura ou que visasse a melhoria das condições da oferta um 
risco de incumprimento das metas orçamentais e admitiam que um severo 
«choque» de austeridade seria o único caminho para a política orçamental.

Dissemos que a prática sistemática e continuada de políticas orçamen-
tais restritivas não se afigurava compatível com crescimentos da econo-
mia robustos e duradouros. E que, nomeadamente, a imposição de saldos 
primários com valores próximos ou acima dos 4% ao longo de vários anos 
tornam problemático a obtenção de crescimentos nominais da economia 
igualmente continuados e que para serem compatíveis com aquele saldo 
teriam que ultrapassar os 4% ao ano (admitindo um contexto em que a 
inflação permaneça baixa).
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Por isso, acompanhamos a afirmação do Governo de que o caminho 
a seguir tem que ir no sentido de dar sustentabilidade ao crescimento, o 
que para o CES significa a necessidade de medidas de médio prazo con-
sistentes com este objetivo, reconhecendo, assim, que temos pela frente 
um percurso que é longo e requer, por um lado, gestões orçamentais de 
grande rigor mas que, por outro, exige flexibilidade na aplicação das metas. 
O país precisa de prosseguir políticas que tornem a economia mais compe-
titiva, o que requer inevitavelmente investimento público e privado. Mas, 
necessita também de medidas que impulsionem uma redução dos níveis 
de endividamento das empresas e melhores condições de capitalização e 
de acesso ao financiamento e de uma carga fiscal menos gravosa para as 
PME. Mas, precisa, igualmente de prosseguir a recuperação e aumento 
dos rendimentos das famílias e do trabalho, o que implica mais e melhor 
emprego e trabalho mais qualificado e uma menor carga fiscal sobre a 
maioria dos rendimentos do trabalho. Tudo isto prosseguindo, ainda, com 
a redução sustentável do défice e com uma redução controlada e realista 
da dívida pública. Ou seja, precisa em suma, de associar a uma política de 
pendor mais quantitativo, e que tem vindo a ser predominante nessa fase 
de inversão cíclica, com uma reposição de rendimentos a trabalhadores e 
pensionistas, que, sem prejuízo dos impactos positivos na qualidade de 
vida dos portugueses, carece de uma dimensão mais qualitativa e orien-
tada para a alteração e melhoria do perfil produtivo e do incremento sus-
tentado da produção nacional. 

2. Cenário macroeconómico
O crescimento da economia portuguesa em 2017 deverá, segundo a previ-
são do Relatório da POE para o próximo ano, atingir os 2.6%. Número este 
que fica bem acima do registado no ano transato e que, só por si, contrasta 
com as previsões formuladas, pelo menos, até ao Verão deste ano, quer pelas 
principais organizações internacionais, quer a nível interno. Recordemos 
que a previsão do Programa de Estabilidade 2017-2021 apontava para 1.9% 
de crescimento do PIB, número esse que nas previsões de Primavera (Maio 
deste ano), a Comissão Europeia também adotou.

Para este crescimento não previsto e situado bem acima do que era 
antecipado no Relatório do O.E. para este ano, contribuiu, sem dúvida, a 
conjuntura internacional, entretanto, também, ela, revista em alta e que, a 
nível da zona euro, aponta para um crescimento de 2.1% em 2017. Mas, não 
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é possível dissociar o crescimento do PIB do efeito das próprias políticas 
internas, e de um contexto macroeconómico que, na generalidade dos indi-
cadores, está ainda muito abaixo dos valores anteriores à crise. Exemplos 
de resultados que têm causalidades internas óbvias são o próprio cresci-
mento de convergência em relação ao conjunto da zona euro, a dimensão 
do aumento das exportações que, pela primeira vez, descolam de forma 
clara da procura externa relevante dirigida à economia portuguesa, com 
esta a registar significativos ganhos de quota de mercado (lembremos que 
a previsão do Governo inscrita no Relatório do O.E. para este ano apon-
tava para um aumento das exportações de 4.3% e que o valor agora pre-
visto é praticamente o dobro deste, com um registo de 8.3%) e, também, 
o contributo decisivo da procura interna, que, numa primeira fase, assen-
tou essencialmente na recuperação do consumo privado em resultado da 
política de recuperação de rendimentos entretanto adotada e que, num 
segundo momento, se projetou igualmente no investimento. Este último 
irá finalmente inverter o longo ciclo de quebras continuadas (mais de 30% 
em termos acumulados face aos anos que antecederam a crise) e poderá 
registar em 2017, de acordo com a previsão do Governo, um crescimento 
de 7.7%, sendo que, mesmo que este ritmo se mantenha nos próximos anos, 
são necessários entre 5 a 6 anos até aquela recuperação estar concluída.

Em suma, se as previsões para 2017 devem ser enfatizadas porque mar-
cam uma situação de mudança clara no ritmo de recuperação da economia 
face aos anos anteriores, este crescimento só é possível porque, além dos 
fatores associados ao ciclo económico ascendente, se registou finalmente 
uma conjugação virtuosa entre procura externa e procura interna. Lembre-
mos que nos anos de maior austeridade e de contração da procura interna 
alguns dos defensores da política então seguida consideravam que apenas 
com o contributo das exportações seria possível pôr a economia de novo 
a crescer. Essa foi uma posição que o CES em diversos pareceres rebateu, 
considerando que as exportações não estão desligadas do mercado domés-
tico e da procura interna, sendo que a competitividade ao nível desta última 
é condição para um crescimento sustentado da primeira. Neste contexto, 
a questão a colocar hoje já não é propriamente a da possibilidade de cres-
cimento com as atuais políticas, mas sim saber qual o grau de sustentabi-
lidade desta nova trajetória de crescimento.

Para respondermos cabalmente a esta interrogação precisávamos de 
dispor de um novo cenário de médio prazo que atualizasse o Programa 
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de Estabilidade o que, infelizmente, o Relatório da POE 18 não contêm, 
limitando-se a informação estatística disponibilizada ao ano de aplicação 
do orçamento em causa. 

Para 2018 o Relatório apresenta-nos um crescimento do PIB que pode-
remos mesmo considerar prudente, tomando em linha de conta o ponto 
de partida existente, ao apontar para 2.2% de variação do PIB. Prevê assim 
o Governo uma desaceleração de 0.4 p.p. em relação à previsão para este 
ano, em resultado de um menor crescimento, quer da procura interna, quer 
da procura externa, mas em que, salvo para o consumo privado, o cresci-
mento previsto se situa ainda acima dos valores de 2016.

Assim, mesmo com uma previsão de inflação ligeiramente superior em 
2018 (o deflator do PIB tem uma previsão de aumento de 0.1 p.p.), o cresci-
mento do PIB nominal deverá passar de um registo de 3.9% em 2017 para 
3.6% em 2018. Também o emprego deverá ver o seu crescimento desace-
lerar pois após um aumento global de 2.7% previsto para este ano, deverá 
crescer apenas 0.9% em 2018. Este valor ainda contribuirá de forma decisiva 
para que prossiga a tendência descendente da taxa de desemprego que o 
Governo prevê poder passar de 9.2% este ano para 8.6% no próximo (lem-
bramos que o O.E. 2017 previa para o ano em curso uma taxa de 10.3%), 
número que ainda ficará acima dos valores anteriores à crise. 

Neste contexto de recuperação do investimento e de criação de emprego, 
o PIB potencial deverá acelerar em 2018 a exemplo do que se prevê já para 
este ano. Assim, temos variações ascendentes de 0.7% em 2016, de 1.3% em 
2017 e de 1.6% em 2018 para aquele produto. O crescimento do PIB real 
e do PIB potencial resultam numa inversão do sinal do hiato do produto 
(diferença entre o PIB real e o PIB potencial medido em % do PIB poten-
cial) que, passando a positivo já este ano, reforçará essa tendência em 2018 
(evoluindo de -0.9% em 2016 para 1.0% em 2018).

Em relação ao comércio de bens e serviços, a previsão para as expor-
tações em 2018 aponta para uma clara desaceleração que, mesmo assim, 
aponta para um crescimento de 5.4%, novamente acima da previsão para 
a procura externa dirigida à economia portuguesa que é de 4.0%.

Os ganhos em matéria de termos de troca deverão ser nulos em 2018, 
com o índice de preços implícito no PIB e o IPC a registarem uma evolu-
ção praticamente idêntica, em resultado de o deflator das importações e 
das exportações apresentado pelo Governo ser o mesmo (1.0%).
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Neste quadro e tendo presente o efeito que o crescimento, quer via 
procura interna, quer via procura externa, tem no aumento das importa-
ções, sobretudo, na componente de bens, verifica-se que o contributo da 
procura externa líquida (ao contrário do anteriormente previsto) deverá 
continuar – a exemplo dos 3 anos anteriores – a ser negativo em 2017 (com 
uma previsão de -0.1%), esperando o Governo que o mesmo possa deixar, 
novamente, de ser negativo em 2018 (previsão de 0.0%).

Na opinião do CES as previsões macroeconómicas relativas ao ano de 
2018 afiguram-se de um modo geral credíveis, sendo que o maior grau de 
incerteza se relaciona com a evolução da economia internacional e, em 
especial, dos países do euro. Os recentes acontecimentos na nossa vizinha 
Espanha podem vir a repercutir-se em Portugal, dado o peso que aquele 
país tem no nosso comércio externo, assim como o impacto do “brexit” 
que poderá começar a ser sentido já em 2018. Por outro lado, os pressu-
postos em que são calculados os termos de troca de Portugal com o exte-
rior poderão vir a ser menos favoráveis ao nosso país do que o previsto 
(por exemplo, o Conselho de Finanças Públicas estima um deflator para 
as importações bem acima do Governo: 1.9% e 1.0%, respetivamente) e, 
como o próprio Relatório refere na avaliação de risco existente, se a pro-
cura externa dirigida à economia portuguesa crescer 2 p.p. abaixo do pro-
jetado, o impacto no crescimento real do PIB será de -0.4 p.p., por via de 
um menor crescimento real das exportações, cenário em que teríamos o 
PIB de novo a crescer abaixo dos 2.0%.

O CES considera que a previsão de subida do investimento público de 
1,7% em 2017 para 2,3% do PIB em 2018, o que corresponde a um aumento 
de 1,3 mil milhões de euros, sem deixar de ser positiva, não deixa de ser 
insuficiente tendo em conta os valores muito baixos verificados nos últimos 
cinco anos. Um maior crescimento do investimento público terá efeitos 
na dinamização do investimento privado o que, por sua vez, contribuirá 
para o crescimento económico, num ano em que se perspetiva uma desa-
celeração deste. 

Neste contexto, a previsão do Governo de um menor crescimento do 
investimento, com uma previsão de 5,4% em 2018, até tendo em conta a 
própria dinâmica de execução do Portugal 2020, afigura-se-nos uma tra-
jetória menos positiva. 

O CES reafirma a necessidade da melhoria da qualidade do emprego 
criado, seja na perspetiva da inserção dos trabalhadores na vida ativa e dos 
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seus níveis de remuneração, seja na perspetiva da melhoria da competitivi-
dade das empresas e, neste sentido, considera que o ciclo económico posi-
tivo que estamos a viver deve ser aproveitado para enfrentar os problemas 
estruturais com que a nossa economia se confronta e, em que os défices de 
competitividade face a países terceiros estão longe de estar ultrapassados. 
Continuamos com uma muito elevada componente importada daquilo que 
produzimos e vendemos o que limita o valor acrescentado incorporado nos 
nosso produtos e dificulta que o crescimento da nossa economia se tra-
duza numa menor dependência face ao exterior. Neste sentido, importa 
reiterar que a política orçamental tem que ser, cada vez mais, vista como 
um instrumento de uma política económica capaz de atuar não apenas do 
lado da procura, mas também do lado da oferta. A política de investimento 
para a qualificação, a valorização do território, a inovação produtiva e a 
coesão social recomendam que o caráter anti-cíclico e restritivo dos orça-
mentos em períodos de crescimento não se constitua numa regra absoluta 
e em que a natureza da despesa não seja tida em consideração. Até por-
que, se o CES sempre defendeu que a consolidação orçamental tem que 
ser alcançada com ganhos de eficiência e menor desperdício de recursos 
com repercussão na diminuição da despesa pública, também, defendeu e 
defende que existem domínios em que o aumento da despesa é condição 
essencial para que haja maior qualidade do serviço público.

3. Défice e dívida pública 
Este ano o Governo prevê reduzir o défice do saldo orçamental para -1.4%, 
o que representa uma diminuição deste, em relação a 2016, de 0.6 p.p. e 
se traduz num valor que ficará 0.2 p.p. abaixo da previsão do relatório da 
O.E. para 2017 e 0.1 p.p. abaixo da meta fixada no Programa de Estabili-
dade 2017-21. Para isso contribuirá, por um lado, o crescimento da eco-
nomia, refletido num aumento da receita de 0.3 p.p. do PIB, e, por outro, 
a descida no serviço da dívida, com os juros a caírem 0.3 p.p. do PIB (de 
4.2% para 3.9%). 

O próprio Relatório do O.E. para 2018 reconhece este efeito quando 
afirma que «a revisão em baixa do défice face às previsões anteriores, deve-
-se, maioritariamente, à aceleração da atividade económica que se refletiu 
no aumento da receita fiscal e à diminuição dos encargos com juros que 
permitiram acomodar um aumento moderado da despesa». Ou seja, se não 
referenciarmos a variação da despesa ao aumento do PIB, aquela regista em 
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2017 segundo a previsão do Governo um aumento de 3.5% o que compara 
com a redução de -3.8% registada no ano anterior. Este aumento está rela-
cionado com a generalidade das rúbricas do O.E. com exceção dos juros, 
sendo particularmente relevante o aumento de cerca de mil milhões de 
euros em despesa de capital.

É, aliás, o crescimento da economia que permitiu acomodar uma evolu-
ção menos acentuada do saldo primário, com o Programa de Estabilidade 
de Abril último a apontar para um valor de 3.0% em 2017, número agora 
revisto no Relatório da POE-18 para 2.5%.

Para 2018, o Governo avança com uma meta de 1.0% de défice orçamen-
tal, prosseguindo, assim, a consolidação orçamental mas, face às previsões 
para 2017, moderando o seu ritmo. Para o conseguir o Governo baseia-
-se nos resultados obtidos em 2017 e fundamenta os números das contas 
públicas apresentadas com base sobretudo no impacto do crescimento 
da economia e com a expectativa de um abaixamento dos juros a pagar.

Trata-se de uma meta que, com a informação atualmente disponível, o 
CES considera realista e concretizável, e que não força sequer o Governo 
a ter que adotar um grande número de medidas adicionais para a con-
seguir atingir, permitindo-lhe manter uma expectativa de crescimento 
acima dos 2%.

Não estando previsto um aumento da carga fiscal (os números do 
Governo apontam para uma descida de 0.2 p.p. do PIB), a receita total 
sofre um ligeiro aumento de 0.1 p.p. em percentagem do PIB (passa de 
43.4% para 43.5%), enquanto a despesa total decresce ligeiramente em 0.3 
p.p. do PIB (passa de 44.8% para 44.5%), o que é conseguido com a redu-
ção dos juros a pagar que passam de 3.9% do PIB para 3.6%. Esta redução 
equivale a uma economia superior a 400 milhões de euros, com um valor 
previsto para os juros da dívida de 7.1 mil milhões. Em valores absolutos a 
despesa total deverá registar um aumento de 2.9%, com a despesa corrente 
a aumentar 1.9% e a despesa de capital 21% (esta última regista um cresci-
mento inferior ao de 2017). Se retirarmos os juros da despesa, o aumento 
da despesa corrente primária é de 7.2% (que inclui uma dotação previsio-
nal de 495 milhões de euros). Em linha com o aumento significativo da 
despesa de capital em % do PIB, o investimento público (FBCF) deverá 
acelerar de 17.9% em 2017 para 40.4% de variação em 2018.

Tal como em 2017, será possível no próximo ano atenuar o ritmo de cres-
cimento do saldo primário, com a POE a rever os 3.1% inscritos no Pacto 
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de Estabilidade, fixando agora o saldo em 2.6%. Comparando este com a 
previsão para 2017, regista-se um aumento de 0.1 p.p.. Com esta revisão, 
ainda que limitada, é criada uma margem adicional para que a POE pros-
siga o objetivo de “devolução de rendimentos, seja através da atualização de 
pensões, seja através da desoneração fiscal sobre o trabalho” (do Relatório). 

Do lado do tecido produtivo do País, e tendo em conta a situação finan-
ceira em que grande parte das empresas, sobretudo PME, se encontra, o 
CES considera que –  apesar do aumento do rendimento disponível das 
famílias ter um efeito positivo do lado da procura sobre as empresas, em 
especial as PME num quadro em que o CES considera fundamental que 
o O.E. preveja uma redução de custos de contexto suportados pelas mes-
mas – o compromisso da POE com a sua recuperação fica aquém do dese-
jável, o que poderá diminuir a capacidade competitiva do País e os níveis 
de criação de emprego.

Os números acima referenciados, refletem-se nos valores das contas 
públicas na sua dimensão considerada estrutural (ou seja, eliminando o 
efeito do ciclo económico) e que apontam, igualmente, para uma melhoria 
dos mesmos. O saldo estrutural do O.E. na previsão do Governo é fixado 
em -1.3% em 2018, mantendo uma trajetória de desaceleração e de apro-
ximação do saldo global do mesmo (de um diferencial de 0.4 p.p. em 2017 
passa-se a um diferencial de apenas 0.3 p.p. em 2018), enquanto o saldo 
primário estrutural terá uma subida de 0.2 p.p. em relação a 2017, atingindo 
os 2.3%. Trata-se, neste caso, de inverter a ligeira baixa de -0.1 p.p. que se 
registará de 2016 para 2017 e de colocar este saldo acima do valor de 2015.

Esta contração do défice estrutural (medido em percentagem do PIB 
potencial) confirma, como o próprio Relatório da POE salienta, o caráter 
restritivo e contra-cíclico da política orçamental num contexto de acele-
ração da atividade económica e do seu crescimento potencial.

Quanto às medidas a incrementar em 2018 inscritas na POE elas têm 
um efeito nulo do lado da receita e um efeito em baixa do lado da despesa 
(-0.2% do PIB, ou seja um pouco mais de 400 milhões de euros), como 
expressa o Quadro II 2.2. do Relatório da POE.

Em relação, finalmente, à evolução da dívida pública, quer em 2017, 
quer em 2018, ela aponta, de acordo com a trajetória da dívida constante 
do relatório da POE, para que estes sejam os anos de inversão de tendên-
cia. Ou seja, a dívida pública deverá no final de 2017 representar 126.2% do 
PIB (-3.9 p.p. face a 2016), e em 2018 baixar para 123.5% (-2.8 p.p. do PIB). 



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

131

Tal acontece por dois efeitos conjugados: o próprio aumento do denomi-
nador do rácio, ou seja, do PIB; e a melhoria do próprio saldo orçamental 
expressa na evolução positiva do saldo primário.

O CES considera que estes números (ao contrário de anos anteriores) 
poderão ser atingidos e inserem-se numa trajetória de redução da dívida, 
que não faz de uma contração acelerada do seu montante o objetivo pri-
mordial da política financeira do país.

Se é importante sinalizar que o país está em condições de inverter a 
tendência de subida da dívida e prosseguir a redução da mesma, apostar 
numa evolução demasiado acelerada teria repercussões no crescimento da 
economia e poderia mesmo acabar numa redução do seu stock sem que isso 
se refletisse no seu peso no produto. O crescimento projetado para o PIB 
em termos nominais compensa largamente para 2018 os efeitos do défice 
na dívida pública, tal como irá suceder já este ano.

Ao contrário do Conselho da União Europeia que recomenda que se faça 
uso de receitas extraordinárias para acelerar a redução do nível da dívida 
pública, na opinião do CES o que é essencial é fazer uma gestão da dívida 
pública, que contribua para uma trajetória de redução compatível com o 
crescimento da economia e que, acima de tudo, invista na diminuição da 
taxa de juro que o país tem que anualmente pagar por aquela (uma redu-
ção de 1 p.p. de redução de taxa de juro da dívida traduz-se numa redução 
de despesa com juros por ano de cerca de 2 mil milhões de euros). Por isso 
o CES entende que o Governo deve negociar junto da União europeia a 
redução de juros e o alargamento das maturidades quando isso for mais 
favorável e substituir, sempre que possível, dívida mais cara por dívida mais 
barata, aproveitando, em especial, as atuais condições favoráveis de mer-
cado, mesmo que isso, momentaneamente, possa aumentar o montante 
da dívida existente (pela diferença temporal entre as duas transações).

Como dissemos anteriormente, o serviço da dívida continua a ser um 
forte constrangimento para a nossa economia e a principal razão para a 
exigência de mantermos saldos primários demasiado elevados que, entre 
outros efeitos, são um fator limitativo de uma melhoria de serviços públi-
cos essenciais.

O CES também não encontra nesta POE uma abordagem do problema 
da sustentabilidade da dívida externa portuguesa, que é uma das mais 
elevadas do mundo (em percentagem do PIB), domínio em que a dívida 
pública é apenas uma parte do problema e em que o próprio perfil daquilo 
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que consumimos e produzimos alimenta, por si só, uma continuada dete-
rioração das contas externas do país.

4. Receitas e despesas públicas
Reconhecendo que a Proposta de OE para 2018 vai no sentido de um desa-
gravamento dos impostos que incidem sobre rendimentos do trabalho 
(indo aliás ao encontro da recomendação contante do Parecer do CES sobre 
o OE 2017), a verdade é que esforço fiscal medido pelo peso das receitas 
fiscais (contabilidade nacional), segundo a P.O.E., manter-se-á num nível 
muito próximo dos anos anteriores (25,1 % em 2016, 25,2 previsto para 
2017 e 25,0% em 2018). Se em 2017, a carga fiscal segundo a P.O.E. 2018 
aumentou ligeiramente em 0,1p.p. do PIB, com a receita esperada a regis-
tar uma subida de mais de 2 milhões de euros face a 2016, em 2018 o desa-
gravamento fiscal é muito ligeiro e resulta, sobretudo, de um processo de 
compensação entre impostos, diretos e indiretos (estes últimos a aumen-
tarem a receita em quase 1.3 mil milhões de euros), com destaque para o 
IVA, cuja receita deverá aumentar 4,5%, fixando-se em 16,5 mil milhões 
de euros. Não obstante, não entende o CES que o desagravamento fiscal 
deva ser um objetivo em si, entendendo antes que a política fiscal e a receita 
gerada têm um papel incontornável para o desenvolvimento do país.

O CES constata que relativamente ao IRS, esta Proposta de Orçamento 
avança com a criação de dois novos escalões, bem como uma atualiza-
ção do mínimo de existência que vai no sentido de reduzir a tributação 
sobre os rendimentos do trabalho e as pensões. Ainda assim, o aumento 
do número de escalões fica aquém do próprio programa de Governo, que 
prevê a recuperação dos oito escalões. 

O CES discorda da Proposta de Lei do OE na parte em que esta aumenta 
as obrigações administrativas dos trabalhadores independente e das peque-
nas estruturas empresariais, o que vem em sentido contrário a toda a polí-
tica de simplificação que tem vindo a ser prosseguida pelo Ministério das 
Finanças. A alteração do regime simplificado de IRS para trabalhadores 
independentes e pequenas estruturas empresariais, traduzir-se-á num 
aumento de IRS e de custos para estes profissionais com um volume de 
negócios reduzido, afastando-se assim da generalidade dos outros países 
que têm regimes simplificados. O CES alerta em especial para as conse-
quências negativas das alterações propostas no que diz respeito aos traba-
lhadores independentes, em que se incluem os agricultores. 
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Em sede de IRC não se verifica nenhum ajustamento, nomeadamente, 
em matéria de tributações autónomas, as quais configuram um verdadeiro 
imposto sobre as despesas empresariais e que atualmente representam um 
significativo encargo fiscal. 

Também em sede do imposto do selo se verifica, a par do agravamento 
ao nível das taxas no crédito ao consumo, um aumento dos custos de cum-
primento, com a introdução de mais uma declaração mensal, similar à 
declaração mensal de remunerações. Quanto a esta obrigação recorda-se 
que a receita do imposto do selo está fundamentalmente concentrada nas 
instituições financeiras, pelo que a exigência desta obrigação, com caracter 
mensal a pequenas e médias empresas, que têm poucas operações sujeitas 
a imposto do selo, é manifestamente desproporcionada. 

Nos anos mais recentes, assistiu-se à criação de taxas, como é o caso da 
taxa Municipal de Proteção Civil, e à sujeição de novos produtos a tribu-
tação, nomeadamente, no âmbito do Código dos Impostos Especiais de 
Consumo. Reconhecendo a validade do princípio da equivalência, o CES 
entende que a correção de distorções no mercado ou nos hábitos dos por-
tugueses não deve ser feita apenas com base na política fiscal, mas também 
através da autorregulação, informação e sensibilização do consumidor. Em 
particular, o CES alerta para os encargos que os mesmos têm nas famílias 
através de uma política de reforço dos impostos indiretos e para a carga 
administrativa adicional que normalmente vem associada às alterações ao 
IEC e que geram enormes constrangimentos às empresas. 

Ainda em matéria de fiscalidade, e como tem vindo a referir em anterio-
res pareceres, o CES considera que deverá ser promovido um amplo debate 
visando a simplificação, a previsibilidade e a estabilização do edifício fiscal, 
em diversas matérias como os IEC e as medidas de fiscalidade verde, pro-
curando-se, simultaneamente, aliviar os custos que a carga administrativa 
tem para as empresas e o aumento dos encargos e consequente impacto 
nos rendimentos dos consumidores e tendo ainda presente a eficácia da 
aplicação dos princípios da igualdade tributária e da neutralidade fiscal.

O CES constata que não se encontram na POE medidas para fazer 
face à recuperação de dívidas, evitando a sua prescrição, em sede de IRC 
e segurança social. 

As receitas de capital aumentam significativamente, influenciadas, de 
acordo com o Relatório da P.O.E. 2018 pelo aumento da receita proveniente 
da União Europeia para ajudas ao investimento, num contexto de acelera-
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ção da execução dos Fundos Europeus. O CES recorda que no Relatório 
relativo ao Orçamento para 2017 foi produzida idêntica afirmação, sem 
que na prática fossem sentidos os efeitos dessa aceleração. Em matéria de 
Fundos Europeus, o CES não pode deixar de alertar para o baixo desem-
penho que se registou em 2017 ao nível dos recebimentos da UE que se 
traduziu em variações, face a 2016, de sinal positivo pouco expressivo em 
alguns fundos, como é o caso do FSE, ou mesmo variações negativas, como 
é o caso do Fundo de Coesão, o que indicia constrangimentos ao nível da 
execução e dos pagamentos, numa altura em que já ultrapassámos mais 
de metade do período de programação.

Afigura-se assim necessário que a reprogramação do Portugal 2020, 
corrija distorções, o que poderá ser dificultado pelo facto de Portugal apre-
sentar um conjunto de Programas com baixas taxas de execução – o que 
constituirá uma dificuldade adicional para atingir este objetivo. 

Do lado da despesa, o total da despesa pública sofre um decréscimo de 
0,7 % do PIB relativamente a 2017, resultado essencialmente dos decrés-
cimos verificados nas despesas com pessoal e juros. A evolução das des-
pesas com pessoal, tendo em conta as medidas previstas, nomeadamente 
o descongelamento de carreiras na função pública, deve ser merecedora 
de especial atenção, nomeadamente ao nível dos fluxos de entrada e saída 
de funcionários públicos.

No que se refere aos encargos com as parcerias público-privadas (PPP) 
são anunciadas novas poupanças decorrentes, nomeadamente, dos ajustes 
introduzidos em 10 PPP rodoviárias. Neste domínio, o CES constata que os 
valores estimados para o fecho do ano de 2017 (1714 milhões de euros), são 
superiores aos previstos no relatório do OE 2017 (1684 milhões de euros), o 
que aponta para um ritmo mais lento de redução dos encargos com as PPP. 

Neste contexto, o CES reafirma a preocupação expressa no parecer do 
ano passado de “que esta questão é motivo de legítima preocupação, uma 
vez que desde 2015 os orçamentos não têm conseguido prever capazmente 
os encargos das PPP que têm vindo a ser superiores aos previstos, além de, 
no passado se terem registado erros grosseiros de previsão a médio prazo”.

O CES não encontra nesta proposta de orçamento uma garantia de que 
o problema das dívidas das entidades públicas às empresas seja finalmente 
resolvido de forma eficaz e duradoura. 
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5. Orientações da despesa
5.1. Segurança Social
O ciclo de evolução positiva da economia portuguesa contribui para a 
melhoria da situação financeira da segurança social.

A evolução verificada mostra que o crescimento económico e a evolução 
do mercado de trabalho são determinantes para a sustentabilidade do sis-
tema de segurança social. Por outro lado, entende o CES que o reforço do 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), através 
da consignação de uma parte da receita de IRC, não substitui o compro-
misso relativo à diversificação das fontes de financiamento, e recomenda ao 
Governo que inicie com urgência o estudo e a discussão, em Concertação 
Social, da diversificação das suas fontes de financiamento, seja na perspe-
tiva do reforço do financiamento e sustentabilidade da segurança social, 
seja na perspetiva de o ajustar a uma realidade económica em mudança.

O CES releva ainda que a POE determine uma significativa redução das 
transferências do Orçamento de Estado através da eliminação das trans-
ferências extraordinárias em 2018 (embora antes tenha admitido a sua 
eliminação apenas num prazo de dois ou três anos), fruto de crescimento 
do emprego e das receitas em contribuições sociais, redução do desem-
prego e diminuição da despesa com proteção no desemprego, e conse-
quente melhoria do saldo do sistema previdencial. Regista ainda, com 
alguma preocupação, que não se encontra documentada a expressiva redu-
ção das transferências para cumprimento da Lei de Bases da Segurança  
Social. 

Em relação às medidas para 2018 o CES, tal como fizera no parecer 
sobre a anterior POE, valoriza a política em curso e a ser prosseguida no 
próximo ano, destacando, pela sua relevância social, a atualização das pen-
sões em 2018 ao assegurar que todas as pensões são revistas, existindo um 
aumento mínimo de 6 a 10 euros por via de uma atualização extraordinária, 
tal como ocorreu este ano. Sublinha ainda: o acesso antecipado à pensão de 
velhice, sendo eliminado o Factor de Sustentabilidade para as muito longas 
carreiras contributivas e para os beneficiários que entraram muito cedo 
no mercado de trabalho; a manutenção da medida de apoio extraordiná-
rio aos desempregados de longa duração; o aumento do abono de família; 
a criação da Prestação Social para a Inclusão; a revisão do Indexante dos 
Apoios Sociais (IAS); a abertura de novas candidaturas para o PROCOOP 
(Programa de Celebração ou alargamento de Acordo de Cooperação para 
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o Desenvolvimento de Respostas Sociais), a melhoria de prestações sociais 
não contributivas, incluindo o Rendimento Social de Inserção. 

No que diz respeito à Prestação Social para a Inclusão acima mencionada, 
o CES recomenda que os critérios de atribuição possam ser melhor analisa-
dos, quer em termos da idade abrangida, quer dos graus de deficiência, por 
forma a garantir melhores condições de vida a um maior número de cidadãos.

Sem prejuízo de valorizar as medidas previstas, o CES salienta o muito 
baixo nível de proteção social dos desempregados e reafirma a necessidade 
de prosseguir a discussão sobre o acesso antecipado à pensão de velhice 
para as longas carreiras contributivas.

5.2. Ensino e Ciência
O CES vê como positiva a manutenção da aposta na rede pré-escolar com 
a abertura de novas salas já no período 2017/2018, embora a um ritmo cla-
ramente inferior ao previsto para 2017, o que pode por em causa o objetivo 
de assegurar a universalidade da educação pré-escolar. 

O CES vê com muita preocupação o que se está a passar com o ensino 
profissional privado e cooperativo, cujos atrasos do Estado, quer na atri-
buição de turmas, quer nos financiamentos, põe em causa a subsistência 
de muitas escolas profissionais, com prejuízo de alunos, professores e enti-
dades promotoras. 

O CES regista que em matéria de ciência e ensino superior, o ano 2018 
será um ano de continuidade face aos dois anos anteriores, com uma forte 
aposta na corresponsabilização de atores públicos e privados, com um 
aumento do investimento em I&D visando atingir as metas europeias.

O CES considera positivo o esforço de reforçar os apoios a bolseiros do 
ensino superior mas recomenda que sejam agilizados os procedimentos 
de forma a que estes apoios cheguem às famílias em tempo útil.

No que se refere aos apoios aos estudantes com deficiência, o CES 
salienta a medida prevista na POE de atribuição de bolsa aos estudantes 
com deficiência, contudo reafirma a sua preocupação, expressa em anterio-
res pareceres, de que o apoio aos estudantes com deficiência não se esgota 
na atribuição de uma bolsa aos estudantes com grau de incapacidade igual 
ou superior a 60%. O leque de estudantes com necessidades especiais é 
mais alargado e é importante que todos sejam abrangidos pelas medidas 
a tomar, existindo ainda a necessidade de melhorias no âmbito das aces-
sibilidades, novas tecnologias e pessoal de apoio. 
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5.3. Formação Profissional
O problema da qualificação da população portuguesa e, muito em parti-
cular, da qualificação da população ativa, tem sido objeto de análise em 
sucessivos pareceres do CES, nomeadamente, os recentes pareceres sobre 
o PNR 2017 e as GOP 2018. A P.O.E 2018 não introduz novidades nesta 
matéria, e pelo contrário, confirma vários dos constrangimentos existentes, 
nomeadamente, ao nível da evolução dos programas com origem no FSE.

Neste contexto, o CES não pode deixar de reafirmar a sua preocupação 
sobre o escasso relevo que continua a ser atribuído à formação de ativos, e 
que a manter-se, significará o desperdício do atual ciclo de programação, 
numa dimensão fundamental da qualificação dos portugueses. O CES 
considera assim que é necessário e urgente fazer uma avaliação da execu-
ção das medidas existentes que possa conduzir a uma eventual reprogra-
mação financeira que sustente este objetivo.

Em paralelo, o CES não pode deixar de alertar para a necessidade de 
uma aposta séria na atualização dos perfis profissionais atuais e na defini-
ção de novos perfis decorrentes da transformação tecnológica em curso, o 
que significa uma aposta na atualização do catálogo nacional de qualifica-
ções, instrumento essencial para se garantir uma formação de qualidade.

A Formação Profissional deve estar, cada vez mais, orientada para as 
reais necessidades do país, dos trabalhadores e das empresas. Neste sen-
tido, o CES chama a atenção para a necessidade de, nos projetos de forma-
ção profissional, combinar a componente escolar com a profissional, tendo 
em conta os destinatários da formação, devendo ser promovida a articu-
lação com os Parceiros Sociais e aprofundada a sua intervenção, quer ao 
nível de uma efetiva colaboração na elaboração dos curricula, quer na sua 
promoção no terreno. 

O CES reafirma ainda a necessidade de uma aposta na formação para 
a gestão que inclua domínios fundamentais como o aumento das qualifi-
cações dos empresários, na gestão organizacional, nas novas tecnologias, 
na internacionalização, nas questões financeiras, entre outros domínios, e 
nesse sentido, importa também não descurar o papel que as políticas ativas 
de emprego podem ter na melhoria da capacitação técnica das empresas.

O CES vê com preocupação os problemas que ainda se registam, no 
funcionamento dos programas cofinanciados pelo FSE, que se traduzem 
em sucessivos atrasos na análise, decisão e pagamentos de candidaturas, 
estando já esgotado mais de metade do período de programação.
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5.4. Capitalização e Financiamento das Empresas
O Governo reconhece no Relatório da P.O.E. que uma estratégia visando 
a capitalização das empresas, exige uma abordagem integrada envolvendo 
vários eixos de intervenção, nomeadamente, o financiamento, a fiscalidade, 
a reestruturação empresarial e a simplificação administrativa.

Sobre esta matéria, o CES entende que nem todas as medidas previstas 
contribuem para esta estratégia integrada, sendo disso exemplo, a revisão 
do regime simplificado de IRS. 

O CES reconhece que no domínio dos instrumentos de financiamento, 
após os atrasos registados, estão já criados um conjunto de instrumentos 
financeiros interessantes para as empresas, importando neste momento 
que, com celeridade, os mesmos sejam operacionalizados e colocados à 
disposição das empresas.

No entanto, as medidas propostas, não são suficientes para colmatar o 
problema do acesso ao crédito pelas empresas, em particular as de menor 
dimensão. Como refere o Banco de Portugal “desde o final de 2010, o stock 
de empréstimos concedidos por instituições de crédito a sociedades não 
financeiras tem apresentado uma evolução negativa”. Essa evolução atinge 
sobretudo as empresas de menor dimensão (micro e pequenas), que são a 
esmagadora maioria do nosso tecido empresarial, e que viram o seu crédito 
cair significativamente. Até Agosto deste ano, os empréstimos a socieda-
des não financeiras caíram, em taxa de variação anual, 2,6%. É de registar 
que o sector privado, apesar de ter ainda uma dívida demasiado elevada, 
tem vindo a reduzir a sua dívida em% do PIB. 

O CES destaca a importância das linhas de crédito bonificadas e garan-
tidas para o acesso das PME ao financiamento em condições mais vanta-
josas e para operacionalização de investimentos elegíveis no âmbito do 
Programa Portugal 2020. Nesse sentido, os benefícios do mecanismo de 
resseguro público no âmbito do Sistema Nacional de Garantia Mútua (con-
tragarantia prestada pelo Fundo de Contragarantia Mútua) devem ser con-
solidados através de qualificação equivalente a risco soberano para efeitos 
do apuramento dos requisitos de capital regulamentar.

Já na área dos benefícios fiscais, a Proposta apresenta um leque de bene-
fícios relacionados com a capitalização das empresas de interesse muito 
limitado, como é o caso do incentivo à recapitalização das empresas que 
possibilita aos sócios que façam entradas de capital para sociedades que 
já tenham perdido metade do seu capital social. Este benefício permite 
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que os sócios possam deduzir 20% dessas entradas ao montante bruto dos 
lucros ou eventuais mais-valias que venham a obter dessas sociedades. Ora, 
considerando a sua situação financeira, é pouco previsível que possam vir 
a beneficiar deste incentivo fiscal. Acresce que, ao contrário do previsto na 
Resolução do Conselho de Ministros 81/2017, de 8 de junho, este benefício 
apenas se encontra consagrado em sede de IRS, não abrangendo, assim, os 
sócios que sejam pessoas coletivas. Além disso, o alargamento do regime 
de remuneração convencional do capital social a aumentos de capital com 
recurso aos lucros gerados no próprio exercício, também previsto naquela 
Resolução do Conselho de Ministros como medida que devia constar do 
Orçamento do Estado para 2018, não foi incluída nesta Proposta. Face 
às necessidades das empresas neste domínio, o CES considera que o OE 
para 2018 deve colmatar as lacunas desta Proposta no que à Resolução 
diz respeito. 

Já no que se refere à alteração relacionada com a dedução dos lucros 
retidos e reinvestidos, a mesma é positiva, tendo em conta o alargamento 
dos prazos e elevação dos montantes dedutíveis.

5.5. Infraestruturas
O CES considera que o investimento público em infraestruturas conside-
radas essenciais ao desempenho da economia e à valorização do território 
em termos geo-económicos, deve considerar-se uma prioridade da atuação 
do Governo enquanto componente indissociável do investimento global 
da nossa economia, e dentro do objetivo de melhorar serviços, de reduzir 
custos e de melhor servir as pessoas, de contribuir para um desenvolvi-
mento integrado do território e reforçar a competitividade do país.

O CES valoriza, como já fizera no anterior parecer relativo à POE para 
2017, a prioridade atribuída ao transporte ferroviário, visando inverter o 
ciclo de desinvestimento na ferrovia, especialmente no que se refere ao 
transporte de mercadorias. A medida “transportes ferrovia” representa 
1.3 mil milhões de despesa orçamental em 2018, sendo, de longe, o meio 
de transporte com maior despesa de investimento consagrada na POE.

O CES releva, também, os trabalhos tendentes à concretização da solu-
ção de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, cha-
mando especialmente a atenção para que as opções a tomar, devem ser 
devidamente fundamentadas e ser antecedidas de um amplo debate a nível 
nacional. Trata-se de um domínio em que a reversibilidade das escolhas fei-
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tas é escassa e estas condicionam em grande medida o nosso futuro durante 
muitos anos. Quando está em causa a escolha de localizações alternativas 
em domínios de elevado impacto nacional, o critério tem que ser acima 
de tudo o do interesse nacional e não o dos interesses locais ou particu-
lares por muito legítimos que estes possam ser. Para o fazer é necessário 
também que se tenha uma visão estratégica e prospetiva, de modo a que 
se tomem as melhores opções com um horizonte não apenas de médio 
mas de longo prazo e que exista um planeamento integrado das grandes  
infraestruturas.

Por último, o CES congratula-se que o Governo tenha inscrito na 
agenda para 2018 a preparação do “Programa Nacional de Investimen-
tos 2030”, o que atempadamente permite definir uma estratégia para a 
próxima década, fazendo dela a base essencial da negociação e prepara-
ção do novo quadro de apoios europeus no pós 2020, e que o Governo se 
tenha comprometido nessa preparação a envolver o CES e os parceiros 
sociais. Esse trabalho recomendaria ter como referencial um novo Pro-
grama Nacional de Planeamento e Ordenamento do Território (PNPOT) 
que, contudo, ainda não existe, continuando a decorrer o processo de revi-
são do PNPOT 2007-2013. A política de ordenamento, valorização e coe-
são territorial deveria constituir a base para todas as políticas sectoriais 
com impacto no território, o que manifestamente não parece, mais uma 
vez, em condições de vir a suceder.

5.6. Saúde 
O CES reconhece os progressos que têm sido realizados na saúde nas últi-
mas décadas, devido à forte implantação e prestígio do SNS. Todavia, a 
redução do financiamento público ao longo dos anos de crise e que lamen-
tavelmente se tem prolongado, implicando maior comprometimento das 
famílias, teve vários efeitos colaterais que agora começam a tornar-se evi-
dentes: dificuldades no acesso às urgências e demoras na marcação de con-
sultas hospitalares; listas de espera para cirurgia que se deterioraram em 
algumas especialidades e hospitais; cobertura insuficiente da população 
por médicos de família; condições de trabalho que se tornaram altamente 
exigentes face ao aumento regular da procura e à redução de efetivos, que 
conduzem à exaustão de muitos profissionais; desajustamento da melhor 
combinação entre o pessoal prestador (skill mix) conduzindo ao uso nem 
sempre eficiente de recursos treinados e diferenciados; persistência de 
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graves indicadores de infeções bacterianas e ainda escassos resultados no 
seu controlo, apesar das oportunidades de melhoria que os diagnósticos 
in vitro já hoje possibilitam. 

O CES considera importante dotar o sistema de saúde de capacidade 
para gerir com eficiência as tecnologias disponíveis e poder modernizar-
-se, isto é, ter capacidade de investir, garantindo o acesso do doente aos 
tratamentos, à inovação e aos avanços tecnológicos existentes. 

O Ministério da Saúde tem estado claramente suborçamentado e a ges-
tão financeira sob stress ocupa gestores sem lhes permitir tempo e reflexão 
para ganhos de eficiência. O CES continua a manifestar a sua preocupação 
pelo contínuo subfinanciamento da Saúde e considera que o financiamento 
futuro do SNS deveria constituir uma prioridade nacional.

As dotações insuficientes e a dificuldade em controlar a despesa pro-
vocam acumulação de dívidas a fornecedores de bens e serviços, a qual se 
torna crónica e só anualmente pode ser parcialmente aliviada. Só a dívida 
vencida dos hospitais públicos às empresas farmacêuticas atingiu, segundo 
a APIFARMA, em agosto deste ano, cerca de 760 milhões de euros. 

O CES duvida que face ao histórico da despesa pública com a saúde o 
acréscimo previsto possa ser suficiente para permitir uma gestão eficiente. 

Os fortes constrangimentos financeiros dos últimos anos no sector da 
saúde também têm levado à falta/redução de acesso a produtos/tecnolo-
gias diferenciados(as) e da primeira linha aos doentes do SNS.

O CES entende que a deterioração financeira a que se assiste degrada a 
qualidade do serviço e cria desigualdades territoriais no acesso ao sistema 
de saúde e leva os mais afluentes a encaminharem-se para o setor privado, 
onde a hotelaria e o conforto são mais visíveis, mas nem sempre acompa-
nhados de qualidade correspondente. O SNS corre o risco de se tornar um 
“pobre serviço para gente pobre”, a competir de forma crescentemente 
desigual com o setor privado que tende a transformar-se de complemen-
tar em alternativo ou até dominante. O CES entende assim que é neces-
sário recuperar o papel do SNS e, sem desvalorizar as medidas constantes 
da POE, designadamente medidas que visam melhorar a capacidade de 
resposta interna do SNS como a introdução de novas respostas no âmbito 
dos meios auxiliares de diagnóstico e de terapêutica nas unidades de cui-
dados de saúde primários, a abertura de novas USF, a expansão da rede 
de cuidados continuados (mais 600 camas segundo as GOP para 2018), 
a intensificação de programas de rastreio, muito há ainda a fazer, sendo 
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que a Proposta é, em muitos dos casos, genérica, não existindo suficiente 
informação sobre as medidas a tomar em 2018. 

5.7. Ambiente e Território 
Em relação à gestão territorial o CES releva positivamente a orientação 
anunciada de descentralizar e criar estruturas locais de proximidade (cria-
ção de Unidades Locais de Proteção Civil das Freguesias), que possam 
garantir um melhor conhecimento da realidade local e permitir um con-
tacto direto e regular com as populações, mas chama mais uma vez a aten-
ção para que essa transferência de competências tem que ser acompanhada 
pela disponibilização dos meios adequados às missões a desenvolver, e à 
garantia do funcionamento eficaz da proteção civil.

Na sequência dos incêndios que atingiram duramente o país ao longo 
deste ano, com as consequências que são conhecidas, o Relatório do POE 
revela-se parco em medidas concretas, nomeadamente ao nível organiza-
cional, proclamado um conjunto de intenções gerais e fixando um volume 
de despesa no domínio «proteção civil e luta contra incêndios» que, aponta 
para valores orçamentados que pouco se afastam dos do ano anterior. Face 
às insuficiências detetadas estes montantes parecem ser claramente insu-
ficientes (235 milhões de euros). 

Em coerência com o que foi expresso no parecer sobre as GOP 2018, o 
CES defende que, no que se refere à floresta a sua reforma só é viável atra-
vés de processos que fomentem o uso múltiplo da floresta, com criação 
de rendimento para as populações e que deverão ser inscritos no O.E. os 
recursos adequados para que a autoridade florestal nacional ICNF) tenha 
condições para promover essa reforma, necessariamente em articulação 
com os proprietários (cerca de 400 mil), produtores florestais, técnicos 
florestais e bombeiros. O orçamento para 2018 do ICNF afigura-se insu-
ficiente (apenas com mais 10 milhões de euros face ao ano transato) e não 
está previsto um reforço do Fundo Florestal permanente para contratar 
vigilantes e outros profissionais para a floresta durante o ano, com meios 
adequados para a prevenção estrutural, fiscalização e mitigação de incên-
dios, bem como para a recuperação das áreas ardidas.

O CES considera ainda que a prevenção dos incêndios florestais conta-
-se, sem dúvida, entre as matérias mais urgentes a requererem atenção 
prioritária do Governo. O País dispõe de seis/sete meses (Novembro/Maio) 
para organizar e executar um esquema abrangente de prevenção e combate 
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aos incêndios, sem prejuízo da necessidade de, desde já, se começarem a 
adotar medidas de caráter mais estrutural visando a preservação da floresta. 

O CES alerta ainda para a importância da adoção de medidas no plano 
legal, sem prejuízo pelo respeito devido pela propriedade privada de ter-
renos florestais, que permita resolver os problemas decorrentes dos nume-
rosos terrenos florestais sem limpeza ou abandonados.

O CES entende que no plano de prevenção e combate aos incêndios e 
da reconstrução das zonas habitacionais e florestais, são largamente insu-
ficientes as medidas e os apoios específicos à economia social na compo-
nente da agricultura familiar.

O CES considera, que o O.E. a aprovar pela Assembleia da República, 
deve em relação aos incêndios consagrar um reforço de meios em todas 
as frentes, seja ao nível da prevenção, seja no combate aos fogos e visando 
responder, de forma conjugadas e simultânea, aos problemas de curto, 
médio e longo prazo.

O CES vê ainda como uma má solução o excessivo recurso a serviços 
privados no combate a incêndios, defendendo que se trata de um domínio 
onde o Estado deve assegurar o controle, e a gestão dos meios adequados. 

O CES regista, por outro lado, a intenção do Governo de proceder «à 
conceção e desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação Cadas-
tral» sobre o território, temendo, contudo, pela excessiva morosidade deste 
processo. 

Em matéria de política de cidade, o CES – como já referenciara no pare-
cer sobre as GOPs – considera que a abordagem que é feita e os instru-
mentos anunciados, se traduzem numa visão limitada da mesma, a qual, 
privilegiando a intervenção no edificado e na reabilitação urbana, passa 
ao lado da necessidade de pensar as políticas urbanas numa lógica inte-
grada de coesão territorial, de fixação das populações e de atração de novos 
residentes e de novos investimentos, domínios em que a disponibilização/
acesso a um conjunto de serviços essenciais e de qualidade é um fator deci-
sivo. Muito em particular, é indispensável articular esta política com a polí-
tica relativa ao transporte urbano e suburbano, sem o que é problemático 
que os objetivos pretendidos venham afinal a ser alcançados.

Para além da política de cidades, o CES recomenda que seja também 
definida uma política para as aldeias, no sentido de garantir condições 
de qualidade de vida que contribuam para a fixação de populações no 
espaço rural.
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O CES regista, por último, a declaração feita de que em 2018 será con-
cluída a elaboração do novo Plano Nacional de Política de Ordenamento 
do Território (PNPOT), mas não pode deixar de salientar que o texto em 
revisão reporta ao período de 2007-2013 (correspondendo aos anos do 
anterior QREN) e que, mais do que proceder à sua tardia revisão, impor-
taria questionar se o modelo adotado é o mais adequado, qual o seu perí-
odo de abrangência e como operacionalizar a sua aplicação, considerando, 
em particular o carácter demasiado descritivo e analítico do texto em revi-
são e a carência de conteúdos normativos que permitam fazer dele, não 
apenas mais um documento de política sectorial, mas um texto que pelo 
seu carácter transversal e nuclear deve ser um referenciador incontorná-
vel das políticas sectoriais com incidência no território. Nesta revisão, o 
CES recomenda, em especial, que se prevejam medidas que valorizem a 
dimensão ambiental e dos serviços de diferentes ecossistemas – naturais, 
agrícolas, florestais e silvopastoris. 

5.8. Administração Pública 
O CES valoriza o esforço consagrado na PLOE 2018 de reversão de algu-
mas medidas, como cortes no vencimento e congelamento de progressões a 
que a Administração Pública foi sujeita durante os anos de crise ainda que 
estas ocorram a um ritmo faseado e lento. O CES considera que é essen-
cial valorizar mais o trabalho em funções públicas, prosseguir o processo 
de regularização dos vínculos laborais precários e a redução de trabalha-
dores que coloca em risco muitos dos serviços e funções sociais. Consi-
dera, ainda, que se deve ir mais longe em várias áreas, designadamente na 
reposição das carreiras e dos salários dos trabalhadores da administração 
pública. Reafirma o que dissera no parecer sobre o O.E. para 2017 sobre a 
importância de potenciar os serviços da Administração Pública valorizando 
as suas competências internas e reduzindo substancialmente as despesas 
com a contratação de serviços externos. 

Considera, igualmente, que estas medidas passam, também, pela intro-
dução de alterações na definição de perfis profissionais, regras de densi-
dade e requisitos de formação; no recrutamento seletivo e não meramente 
corretivo de anos de precaridade; no reforço dos mecanismos de retribui-
ção por desempenho; na flexibilização da gestão financeira e material dos 
serviços, com autonomia e respetiva responsabilização dos dirigentes; na 
deslocalização de serviços centrais; na concessão de maior autonomia ges-
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tionária aos órgãos da administração desconcentrada do Estado; e, sobre-
tudo, no reforço da adequada formação, quer para dirigentes quer para 
quadros intermédios.

A esterilização do organismo de formação do pessoal dirigente, o INA, 
transformando-o numa direção-geral carregada de funções administra-
tivas, a dispersão dos seus núcleos de investigação e desenvolvimento, e 
até do seu centro de documentação. O CES realça ainda a indefinição que 
acompanha os pretendidos mecanismos de imparcialidade, independência 
e apartidarismo na escolha de dirigentes, que marcaram uma prática de 
menor respeito pela função da administração do Estado, devendo-se apro-
veitar estes anos de crescimento, para proceder às indispensáveis reformas 
da administração e da função públicas. 

5.9. Serviços Públicos Essenciais
O CES considera que as medidas de política energética devem dar cum-
primento aos princípios de política declarados pela UE e pelo Estado 
Português, tornando o sistema energético mais sustentável, i.e. mais 
transparente, mais equitativo, mais barato e menos agressivo para o 
ambiente. No sentido da eficácia da utilização dos dinheiros públicos, a 
fiscalidade e incentivos no sector energético devem ser delineados para 
melhorar os indicadores económicos de investimento privado com um 
elevado potencial técnico, seja na eficiência energética, seja na produção 
renovável e ainda os indicadores de eficiência energética e carbónica da  
economia.

No que se refere à eletricidade, o CES recomenda que se aprofunde o 
processo de revisão do mecanismo legal dos Custos de Manutenção dos 
Equilíbrios Contratuais (CMEC), definindo-se objetivos económicos pre-
cisos através da adequação das taxas de remuneração e a garantia de que 
em 2018, os consumidores possam ter uma verdadeira redução do peso 
destes custos nas suas faturas.

O CES considera ainda que deve ser concretizada uma maior trans-
ferência dos montantes afetos ao Fundo de Sustentabilidade Sistémica 
do Sector Energético (FSSSE), resultantes da cobrança da Contribuição 
Extraordinária do Setor Elétrico (CESE), para o Setor Energético Nacio-
nal, com vista à sua aplicação na redução da dívida tarifária.

Adoção de uma política de reparação e investimento nas infra-
estruturas em baixa da distribuição de água, de modo a diminuir 
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as perdas, penalizando as entidades gestoras ineficientes através da  
repercussão desses custos nas suas contas e não nas tarifas cobradas aos 
consumidores.

No que se refere ao gás, entende o CES que devem ser iniciados estu-
dos que permitam verificar da possibilidade de serem adotadas medidas 
que visem garantir que o financiamento da tarifa social seja suportado 
por todo o sistema e não apenas por consumidores, à semelhança do que 
sucede no sector elétrico. Devem ainda ser criadas condições que permi-
tam a opção do consumidor por tarifas reguladas no setor do gás natural, 
à semelhança da recente medida adotada para o setor elétrico. 

O CES salienta que uma medida visando a aplicação da taxa reduzida 
de IVA no fornecimento de energia elétrica e gás poderia contribuir para 
a redução do peso da fatura de energia no orçamento familiar das famí-
lias portuguesas, em função da própria natureza dos serviços em causa e 
ainda pelo facto da faturação destes serviços incluir ainda valores referen-
tes a CIEGs, recomendando o estudo pelo Governo das suas implicações 
em termos orçamentais. 

O CES reafirma a sua proposta no sentido do alargamento às famílias 
insolventes das isenções que o Regulamento das Custas Processuais já 
prevê para os cidadãos que, por razões económicas, tenham maior difi-
culdade de acesso ao Direito.

5.10. Igualdade de Género
O CES congratula-se por verificar que o Governo inclui na proposta de 
orçamento de Estado para 2018 de forma transversal e sistemática a dimen-
são da igualdade entre mulheres e homens, como recomendado pelo CES 
em parecer referente às GOP.

5.11. Regiões Autónomas
O CES considera que devem ser cumpridos os dispositivos constitucionais 
e outros em matéria fiscal, devendo ser refletido na POE 2018, a favor das 
Regiões Autónomas, o produto da capitação das receitas relativas à Con-
tribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica, aos Impostos 
sobre Bebidas Não Alcoólicas (adicionadas de açúcar e outros edulcoran-
tes) e sobre Alimentos com elevado teor de Sal, e ainda as verbas relativas 
ao adicional ao Imposto Municipal de Imóveis. O CES recomenda ainda 
regularização das transferências relativas à sobretaxa de IRS.
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O CES salienta a importância de se regularizar o montante em dívida 
do Estado às Regiões Autónomas, decorrente da designada Compartici-
pação Nacional nos Sistemas Comunitários de Incentivos Financeiros ao 
Sector Produtivo das Regiões Autónomas, de forma a garantir que não se 
perdem projetos estruturantes para as Regiões, por falta de compartici-
pação nacional.

No domínio da Saúde, o CES recomenda que a POE 2018 contemple 
as verbas necessárias ao cumprimento dos Acordos celebrados entre o 
Estado e as Regiões Autónomas, no âmbito da prestação de Serviços reali-
zada pelos Serviços de Saúde das Regiões Autónomas a utentes da ADSE, 
a beneficiários dos subsistemas da PSP (SAD PSP), das Forças Armadas 
(IASFA) e da GNR. Recomenda ainda que, relativamente à Região Autó-
noma da Madeira, seja inscrita, à semelhança do que aconteceu em 2017, 
uma rúbrica, na POE 2018, destinada ao financiamento do novo hospital 
da Madeira.

O CES recomenda a avaliação das condições em que foi efetuado o 
empréstimo à região da Madeira, no âmbito do PAEF, avaliação visando o 
ajustamento das condições (custo all-in) do referido empréstimo.

O CES salienta ainda a importância de se garantir a conclusão dos pro-
jetos inseridos no Programa de Reconstrução da Madeira decorrente das 
aluviões de 2010.
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Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016
(Aprovado em reunião plenária do CES de 23/1/2018)

Relator: Conselheiro Ricardo Paes Mamede

1. Introdução
O presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016 (CGE 2016) 
surge na sequência da solicitação feita em 10 de agosto de 2017 pela Comis-
são de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa da Assem-
bleia da República e insere-se nas competências constitucionais e legais 
do Conselho Económico Social (CES).

Nos termos do art.º 73º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) 
aplicável, a CGE é apresentada pelo Governo à Assembleia da República 
até 30 de junho do ano seguinte àquele a que respeita. A Assembleia apre-
cia e aprova a CGE até 31 de dezembro seguinte. À data de emissão deste 
parecer do CES ainda decorre a formulação de pareceres sobre a CGE por 
parte das comissões parlamentares da Assembleia da República. 

A análise da CGE 2016 é feita aqui com base na comparação com o 
Orçamento de Estado 2016 (OE 2016) e tem como referência o parecer do 
CES sobre a Proposta de Lei do OE 2016. No presente parecer procura-
-se realçar os pontos considerados mais relevantes no âmbito da interven-
ção do CES no que se refere às políticas orçamental, económica e social.

A política orçamental em 2016 foi marcada pela reversão de algumas 
das medidas tomadas no período de 2011-2015, realçando-se a reposição 
parcial dos salários dos trabalhadores em funções públicas, as alterações 
na tributação dos rendimentos das pessoas singulares e a atualização de 
prestações sociais. Estas alterações tiveram diversos impactos orçamen-
tais relevantes, para além de efeitos nos planos económico, social e laboral.
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Tal como o CES referiu no seu parecer sobre o OE 2016, a política orça-
mental foi conduzida num quadro de restrições que limitam a autonomia 
nacional em matéria de política orçamental. Como então se assinalou, estas 
restrições decorrem não apenas das regras vigentes na UE (em particu-
lar das disposições do Tratado Orçamental, que implicam a prossecução 
de saldos primários historicamente elevados), mas também da postura da 
Comissão Europeia e do Conselho Europeu, muitas vezes com diferenças 
visíveis face aos adotados relativamente a outros países da UE. Com efeito, o 
primeiro semestre de 2016 ficou marcado pela ameaça de aplicação de san-
ções a Portugal por incumprimento das regras orçamentais, avolumando o 
clima de incerteza que caracterizou esse período, decorrente também de 
outros desenvolvimentos políticos e financeiros nacionais e internacionais 
(aprofundados no ponto 3 deste parecer), com reflexos mais negativos do 
que o esperado na atividade económica. 

A tensão associada ao processo de negociação entre o Estado Português e 
a Comissão Europeia sobre a política orçamental nacional e as restrições daí 
decorrentes refletiram-se no desempenho orçamental do conjunto do ano. Em 
certa medida, foram goradas as expectativas que haviam sido criadas quanto 
à possibilidade de o OE 2016 quebrar de forma clara o ciclo de austeridade, 
tendo sido adotada uma orientação geral de política orçamental menos favo-
rável ao crescimento económico e do emprego e, em particular, uma conten-
ção de despesa que se revelou prejudicial à qualidade dos serviços públicos. 

A evolução favorável da situação económica nacional e internacional 
a partir de meados do ano contribuiu para que se registassem em 2016 
variações de emprego e desemprego mais favoráveis do que as previstas no 
OE 2016. De uma forma geral, os valores registados em 2016 para a genera-
lidade das variáveis macroeconómicas não se afastou substancialmente do 
cenário macroeconómico apresentado no OE 2016, havendo porém alguns 
desvios relevantes (que serão discutidos mais adiante).

No presente parecer, o CES assinala como aspeto negativo da CGE 2016 
o facto de o documento não apresentar uma justificação sistemática para 
os desvios entre as previsões macroeconómicas e os valores observados. 
Ainda mais relevante, a CGE 2016 não apresenta uma justificação satis-
fatória dos desvios relativos às rubricas orçamentais, o que não contribui 
para uma avaliação rigorosa do exercício orçamental. 

Não deixando de registar alguns progressos, o CES reafirma neste pare-
cer a necessidade de reforçar a transparência das contas públicas a vários 
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níveis. Salienta-se, em particular, o facto de não ter sido ainda publicada 
no portal da segurança social a Conta da Segurança Social de 2016, um 
documento fundamental para compreender a situação e a evolução da 
segurança social, cujo atraso na publicação já foi assinalado em anterio-
res pareceres do CES.

2. Considerações gerais
O CES sublinha o contínuo esforço patente nas sucessivas versões da CGE para 
tornar o documento mais legível e útil na avaliação da execução orçamental, 
no sentido das recomendações feitas em anteriores pareceres deste Conselho.

No entanto, a CGE continua a não constituir um instrumento de debate 
alargado na sociedade portuguesa, o que limita a sua eficácia enquanto 
principal documento de prestação de contas do Estado português. O CES 
renova por isso os apelos feitos em pareceres anteriores para que a elabo-
ração da CGE tenha em conta aquelas preocupações, levando em consi-
deração os seguintes pontos:

 a) O Sumário Executivo deve ter um conteúdo menos técnico, no sen-
tido de tornar a sua leitura mais acessível ao cidadão comum. 

  De facto, a importância da CGE decorre precisamente de permitir 
demonstrar como se efetuou a execução do OE e avaliar a forma 
como os recursos orçamentais foram ou não obtidos ou despendi-
dos nos termos aprovados pela Assembleia da República. Na sua 
forma atual, a compreensão da CGE, incluindo do sumário execu-
tivo, está em larga medida reservada a quem possui formação téc-
nica na área, o que não é necessário nem desejável.

 b) A CGE deve apresentar quadros comparativos sobre a evolução das 
variáveis macroeconómicas. 

  Esta lacuna é evidente no capítulo referente à “Evolução da Econo-
mia Portuguesa”, em que não é possível analisar as diferenças entre 
o quadro macroeconómico constante do Relatório do OE 2016 e os 
dados efetivos da economia portuguesa, com que se encerrou o ano 
em causa.

  Tal como recomendado nos pareceres do CES sobre a CGE 2014 e a 
CGE 2015, os quadros comparativos devem abranger para além das 
contas das administrações públicas, já apresentados no documento 
em apreço, os valores referentes às variáveis macroeconómicas (à 
semelhança do que é feito no ponto 3 deste parecer).
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  Recomenda-se ainda, no seguimento do anterior parecer, que estes 
quadros comparativos possam ser incluídos no próprio Sumário 
Executivo, juntamente com uma breve explicação dos desvios entre 
as previsões e o valor observado das principais variáveis macroeco-
nómicas.

 c) A CGE deve prestar contas sobre o grau de execução e o impacto 
no saldo orçamental das medidas orçamentais previstas.

  A Lei do OE para 2016 apresentou, como é habitual, uma previsão 
para os valores das várias medidas orçamentais e o seu impacto no 
saldo orçamental do ano. Porém, a CGE 2016 não permite avaliar o 
seu grau de concretização e impacto, dado que não apresenta uma 
quantificação ex post para a generalidade daquelas medidas (apenas 
apresentando o efeito de algumas medidas pontuais no quadro 7). 
Desta forma, a CGE não permite uma avaliação devida da execução 
e dos efeitos das medidas orçamentais anunciadas. Em particular, o 
CES assinala negativamente a ausência de informação sobre a evo-
lução do combate à fraude e evasão fiscais e contributivas.

 d) A CGE deve disponibilizar informação mais detalhada sobre a situ-
ação económica e financeira das empresas públicas, incluindo as 
que se encontram fora do perímetro das administrações públicas 
(AP). 

  Independentemente dos critérios que subjazem à decisão de incluir 
ou não algumas empresas públicas no perímetro das AP, a experiên-
cia demonstra que o grau de autonomia financeira dessas empresas 
pode variar substancialmente ao longo do tempo, com implicações 
relevantes para a execução orçamental em alguns anos. Assim, em 
nome da transparência orçamental, seria desejável a adição à CGE 
de um anexo fundamentado e detalhado sobre a situação econó-
mica e financeira das empresas públicas.

 e) Para efeitos de elaboração da CGE deve ser assegurado o reporte 
por parte de todos os subsetores da Administração Central sem 
exceção. 

  O CES regista a existência de serviços e fundos autónomos que não 
procederam ao devido reporte de informação relativa à conta de 
gerência de 2016 no Sistema de Informação de Gestão Orçamental, 
o que não é aceitável à luz do princípio da transparência das contas 
públicas. 
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 f) A CGE deve disponibilizar informação sobre a aplicação territorial 
do investimento. 

3. Evolução macroeconómica
Na presente secção discute-se a evolução das principais variáveis macro-
económicas em 2016, comparando-a com os dados do ano anterior e com 
o cenário macroeconómico subjacente ao OE 2016. Pretende-se, desta 
forma, enquadrar o exercício orçamental sob análise no respetivo con-
texto, mas também analisar a adequação das previsões macroeconómicas 
em que se baseou o OE 2016 e os motivos das discrepâncias face aos valo-
res observados.

3.1. Caracterização geral
O ano de 2016 foi marcado por uma desaceleração do crescimento eco-
nómico mundial e da área do euro, traduzindo-se numa redução da pro-
cura externa dirigida à economia portuguesa (ver tabela 1). Esta evolução 
foi determinada por fatores de ordem diversa, incluindo a desaceleração 
do crescimento económico e a turbulência financeira na China (parti-
cularmente acentuada no início do ano), bem como a incerteza política 
gerada pela realização do referendo britânico sobre a permanência do 
Reino Unido na UE (em junho) e pelas eleições presidenciais americanas 
(em novembro), que se refletiram na volatilidade dos mercados financei-
ros internacionais ao longo do ano. Particularmente relevante para Portu-
gal foi o aprofundamento da crise da economia angolana, que se traduziu 
numa quebra acentuada das exportações nacionais de mercadorias para 
aquele país (-28% face a 2015, representando uma quebra de 1,2% do total 
das exportações nacionais de bens).
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Tabela 1 – Principais variáveis macroeconómicas

Variável 2015

2016

Cenário base 

OE 2016

Reportado na 

CGE 2016
Últimos dados

Contexto externo

PIB mundial (TV real) 3,4% 3,3% 3% 3%

PIB da área do euro (TV real) 2,1% 1,7% 1,8% 1,8%

Procura externa relevante (TV real) 3,3% 4,3% - 2,0%

Preço do barril de brent (USD, média anual) 53,6 42 45 45,1

Taxa Euribor a 3 meses (média anual) 0,0 -0,2% -0,26% -0,26%

Taxa de câmbio do EUR/USD (média anual) 1,11 1,09 - 1,11

Portugal

PIB (TV real) 1,8% 1,8% 1,4% 1,5%

Consumo privado (TV real) 2,3% 2,4% 2,3% 2,1%

Consumo público (TV real) 1,3% 0,2% 0,5% 0,6%

Formação Bruta de Capital Fixo (TV real) 5,8% 4,9% -0,1% 1,6%

Exportações (TV real) 6,1% 4,3% 4,4% 4,1%

Importações (TV real) 8,5% 5,5% 4,4% 4,1%

Contributo da procura interna 2,8p.p. 2,2p.p. 1,5p.p. 1,6p.p.

Contributo da procura externa líquida -1,1p.p. -0,4p.p. -0,1p.p. -0,1p.p.

Índice de preços no consumidor (TV) 0,5% 1,2% 0,6% 0,6%

Deflator do PIB (TV) 2,0% 2,0% 1,6% 1,4%

Emprego (TV) 1,4% 0,8% 1,2% 1,6%

Taxa de desemprego (média anual) 12,4% 11,3% 11,1,% 11,1,%

Fontes: Relatórios do Orçamento de Estado de 2016 e 2018; Eurostat.

Em Portugal, o final de 2015 e o início de 2016 foram marcados por fato-
res de incerteza de origem financeira e política, que influenciaram a evo-
lução da economia ao longo do ano. Na esfera financeira, foram aplicadas 
medidas de resolução bancária ao BANIF (com a sua venda ao Santander, 
implicando custos adicionais para o Estado Português) e ao BES (com a 
retransmissão do Novo Banco para o BES da responsabilidade por obriga-
ções não subordinadas), que suscitaram reações fortemente negativas por 
parte de grandes investidores internacionais, penalizando as condições 
de financiamento da economia portuguesa. Na esfera política, à incerteza 
sobre as implicações governativas da nova (e inédita) solução parlamen-
tar, acresceu a tensão gerada em torno das negociações com a Comissão 
Europeia sobre a política orçamental do país (que manteve em suspense 
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até meados do ano a possibilidade de aplicação de sanções a Portugal por 
incumprimento das regras orçamentais da UE). 

Os vários fatores referidos contribuíram para que a evolução da econo-
mia portuguesa apresentasse comportamentos significativamente distintos 
ao longo do ano. No segundo semestre de 2016, a economia portuguesa 
cresceu mais rapidamente, duplicando a taxa de crescimento homóloga 
face à primeira metade do ano, para o que contribuiu o progressivo esba-
timento da incerteza relativa à situação política interna e à aplicação das 
regras orçamentais, a continuação da queda das taxas de juro e ainda a 
melhoria da procura externa, decorrente da aceleração do crescimento 
nos EUA e especialmente na Europa (que beneficiou do forte aumento 
nos estímulos monetários implementados pelo Banco Central Europeu no 
início de 2016 – o corte nas taxas de referência e o reforço do programa de 
compra de ativos, passando a incluir dívida de empresas não financeiras). 

No conjunto do ano, o PIB cresceu 1,5%, ficando abaixo do valor regis-
tado em 2015 (1,8%), o mesmo sucedendo com todas as componentes do 
PIB na ótica da despesa. Não obstante, o desempenho da economia por-
tuguesa em 2016 foi positivo a vários níveis, mantendo a trajetória dos 
anos mais recentes, nomeadamente: aumentou o emprego, diminuiu a 
taxa de desemprego, reduziu o envidamento das famílias e das empresas, 
diminuiu o défice das administrações públicas, aumentou ligeiramente o 
excedente das balanças corrente e de capital e diminuiu o endividamento 
externo do país.  

Apesar da evolução mais desfavorável do que previsto da procura 
externa relevante e apesar do aumento da incerteza decorrente dos vários 
fatores atrás referidos, os valores registados em 2016 para a generalidade 
das variáveis macroeconómicas (expressas em percentagem do PIB) não 
se afastou substancialmente do cenário macroeconómico previsto no 
OE 2016 (ver tabela 1), havendo porém algumas exceções assinaláveis.

A este respeito, importa realçar que não é expectável que as previsões 
macroeconómicas em que assenta o Orçamento de Estado coincidam com 
os valores das variáveis ex post. No entanto, a justificação detalhada das dis-
crepâncias de valores deveria constar da CGE, visto tratar-se do principal 
documento de prestação de Contas do Estado. 

Mais especificamente, o CGE deveria discutir em que medida os desvios 
observados nas principais variáveis macroeconómicas se devem a: eventos 
imprevisíveis ou não considerados; estimativas incorretas dos parâmetros 
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relevantes (incluindo os efeitos multiplicadores das medidas de política 
e as elasticidades das variáveis orçamentais face à evolução macroeconó-
mica); aspetos estruturais do modelo de previsão macroeconómica uti-
lizado; desvios na condução da política orçamental face ao inicialmente 
previsto; ou outros fatores. 

O CES constata que a CGE 2016, à semelhança do que vem sucedendo, 
não explicita os desvios entre valores previstos no OE e valores observados 
ex post, limitando-se a estabelecer em termos genéricos algumas relações 
pontuais entre a evolução da economia portuguesa e o contexto externo. 
A discussão de tais desvios e da sua justificação é indispensável para uma 
avaliação rigorosa do exercício orçamental e das suas várias fases (pla-
neamento, implementação e resultados), motivo pelo qual se procede de 
seguida a essa análise. 

3.2. Análise dos desvios face às previsões
O investimento (aqui entendido como Formação Bruta de Capital Fixa, 
ou FBCF) foi a componente do PIB (na ótica da despesa) cujo valor efetiva-
mente observado mais se afastou do cenário previsto no OE 2016, ficando 
inequivocamente aquém das expectativas (previa-se um crescimento de 
4,9%, que contrasta com a variação observada de 1,6%). Esta evolução é 
particularmente modesta, tendo em conta não apenas as expectativas do 
governo1 mas também o facto de a FBCF se encontrar ainda a níveis muito 
inferiores aos do seu valor de 2008 (cerca de 30% abaixo, no final de 2016). 

O mau desempenho global do investimento verifica-se num contexto 
em que as taxas de juro dos novos empréstimos concedidos às empresas 
mantiveram uma trajetória decrescente, reduzindo-se o diferencial entre as 
taxas de juro praticadas em Portugal e na área do euro. Apesar da melho-
ria das perspetivas de vendas e da redução dos custos de financiamento, os 
inquéritos ao investimento do INE revelam a persistência destes obstácu-
los ao investimento, acrescendo às dificuldades das empresas na obtenção 
de crédito (em particular as PME). 

Não sendo totalmente evidentes os fatores que determinaram o redu-
zido crescimento do investimento, parece claro que tal evolução se encontra 
relacionada com aspetos de natureza mais estrutural – como a estabiliza-

1 Recorde-se que no OE 2016 o governo afirmava: “A FBCF deverá manter-se como a 
componente mais dinâmica da procura interna.” (ROE 2016, p.17)
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ção do parque habitacional em Portugal, a evolução demográfica e o pro-
cesso de desendividamento das famílias – e com elementos de natureza 
mais conjuntural – como os fatores de incerteza atrás referidos, os atrasos 
na implementação do programa Portugal 2020 (que enquadra a utilização 
dos fundos europeus estruturais e de investimento, FEEI, em Portugal) e 
ainda a forte quebra do investimento público (aspeto que será desenvol-
vido no ponto seguinte deste parecer). De facto, a evolução negativa do 
investimento residencial e do investimento público em 2016 contrasta com 
a aceleração do crescimento da FBCF empresarial em volume (6,6% em 
2016, face a 2,3% em 2015), que se acentuou ao longo do ano. É de notar 
também que o fraco crescimento da FBCF total é determinado pelo inves-
timento em construção, cuja quebra anual de 0,3% contrasta com o cres-
cimento do investimento em Produtos Metálicos e Equipamentos (4,3%) 
e em Material de Transporte (8,4%). Em qualquer caso, constata-se que 
as expectativas sobre a evolução do investimento ficaram marcadamente 
aquém do esperado, facto que merece uma atenção acrescida por parte do  
governo.

No que respeita às exportações, o facto de o valor registado se desviar 
apenas ligeiramente do previsto no OE 2016 constitui uma surpresa posi-
tiva no desempenho económico português no ano em análise. De facto, 
para além da já referida desaceleração geral da procura externa relevante, 
as exportações portuguesas foram negativamente afetadas em 2016 por 
fatores específicos, como o aprofundamento da crise económica em Angola 
(um destino relevante em vários segmentos da exportação de bens), a sus-
pensão da produção por parte da Autoeuropa durante alguns dias na pri-
meira metade do ano e a interrupção da produção de uma das refinarias 
da GALP. Não obstante, as exportações portuguesas de bens e serviços 
cresceram acima da média mundial e da área do euro, aumentando assim a 
sua quota no mercado mundial de exportações. Para esta evolução contri-
buiu não apenas o forte crescimento do turismo, mas também o aumento 
relevante da exportação de vários tipos de bens (em particular dos sectores 
de Máquinas e Aparelhos, Têxteis e Vestuário, Agroalimentares, Quími-
cos, entre outros). O bom desempenho dos setores de atividade referidos 
num contexto de crescimento dos custos unitários de trabalho e do salá-
rio mínimo nacional (RMMG) reforça a noção de que as empresas portu-
guesas têm vindo ao longo dos anos a fortalecer a capacidade de competir 
internacionalmente com base em fatores de competitividade mais avan-
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çados (incremento da qualidade, da imagem, do marketing, dos canais de 
comercialização, da confiança, etc.). 

Quanto ao consumo privado em percentagem do PIB, o seu cresci-
mento em 2016 (2,1%) ficou 0,3 p.p. abaixo do que havia sido previsto no 
OE 2016, embora acima do crescimento do PIB. Esta componente da despesa 
verificou uma trajetória ascendente ao longo do ano, refletindo a melho-
ria dos indicadores de confiança dos consumidores e o aumento do rendi-
mento disponível das famílias (decorrente de fatores como o aumento do 
emprego, o aumento do salário mínimo, a reversão das reduções dos salários 
dos funcionários públicos e da sobretaxa do IRS; em sentido inverso poderá 
ter contribuído o aumento dos impostos indiretos sobre alguns produtos). 

O fraco desempenho do investimento, conjugado com uma evolução 
do consumo privado abaixo do esperado (e ainda da redução da produção 
da Autoeuropa e da Galp, empresas de grande dimensão cuja produção 
envolve uma forte componente importada), contribuíram para explicar o 
desvio verificado entre as previsões e os valores efetivamente registados 
nas importações.

Por fim, o consumo público em 2016 cresceu 0,6% em termos reais, 
0,4 p.p. acima do previsto no OE 2016. Os fatores que determinam esta dis-
crepância de valores estão largamente relacionados com a condução da polí-
tica orçamental, aspeto que será tratado no ponto seguinte deste parecer.

4. Evolução das contas da administração pública
Na presente secção discute-se a evolução das principais rubricas orçamen-
tais em 2016, comparando-a com os valores inscritos no OE 2016 e discu-
tindo os motivos dos desvios observados e as suas implicações.

4.1. Défice
O défice orçamental das administrações públicas em 2016 foi de 2% do 
PIB, representando uma melhoria de 1 p.p. do PIB face a 2015, depois de 
expurgado o efeito das medidas de resolução do Banif (que elevaram o 
défice de 2015 para 4,4% do PIB). Esta evolução corresponde a uma redu-
ção de cerca de 0,8 p.p. do PIB das receitas e de 1,7 p.p. do PIB das despe-
sas. Assim, constata-se que a consolidação orçamental foi alcançada mais 
pelo lado da despesa do que da receita. As implicações desta evolução 
devem ser analisadas à luz dos fatores específicos que a determinaram, 
como se discute adiante.
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A redução do défice face a 2015 reflete em parte a continuação do 
crescimento económico e do emprego (que se traduzem no aumento da 
receita fiscal e contributiva em 0,7 p.p. do PIB e na redução das despesas 
com subsídios de desemprego em 0,1 p.p.), a redução da despesa de capital 
(-0,8 p.p.), a redução dos encargos com juros (-0,2 p.p.) e ainda medidas 
e fatores pontuais com impacto orçamental relevante (nomeadamente, o 
Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado, PERES, e 
a devolução pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira, FEEF, de 
montantes pagos por Portugal no âmbito do Programa de Assistência Eco-
nómica e Financeira, contribuindo cada cerca de 0,2 p.p.). O crescimento 
do PIB contribuiu ele próprio para reduzir o peso do défice face a 2015 em 
0,1 p.p. do PIB (efeito denominador). Em sentido contrário, verificou-se 
um aumento com a despesa de pessoal (0,3 p.p.) e uma redução da receita 
não fiscal e contributiva (-0,6 p.p.), em larga medida decorrentes de opções 
de política orçamental.

O défice registado em 2016 foi também inferior ao previsto no OE 2016, 
sendo a diferença de 0,2 p.p. do PIB. As rubricas que mais contribuíram 
para um saldo orçamental menos negativo do que o previsto foram: 

	 •	 do	 lado	 da	 receita,	 as	 contribuições	 para	 a	 Segurança	 Social	
(+0,3 p.p.); 

	 •	 do	lado	da	despesa,	o	investimento	(-0,5 p.p.),	o	consumo	intermé-
dio (-0,5 p.p.), outra despesa corrente (-0,4 p.p.) e os juros (-0,3 p.p.).

No conjunto, estas rubricas representam um desvio positivo de 2 p.p. do 
PIB no saldo orçamental verificado face ao previsto. Esse desvio foi parcial-
mente anulado pelas seguintes rubricas, que representam um desvio nega-
tivo no saldo orçamental face ao previsto conforme assinalado de seguida:

	 •	 do	lado	da	receita,	impostos	sobre	produção	e	importação	(-0,2 p.p.),	
outras receitas correntes (-0,5 p.p.) e receita de capital (-0,4 p.p.); 

	 •	 do	lado	da	despesa,	despesa	com	pessoal	(+0,4 p.p.)	e	prestações	
sociais (+0,4 p.p.).

À semelhança do que é referido no ponto anterior no que respeita à 
evolução macroeconómica, o CES constata que a CGE 2016 apresenta uma 
justificação insuficientemente explícita e sistemática dos desvios entre os 
valores previstos e observados das diferentes rubricas orçamentais, em mui-
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tos casos limitando-se a descrever a evolução das diferentes rubricas. Esta 
lacuna não contribui para uma avaliação rigorosa do exercício orçamental. 

Entre os fatores que mais terão contribuído para os desvios referidos 
encontram-se os seguintes:

	 •	 a	evolução	mais	positiva	do	que	o	esperado	do	mercado	de	trabalho	
(que contribuiu, em particular, para o desvio favorável nas contri-
buições sociais);

	 •	 a	evolução	menos	positiva	do	que	o	esperado	da	procura	interna	
(que se refletiu em receitas aquém do esperado nos impostos indi-
retos);

	 •	 a	melhoria	das	condições	de	financiamento	da	economia	portuguesa	
(que se refletiu na redução não prevista dos encargos com juros);

	 •	 os	atrasos	no	arranque	do	Portugal	2020	(que	afetou	tanto	a	des-
pesa de investimento como a receita de capital);

	 •	 a	devolução	de	verbas	pelo	FEEF	(que	permitiu	atenuar	a	queda	da	
receita de capital);

	 •	 as	receitas	geradas	pelo	PERES	(que	se	refletiram	em	várias	rubri-
cas de receitas, e em particular nos impostos indiretos e nas con-
tribuições sociais);

	 •	 a	reduzida	taxa	de	descativações	de	verbas	orçamentadas	para	aqui-
sição de bens e serviços (fator decisivo para que o montante de des-
pesas em consumo intermédio ficasse cerca de mil milhões de euros 
– ou seja, 0,5 p.p. do PIB – abaixo do previsto).

Os dados disponíveis sugerem que os últimos dois fatores referidos 
(o PERES e as cativações), juntamente com a contenção do investimento 
público, foram utilizados como mecanismos de ajustamento, contribuindo 
de forma decisiva para compensar os desvios negativos no saldo orçamen-
tal decorrentes dos valores acima do esperado das despesas com pessoal e 
com prestações sociais, e dos valores abaixo do esperado da receita fiscal. 

Assim, o investimento público atingiu em 2016 o ponto mais baixo 
das últimas décadas (1,5% do PIB, o valor mais reduzido de toda a UE), 
afetando investimentos previstos em áreas essenciais, nomeadamente na 
requalificação urbana, no âmbito do Programa Polis, nos transportes públi-
cos e no ensino – e, ao nível agregado, penalizando o crescimento eco-
nómico e o emprego. A quebra verificada no investimento público e na 
aquisição de bens e serviços penalizou a qualidade dos serviços públi-
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cos (sendo evidentes os sinais de deterioração dos serviços prestados, por 
exemplo, nos transportes coletivos nas zonas urbanas, onde são referen-
ciadas a falta de pessoal, problemas de manutenção de equipamentos e 
incumprimentos de horários). 

O recurso a tais mecanismos de ajustamento orçamental permitiu ao 
Estado português assegurar o cumprimento das regras orçamentais da 
UE, contribuindo ulteriormente para a saída do Procedimento por Défi-
ces Excessivos, com impactos positivos na redução de alguns fatores de 
incerteza que penalizaram a evolução da economia portuguesa no início 
de 2016, bem como na melhoria das condições de financiamento do Estado 
português. Não obstante, o CES considera que o modo como tais resultados 
foram alcançados suscita questões que devem ser devidamente ponderadas.

Desde logo, a redução da despesa assim obtida não traduz uma melho-
ria do funcionamento do Estado, sendo antes o resultado de medidas que 
produzem consequências indesejáveis na atividade económica (por via 
da quebra do investimento público) e na qualidade dos serviços públicos 
(nomeadamente, por via das cativações), sendo como tal insustentáveis a 
prazo. 

Importa também realçar que a necessidade de recurso aos mecanismos 
de ajustamento orçamental referidos não decorre apenas de fatores exó-
genos à política orçamental, mas também de fatores que lhes estão direta-
mente associados – e como tal deveriam ser devidamente explicitados na 
CGE, o que não se verifica no caso em análise. Em particular, a CGE 2016 
não apresenta – e deveria fazê-lo – uma justificação suficientemente clara 
para os desvios observados nas rubricas de despesas com pessoal (0,4 p.p. 
do PIB) e de prestações sociais (0,3 p.p. do PIB) – os quais, em teoria, tanto 
podem corresponder a erros de estimativa dos impactos orçamentais das 
medidas previstas no OE 2016, como a desvios decorrentes da adoção de 
outras medidas com impacte orçamental.

O CES chama a atenção para a utilização indevida da dotação provisio-
nal, que de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental se destina a 
“despesas não previsíveis e inadiáveis”, tendo sido utilizada para reforçar 
diversas dotações suborçamentadas, nomeadamente despesas com pessoal 
e transferências para os Serviços e Fundos Autónomos (SFA).

O CES considera que o recurso a dotações provisionais, reservas e cati-
vações elevadas não constitui uma medida desejável de gestão orçamental, 
criando um afastamento potencialmente elevado entre as verbas orçamen-
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tadas nos diversos programas e a despesa executada, reduzindo na prática 
o valor do Orçamento de Estado enquanto instrumento de decisão e base 
de monitorização das grandes opções de política orçamental.

Por fim, tendo em conta o impacto que poderão ter tido na explicação 
dos desvios verificados nas rubricas de receita e despesa de capital, o CES 
considera que os atrasos na implementação do Portugal 2020 deveriam 
ser devidamente explicitados e justificados na CGE 2016. O CES relembra 
a este propósito os sucessivos alertas que fez sobre a necessidade de dar 
maior atenção ao papel dos FEEI na promoção do investimento em geral 
e no financiamento do investimento público em particular.

Há muito que o CES vem expressando a sua preocupação relativamente 
aos elevados níveis de fraude e evasão fiscais, defendendo a implementa-
ção de mecanismos que combatam tais fenómenos. Nesse quadro, o CES 
não pode deixar de assinalar negativamente a ausência de informação mais 
detalhada sobre a evolução da fraude e evasão fiscais na CGE, informa-
ção necessária para avaliar os resultados e a eficácia dos mecanismos e 
instrumentos de combate existentes. Ainda na área fiscal, e não obstante 
as melhorias registadas ao longo dos anos, o CES chama a atenção para a 
necessidade de se continuar a melhorar a informação disponibilizada em 
áreas centrais como a contabilização da despesa fiscal, área em que a CGE 
2016 não apresenta informação integral nem suficientemente detalhada, 
mas onde existirá uma subavaliação dessa despesa. Mesmo não relevando 
a totalidade da despesa fiscal, a CGE 2016 aponta para a manutenção de 
uma forte concentração desta despesa num número reduzido de benefí-
cios e de beneficiários, nomeadamente no caso do IRC, o que vem reforçar 
a necessidade – já expressa pelo CES em momentos anteriores – de uma 
reavaliação do sistema de benefícios fiscais existentes, de modo a assegu-
rar que os mesmos cumpram eficazmente os objetivos que justificaram a 
sua adoção.

No que respeita às Parcerias Público Privadas (PPP), o CES constata 
o aumento de encargos de 12% em comparação com 2015 (devido prin-
cipalmente às PPP rodoviárias) e de 13 milhões de euros acima do orça-
mentado para 2016. Este aumento contrasta com uma política que, de um 
modo expresso, visa reduzir o impacto das PPP nas contas públicas através 
de processos de renegociação dos contratos. A CGE refere ter sido dada 
continuidade à renegociação de contratos no sector rodoviário, alguns 
dos quais concluídos em 2016, mas não é dada informação sobre as conse-
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quências em termos de poupanças para o Estado. O CES propôs, no seu 
Parecer sobre a Proposta de OE para 2016, a revisão das taxas internas de 
rentabilidade, nomeadamente aquelas que se encontram manifestamente 
elevadas, defendendo que devem ser públicos os contratos com as PPP.  
O CES vê com preocupação a existência de vários litígios pendentes que 
respeitam designadamente a pedidos de reposição do equilíbrio financeiro 
dos contratos, representando um risco orçamental.

O CES regista como positivo o prosseguimento em 2016 da redução do 
valor dos pagamentos com atraso superior a 90 dias por parte do Estado, 
que deve continuar a constituir uma preocupação da política orçamental. 
Destaca contudo que em 2016 o prazo médio de pagamento do total das 
Entidades Públicas se agravou face a 2015, passando de 70 para 74 dias, 
interrompendo a tendência decrescente que se verificava desde 2011. Como 
é sabido, os atrasos nos pagamentos têm consequências financeiras gravo-
sas para a cadeia de fornecedores de bens e serviços ao Estado, com custos 
sociais daí decorrentes, pelo que é indispensável que o Governo assegure 
as condições para o pagamento das faturas dentro do período de venci-
mento. A este propósito, o CES vê com preocupação o aumento em 2016 
do valor dos pagamentos com atraso superior a 90 dias dos Hospitais EPE 
em 93 milhões de euros, salientando a necessidade de um orçamento plu-
rianual para a Saúde e a aprovação de uma Lei de Meios para o Serviço 
Nacional de Saúde.

4.2. Dívida pública
A dívida pública no final de 2016 fixou-se em 130,1% do PIB, 1,3 p.p. acima 
do valor de 2015 e 4,3 p.p. acima do previsto no OE 2016. O aumento do 
rácio da dívida pública verificou-se apesar do valor historicamente elevado 
atingido pelo saldo primário (2,2% do PIB). 

O desvio entre os valores previstos para o rácio da dívida e os observados 
no final de 2016 decorre de vários fatores. Desde logo, a taxa de crescimento 
nominal do PIB foi inferior à prevista (-0,8 p.p.), devido a uma evolução 
menos favorável tanto do valor do PIB em volume como do deflator do PIB 
(ver Tabela 1). O menor crescimento do PIB nominal foi parcialmente com-
pensado pela redução dos montantes de juros suportados (0,4 p.p. do PIB). 
Ainda assim, o efeito do crescimento nominal do PIB (-3,8 p.p.) foi insu-
ficiente para compensar o efeito dos juros (4,2 p.p.), o que implica que a 
simples manutenção do rácio da dívida exigiria tendencialmente a obten-



166

PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

ção de saldos primários positivos. Mais relevante ainda, os ajustamentos 
défice-dívida assumiram em 2016 um valor elevado, essencialmente deter-
minado pelo aumento dos depósitos detidos pelas administrações públicas 
(+2,4 p.p. do PIB; se excluirmos o referido aumento de depósitos, o rácio 
da dívida pública registou uma ligeira diminuição em 2016).

A evolução descrita alerta para os riscos de que a desejável redução do 
rácio da dívida pública portuguesa venha a depender da obtenção de saldos 
primários elevados, os quais podem revelar-se penalizadores da atividade 
económica e da criação de emprego e, por conseguinte, contraproducen-
tes para a sustentabilidade das finanças públicas. O CES considera que a 
redução do rácio da dívida deverá prosseguir sem pôr em causa o cresci-
mento económico, procurando soluções de gestão da dívida pública e de 
condições de pagamento que permitam reduzir os encargos anuais com 
juros (os quais, medidos em percentagem do PIB, permanecem dos mais 
elevados entre os países da área do euro, pondo assim em causa o desen-
volvimento do país) e reduzir a pressão decorrente dos prazos e montan-
tes envolvidos (que se traduz, nomeadamente, em montantes elevados de 
dívida a amortizar sobretudo ao longo da próxima década). 

Assinalam-se como positivos os avanços registados na implementa-
ção do princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, apesar do aumento 
registado no número de entidades dispensadas do cumprimento desse 
princípio face a 2015. O CES recomenda que prossigam os esforços de 
racionalização e consolidação na gestão de tesouraria das administrações 
públicas, de modo a obter, também por esta via, melhores condições para 
a redução do rácio da dívida pública portuguesa.

5. Conta da segurança social
O CES releva como aspetos mais marcantes da execução orçamental a 
melhoria da situação financeira do sistema de segurança social e o reforço, 
ainda que moderado, do direito à segurança social; e, no Balanço, a elevada 
incidência da dívida de terceiros no ativo.

A execução de 2016 mostra um saldo global positivo, superior ao de 
2015, mesmo quando se retira o efeito de fatores que afetam a compara-
ção com este ano, como a transferência extraordinária para a compensação 
do défice da segurança social e o PERES. O excedente verificado resultou 
principalmente do aumento das contribuições e da redução da despesa 
com as prestações de desemprego e os apoios ao emprego.  
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As contribuições tiveram uma subida de 5,2%, um valor claramente 
acima da média verificada no período 2009-2015 (1,1%), para o que contribu-
íram os aumentos no emprego e nas remunerações declaradas à segurança 
social. As receitas incluem as verbas cobradas em 2016 ao abrigo do PERES. 

Observam-se melhorias no direito à segurança social, o que traduz 
uma mudança de política que o CES valoriza. Globalmente, o esforço 
com as prestações sociais foi limitado (embora acima do verificado em 
2015), havendo mesmo a baixa da sua incidência no PIB, sendo que a atu-
alização das pensões (0,4%) apenas abrangeu as pensões até 1,5 do Inde-
xante dos Apoios Sociais (628,82€). Para o valor global do esforço com as 
prestações sociais contou uma diminuição significativa da despesa com o 
desemprego e os apoios ao emprego (14,3%), enquanto algumas das presta-
ções sociais não contributivas tiveram aumentos mais expressivos, caso do 
Complemento Solidário para Idosos (CSI, 6,6%) e do Rendimento Social 
de Inserção (RSI, 9,9%). 

O CES realça e valoriza medidas como o levantamento da suspensão 
do regime de atualização de prestações sociais, a revisão dos abonos de 
família, a alteração das escalas de equivalência no RSI e no CSI e a cria-
ção de uma medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa 
duração que tenham esgotado as prestações. 

O crescimento sustentado e significativo da economia constitui a con-
dição essencial para a sustentabilidade da segurança social. O crescimento 
económico de 2016, embora inferior a 2%, teve efeitos positivos no aumento 
das contribuições. Permitiu também a diminuição da despesa com a pro-
teção social no desemprego, incluindo a que é efetuada pelo Estado no 
âmbito do sistema de proteção social de cidadania. 

A despesa total foi muito elevada no período de 2009 a 2014, chegando 
a absorver valores da ordem dos 20% das contribuições em 2012-2013, 
diminuindo em 2015 e 2016 (10,2% neste último ano). Sem prejuízo desta 
evolução positiva, o CES reitera que a proteção social no desemprego é 
insuficiente, salientando a elevada percentagem de desempregados não 
cobertos por prestações de desemprego (subsídio de desemprego e subsí-
dio social de desemprego) e o elevado risco de pobreza dos desempregados, 
que se terá agravado em 2016 (passando de 42% em 2015 para 44,8% em 
2016, de acordo com as estatísticas mais recentes de pobreza e desigualda-
des publicadas pelo INE; o segundo valor é ainda provisório), valor supe-
rior ao do risco de pobreza dos trabalhadores no ativo (próximo dos 11%). 
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As despesas de administração voltaram a baixar (0,8%), o que segundo 
a CGE é explicado sobretudo pela redução das despesas com o pessoal e 
com a aquisição de bens e serviços. A escassez de pessoal (atendendo a que 
entre 2010 e 2015 houve uma redução de 30% nos efetivos) poderá estar na 
base das reclamações dos utentes sobre o atendimento e atrasos no defe-
rimento de processos, bem como da atribuição de pensões com valores 
irregulares e ainda de avaliações frequentemente incorretas da situação 
contributiva das empresas.

O Balanço indica que o valor da dívida de terceiros cresceu (+175 
milhões de euros), apesar da redução da dívida de contribuintes (-0,2%), 
nomeadamente em resultado do programa PERES. O valor da dívida em 
percentagem do PIB manteve-se estável nos últimos anos, permanecendo 
porém num nível muito elevado (entre 6,7% e 6,9% nos últimos quatro 
anos). Assim, o CES considera que a gestão e a recuperação de dívidas à 
segurança social deve ser uma questão prioritária, exigindo uma inter-
venção permanente por parte do Governo, com a adoção de medidas con-
cretas em vários domínios (fiscalização, prescrição de dívidas, eficácia de 
cobrança, entre muitos outros). 

A este propósito, o CES considera que o recurso a programas como o 
PERES tem de ponderar devidamente os seus efeitos e riscos, tendo em 
conta que se trata de instrumentos de regularização extraordinária de 
obrigações fiscais e contributivas por parte de contribuintes e beneficiá-
rios que não as cumpriram dentro dos prazos que a lei estabelece.  Os pro-
gramas de regularização de dívidas introduzem iniquidade e distorções 
na concorrência entre agentes e geram perdas potenciais de receitas, pelo 
que devem ser utilizados como instrumentos efetivamente extraordiná-
rios (evitando que, pela sua regularidade, se transformem em mecanismos 
de gestão orçamental e de tesouraria, seja por parte dos governos ou dos 
contribuintes). A transparência destes mecanismos deve ser devidamente 
assegurada, sendo central – pela natureza das matérias em causa – a par-
ticipação de modo atempado dos parceiros sociais em todo o processo. 
O CES considera ainda que estes programas devem ser adequadamente 
monitorizados, assegurando-se o cumprimento integral do regime jurí-
dico criado, nomeadamente quanto ao pagamento de juros.  

O CES chama a atenção para a necessidade de se melhorar a informação 
na CGE sobre a dívida à Segurança Social uma vez que, segundo o Pare-
cer do Tribunal de Contas sobre a CGE de 2016, esta se encontrará suba-
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valiada devido à não contabilização de juros vencidos (o Tribunal estima 
em 580 milhões de euros a parte dos juros vencidos e não contabilizados 
da dívida a partir de 2011).

O CES constata, em relação ao Instituto de Gestão de Fundos de Capi-
talização da Segurança Social, a quase ausência de informação na CGE 
e no Portal da segurança social (o último Relatório e Contas nele publi-
cado respeita a 2015). Quanto ao Fundo de Estabilização Financeira da 
Segurança Social (FEFSS), o CES regista (com base principalmente em 
informação publicada pelo Tribunal de Contas) a quase duplicação das 
entradas de capital por via de dotações face a 2015, o que considera posi-
tivo. Não obstante, importa assinalar que o valor do Fundo representa 14,5 
meses da despesa paga com pensões do Sistema Previdencial, ainda dis-
tante do objetivo de dois anos estabelecido na Lei de Bases da Segurança 
Social, apesar da evolução positiva observada nos últimos anos. Regista-
-se também o fraco desempenho do Fundo em 2016, cuja rendibilidade foi 
negativa no ano em causa (-0,57%) fruto da desvalorização dos títulos da 
dívida pública, contrastando com a rendibilidade média registada na última 
década (3,96%). Assinalam-se também negativamente as perdas elevadas 
relacionadas com a Reserva Estratégica, cujos investimentos deveriam ser 
esclarecidos, bem como o aumento de 35,1% em despesas bancárias (par-
ticularmente em despesas de transação, +127,5%, como resultado do forte 
crescimento do volume destas transações). Verifica-se também uma exces-
siva concentração dos ativos da carteira em dívida garantida pelo Estado 
Português e em ações (86,3%), sugerindo a necessidade de uma maior 
diversificação das aplicações.

Os resultados e a evolução da composição da carteia do Fundo, entre 
outros aspetos, alertam para a necessidade de um acompanhamento efe-
tivo da evolução do FEFSS que não é compatível com o irregular funcio-
namento do Conselho Consultivo do Instituto de Gestão de Fundos de 
Capitalização da Segurança Social (IGFSS). 

De um modo geral, o CES considera que a participação no âmbito da 
Segurança Social é insatisfatória e lembra que diversos órgãos de partici-
pação no âmbito da segurança social ou não foram constituídos ou não têm 
funcionamento regular ou não têm em devida consideração o papel dos 
parceiros sociais, sendo disso exemplos o Conselho Consultivo do IGFSS 
e o Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, Voluntariado, 
Família, Reabilitação e Segurança Social.
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6. Síntese conclusiva e recomendações
A CGE 2016 permite confirmar que a política orçamental seguida em 2016 
concretizou, como previsto, a reversão de medidas tomadas no período de 
2011-2015, realçando-se a reposição parcial dos salários dos trabalhadores 
em funções públicas, as alterações na tributação dos rendimentos das pes-
soas singulares e a atualização e reforço de prestações sociais. 

Não obstante, a orientação geral de política orçamental adotada reve-
lou-se menos favorável ao crescimento da economia e do emprego do que 
o previsto no OE 2016, em resultado não apenas de um contexto econó-
mico mais adverso, mas também de uma contenção das despesas de inves-
timento e de consumo intermédio maior do que se encontrava inscrito na 
Lei do Orçamento de Estado para 2016, prejudicando assim a retoma da 
atividade económica e a qualidade dos serviços públicos. 

Os dados disponíveis sugerem que a redução das despesas face ao pre-
visto e a criação do PERES compensaram os desvios negativos no saldo 
orçamental decorrentes de valores acima do esperado nas despesas com 
pessoal e com prestações sociais, e de valores abaixo do esperado na receita 
fiscal. O governo terá pretendido desta forma assegurar o cumprimento 
das regras orçamentais da UE, o que viria a traduzir-se na saída de Portu-
gal do Procedimento dos Défices Excessivos em 2017.

Note-se, porém, que a CGE 2016 não apresenta justificações explícitas 
e sistemáticas para grande parte dos desvios entre, por um lado, as previ-
sões macroeconómicas e as rubricas orçamentais e, por outro lado, os valo-
res efetivamente observados – o que constitui, na ótica do CES, uma forte 
limitação do documento em apreço. O CES não pode deixar de assinalar 
também a ausência de informação quantitativa e de discussão aprofundada 
sobre outros aspetos relevantes da política orçamental, tais como os resul-
tados do combate à fraude e à evasão fiscais e as consequências da renego-
ciação de contratos de PPPs no sector rodoviário. A ausência de elementos 
que permitam avaliar devidamente aspetos essenciais da execução orça-
mental leva a que a CGE 2016 não cumpra satisfatoriamente o seu papel 
enquanto principal documento de prestação de contas do Estado portu-
guês, o que importa corrigir na elaboração da CGE 2017. No mesmo sen-
tido, o CES critica o atraso na publicação da Conta da Segurança Social de 
2016, bem como no que diz respeito aos órgãos de participação e à moni-
torização das políticas sociais, falhas que devem ser rapidamente colma-
tadas pelo governo.
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Tendo presente o recurso pelo governo a medidas não previstas no 
OE 2016 que penalizaram a retoma da atividade económica e a qualidade 
dos serviços públicos, com vista ao cumprimento das regras orçamentais 
da UE, o CES alerta uma vez mais para as implicações negativas das regras 
em causa sobre o desenvolvimento económico e social de países como Por-
tugal. A posição do Estado português nas discussões em curso sobre o 
futuro do Tratado Orçamental não pode deixar de levar em consideração 
tais implicações, sem prejuízo de se reconhecer a necessidade de assegu-
rar a sustentabilidade das finanças públicas. Em particular, é necessário 
evitar que as regras orçamentais europeias assentem na obtenção de sal-
dos primários sistematicamente elevados e, a par de uma gestão adequada 
da dívida pública, procurar soluções para os problemas decorrentes dos 
montantes, prazos e juros da dívida pública, de modo a que o esforço de 
redução da dívida não ponha em causa o desenvolvimento social, o cres-
cimento económico e a criação de emprego.
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Parecer sobre o Programa Nacional de Reformas 2018
(Versão aprovada pela reunião plenária do CES de 26/04/2018)

Relatora: Conselheira Maria do Céu Albuquerque

1. Introdução
O presente Parecer do Conselho Económico e Social [CES] tem como 
objeto o documento do Governo Português relativo à proposta de Pro-
grama Nacional de Reformas [PNR] para 2018, inserindo-se nas compe-
tências que lhe estão atribuídas através da Constituição da República 
Portuguesa, da Lei-Quadro do Planeamento (Lei nº 43/91, de 27 de julho) 
e da Lei nº 108/91, de 17 de agosto (na sua redação atual).

O PNR insere-se no conjunto de obrigações de Portugal no âmbito da 
UE e, de forma mais específica, da Zona Euro, enquadrando-se no ciclo 
anual de coordenação de políticas económicas vulgarmente designado 
como Semestre Europeu. O Semestre Europeu foi introduzido em 2010 
com o intuito de assegurar que cada Estado-Membro possa apresentar os 
seus planos económicos e orçamentais em momentos específicos da pri-
meira metade de cada ano de modo a que a sua ação possa ser conduzida 
em conformidade na segunda metade do mesmo, enquadrando também 
a preparação e adoção do orçamento para o ano seguinte.

Para além do PNR, focado nas reformas estruturais preconizadas para 
a promoção do crescimento e do emprego no quadro da Estratégia Europa 
2020, compete a cada Estado apresentar também o seu Programa de Esta-
bilidade (no caso dos países da Zona Euro) ou de Convergência (no caso 
dos restantes países da UE), o qual traduz a estratégia orçamental de 
médio-prazo do Estado-Membro para atingir/manter uma situação orça-
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mental sólida à luz dos requisitos fixados no Pacto de Estabilidade e Cres-
cimento (conjunto de regras para a coordenação das políticas orçamentais  
na UE).

Do ponto de vista nacional, o PNR, o Programa de Estabilidade e as 
Grandes Opções do Plano [GOP] devem constituir uma explicitação inte-
grada e coerente da estratégia de desenvolvimento preconizada para o 
país e, bem assim, de justificação do Orçamento de Estado para o ano 
seguinte. É por força da relevância que se reconhece ao PNR, enquanto 
instrumento-chave de enquadramento e definição das políticas públicas 
estruturantes para o desenvolvimento do país, que o CES não pode dei-
xar de assinalar, a exemplo de anos anteriores, o escasso prazo que lhe foi 
concedido para produzir o presente Parecer, sobretudo quando são sobe-
jamente conhecidas as especificidades que a natureza e modelo de funcio-
namento do CES impõem ao cabal desempenho da sua missão (composição 
multi-institucional, heterogeneidade de pontos de vista das instituições 
representadas, complexidade do processo de concertação e aprovação de 
Pareceres, de entre outras).

Da mesma forma, e apesar do artigo 92º da Constituição da República 
Portuguesa prever expressamente a participação do CES na elaboração 
das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento eco-
nómico e social, a verdade é que o timing pelo qual todo este processo foi 
mais uma vez regido limita de modo muito substancial o leque de efeitos 
práticos que o seu Parecer é suscetível de produzir sobre a versão final do 
PNR. Neste contexto, o CES volta a sublinhar que a consulta a este órgão 
constitucional dever-se-ia ter iniciado numa fase anterior de preparação 
do PNR para 2018, condição que teria sido essencial para sustentar uma 
posição mais estruturada e viabilizar a possibilidade de contribuir de forma 
mais efetiva para a própria estrutura do documento, para as orientações 
nele contidas e para o desenho e avaliação das medidas aí contempladas.

O CES salienta os condicionalismos e constrangimentos que resultam 
deste processo, incluindo o Pacto de Estabilidade e de Crescimento e o 
Tratado Orçamental, num país que mantém vulnerabilidades, que a Comis-
são reconhece no Relatório Sobre Portugal, com uma dívida publica ele-
vada, um baixo nível de produtividade, um peso excessivo de crédito mal 
parado no sistema financeiro, um elevado grau de pobreza e fortes desi-
gualdades sociais. Assim, o CES alerta para a não retoma significativa do 
investimento público – cujo valor expresso em termos de PIB, ficou aquém 
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do previsto no Orçamento de Estado para 2017 – o qual apresentou no 
período de 2016-2017, valores historicamente baixos. 

Finalmente, o CES considera que a análise da proposta de PNR para 
2018 deveria ser feita em paralelo com a proposta de Programa de Estabili-
dade para 2018-2022, uma vez que constituem elementos complementares 
de um mesmo processo. O CES é da opinião de que só a análise conjunta 
de ambas as propostas permitiria avaliar em que medida as políticas e 
medidas preconizadas em ambos os documentos são consistentes entre si.

Apesar destas circunstâncias, o CES, de forma que se pretendeu cons-
trutiva, cumpre mais uma vez a missão que a Constituição da República 
Portuguesa lhe destina através do presente Parecer, o qual foi estruturado 
em torno dos seguintes pontos principais:

	 •	 Progresso	Face	às	Metas	da	Estratégia	Europa	2020	(Ponto	2);
	 •	 Apreciação	Global	da	Proposta	de	PNR	(Ponto	3);
	 •	 Análise	dos	Pilares	Temáticos	da	Proposta	de	PNR	(Ponto	4);
	 •	 Contributo	dos	Fundos	Europeus	para	o	PNR	(Ponto	5).

O Parecer termina com a apresentação de uma Síntese Conclusiva 
(Ponto 6), a qual procura sistematizar e transmitir de forma compreen-
siva os elementos-chave que resultam da análise realizada pelo CES sobre 
o documento da proposta de PNR para 2018.

O CES salienta, na sequência de anteriores pareceres, que uma estra-
tégia orçamental de constituição de elevados saldos primários, reconhe-
cidos como tal pelo Governo, tem consequências na capacidade do país 
elevar o seu produto potencial e na resposta a problemas sociais através de 
desenvolvimento de melhores serviços de interesse geral. 

2. Progresso face às Metas da Estratégia Europa 2020
O progresso de Portugal face às metas assumidas no quadro da Estra-
tégia Europa 2020 encontra-se reportado no Capítulo 4 da proposta do 
PNR para 2018, atribuindo natural centralidade à análise dos resultados 
alcançados em cada um dos oito indicadores adotados para esse efeito. 
Muito embora o CES considere esta bateria de indicadores muito limi-
tada e, como tal, claramente insuficiente para aferir os progressos do país 
nas suas diferentes dimensões, considera-se ainda assim que a sua análise 
corresponde a um ponto de partida essencial para se avaliar a proposta de 
PNR em apreço. 
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Na perspetiva do CES, a utilização de indicadores objetivos de medição 
do progresso económico e social e a fixação de metas orientadoras para 
o desenho de políticas públicas configura uma boa prática que importa 
saudar e incentivar. Não obstante, e tal como tem sido direta ou indireta-
mente apontado em anteriores Pareceres do CES, é importante frisar que:

	 •	 a	utilização	de	indicadores	apenas	permite	captar	de	forma	par-
cial a realidade que se pretende retratar, pelo que a sua escolha e 
interpretação deve ser sempre merecedora de especiais cuidados 
de modo a não tomar erroneamente a parte pelo todo;

	 •	 a	fixação	de	metas	a	alcançar	para	cada	um	dos	indicadores	selecio-
nados deve estar sustentada no conhecimento rigoroso da situação 
de partida e na apreciação crítica das condições de exequibilidade 
dos valores-alvo adotados;

	 •	 a	atribuição	dos	resultados	esperados/obtidos	em	cada	um	dos	indi-
cadores selecionados às políticas públicas mobilizadas deve estar 
sustentada numa análise plausível do seu contributo específico para 
esse efeito, permitindo identificar e caracterizar os nexos de causa-
lidade assumidos/observados.

Ainda a título prévio, importa aqui salientar que nem os indicadores 
associados à Estratégia Europa 2020 nem a generalidade da proposta de 
PNR para 2018 contemplam uma linguagem promotora da igualdade entre 
mulheres e homens, nem considera a necessária desagregação por sexo de 
dados e informação estatística para um melhor conhecimento do impacte 
das políticas públicas.

Em termos globais, e como em seguida se demonstra, os dados mais 
recentes sugerem um posicionamento globalmente favorável de Portugal 
relativamente à generalidade das metas acordadas no quadro da Estra-
tégia Europa 2020, parecendo por isso poder antecipar-se um desempe-
nho maioritariamente positivo no horizonte temporal de 2020. O CES é 
da opinião, no entanto, que algumas das metas assumidas no PNR, resul-
tantes de negociações anteriores com a Comissão Europeia, são manifes-
tamente desajustadas face à situação de partida do país e às condições 
efetivamente disponíveis para viabilizar o seu alcance no horizonte tempo-
ral fixado, apontando também a existência de fragilidades na ligação que 
é estabelecida entre várias das políticas públicas mobilizadas ou a mobi-
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lizar, e respetivos instrumentos, e os progressos obtidos e esperados nos 
indicadores selecionados.

O indicador ‘Investimento em I&D em % do PIB’ constitui um exem-
plo evidente do irrealismo da meta fixada para 2020 (2,7% a 3,3%), clara-
mente sobredimensionada atendendo à situação de partida do país neste 
domínio e ao desempenho comparado de Estados-Membros com níveis de 
desenvolvimento económico mais elevados face a Portugal. Tratando-se 
de um indicador de despesa, e não de resultado, questiona-se também a 
medida em que o mesmo possa constituir um farol adequado para a orien-
tação das políticas públicas a prosseguir, como, aliás, já era reconhecido 
na própria Estratégia Europa 2020.

Relativamente ao indicador ‘Taxa de abandono precoce de educação e 
formação (18-24 anos)’, o CES assinala os progressos alcançados ao longo 
da última década, mostrando ser plausível a expectativa de concretização 
da meta fixada para o horizonte temporal de 2020 (10%). Não obstante, a 
relativa estagnação que caracteriza a trajetória de evolução deste indica-
dor desde 2015 merece preocupação por parte do CES, justificando-se um 
redobrado empenhamento na concretização deste objetivo.

No indicador ‘% de diplomados com ensino superior ou equivalente 
(30-34 anos)’, o CES assinala os progressos alcançados ao longo da última 
década, embora apresente reservas quanto à exequibilidade da meta fixada 
para 2020 (40%). Sem prejuízo destas reservas, bem como dos impactos 
negativos que terão decorrido da emigração deste tipo de recursos huma-
nos em anos recentes sobre o desempenho do indicador em apreço, o CES 
reconhece a importância dos esforços colocados no alargamento da base 
social de procura do ensino superior e olha com expectativa para o facto 
de a proporção de jovens residentes com 20 anos a frequentar este nível 
de ensino ter finalmente superado a fasquia dos 40%.

Já no que respeita ao indicador ‘Taxa de emprego (população 20-64 
anos)’, o CES assinala a trajetória de rápido crescimento observada a partir 
de 2013 e as expectativas que daí resultam para a possibilidade de concre-
tização da meta adotada para 2020 (75%). Esta trajetória, tida como impro-
vável até há bem pouco tempo, merece especial menção, designadamente 
porque resulta de uma combinatória entre crescimento do produto, cria-
ção de novos postos de trabalho e redução do número de desempregados, 
posicionando a taxa de desemprego abaixo do patamar dos 10% (8,9% em 
2017) com o valor mais baixo desde 2008.
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Relativamente ao indicador ‘Pessoas em risco de pobreza ou exclusão 
social (variação face a 2008)’, o CES assinala o facto de os dados provisórios 
para 2017 (-358 mil pessoas) apontarem pela primeira vez para a superação 
da meta adotada para 2020 (-200 mil pessoas), reforçando de forma muito 
expressiva o desempenho positivo já alcançado em 2016 (-163 mil pessoas). 
Muito embora a situação de risco de pobreza ou exclusão social continue a 
afetar uma parcela significativa da população portuguesa, é no entanto de 
salientar que o seu peso relativo registou igualmente uma trajetória siste-
mática de diminuição entre 2014 e 2017 (passando de 27,5% para 23,3%), 
convergindo também aqui com a média comunitária.

No indicador ‘Emissões de gases com efeito de estufa (variação em % 
face a 2005 em emissões não CELE)’, o CES assinala a trajetória de redução 
consistente que o país tem vindo a trilhar desde 2005, ficando sistemática 
e substancialmente aquém do teto de alocações de emissão anuais fixado 
a nível comunitário para Portugal. Tendo presente este desempenho e a 
forte correlação existente entre o andamento deste indicador e a dinâmica 
de crescimento económico, o CES considera especialmente importante 
atribuir uma relevância crescente à evolução da intensidade carbónica da 
economia portuguesa (que mede a emissão de gases com efeito de estufa 
por unidade de riqueza produzida), a qual se mantém relativamente estag-
nada desde 2010.

Relativamente ao indicador ‘% de energias renováveis no consumo de 
energia final’, o CES assinala a trajetória de ganho continuado de quota 
das fontes de energia renovável no consumo final bruto de energia, conso-
lidando assim a sua afirmação no pelotão dianteiro dos Estados-Membros 
com melhor registo neste domínio. Neste contexto, e tendo noção das exi-
gências que nas próximas décadas se irão impor no plano da descarboni-
zação, o CES expressa fundadas expectativas em torno da viabilidade de 
concretização da meta adotada para este indicador no horizonte tempo-
ral de 2020 (31%), contribuindo desta forma para a redução de emissões 
de gases com efeito de estufa e, não menos importante, para uma menor 
dependência energética do país face ao estrangeiro, com a consequente 
redução das importações de combustíveis fósseis.

Por fim, no que respeita ao indicador ‘Eficiência energética (ganho no 
consumo de energia primária)’, o CES assinala a subida pelo segundo ano 
consecutiva do consumo de energia primária em Portugal, contrariando 
assim a trajetória de redução observada até 2014. Muito embora os valores 
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registados em 2015 e 2016 se continuem a situar abaixo da meta adotada 
(22,5 Mtep) e representem um ganho efetivo inquestionável face ao cenário 
de evolução tendencial (business-as-usual), o CES alerta para a necessidade 
de acompanhar de perto a evolução deste indicador e assegurar a eficácia 
das medidas necessárias ao cumprimento daquela meta.

Em síntese, e como foi inicialmente transmitido, os dados apesentados 
indiciam um desempenho maioritariamente positivo no horizonte tempo-
ral de 2020 das metas acordadas entre o Governo Português e a Comissão 
Europeia. Salvaguardando o caso específico do indicador ‘Investimento em 
I&D em % do PIB’, onde tal não irá seguramente ocorrer (em boa parte 
por força do próprio irrealismo da meta no prazo em causa), o CES alerta, 
no entanto, para as dificuldades que se poderão colocar à concretização 
das metas assumidas nos indicadores ‘Taxa de abandono precoce de edu-
cação e formação (18-24 anos)’, ‘% de diplomados com ensino superior ou 
equivalente (30-34 anos)’, ‘Taxa de emprego (população 20-64 anos)’ e 
‘Pessoas em risco de pobreza ou exclusão social (variação face a 2008)’, jus-
tificando um especial acompanhamento da sua evolução futura e a ativação 
das medidas que se venham a revelar necessárias para o seu cumprimento.

Paralelamente, o CES considera essencial não reduzir a apreciação dos 
progressos de desenvolvimento do país a esta bateria sucinta de indica-
dores, defendendo o seguimento sistemático de indicadores complemen-
tares que possam informar uma visão mais integrada e detalhada desses 
progressos. Assim, e para além de indicadores mais gerais relacionados 
com a trajetória de convergência económica do país com a União Euro-
peia (tipicamente apreciada através do PIB per capita medido em paridades 
de poder de compra) e com a evolução comparada dos níveis de compe-
titividade e produtividade da economia portuguesa, o CES recomenda o 
enriquecimento daquela bateria nos domínios mais diretamente relacio-
nados com o chamado Pilar Europeu dos Direitos Sociais (vd. ‘Social Sco-
reboard for the European Pillar of Social Rights’). Realça-se, igualmente, 
que os estudos de avaliação das reformas estruturais (ex-ante, on-going e 
ex-post) beneficiariam da inclusão de indicadores de avaliação do impacte 
em função do género.

3. Apreciação Global da Proposta de PNR
O PNR tem sido apresentado pelo Governo enquanto suporte estratégico 
e referencial estruturante para o desenho e operacionalização das políti-
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cas públicas a seu cargo, mantendo consistência formal ao longo dos exer-
cícios de atualização entretanto realizados. A sujeição da estrutura das 
Grandes Opções do Plano à matriz de políticas adotada no PNR potencia 
o alinhamento estratégico e programático entre estes instrumentos de 
planeamento, garantindo a incorporação das orientações do Programa 
de Governo aprovado na Assembleia da República e proporcionando res-
postas às recomendações emanadas da Comissão Europeia no âmbito do 
Semestre Europeu.

Muito embora o documento com a proposta de PNR para 2018 dispo-
nibilizada ao CES se apresente parcialmente incompleto (designadamente 
nos Capítulos 2.1 e 2.2., respeitantes ao ‘Cenário Macroeconómico para 
o Período de Implementação do PNR’ e ao ‘Impacte Macroeconómico 
das Reformas Estruturais’, respetivamente), é forçoso reconhecer que o 
contexto macroeconómico atual é substancialmente distinto daquele que 
enquadrou a elaboração da versão inicial do PNR 2016-2021.

O grande adquirido nos últimos anos reside na constatação de que 
Portugal conseguiu explorar de forma mais abrangente o seu espectro de 
opções nacionais de política assegurando, em simultâneo, o respeito pelas 
regras orçamentais a que está obrigado por via da sua integração na União 
Europeia e, particularmente, na Zona Euro, provando ser possível compati-
bilizar uma política de menor austeridade e que aposte no crescimento da 
sua economia com o cumprimento daquelas regras. Sendo certo que o mix 
de soluções encontradas ainda pode e deve ser melhorado, por exemplo ao 
nível da recuperação do investimento público e da qualidade dos serviços 
públicos, o CES, como advogou durante o período de intervenção da cha-
mada ‘Troika’, verifica que esta maior aposta no crescimento económico é 
essencial para enfrentar com sucesso os problemas estruturais com que o 
país se confronta. A saída do Procedimento por Défices Excessivos (onde 
pontua a redução do défice público para níveis sem precedentes em demo-
cracia), a revisão para terreno positivo das notações do Estado português 
por parte da generalidade das agências internacionais de rating, a retoma 
do crescimento da economia para os valores mais elevados deste século e 
a redução da taxa de desemprego para os patamares anteriores à crise são, 
portanto, marcas fundamentais que não podem nem devem ser ignoradas.

Sem prejuízo do reconhecimento destes aspetos positivos, o CES mani-
festa plena concordância com a afirmação do PNR para 2018 de que, “apesar 
da significativa evolução alcançada, os desafios estruturais mais profun-
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dos permanecem”, sendo necessária uma “reforçada ambição para supe-
rar os principais bloqueios da economia e da sociedade portuguesa”. De 
acordo com o documento em análise, esses desafios estruturais e bloqueios 
incluem “o fraco crescimento da produtividade, uma população ativa com 
baixas qualificações e défice de competências tecnológicas e digitais, uma 
limitada especialização em setores de maior valor acrescentado e uma 
recuperação ainda lenta dos níveis de inovação anteriores a 2008, bem 
como os níveis elevados de endividamento privado e público, a par da per-
sistência de níveis elevados de pobreza e de desigualdade na distribuição 
de rendimentos”.

Os elementos supracitados mostram que ainda subsiste um caminho 
longo a percorrer no sentido de conseguir afirmar um modelo de desenvol-
vimento equilibrado nas suas diferentes dimensões. Atendendo à magni-
tude das transformações estruturais que se pretendem alcançar, o grande 
desafio reside, portanto, em casar uma visão alargada de médio-longo prazo 
com uma estratégia robusta e focada que tenha tradução concreta em polí-
ticas públicas consistentes e efetivas.

O CES tem defendido em anteriores Pareceres que as sucessivas ver-
sões do PNR apresentam limitações do ponto de vista estratégico, “não 
definindo claramente as opções e prioridades, nem identificando a res-
ponsabilidade pela execução e pela prestação de contas”. Esta posição tem 
assentado no entendimento de que “o PNR apresenta um caráter genérico 
assente na identificação dos pilares e, no seio destes, das medidas a imple-
mentar sem se definir uma estratégia para o país”, defendendo, portanto, 
que “a mera identificação de um conjunto de objetivos gerais não define 
uma estratégia, nem define uma priorização estratégica”.

Na perspetiva do CES, a proposta de PNR para 2018 continua a não 
superar inteiramente as limitações anteriormente apontadas, justificando-
-se por isso reiterar três recomendações que se julgam pertinentes para 
conferir maior robustez e consistência a este instrumento estratégico fun-
damental.

Assim, e em primeiro lugar, considera-se que esta atualização do PNR 
deveria estar melhor sustentada ao nível da incorporação de conhecimento, 
quer sob a forma de mais indicadores, sobre a realidade atual do país nos 
planos económico, social e territorial quer com mais informação sobre o 
grau de execução dos programas públicos em curso (Portugal2020, Plano 
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, etc). Esta opção teria per-
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mitido informar uma reapreciação mais fundamentada da importância 
atual dos problemas e desafios estruturais originalmente apontados, assim 
como caracterizar de forma mais completa as várias transformações – espe-
radas e não esperadas – que tiveram lugar durante a vigência do PNR, as 
quais só muito parcialmente são captadas pelos indicadores apresentados 
no documento.

Em segundo lugar, considera-se que a proposta de PNR para 2018 deve-
ria ser mais explícita em relação às prioridades de ação adotadas para o cor-
rente ciclo do Semestre Europeu, seja ao nível mais geral do conjunto dos 
Pilares Temáticos considerados, seja ao nível mais específico de cada um 
desses Pilares. A este respeito, o CES considera que seria desejável assegu-
rar maior coerência e densidade estratégica na explicitação destes Pilares, 
entendendo-os como drivers estruturados de condução da ação governativa 
em torno de domínios-chave de política bem delimitados, com prioridades 
de intervenção e metas de resultado claramente definidas.

Finalmente, e em terceiro lugar, considera-se que a proposta de PNR 
para 2018 beneficiaria de uma menor dispersão de medidas no âmbito de 
cada um dos Pilares Temáticos considerados, privilegiando em alternativa a 
concentração de recursos num número mais reduzido mas simultaneamente 
mais robusto e integrado de programas e ações estruturantes. De forma 
associada, o CES considera também que deveria haver um esforço adicional 
de clarificação do contributo esperado da implementação de cada um dos 
programas/ações/medidas propostos para a mitigação/superação dos pro-
blemas e desafios estratégicos visados, viabilizando assim uma apreciação 
mais circunstanciada da sua pertinência e eficácia, matéria que beneficiaria 
seguramente de uma aposta mais expressiva na realização de avaliações das 
políticas públicas em apreço e na devida internalização dos seus resultados.

4. Análise dos Pilares Temáticos da Proposta de PNR
A proposta de PNR para 2018 mantém a estrutura adotada nas versões 
anteriores, consagrando seis Pilares Temáticos fundamentais “através dos 
quais se concretizam as prioridades das políticas públicas defendidas pelo 
Governo, que permitem igualmente endereçar os desafios definidos pela 
Comissão Europeia no âmbito do Semestre Europeu”. Estes seis Pilares 
são, designadamente, os seguintes:

	 •	 Qualificação	dos	Portugueses	e	Valorização	do	trabalho;
	 •	 Promoção	da	Inovação	na	Economia	Portuguesa;
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	 •	 Valorização	do	Território;
	 •	 Modernização	do	Estado;
	 •	 Redução	do	Endividamento	da	Economia;
	 •	 Reforço	da	Coesão	e	da	Igualdade	Social.

4.1. Qualificação dos Portugueses e Valorização do trabalho
Este Pilar Temático procura enquadrar um vasto leque de intervenções 
de política pública direcionadas para o reforço das qualificações da popu-
lação portuguesa e valorização do trabalho, matéria, na qual, o país – não 
obstante os progressos alcançados nas últimas décadas – continua a exibir 
défices expressivos no contexto da União Europeia. Na formulação deste 
Pilar Temático está ainda incluída a questão da promoção do emprego e 
do combate à precariedade (cf. Recomendação Específica 2 da Comis-
são Europeia), matéria que parece surgir deslocada neste contexto e que é 
igualmente abordada noutros Pilares da proposta de PNR para 2018. Na 
ótica do CES, seria fundamental que a proposta de PNR para 2018 atribu-
ísse maior centralidade e autonomia às questões do mercado de trabalho 
e do emprego, em especial no que respeita à sua qualidade e sustentabili-
dade, potenciando assim uma abordagem integrada e com maior pendor 
estratégico.

No que à ótica da qualificação dos portugueses diz respeito, e como 
é bem salientado na proposta de PNR para 2018, a questão da dualidade 
geracional que persiste no perfil de qualificações da população continua 
a constituir um dos mais complexos problemas estruturais sobre os quais 
urge atuar, justificando-se assim que, em paralelo com a educação e for-
mação dos jovens, seja atribuída especial centralidade à questão da quali-
ficação da população adulta.

Do ponto de vista da educação e formação de jovens, o CES valoriza o 
conjunto de iniciativas que tem vindo a ser implementado no sentido de 
promover o sucesso escolar e reduzir os elevados níveis de retenção que 
ainda verificam no sistema educativo nacional, com destaque para o Plano 
Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar [PNPSE]. A elevada taxa de 
execução das medidas enquadradas no PNPSE (92% no final do ano letivo 
2016/2017) e o desenvolvimento de medidas de política complementares 
como a universalização da frequência da Educação Pré-Escolar a partir dos 
3 anos de idade, a redução do número de alunos por turma e o Programa 
de Apoio Tutorial Específico para alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 
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com histórico de retenções, permitem sustentar expectativas fundadas de 
melhoria a este nível que importará monitorizar com vista a validar o seu 
contributo efetivo para os fins visados.

Paralelamente, o CES reconhece também o esforço que tem vindo a 
ser colocado com vista a sustentar os progressos observados em matéria 
de redução da taxa de abandono precoce de educação e formação, con-
tribuindo assim para a concretização efetiva dos objetivos associados ao 
alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos. Para este efeito, 
considera-se de particular relevância o alargamento e diversificação da 
oferta formativa no Ensino Secundário, incluindo o reforço da perme-
abilidade entre vias de ensino e o aprofundamento dos mecanismos de 
suporte à transição para o mercado de trabalho, importando dar continui-
dade ao objetivo de ter em 2020 metade dos alunos do Ensino Secundá-
rio em percursos de dupla certificação (escolar e profissional). Contudo, 
e atendendo às pressões e transformações com que o Ensino Secundário 
se confronta atualmente, o CES considera oportuno o desenvolvimento 
de estudos específicos que permitam sustentar uma eventual (re)formula-
ção de objetivos e modelos organizativos mais consolidados para este nível 
de ensino, integrando, designadamente, aspetos como o alargamento da 
sua base social de procura e o seu papel face ao mercado de trabalho e ao 
sistema de Ensino Superior (vd. operacionalização do ‘Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória).

Atendendo ao seu papel-chave no sistema educativo, o CES entende 
ser necessário assegurar a operacionalização de um sistema de formação 
inicial e contínua de professores consentâneo com as exigências presen-
tes e futuras da profissão, nomeadamente nos planos curriculares e meto-
dológicos, bem como no âmbito da prática pedagógica e da utilização das 
tecnologias de informação e comunicação.

Em estreita ligação com estas matérias, o CES atribui especial impor-
tância aos progressos alcançados quanto à redução do contingente de 
jovens NEET (i.e. jovens não empregados que não estudam nem estão em 
formação), reconhecendo a importância desempenhada pela ação do Plano 
Nacional de Implementação da Garantia Jovem. Neste contexto, valoriza-
-se a reprogramação operada no Portugal 2020 com vista a acomodar o 
financiamento necessário à sua continuidade, essencial para uma interven-
ção socioeducativa geradora de um maior equilíbrio social e para o recuo 
do desemprego jovem, alertando o CES para o esforço adicional que terá 
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de ser empreendido para chegar aos jovens em situação NEET que ainda 
não beneficiaram da sua intervenção.

Relativamente à educação e formação de adultos (com mais de 23 anos), 
o CES assinala o esforço de revitalização que tem vindo a ser empreendido 
nos últimos anos com vista à (re)estruturação de respostas dirigidas a este 
segmento da população, seja em matéria de reconhecimento de compe-
tências, seja em matéria de aquisição/aperfeiçoamento de competências.

Neste âmbito, o Programa Qualifica materializa a estratégia nacional 
desenhada para superar os défices de qualificação da população adulta, 
procurando melhorar os respetivos níveis de educação e formação e as suas 
condições de empregabilidade. Os números mais recentes em termos de 
oferta (cerca de 300 Centros Qualifica) e de procura (138.500 inscrições 
até Janeiro de 2018) permitem retomar a dinâmica anterior com significado 
relevante ao nível da participação ativa deste público-alvo em processos de 
qualificação, invertendo a quebra observada na sequência do abandono da 
Iniciativa ‘Novas Oportunidades’, e de cuja experiência importará saber 
retirar as devidas lições.

Sem prejuízo do mérito deste Programa, o CES realça o papel deter-
minante da Aprendizagem ao Longo da Vida, nomeadamente a forma-
ção de ativos em contexto de trabalho, o qual parece subvalorizado nas 
opções constantes do PNR, limitando assim a aposta no valor acrescen-
tado de modelos de qualificação mais próximos das necessidades imedia-
tas do tecido empresarial, matéria que deverá também merecer adequada 
tradução no âmbito da reprogramação financeira do Acordo de Parceria 
Portugal2020. Assim, outras medidas de política pública, nomeadamente 
a disponibilização de um quadro de incentivos capaz de potenciar níveis 
mais expressivos de procura por parte das empresas e de participação de 
ativos, ou ainda a necessidade de garantir uma efetivação do direito indi-
vidual à formação são matérias fundamentais para a melhoria da forma-
ção contínua em Portugal. 

Atendendo à sua pertinência e grande amplitude de públicos-alvo, o 
CES destaca também pela positiva o alcance conferido à ‘Iniciativa Nacio-
nal Competências Digitais e.2030’ [INCode.2030], através da qual se pre-
tende posicionar Portugal no grupo dos países europeus mais avançadas 
em matéria de competências digitais. Para além do contributo esperado 
em matéria de combate à exclusão digital e reforço daquele tipo de com-
petências, o CES alerta também para a necessidade de valorizar a imple-
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mentação de programas de literacia digital que permitam sensibilizar toda 
a população para os comportamentos e implicações decorrentes da sua 
presença em rede, nomeadamente para o abuso na utilização de dados 
pessoais por entidades publicas ou privadas, para a prevenção da prática 
de crimes e para o combate à perpetuação de estereótipos socioculturais.

De forma transversal, o CES chama a atenção para a importância que 
é suscetível de ser assumida pelo designado Sistema de Antecipação de 
Necessidades de Qualificações [SANQ] na procura de uma maior adequa-
ção estratégica entre oferta formativa e procura de competências, impor-
tando saber combinar de forma equilibrada a resposta a necessidades de 
curto prazo com uma leitura mais abrangente e prospetiva do futuro e das 
expectativas dos vários intervenientes. Por outro lado, importará também 
assegurar a necessária flexibilidade para que as características intrínsecas 
dos territórios não sejam inibidoras do seu acesso aos sistemas de financia-
mento da formação profissional em vigor, como sucede frequentemente 
nos territórios de baixa densidade por força da sua menor capacidade para 
cumprir as regras aplicáveis (nº de participantes, subsídios de deslocação 
e alojamento, de entre outros), sob pena de se continuar a excluir uma 
importante franja da população adulta com qualificações muito reduzi-
das, sem emprego e/ou em profunda situação de isolamento geográfico.

Relativamente ao Ensino Superior, o CES observa que parte do conteúdo 
da proposta de PNR para 2018 no quadro do presente Pilar transcende o 
âmbito específico da ‘Qualificação dos Portugueses’, razão pela qual as maté-
rias deslocadas poderiam beneficiar de melhor enquadramento no âmbito de 
outros Pilares (vd. ‘Promover a Inovação na Economia Portuguesa’, ‘Reforço 
da Coesão e da Igualdade Social’ ou mesmo ‘Valorização do Território’).

Nesta matéria, e tendo presente o compromisso nacional de aumento 
substancial da proporção de diplomados com Ensino Superior, o CES assi-
nala os progressos alcançados ao longo das últimas décadas e reconhece a 
importância dos esforços colocados no alargamento da respetiva base social 
de procura. Para este efeito, e de forma adicional ao aumento registado 
nas bolsas de apoio concedidas fundamental para mitigar circunstâncias 
socioeconómicas inibidoras da prossecução de estudos superiores, o CES 
realça o contributo potencial que se espera poder advir das medidas pre-
conizadas em matéria de captação de alunos oriundos das vias profissiona-
lizantes do Ensino Secundário e de jovens e adultos com idade superior a 
23 anos, matéria onde registamos atrasos que podem agora ser corrigidos.
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Relativamente à matéria da valorização do trabalho, considera-se que 
a mesma, tal como se referiu no Parecer do ano anterior, tem sido pouco 
referida. Atendendo às dinâmicas recentes e às transformações delas decor-
rentes, considera-se ser necessário fazer acompanhar a satisfação por se 
estar a criar mais emprego com a criação de condições para assegurar a 
qualidade e sustentabilidade desse emprego, matéria que se entenda dever 
ser monitorizada de forma continua e aprofundada e onde o papel dos Par-
ceiros Sociais é fundamental.

Deste ponto de vista, é essencial começar por realçar que o emprego em 
Portugal registou um acréscimo de 4,6% entre 2015 e 2017, fruto do contri-
buto de setores como o turismo, a indústria, a construção, os transportes/
logística e as atividades de saúde e ação social, tendo a taxa de desemprego 
diminuído nesse período de 12,4% para 8,9% (correspondendo a uma redu-
ção de -28,4% do número de desempregados). Esta taxa apresentava-se 
especialmente elevada no caso da população jovem, embora também aqui 
se tem assistido a uma diminuição particularmente expressiva (passando 
de 32,0 em 2015 para 23,9% em 2017); por outro lado, interessa destacar 
que 57,5% dos desempregados em 2017 correspondiam a desempregados 
de longa duração, observando-se igualmente uma redução muito relevante 
deste contingente desde 2015 (-35,2%). Assinala-se, como fator de preocu-
pação, que a maioria da população desempregada não beneficie de prote-
ção social no desemprego, apesar do aumento da cobertura das prestações 
de desemprego de 40% no 4º trimestre de 2016 para 43% no 4º trimestre 
de 2017 e cerca de 47% no inicio de 2018.

No caso do trabalho por conta de outrem (que representava 83,0% do 
emprego total em 2017), o aumento do volume de emprego atingiu os 6,4%, 
verificando-se que as taxas de crescimento dos trabalhadores com contrato 
permanente/sem termo e dos trabalhadores com contrato a termo/a prazo 
foram, respetivamente, de 6,4% e 6,0%. Em 2017, a proporção de traba-
lhadores com contrato permanente/sem termo abrangia 78,0% do total de 
trabalhadores, correspondendo os trabalhadores com contrato a termo/a 
prazo e aqueles que se encontram noutras situações a 18,5% e 3,5% desse 
total, respetivamente, valores que se mantêm similares aos observados em 
2015; é de notar, no entanto, que somente 34,1% do emprego jovem em 
2017 era realizado ao abrigo de contrato permanente/sem termo, mesmo 
assim ligeiramente acima dos 32,5% registados em 2015.
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Finalmente, e em matéria de remunerações, interessa assinalar que a 
proporção de trabalhadores (trabalhadores por conta de outrem e membros 
de órgãos estatutários) e que auferia a Retribuição Mínima Mensal Garan-
tida [RMMG] passou de 17,4% em 2015 para 22,0% em 2017 (com base no 
último relatório trimestral de monitorização da atualização da RMMG). 
Estes valores, com base nas Remunerações Declaradas à Segurança Social, 
cruzados com o número de trabalhadores em ambos os anos, permitem 
deduzir que 4/5 do saldo líquido de criação de emprego nesse período terá 
sido corporizado pelo aumento de trabalhadores com a RMMG.

De acordo com o que consta da proposta de PNR para 2018, os elemen-
tos expostos mostram que as dinâmicas recentes de criação de emprego não 
permitiram ainda atingir um perfil qualitativo consentâneo com os objeti-
vos prosseguidos, merecendo por isso um acompanhamento próximo em 
torno de matérias como o combate à precariedade, a melhoria dos níveis 
remuneratórios praticados e redução da vulnerabilidade a que se encon-
tram expostos grupos específicos de ativos como os jovens, as mulheres ou 
os desempregados de longa duração. A associação de mais emprego com 
melhor emprego deve posicionar-se como uma condição-chave para ala-
vancar melhores desempenhos na produtividade na economia portuguesa 
e impactes sociais positivos nos quadros de vida das famílias, assumindo-
-se esta última dimensão como determinante para impulsionar a subida da 
Taxa de Natalidade, a qual requer uma atenção prioritária, dado o impacto 
profundo na sustentabilidade e no desenvolvimento do país.

Deste ponto de vista, e tendo por base as diversas medidas e instrumen-
tos de política constantes da proposta de PNR para 2018, o CES enfatiza 
a necessidade de aprofundamento de uma reflexão coletiva mais vasta – 
desde logo entre os Parceiros Sociais – em torno dos desafios e das soluções 
mobilizáveis para promover a redução da segmentação que afeta estrutu-
ralmente o mercado de trabalho português e a valorização efetiva do seu 
capital humano enquanto vetores centrais para o desenvolvimento eco-
nómico e social do país.

4.2. Promoção da Inovação na Economia Portuguesa
Este Pilar Temático agrega as principais medidas de política direcionadas 
para a promoção da inovação na economia portuguesa, condição essencial 
para a incorporação de maior valor acrescentado na economia nacional, 
procurando combinar duas dimensões fundamentais que nem sempre 
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têm beneficiado de uma abordagem conjunta ou, pelo menos, de uma 
articulação eficaz: a produção de conhecimento científico, por um lado, 
tipicamente protagonizada pelas entidades do Sistema Científico e Tec-
nológico Nacional [SCTN], e, por outro, a produção de valor económico, 
essencialmente protagonizada pelos agentes económicos de tipo empre-
sarial. Na perspetiva do CES, esta é uma associação vital para aumentar a 
capacidade de inovação da economia portuguesa, não ignorando que nem 
toda a investigação científica tem de estar orientada para o mercado nem 
que a inovação provém de múltiplas fontes para além dessa investigação.

Neste contexto, o CES valoriza de forma muito positiva a orientação 
estratégica que a proposta de PNR para 2018 consagra em matéria de 
prioridades para o desenvolvimento futuro do SCTN, designadamente 
ao apostar de forma muito clara na sua abertura à economia e à sociedade 
através da difusão de conhecimento e da sua transferência para o tecido 
empresarial. Atendendo ao investimento realizado nas últimas décadas 
com vista a criar condições de base para a recuperação do atraso científico 
e tecnológico que historicamente caracterizava o país, esta é uma orienta-
ção que se considera pertinente, oportuna e motivadora para sustentar um 
novo ciclo de investimento no SCTN que seja suscetível de ampliar signi-
ficativamente o seu papel no desenvolvimento económico e social do país.

Enquanto instrumento-pivot para a materialização desta estratégia, o 
‘Programa Interface’ parece posicionar-se como uma iniciativa com espec-
tro e condições para viabilizar a aproximação estratégica entre Economia 
e Ciência que está subjacente ao posicionamento preconizado. O facto de 
já estarem criadas diversas das condições necessárias ao arranque deste 
Programa no terreno permite antecipar um cenário de produção dos pri-
meiros resultados a curto-médio prazo que interessará acompanhar de 
perto. Para além do reconhecimento dos primeiros Laboratórios Colabo-
rativos [CoLAB’s] e Centros de Interface Tecnológico [CIT’s], bem como 
de 20 Clusters de Competitividade, o CES destaca como muito relevante 
a aprovação do primeiro Clube de Fornecedores orientado para forneci-
mento de pólos de produção instalados em Portugal e orientados para 
cadeias de produção globalizadas.

Observado do lado empresarial, a proposta de PNR para 2018 contem-
pla uma vasta carteira de medidas e instrumentos suscetíveis de responder 
às necessidades e expectativas dos agentes económicos mais dinâmicos e 
com maior potencial/capacidade de geração de valor, os quais estão orga-
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nizados em torno de três programas estruturantes: Estratégia Nacional 
para o Empreendedorismo [StartUp Portugal], Estratégia Nacional para a 
Digitalização da Economia [Indústria 4.0] e Programa Internacionalizar.

Na perspetiva do CES, estes Programas configuram uma abordagem 
integrada com elevado potencial para fomentar e enriquecer a capacidade 
de geração de valor do tecido empresarial, cobrindo desde o apoio à cria-
ção de novas iniciativas empresariais (start-ups) até à estruturação e imple-
mentação de processos de internacionalização. É importante reconhecer, 
igualmente, que estes Programas contemplam uma grande diversidade de 
tipologias e formatos de apoio, inclusivamente do ponto de vista do finan-
ciamento (onde se destaca a mobilização de recursos do Portugal 2020), 
grande parte dos quais estão já operacionais e em fase de entrega das suas 
primeiras concretizações e resultados.

Atendendo à manifesta complexidade que caracteriza esta vasta panó-
plia de programas, medidas e instrumentos de política, bem como à natu-
reza e estrutura do tecido empresarial português (maioritariamente 
composto por empresas de micro e pequena dimensão), o CES identifica 
riscos significativos de subaproveitamento das oportunidades atualmente 
disponibilizadas que interessa mitigar. Neste contexto, o CES considera 
essencial assegurar a intensificação de esforços que permitam maximizar 
a capacidade de acesso a estas oportunidades por parte dos seus benefi-
ciários potenciais, designadamente por via da promoção da valorização 
da propriedade intelectual, da capacitação e ativação de redes de agentes 
passíveis de desempenharem funções de intermediação entre a oferta e a 
procura, do alargamento das alternativas de financiamento e da simplifica-
ção das condições e dos processos inerentes à obtenção dos apoios dispo-
níveis, salvaguardando compromissos adequados por parte das empresas 
beneficiárias (nomeadamente em matéria de emprego e manutenção da 
produção) e discriminando positivamente o investimento em territórios 
menos desenvolvidos.

Relativamente a esta última matéria, o CES reitera a necessidade de 
enquadrar eficazmente os sobrecustos decorrentes dos constrangimen-
tos estruturais enfrentados pelas economias das Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, potenciando assim a sua capacidade competitiva em 
mercados mais amplos.
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4.3. Valorização do Território
Este Pilar Temático contempla um leque vasto e heterogéneo de áreas 
de intervenção com impacte direto e indireto na valorização do territó-
rio nacional, muitas das quais com contributo significativo para a estraté-
gia de recuperação do investimento público que se pretende empreender 
nos próximos anos. Atendendo à diversidade de matérias abrangidas e ao 
potencial do território enquanto base de integração de políticas públicas, 
o CES assinala a existência de um défice expressivo de articulação e sis-
tematização na elencagem das intervenções propostas, criticando a visão 
excessivamente setorializada que caracteriza a abordagem adotada.

O CES entende dever começar por destacar a centralidade que a polí-
tica nacional de ordenamento do território deve ter enquanto referen-
cial estruturante para a implementação das políticas públicas de matriz 
setorial, designadamente daquelas que mais suscetíveis são de produzir 
impactes territoriais. Por esta razão, o CES não pode deixar, mais uma vez, 
de manifestar a sua preocupação com o atraso registado na alteração do 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território [PNPOT], 
arriscando-se por isso a não protagonizar aquele papel em tempo útil.

O CES, em conformidade com o parecer aprovado em plenário de 8 de 
junho de 2017, alerta para a necessidade de que, na gestão da conservação 
da natureza e na correta aplicação da Estratégia Nacional de Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade, seja garantida a isenção, durabilidade, 
competência e independência exigidos pelos altos valores de conservação 
do património cultural, em muitos casos protegidos por leis nacionais e 
internacionais, que só o Estado pode garantir e evitar o risco de fragmen-
tação de políticas e estratégias nesta matéria.

 A proteção desses valores no presente e no futuro, está fortemente 
condicionada pelo desinvestimento contínuo ocorrido nessas áreas e na 
própria autoridade de conservação da natureza nos últimos anos, sendo 
que no PNR 2018 não se mostram evidências suficientes de reforma nessa 
tendência, antes, uma atitude mais reativa e conjuntural face às consequên-
cias dos grandes incêndios ocorridos em 2017. Nesse capítulo, a referência 
ao ‘Plano de Ação para a Conservação da Natureza e Biodiversidade XXI’ 
é apenas enunciado para o primeiro semestre de 2018, de acordo com o 
PNR2018, desconhecendo-se os contornos que virá a adquirir.

A atribuição de efetiva relevância política a estes instrumentos, ao 
qual se pode ainda associar o Programa Nacional para a Coesão Territo-
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rial [PNCT], é uma condição absolutamente decisiva para combater o agra-
vamento das assimetrias inter e intra-regionais no território nacional, em 
especial naquilo que remete para o papel que as políticas públicas podem 
desempenhar para inverter ou contrariar situações/tendências classifica-
das como indesejáveis. Deste tipo de instrumentos e, sobretudo, da sua 
condução política, é esperada, portanto, uma capacidade real para alinhar 
e colocar as diferentes políticas setoriais ao serviço das necessidades e dos 
desafios concretos (económicos, sociais, ambientais, culturais) de cada ter-
ritório, desde logo daquelas que maior impacte produzem sobre as lógicas 
de estruturação e organização do território (caso, por exemplo, das infra-
estruturas de transportes e comunicações e das redes de serviços e equi-
pamentos públicos). Porque já existe, e apesar das limitações presentes na 
sua arquitetura, meios alocados e modelo de governação, considera-se por 
isso fundamental assegurar que o PNCT possa contribuir de forma efetiva 
para concretizar esses desígnios.

A questão do incremento da resiliência territorial é, nesta matéria, 
essencial para salvaguardar e valorizar a base de recursos presente em 
cada território, assegurando não só condições acrescidas para a sua sus-
tentabilidade futura como também para a sua mobilização no quadro de 
estratégias de desenvolvimento socioeconómico. Perante as graves tragé-
dias ocorridas em 2017, que expuseram vulnerabilidades estruturais há 
muito conhecidas, o CES realça a importância e a urgência de se avançar 
em definitivo para a implementação de reformas profundas e estruturan-
tes no domínio da gestão do desenvolvimento rural e dos recursos flo-
restais, assegurando um impacte efetivo no aumento da sua resiliência a 
riscos naturais e antrópicos e, ao mesmo tempo, uma internalização eficaz 
das diferentes dimensões relevantes para a sua sustentabilidade futura, 
ambiental, económica, social e cultural.

O mesmo tipo de repto é certamente replicável a outros recursos natu-
rais, com destaque para os recursos hídricos, domínio onde são necessá-
rios investimentos que promovam a melhoria do estado global das massas 
de água superficiais e subterrâneas e medidas de gestão mais efetivas ao 
nível da prevenção, fiscalização e sancionamento de fenómenos e ações 
conducentes à sua degradação.

Num plano distinto, o CES destaca a importância que a proposta de 
PNR para 2018 atribui às questões da reabilitação urbana, essenciais para 
materializar um novo paradigma urbanístico que tire pleno partido dos 
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ativos existentes e das capacidades já instaladas e contrarie as lógicas 
expansionistas dominantes nas últimas décadas, geradoras de consumos 
desnecessários de recursos e de perda de qualidade de vida para as popula-
ções. Nesta matéria, suscetível de abranger uma larga maioria da população 
portuguesa, o CES assinala o lançamento da designada ‘Nova Geração de 
Políticas de Habitação’, aguardando uma rápida e plena operacionalização 
do vasto leque de instrumentos de política necessários à sua implementa-
ção e manifestando uma forte expectativa que os mesmos possam atingir 
os objetivos visados, mitigando ou resolvendo problemas existentes em 
matérias como o direito à habitação, a (re)ocupação das zonas centrais dos 
centros urbanos, a regulação do alojamento local ou as implicações sociais 
decorrentes do regime de arrendamento urbano em vigor.

O CES entende, todavia, haver espaço e condições para estruturar uma 
visão mais abrangente e robusta daquilo que poderia ser justamente deno-
minado como uma Política de Cidades. A pertinência de uma opção desta 
natureza assenta no reconhecimento expresso de que é nas cidades que se 
concentra uma parte muito significativa dos problemas e desafios visados 
pelo Pilar Temático ‘Valorização do Território’, sendo por isso a essa escala 
que faz sentido desenhar e implementar soluções concretas de intervenção 
em vários dos domínios considerados (mobilidade sustentável, economia 
circular, descarbonização, eficiência energética, ciclo urbano da água, ges-
tão de resíduos, entre outros). Nesta mesma linha, o CES considera perti-
nente valorizar outras componentes que contribuam para a atratividade, o 
dinamismo económico e a qualidade de vida das cidades, matérias que só 
marginalmente se encontram contempladas na proposta de PNR para 2018.

Destaca-se, como contributo essencial para a política de cidades, o papel 
instrumental que os institutos públicos, de ensino, investigação e desenvol-
vimento trazem para a sustentabilidade das cidades de 2ª e 3ª linha, com 
a capacidade de arraste de dinâmicas económicas urbanas que têm con-
tribuído para a fixação de populações no interior e nas zonas envolventes.

No caso dos territórios ditos de baixa densidade, o CES reconhece a 
existência de um conjunto diversificado de medidas na proposta de PNR 
para 2018 que vêm ao encontro de necessidades efetivamente sentidas, 
tanto em domínios orientados para a promoção da atividade económica e 
do emprego (SI2E, mecanismos de discriminação positiva no âmbito dos 
sistemas de incentivos do Portugal 2020, incentivos fiscais em sede de IRC, 
Programa de Valorização Turística do Interior) como em domínios rela-
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cionados com a promoção do acesso a serviços de interesse geral como os 
incentivos à mobilidade de profissionais de saúde, reativação de tribunais 
encerrados, Balcão do Cidadão Móvel, entre outros.

Na perspetiva do CES, o PNCT corresponde a uma base de partida 
para enfrentar os desafios que se colocam presentemente aos territórios de 
baixa densidade que não deve ser desperdiçada, merecendo, no entanto, 
que muitas das medidas dispersas que o integram e outras que dele não 
constam sejam melhor enquadradas através de uma territorialização mais 
consistente e eficaz das políticas públicas, dotada de meios adequados e 
sistematicamente monitorizada. Neste âmbito, o CES considera ser igual-
mente essencial incentivar o desenvolvimento de soluções novas e criati-
vas de base local/sub-regional que sejam capazes de configurar respostas 
mais adequadas às necessidades e características específicas deste tipo de 
territórios, em especial ao nível dos modelos de provisão de serviços de 
interesse geral, contrariando assim os efeitos nocivos associados a abor-
dagens estandardizadas que, recorrentemente, não encontram condições 
de viabilidade em contextos de baixa densidade, determinando frequen-
temente o encerramento de serviços e a consequente deterioração das 
condições de acesso por parte das populações afetadas. 

Atentas as suas especificidades, este é um desafio que também se coloca 
com particular acuidade nos territórios das Regiões Autónomas dos Aço-
res e da Madeira, onde as características arquipelágicas e a falta de escala 
e massa crítica nas diferentes ilhas constituem um constrangimento estru-
tural. Sem prejuízo de uma abordagem integrada, o CES assinala de forma 
prioritária os efeitos que as limitações de meios financeiros e logísticos têm 
sobre a existência e funcionamento das instituições, unidades e valências 
hospitalares de saúde em ambas as regiões, penalizando as condições de 
acesso a este tipo de bens e serviços essenciais.

Nesta matéria, como noutras, o CES recomenda que se aprofunde a pro-
cura de soluções conjuntas entre os Governos Regionais e o Governo da 
República, designadamente por via da mitigação dos fatores que condicio-
nam a aplicação dos princípios da continuidade territorial e da não discri-
minação decorrente do local de residência e a adequada compensação dos 
sobrecustos estruturais a que estes territórios – com o estatuto de Regi-
ões Ultra-Periféricas – se encontram sujeitos, nomeadamente logísticos e 
de transporte de pessoas, mercadorias e bens e de transmissão de dados.
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4.4. Modernização do Estado
Este Pilar Temático agrega as principais medidas de política direcionadas 
para a promoção da modernização do Estado, respondendo diretamente à 
Recomendação Específica 4 da Comissão Europeia. Na perspetiva do CES, 
a proposta de PNR para 2018 consagra – e bem – uma visão abrangente e 
consistente das necessidades, desafios e prioridades para a concretização 
daquele desígnio, a qual está patente não só na descrição deste Pilar como, 
igualmente, noutros Pilares Temáticos onde se identificam intervenções 
mais específicas/setoriais de modernização da ação do Estado (em espe-
cial no Pilar ‘Redução do Endividamento da Economia’).

Neste contexto, o CES continua a reconhecer no Programa SIMPLEX 
+ um poderoso dínamo do processo de modernização do Estado, desig-
nadamente no que diz respeito à melhoria do serviço público prestado 
aos cidadãos e às empresas em dimensões como a simplificação, a rapi-
dez, a redução de custos ou a comodidade. Para além de diversos projetos-
-bandeira merecedores de um reconhecimento público generalizado, com 
ganhos efetivos para cidadãos, empresas e Estado, considera-se ser tam-
bém de destacar a adoção da ‘Estratégia TIC 2020’, a criação de centros 
especializados de competências nas áreas tecnológica [TicAPP] e jurídica 
[JurisAPP] e a implementação de medidas com vista a melhorar e simpli-
ficar a produção legislativa, valorizando muito especialmente o estabe-
lecimento e cumprimento da regra que condiciona o agendamento para 
aprovação de decretos-lei à apresentação simultânea da respetiva regula-
mentação complementar.

Atendendo ao impacte que a aprovação de nova legislação sempre impõe 
sobre os seus destinatários, diretos e indiretos, seria igualmente essen-
cial assegurar uma boa implementação da medida “custa quanto?” que 
em relação aos efeitos da legislação sobre as pessoas e as empresas inclui 
a avaliação dos benefícios, a quantificação dos custos, o “Teste PME” e a 
avaliação do impacto concorrencial. Neste âmbito, destaca-se também a 
introdução do artigo 17º na Lei do Orçamento de Estado para 2018, rela-
tivo a orçamentos com impacto de género, medida que será implementada 
no corrente exercício num conjunto restrito de Ministérios e que se espera 
ver alargada, já em 2019, à totalidade do Orçamento.

Pelo seu pioneirismo, o CES atribui ainda especial significado à cria-
ção do Laboratório de Experimentação da Administração Pública [LabX], 
manifestando grande expectativa quanto ao potencial de inovação que o 



196

PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

modelo organizativo adotado e as ferramentas/técnicas de trabalho mobi-
lizadas é suscetível de aportar ao esforço de modernização do Estado.

Uma das questões que o CES considera essencial neste esforço coletivo 
prende-se com a capacidade efetiva de mobilização dos recursos humanos 
da Administração Pública para a sua concretização, matéria que não pode 
ignorar todo o conjunto de restrições impostas no período em que o país 
se encontrou sob assistência financeira. Deste ponto de vista, e reconhe-
cendo que a existência e disponibilidade de recursos humanos qualificados 
e motivados é absolutamente crucial para viabilizar qualquer estratégia de 
modernização e inovação organizacional, o CES aponta as medidas rela-
cionadas com a reposição de rendimentos na Administração Pública ou 
com o descongelamento das carreiras como passos necessários mas insu-
ficientes per se para assegurar aquelas condições. Impõe-se, neste sentido, 
que a mobilização e valorização dos recursos humanos da Administração 
Pública inclua a retoma da sua normal abordagem no quadro dos processos 
negociais, designadamente em matérias como a progressão nas carreiras, 
à atualização anual dos salários e à formação ou a adequação dos recursos 
às necessidades dos serviços e dos utilizadores. 

Num registo mais setorial, o CES releva o contributo estruturante que 
o Plano ‘Justiça + Próxima’ está a imprimir no funcionamento do sistema 
de justiça nacional, designadamente por via da sua modernização tecno-
lógica, permitindo alavancar ganhos expressivos de eficácia e de eficiên-
cia com reflexo direto na atividade dos profissionais da justiça e na vida 
dos cidadãos e das empresas. O reforço em capital humano é igualmente 
visto como uma medida essencial para concretizar aquele tipo de ganhos, 
realçando-se a abertura (ou perspetiva de abertura) de novas vagas para 
juízes, magistrados e oficiais de justiça. O CES entende, no entanto, que 
faltam outro tipo de medidas que têm um papel fundamental no acesso 
à justiça por parte dos cidadãos, como é o caso do apoio judiciário e da 
sua abrangência ou das custas judiciais, aspetos que são frequentemente 
apontados como obstáculo a esse acesso. Da mesma forma, ressalta-se a 
necessidade de medidas que contribuam para assegurar uma capacidade 
de resposta mais efetiva aos Tribunais Administrativos e Fiscais e aos Tri-
bunais de Comércio, devendo estes últimos transformar-se em verdadei-
ros tribunais de empresa com juízes capacitados do ponto de vista técnico 
para lidarem com as diferentes com as diferentes e por vezes complexas 
matérias económicas e financeiras
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Na mesma linha, o CES realça também o conjunto de iniciativas de 
modernização que a proposta de PNR para 2018 aponta em domínios 
como a Saúde, a Administração Interna, a Educação ou o Setor Empresa-
rial do Estado, embora questione a lógica, que considera redutora e, sobre-
tudo, deslocada, que preside à sua inclusão no Pilar Temático ‘Redução 
do Endividamento da Economia. Na perspetiva do CES, essas iniciativas 
não deverão ser assumidas numa lógica de redução de endividamento ou 
de despesas, mas antes de efetiva modernização e melhoria dos serviços 
públicos nos domínios referenciados. 

Por último, e embora esteja ciente da complexidade e elevada sensibi-
lidade (à data da redação deste Parecer) do tema, o CES considera mani-
festamente escasso o desenvolvimento dado aos aspetos relacionados 
com o processo de transferência de competências para os Municípios e 
de implementação do princípio da subsidiariedade relativamente às regiões 
autónomas, impedindo-o, em consequência, de formular qualquer juízo 
sustentado sobre o conteúdo da proposta de PNR para 2018 nesta matéria.

4.5. Redução do Endividamento da Economia
Este Pilar Temático contempla simultaneamente as questões da susten-

tabilidade da dívida pública e do endividamento do tecido empresarial, 
respondendo diretamente às Recomendações Específicas 1 e 3 (respetiva-
mente) da Comissão Europeia. Atendendo à natureza específica de cada 
uma destas questões, o CES considera que seria tendencialmente mais ade-
quado que o PNR assumisse esta diferenciação de forma mais evidente, 
valorizando o respetivo tratamento individualizado; por outro lado, o CES 
sinaliza a existência de algumas matérias que aparentam estar deslocadas 
no contexto deste Pilar, penalizando a sua coerência interna e fomen-
tando sobreposições evitáveis em relação a outros Pilares (‘Modernização 
do Estado’ e ‘Reforço da Coesão e da Igualdade Social’).

Sem prejuízo destes aspetos mais formais, e no que à sustentabilidade 
da dívida pública diz respeito, o CES regista os progressos alcançados 
ao nível da redução do peso da dívida pública no produto interno bruto, 
confirmando não só o controlo da escalada que este indicador conheceu 
na última década como também a sua recondução a valores inferiores aos 
registados em 2012. É ainda de destacar a redução do peso do serviço da 
dívida no PIB, em particular, em resultado da descida dos juros e de uma 
gestão da dívida pública que tem visado substituir dívida com maior custo 
por dívida com encargos anuais mais reduzidos para o nosso país, conju-
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gando-o com um aumento das maturidades das mesmas. Compete refe-
rir, no entanto, que o desempenho observado se ficou a dever ao facto do 
crescimento da economia portuguesa ter superado o aumento igualmente 
registado no stock da dívida pública, justificando assim que este último deva 
continuar a ser alvo de apertada monitorização e controlo.

Do ponto de vista das medidas de política apontadas na proposta de 
PNR para 2018, o CES atribui especial relevância ao exercício de revisão 
da despesa pública que se encontra em curso em domínios-chave da ação 
do Estado, tanto de natureza transversal (gestão de recursos humanos, 
compras públicas, património imobiliário e Setor Empresarial do Estado) 
como de natureza setorial (Saúde, Educação, Justiça, Cultura e Adminis-
tração Interna), assinalando o alargamento das áreas cobertas. Atendendo 
a que esta abordagem pode ser apresentada como eliminadora de desper-
dício na despesa e geradora de uma maior eficiência no uso de recursos, o 
CES considera que seria essencial dispor de mais informação, desconhe-
cendo-se em concreto a medida em que os ganhos esperados estão efeti-
vamente a ser produzidos.

Atendendo à complexidade deste tipo de exercício e às dificuldades 
para a sua colocação em prática, considera-se fundamental não descurar 
a sua associação a mecanismos de incentivo que fomentem uma adesão 
mais rápida e vincada de todas as partes envolvidas, como é o caso do Sis-
tema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública [SIEF]. Por outro lado, 
considera-se igualmente essencial assegurar uma leitura abrangente do 
conceito de eficiência da despesa pública, combinando lógicas tendentes 
à redução de custos que não penalizem os níveis de qualidade de serviço 
atualmente existentes com lógicas de aumento desses níveis que possam 
ser alcançados sem aumento proporcional dos respetivos custos. Na pers-
petiva do CES, o uso inteligente destas combinações será absolutamente 
decisivo para viabilizar uma recuperação dos níveis de serviço em setores 
especialmente sensíveis como a Saúde, a Educação ou a Justiça, sem com-
prometer os desafios do país em matéria de contenção da despesa, sendo 
nessa mesma perspetiva que se espera que a recentemente criada Estru-
tura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde 
venha a conduzir a sua atividade.

No caso específico da Segurança Social, compete aqui assinalar os resul-
tados alcançados na execução orçamental de 2017 e a perspetiva, para 
2018, de um saldo positivo de 266 milhões sem recurso a transferências 
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extraordinárias do Orçamento de Estado (o que não sucedia desde 2012). 
Este é um desempenho que se afigura especialmente relevante num qua-
dro marcado pelo descongelamento e alargamento de diversas prestações 
sociais, beneficiando para o efeito de um ambiente favorável ao crescimento 
económico, da convergência de efeitos resultante do aumento das contri-
buições e quotizações decorrente da expansão do mercado de emprego 
(com o correspondente aumento das contribuições sociais), da redução da 
despesa com prestações de desemprego e da política de aumento do ren-
dimento disponível das famílias.

Sem prejuízo deste desempenho, o CES reitera as preocupações que 
tem sinalizado em diversas ocasiões em matéria de sustentabilidade da 
Segurança Social no longo prazo, chamando a atenção para a necessidade 
de se aprofundar um debate sobre fatores determinantes, neles incluindo 
as dimensões económicas, desde logo o crescimento económico, os salá-
rios e o emprego, e a demografia – tanto na sua dimensão endógena (nata-
lidade/fecundidade) como na sua dimensão exógena (dinâmica e saldo 
migratório) . O CES regista as medidas tomadas pelo Governo, no sentido 
da diversificação das fontes de financiamento, sem prejuízo de entender 
que essas medidas não substituem o cumprimento da obrigação de refor-
çar o financiamento por via da sua diversificação, conforme consta do Pro-
grama de Governo. 

O CES recomenda ainda um maior esforço no combate à fraude e evasão 
fiscal e contributiva de forma a assegurar uma maior eficácia na cobrança 
de receitas, limitando as perdas, para que o Estado cumpra a sua missão. 

Perante a sua missão ou insuficiente valorização na proposta de PNR 
para 2018, o CES alerta também para a necessidade de não se ignorar outras 
componentes que se considera serem relevantes para a sustentabilidade das 
finanças públicas, como é o caso das Parcerias Público-Privadas, os apoios 
ao setor financeiro, a despesa com juros e encargos da dívida pública ou 
a contratação de serviços externos. Para além de uma análise suficiente-
mente detalhada destas componentes, o CES considera que sobre as mes-
mas devem ser explicitadas perspetivas de evolução, eventuais medidas de 
política e respetivas implicações para as finanças públicas.

Relativamente à questão do endividamento do tecido empresarial, o 
CES reconhece que esta é uma matéria de inequívoca relevância e com 
impactes expressivos no funcionamento e capacidade de desenvolvimento 
e investimento das empresas. Muito embora se reconheça alguma melhoria 
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na evolução dos empréstimos às sociedades não financeiras, interrompendo 
o ciclo de redução que caracterizou os últimos anos. é também verdade 
que persistem dificuldades de acesso com significado ao nível de fontes 
complementares como o acesso ao mercado de capitais. 

Deste ponto de vista, e tal como foi claramente expresso em anteriores 
Pareceres, o CES considera que o Programa Capitalizar integra um con-
junto robusto de medidas e instrumentos de política com potencial para 
ir ao encontro das necessidades do tecido empresarial, fruto da diversi-
dade de soluções nele contemplada e da mitigação de falhas de mercado 
que a sua ativação vem proporcionar. Muito embora não se disponha de 
dados concretos que demonstrem o impacte da ação do Programa Capita-
lizar junto do tecido empresarial, considera-se positivo o facto de 87% das 
suas medidas estarem hoje em fase de execução ou mesmo já executadas, 
importando que seja assegurada a breve trecho a adoção das restantes.

Finalmente, o CES regista o alargamento do mandato da Instituição 
Financeira de Desenvolvimento (IFD), bem como os protocolos já cele-
brados com instituições multilaterais europeias, permitindo reforçar o 
seu papel grossista e a respetiva capacidade para colmatar ineficiências de 
mercado no financiamento das empresas portuguesas, mormente ao nível 
da constituição, do reforço da capitalização das empresas (p.ex. Fundo de 
Coinvestimento 200M) e da sua restruturação e crescimento (Linha Capi-
talizar Mais e Fundo Capitalizar – Restruturação e Crescimento). 

4.6. Reforço da Coesão e da Igualdade Social
Este Pilar Temático abrange as principais medidas de política preconizadas 
com vista a promover o reforço da coesão e da igualdade social, atribuindo 
especial centralidade às intervenções destinadas a reduzir as desigualdades 
sociais existentes e a combater a pobreza e a exclusão social. É de notar, a este 
respeito, que a proposta de PNR para 2018 ganharia maior coerência e foca-
lização se todas as matérias desta natureza estivessem concentradas neste 
Pilar e, portanto, se evitasse a sua dispersão por outros Pilares Temáticos . 

O CES considera, por outro lado, que a abordagem às questões da coe-
são e da igualdade social poderia ser positivamente enriquecida se, para 
além da perspetiva ainda dominante de mitigação de necessidades e ris-
cos sociais, fosse igualmente valorizada uma perspetiva mais lata de pro-
moção do desenvolvimento e bem-estar social. Na perspetiva do CES, este 
enriquecimento afigura-se essencial para sustentar uma abordagem mais 
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integrada e sistémica ao desenvolvimento social, adicionando àquela pers-
petiva mitigadora e tendencialmente reativa uma dimensão mais proac-
tiva e centrada em desafios como a prevenção, a capacitação, a inovação 
social e a criação/exploração de condições e oportunidades potenciadoras 
do reforço da coesão e da igualdade social. Alguns exemplos desta outra 
perspetiva e que deverão merecer maior alargamento e aprofundamento 
futuros encontram-se na componente deste Pilar designada por ‘Promo-
ção do Acesso a Bens e Serviços Públicos de Primeira Necessidade’.

De acordo com os dados mais recentes, a proporção da população por-
tuguesa que se encontra em risco de pobreza ou exclusão social tem vindo a 
registar uma trajetória de diminuição entre 2014 e 2017 (passando de 27,5% 
para 23,5%), a qual foi especialmente relevante neste último ano. Apesar 
desta proporção se manter em níveis ainda elevados, possuindo cambian-
tes sociais que devem suscitar um acompanhamento mais pormenorizado, 
o CES considera positivo o sentido decrescente que tem caracterizado a 
trajetória recente deste indicador, fruto essencialmente da recuperação 
registada no mercado de trabalho e de medidas de política concretas que 
têm vindo a ser implementadas em matéria de reposição e elevação dos 
rendimentos das famílias.

Relativamente a esta última matéria, importa ter presente que a taxa 
de risco de pobreza em Portugal, (que é ainda para os empregados 10,8% 
e para os desempregados de 44,8%, dados de 2016) pode ser particular-
mente influenciada pela amplitude das transferências sociais realizadas 
pelo Estado, sendo o seu valor inferior em -60% após concretização dessas 
mesmas transferências. Por esta razão, e sem prejuízo do seu carácter limi-
tado, o CES assinala a relevância para a trajetória observada das medidas 
relativas ao aumento dos valores nominais das pensões, do Complemento 
Solidário para Idosos [CSI], do Rendimento Social de Inserção [RSI], do 
Abono de Família ou do Indexante dos Apoios Sociais [IAS], assim como 
o aumento da Remuneração Mínima Mensal Garantida [RMMG], o fim 
dos cortes salariais na Administração Pública ou as alterações da tributa-
ção em sede de IRS (vd. revisão de escalões e atualização do mínimo de 
existência). Em termos estruturais, considera-se ser necessário, portanto, 
continuar a trabalhar medidas que conduzam a uma redução efetiva da 
taxa de risco de pobreza antes de transferências sociais.

Atendendo às necessidades existentes, o CES valoriza as medidas cons-
tantes da proposta de PNR para 2018 direcionadas para a promoção da 
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inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade. Nesta matéria, são 
especialmente relevantes a criação da nova Prestação Social para a Inclu-
são [PSI] e do Modelo de Apoio à Vida Independente [MAVI], respondendo 
assim a preocupações há muito sinalizadas e que se acredita contribuírem 
positivamente para a sua satisfação.

Ainda nesta área, o CES recomenda que se possam estudar medidas que 
proporcionem o total acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade 
condicionada ao sistema de transportes, em todo o país. Estando em vigor 
legislação que determina as regras de acessibilidade a observar, é essencial 
assegurar a sua aplicação generalizada, o que implica o reforço de ações 
de fiscalização por parte das entidades com responsabilidade a este nível.

Ainda no campo do combate às desigualdades sociais, o CES entende 
dever realçar a recente apresentação da Estratégia Nacional para a Igual-
dade e a Não Discriminação [Portugal + Igual], assim como dos Planos que 
a concretizam (Plano Nacional de Ação para a Igualdade entre Mulheres 
e Homens [PNAIMH], Plano Nacional de Ação para a Prevenção e o Com-
bate à Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica [PNAVMVD] 
e Plano Nacional de Ação para o Combate à Discriminação em Razão da 
Orientação Sexual, da Identidade de Género e Características Sexuais 
[PNAOIC]).

Este destaque justifica-se pelo potencial que esta Estratégia encerra 
para fazer face tanto à persistência de velhos problemas em matéria de 
igualdade e não discriminação (vd. discriminações salariais, segregação 
profissional, violência doméstica, conciliação da vida profissional, fami-
liar e pessoal, etc.) como à emergência de novos problemas e desafios neste 
domínio (vd. discriminação em razão da orientação sexual, da identidade 
de género e das características sexuais. Não obstante, o CES alerta para 
a necessidade de implementar medidas que permitam dotar o Portugal + 
Igual e respetivos planos de efetividade material, nomeadamente no que 
respeita à política de gestão de custas judiciais, para que estas não represen-
tem um obstáculo à efetivação de tais direitos e garantias e à necessidade 
de adequar as políticas à pessoa numa necessária perspetiva transversal.

5. Contributo dos Fundos Europeus para o PNR
A mobilização de recursos financeiros provenientes da União Europeia 
(genericamente apelidados como ‘Fundos Europeus’) tem desempenhado 
um papel fundamental no desenho e/ou implementação de diversas políti-
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cas públicas de coesão desde adesão de Portugal à então designada Comu-
nidade Económica Europeia. Nesta matéria, é de realçar a alocação do atual 
envelope financeiro de 25,8 mil milhões de euros oriundos dos diferen-
tes Fundos Europeus Estruturais e de Investimento [FEEI] no âmbito do 
Acordo de Parceria Portugal 2020, assim como a possibilidade de acesso a 
outras fontes de financiamento comunitário que operam em ambiente con-
correncial e em relação às quais Portugal tem vindo a evidenciar uma capa-
cidade crescente de captação de recursos (Fundo Europeu de Investimentos 
Estratégicos, Connecting Europe Facility, Horizonte 2020, entre outros).

Tal como é descrito no Capítulo 5 do documento da proposta de PNR 
para 2018, o Acordo de Parceria Portugal 2020 posiciona-se como uma 
fonte financiamento especialmente vocacionada para apoiar a implemen-
tação das políticas públicas preconizadas no PNR, o que é consequência 
natural de ambos os instrumentos estarem reportados ao mesmo refe-
rencial de enquadramento estratégico (Estratégia Europa 2020). Por esta 
razão, seria expectável uma clareza muito superior – tal como foi oportu-
namente apontado em anterior Parecer – na qualidade e detalhe da infor-
mação disponibilizada pelo PNR relativamente a esta matéria, permitindo 
uma associação mais evidente entre as medidas de política preconizadas e 
a mobilização de financiamento proveniente do Portugal 2020 (incluindo 
a apresentação detalhada e quantificada de níveis de compromisso e de 
execução financeira por medida – o Anexo II a que se refere o documento 
não foi disponibilizado ao CES , em tempo útil, e o Anexo I não permite 
estabelecer diretamente essa associação).

Para além de propiciar uma análise mais circunstanciada desta associa-
ção, esta informação seria igualmente vital para apreciar o grau de contri-
buto dos FEEI para a concretização das políticas públicas preconizadas 
no PNR e, portanto, a medida em que a sua execução se encontra depen-
dente dos recursos financeiros provenientes da União Europeia. Na pers-
petiva do CES, o conhecimento rigoroso desta dependência, que se sabe 
ser especialmente elevada, é absolutamente fundamental para aferir as 
reais condições internas que o país dispõe para implementar as políticas 
públicas de que carece, tanto no plano da despesa de capital como da pró-
pria despesa corrente, matéria à qual se reconhece renovada relevância e 
centralidade por força da consumação do designado ‘BREXIT’ e dos seus 
impactes no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual [QFP] da 
União Europeia.
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Apesar da consistência geral que se reconhece existir entre o Portugal 
2020 e o PNR, é o próprio documento da proposta de PNR para 2018 que 
reconhece que, “não obstante as sinergias entre o PNR e o Portugal 2020 
associadas à ambição comum de responder aos desafios estruturais do 
país, o Governo procurará fortalecer esse alinhamento através do reforço 
do contributo do Portugal 2020 nas áreas prioritárias”.

Interessa referir, nesta matéria, que o ‘Relatório Intercalar do Acordo 
de Parceria’ apresentado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão 
em agosto de 2017 apontava para “uma reprogramação transversal de todos 
os PO dos Fundos de Coesão”, a levar a cabo, no segundo semestre de 
2017, salientando o “reforço do alinhamento com as prioridades do PNR” 
como um dos objetivos principais dessa reprogramação. Mais recente-
mente (12 de Março de 2018), foi o próprio Governo – através do Ministro 
com a tutela política dos FEEI – a defender a necessidade de “promover 
uma reprogramação do Portugal 2020 que (…) reforce a orientação dos 
recursos disponíveis para prioridades eleitas pelo Governo e inscritas no 
Programa Nacional de Reformas, no sentido de superar os principais blo-
queios estruturais ao desenvolvimento pleno do potencial económico do 
país: a competitividade e inovação da economia; a criação de emprego; a 
qualificação das pessoas e do território”.

Perante esta perspetiva, o CES não pode deixar de apontar a total ausên-
cia de referências no documento da proposta de PNR para 2018 ao processo 
de reprogramação em curso como uma lacuna significativa, considerando 
essencial que a mesma venha a ser superada na versão final do documento. 
A este respeito, realça-se também a existência de atrasos relevantes na 
implementação dos planos de avaliação do Portugal 2020 e dos seus Pro-
gramas Operacionais, os quais, ainda que ligados aos atrasos registados na 
sua entrada em funcionamento e implementação, limitam a disponibili-
dade de informação pertinente para a fundamentação das opções a tomar.

Por último, o CES entende dever assinalar o facto de o Governo ter já ini-
ciado de forma participada o processo de preparação do próximo período de 
programação dos Fundos Europeus, bem como a constituição de uma Comis-
são Eventual de Acompanhamento desse processo. Ainda que transcenda o 
âmbito mais restrito deste Parecer, estas são iniciativas que se saúdam e que 
se espera poderem vir a consubstanciar uma posição negocial estruturada e 
robusta do país junto das instituições da União Europeia, sendo essencial con-
tinuar a assegurar o envolvimento ativo dos Parceiros Sociais e do próprio CES.
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6. Síntese Conclusiva
O presente Parecer do CES teve como objeto o documento do Governo 
Português relativo à proposta de PNR para 2018, inserindo-se nas com-
petências que lhe estão atribuídas através da Constituição da República 
Portuguesa e demais legislação aplicável. Atendendo à relevância deste 
instrumento-chave de enquadramento e definição das políticas públicas 
estruturantes para o desenvolvimento do país, o CES não pode mais uma 
vez deixar de assinalar o escasso prazo que lhe foi concedido para se pro-
nunciar e o previsível estreitamento do leque de efeitos práticos deste 
Parecer decorrente do timing pelo qual todo este processo foi novamente  
regido.

O CES regista que os dados mais recentes sugerem um posicionamento 
globalmente favorável de Portugal relativamente à generalidade das metas 
acordadas no quadro da Estratégia Europa 2020, parecendo por isso poder 
antecipar-se um desempenho maioritariamente positivo no horizonte tem-
poral de 2020. Não obstante, o CES considera essencial não reduzir a apre-
ciação dos progressos de desenvolvimento do país a esta bateria sucinta de 
indicadores, defendendo o seguimento sistemático de indicadores com-
plementares que possam informar uma visão mais integrada e detalhada 
desses progressos.

O CES manifesta plena concordância com a afirmação do PNR para 
2018 de que, “apesar da significativa evolução alcançada, os desafios estru-
turais mais profundos permanecem”, sendo necessária uma “reforçada 
ambição para superar os principais bloqueios da economia e da sociedade 
portuguesa”. Atendendo a que ainda subsiste um caminho longo a percor-
rer no sentido de conseguir afirmar um modelo de desenvolvimento equi-
librado nas suas diferentes dimensões, o CES enfatiza a necessidade de 
conseguir casar uma visão alargada de médio-longo prazo com uma estra-
tégia robusta e focada que tenha tradução concreta em políticas públicas 
consistentes e efetivas.

Nesta matéria, o CES tem defendido em anteriores Pareceres que as 
sucessivas versões do PNR apresentam limitações do ponto de vista estra-
tégico, “não definindo claramente as opções e prioridades, nem identifi-
cando a responsabilidade pela execução e pela prestação de contas”. Na 
perspetiva do CES, a proposta de PNR para 2018 continua a não superar 
inteiramente estas limitações, penalizando consequentemente a robustez 
e consistência deste instrumento.
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O CES considera assim que a proposta de PNR para 2018 deveria ser 
mais explícita em relação às prioridades de ação adotadas para o corrente 
ciclo do Semestre Europeu, seja ao nível mais geral do conjunto dos seis 
Pilares Temáticos considerados, seja ao nível mais específico de cada um 
desses Pilares. A este respeito, o CES é da opinião que seria desejável 
assegurar maior coerência e densidade estratégica na explicitação destes 
Pilares, entendendo-os como drivers estruturados de condução da ação 
governativa em torno de domínios-chave de política bem delimitados, com 
prioridades de intervenção e metas de resultado claramente definidas.

De acordo com o que consta da proposta de PNR para 2018, os elemen-
tos expostos mostram que as dinâmicas recentes de criação de emprego não 
permitiram ainda atingir um perfil qualitativo consentâneo com os objeti-
vos prosseguidos, merecendo por isso um acompanhamento próximo em 
torno de matérias como o combate à precariedade, a melhoria dos níveis 
remuneratórios praticados e redução da vulnerabilidade a que se encon-
tram expostos grupos específicos de ativos como os jovens, as mulheres ou 
os desempregados de longa duração. A associação de mais emprego com 
melhor emprego deve posicionar-se como uma condição-chave para ala-
vancar melhores desempenhos na produtividade na economia portuguesa 
e impactes sociais positivos nos quadros de vida das famílias, assumindo-
-se esta última dimensão como determinante para impulsionar a subida da 
Taxa de Natalidade, a qual requer uma atenção prioritária, dado o impacto 
profundo na sustentabilidade e no desenvolvimento do país.

O CES considera que a proposta de PNR para 2018 beneficiaria de uma 
menor dispersão de medidas no âmbito de cada um dos Pilares Temáti-
cos considerados, privilegiando em alternativa a concentração de recursos 
num número mais reduzido, mas simultaneamente mais robusto e inte-
grado de programas e ações estruturantes. De forma associada, julga-se 
que deveria haver também um esforço adicional de clarificação do con-
tributo esperado da implementação de cada um dos programas/ações/
medidas propostos para a mitigação/superação dos problemas e desafios 
estratégicos visados, viabilizando assim uma apreciação mais circunstan-
ciada da sua pertinência e eficácia.

Atendendo à relevância da mobilização de recursos financeiros pro-
venientes da União Europeia para o financiamento de diversas políticas 
públicas, o CES considera ser escassa a informação disponibilizada sobre 
o seu contributo efetivo para a concretização das políticas públicas preco-
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nizadas no PNR e, portanto, a medida em que a sua execução se encontra 
dependente dos recursos financeiros provenientes da União Europeia. Na 
perspetiva do CES, o conhecimento rigoroso desta dependência é absolu-
tamente fundamental para aferir as reais condições internas que o país dis-
põe para implementar as políticas públicas de que carece, matéria à qual 
se reconhece renovada relevância e centralidade por força da consumação 
do designado ‘BREXIT’ e dos seus impactes no âmbito do próximo Qua-
dro Financeiro Plurianual [QFP] da União Europeia.

Finalmente, o CES não pode deixar de apontar a total ausência de refe-
rências no documento da proposta de PNR para 2018 ao processo de repro-
gramação do Portugal 2020 como uma lacuna significativa, considerando 
essencial que a mesma venha a ser superada na versão final do documento.
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Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017
(Aprovado na reunião do Plenário do CES de 12/10/2018)

Relator: Conselheiro Adriano Pimpão

1. Introdução
O presente parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017 (CGE 2017) foi 
solicitado pela Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Moder-
nização Administrativa e insere-se nas competências constitucionais e 
legais do Conselho Económico e Social.

A elaboração da Conta Geral do Estado decorre do previsto na Cons-
tituição da República Portuguesa, no seu artº 107º e na Lei de Enquadra-
mento Orçamental (LEO) no artº 69º. Nos termos deste artigo o Governo 
submete à Assembleia da República até 30 de junho do ano seguinte a 
documentação que integra a CGE.

A Assembleia da República aprecia e aprova a CGE até 31 de dezem-
bro seguinte.

A CGE 2017 foi entregue em mão no Parlamento no dia 29 de junho 
de 2018.

O CES reafirma, como tem feito em anteriores pareceres, a importân-
cia da CGE como documento de prestação de contas, que vai muito para 
além do cumprimento dos preceitos legais previstos na LEO, nomeada-
mente no que se refere às normas e quadros contabilísticos.

A CGE é também, e de forma muito relevante, um instrumento de ava-
liação ex-post da execução orçamental e uma oportunidade para análise 
dos desvios entre previsão (Orçamento do Estado) e execução (CGE) e da 
interpretação das consequências desses desvios para a política orçamental 
e para a sua incidência na política macroeconómica.
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Neste quadro de análise, o CES terá como referência os pareceres do 
CES sobre a proposta de Lei do OE 2017 e sobre a CGE 2016 e os demais 
pareceres entretanto elaborados por outras instituições nacionais. Entre-
tanto o CES tomou conhecimento de correcções nos valores de algumas 
variáveis macroeconómicas e nas contas públicas, as quais não foram tidas 
em conta, face ao mandato específico da emissão de parecer sobre a CGE 
na versão que foi remetida a este Conselho.

2. Considerações Gerais
O CES verifica melhorias significativas na apresentação da CGE, no sen-
tido de tornar este documento mais acessível ao público em geral e com 
informação mais adequada à avaliação da política orçamental. Apesar disso, 
o CES considera que ainda se verificam algumas limitações que é preciso 
ultrapassar, nomeadamente:

 – Dificuldade ainda verificada em algumas áreas do documento no 
que se refere à sua legibilidade para o público não especializado em 
matéria económica e financeira. É o caso, por exemplo, da análise 
da Conta das Administrações Públicas na ótica nacional e na ótica 
da contabilidade pública.

 – Limitações na análise da comparabilidade entre as políticas públicas 
implícitas no Orçamento do Estado e a sua execução patente na CGE.

 – Deficiente e limitada apresentação das contas das empresas públi-
cas e da sua incidência na evolução das contas públicas para efeito 
do apuramento do défice (saldo global).

 – A CGE continua a não disponibilizar informação sobre a aplicação 
sectorial e territorial do investimento público, aliás no seguimento 
do mesmo procedimento verificado no Orçamento do Estado. Esta 
lacuna ficou patente quando se tomou a opção de não considerar a 
descrição do investimento público no modelo PIDDAC, não tendo 
sido criada uma alternativa equivalente.

 – A CGE mantem uma informação escassa e incompleta sobre o grau 
de execução das medidas orçamentais previstas e do seu impacto 
no saldo orçamental. Esta falta de informação não permite a com-
paração com o que foi previsto na Lei do OE para 2017, onde estão 
enunciadas as várias medidas orçamentais e o seu previsível impacto 
no saldo orçamental do ano. Na CGE apenas consta uma parte des-
sas medidas (Quadro 7 do Relatório da CGE)
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3. Evolução Macroeconómica
3.1. Caracterização Geral 
O ano de 2017 ficou marcado pelo aumento do emprego (3,3%), pela diminui-
ção do desemprego (19,2%) e pela diminuição do subemprego a tempo par-
cial (11%), segundo dados do INE. Esta evolução foi muito além das previsões 
do OE 2017, tendo sido criados, segundo dados do INE, 151,4 mil empregos 
líquidos (trabalhadores por conta de outrem). No entanto, uma parte signifi-
cativa do emprego criado, está associado a remunerações baixas e a vínculos 
contratuais precários, tendo o número destes contratos mantido uma relativa 
estabilidade. Por outro lado, tendo como referência o 9º Relatório Trimestral 
de Acompanhamento do Salário Mínimo,(€580) perto de 40% das remune-
rações dos novos contratos são iguais ao salário mínimo nacional tendo os 
últimos valores publicados, relativos a 2018, mantido o mesmo peso relativo.

Verifica-se, além disso, que do desfasamento entre a dinâmica do 
emprego e a da produção resultou numa redução da produtividade apa-
rente do trabalho, cuja queda se foi aprofundando ao longo do ano, resul-
tando no cômputo do ano numa redução de 0,6%. Apesar da melhoria da 
competitividade e das perspectivas de crescimento da produtividade apa-
rente do trabalho para 2018 e 2019, o CES chama a atenção para a impor-
tância da melhoria daquele agregado, que tem estado muito penalizado 
por uma baixa intensidade de capital nas empresas e por uma ainda insu-
ficiente aposta na qualificação de trabalhadores e gestores.

A economia portuguesa beneficiou, em 2017, do crescimento da eco-
nomia mundial, que atingiu o valor de 3,8%, acima dos 3,2% registados 
em 2016. Também a Área Euro, com a qual Portugal mantem as relações 
económicas mais significativas, teve um crescimento de 2,4%, acima dos 
1,8% verificados em 2016.

Do ponto de vista financeiro Portugal continuou a beneficiar, até ao 
final de 2017, do Programa de Compra de Ativos do Sector Público, lan-
çado pelo BCE no início de 2015 e da consequente estabilização da taxa 
de juro dos principais mercados financeiros internacionais. A nível interno 
manteve-se a política de reposição dos rendimentos, que conjugada com 
o aumento do emprego conduziu a um aumento global das remunerações 
dos empregados no total da economia, e de uma política fiscal, no que diz 
respeito a impostos diretos, favorável aos escalões de rendimentos mais 
baixos, apesar da subida na carga fiscal em valor global, sendo de referir o 
excessivo peso que esta continua a representar para a classe média.
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A economia portuguesa enfrentou, no entanto, alguns riscos (grande 
parte de origem externa) cujos contornos se começaram a definir em 2017, 
mas cujas consequências ainda não estão completamente definidas. É o 
caso do chamado Brexit e da subida do preço do petróleo. 

3.2. Análise dos Desvios face às Previsões
A evolução da economia portuguesa em 2017 apresenta indicadores com 
valores mais favoráveis do que aqueles que estão previstos no Relatório do 
OE 2017, com destaque para o crescimento do PIB de 2,7%, comparado 
com a previsão de 1,5%. Também as exportações cresceram quase o dobro 
do previsto (7,9% contra 4,2%, com destaque para o sector dos serviços) e 
a FBCF teve um comportamento semelhante (9,2% contra 3,1%).

De referir ainda que o principal contributo para o crescimento do PIB 
continuou a ser a procura interna (tendo o contributo previsto no OE de 
+1,3 p.p. acabado por se fixar nos +2,9 p.p.), sendo que a procura externa 
líquida pesou negativamente no crescimento da economia (+0,2 p.p. previs-
tos no OE para -0,2 p.p. na execução), tendo o comportamento das impor-
tações apresentado taxas de crescimento muito acima do previsto (7,9% 
contra 3,6%), originando uma deterioração no saldo da balança comercial, 
contrariando assim um dos objetivos constante do cenário macroeconó-
mico de 2017, conforme o Relatório do OE 2017.

4. Evolução das Contas da Administração Pública
Neste ponto analisa-se a evolução das principais rubricas orçamentais na 
sua execução em 2017, comparando com os valores inscritos no OE 2017 
e interpretando os desvios observados e as suas implicações, bem como a 
sua evolução face à execução orçamental em 2016.

4.1. Défice (Saldo global)
A execução orçamental em 2017 permitiu passar de um saldo global de 
-2,0% em 2016 para -0,9% em 2017, melhorando esse indicador em relação 
à meta do saldo global inscrito no OE 2017 que é de -1,6%. Se se entrar em 
linha de conta com o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depó-
sitos, o saldo global contabilizado (segundo as regras do EUROSTAT) 
atinge o valor de -3,0% do PIB.

A evolução mais favorável do saldo global (excluindo a recapitalização 
da CGD) deve-se essencialmente à subida da receita fiscal, especialmente 
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no que se refere aos impostos indiretos, e à descida da despesa nomea-
damente as “Outras despesas correntes” e a “Formação Bruta de Capital 
Fixo”. Estas duas componentes são responsáveis pela descida de cerca de 
1,6 mil milhões de euros na Despesa Total em relação ao valor previsto no 
OE 2017.

De referir ainda que de acordo com os dados publicados pelo Banco de 
Portugal (Boletim Económico), o principal contributo para o crescimento 
do PIB foram as exportações (1,5, p.p.) seguido do investimento com 0,7p.p. 
e pelo consumo privado 10.5 p.p.. 

Se se fizer a análise por sectores da administração verifica-se que a 
Administração Central apresenta um desvio com um valor ainda maior 
(cerca de -2,0 mil milhões de euros), o que significa que foi a Administra-
ção Regional e Local que compensou, em parte, esta descida.

Se se descer ao nível da FBCF pública encontraremos na empresa 
pública Infraestruturas de Portugal e no Serviço Nacional de Saúde um 
desvio negativo superior a 170 milhões de euros, tendo o desvio negativo 
global da FBCF pública atingido um valor perto dos 900 milhões de euros.

Em pareceres anteriores o CES tem chamado a atenção para a não recu-
peração do investimento público, que, nos últimos anos, tem apresentado 
valores mais baixos quando comparados com o passado, inclusive no perí-
odo da assistência financeira pelas três instituições internacionais. De 
facto, o investimento público alcançou valores superiores a 3% do PIB no 
período 2009-2013, na linha dos valores apresentados pelos países da Área 
Euro, tendo em 2014 e 2015 alcançado os valores de 2% e 2,2% respetiva-
mente e caído para 1,5% em 2016. 

Em 2017, de acordo com os dados da CGE, aquele valor sobe para 1,8%, 
mas permanece sempre abaixo do valor da Área Euro que se situa numa 
média que ronda os 2,6%. Refira-se também que a FBCF pública, apesar de 
ter aumentado em 2017, ficou aquém das previsões do OE 2017 (2,2% do PIB).

Esta evolução do investimento público, conjugada com a do investi-
mento privado, é, desde 2012, insuficiente para fazer face ao consumo 
de capital fixo, degradando a qualidade do serviço público prestado às 
populações e à economia e criando dificuldades à capacidade produtiva 
e tecnológica para responder aos novos desafios dos mercados nacional e 
internacional.

No que se refere à evolução da despesa corrente, Portugal apresenta o 
valor mais baixo da União Europeia, a seguir à Grécia e a Malta. 
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De assinalar que a política fiscal mantem uma pressão relativamente 
elevada sobre as empresas e as famílias, tendo a carga fiscal subido para 
34,7% do PIB, sendo a mais elevada desde 1995 (início da série estatística). 
Este valor da carga fiscal foi obtido a partir da informação do INE, publi-
cada em maio de 2018. O valor, apesar de ainda estar aquém da média da 
União Europeia (39,4% do PIB), é preocupante não só porque ultrapassa 
o valor de 34,3% registado em 2016, mas porque foi superior, em termos 
nominais, ao crescimento do PIB, contrariando a intenção expressa no 
Relatório do OE 2017 de que a fiscalidade em 2017 se caracterizaria por 
“por critérios de estabilidade dos principais impostos e por uma ligeira redução da 
carga fiscal, com uma redução nos impostos diretos e uma estabilização nos impos-
tos indiretos”. Neste quadro de evolução da política fiscal, o CES mantem a 
sua recomendação, feita em anteriores pareceres, sobre a necessidade de 
se prosseguir com medidas que introduzam uma maior justiça fiscal, desa-
gravando a tributação dos rendimentos provenientes do trabalho.

Pela sua importância na política orçamental e na sua execução refira-
-se também a evolução das Cativações e da Reserva Orçamental durante 
o ano de 2017. De acordo com a CGE estas duas rubricas totalizaram 1,9 
mil milhões de euros, tendo sido descativados e utilizados 1,3 mil milhões 
de euros. Apesar de o valor das cativações finais ser inferior ao de 2016, 
o CES chama a atenção para os impactos negativos de uma gestão orça-
mental que continua a assentar em valores de cativação inicial muito eleva-
dos, em prejuízo de um adequado e previsível funcionamento dos serviços  
públicos.

4.2. Dívida Pública
A dívida pública (consolidada) atingiu, em 2017, o rácio (em relação ao 
PIB) de 125,7%, abaixo do previsto no OE 2017 e mesmo da estimativa 
de execução para 2017, constante do Relatório do OE 2018, que era de 
126,2%. Para tal contribuiu, principalmente, a melhoria do saldo primá-
rio das Contas Públicas.

De assinalar, contudo, que em valor absoluto a dívida direta do Estado 
cresceu, em relação a 2016, cerca de 2 mil milhões de euros. Porém, esta 
subida deve-se essencialmente a operações de substituição de dívida, com 
a diminuição das dívidas resultantes do PAEF, que foram substituídas por 
Títulos do Tesouro emitidos pelo Estado Português, com taxas de juro e 
riscos cambiais mais favoráveis. No total os juros alcançaram em 2017 o 
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valor global de 7123 milhões de euros, abaixo do previsto que era de 7543 
milhões de euros e inferior ao valor de 2016 que atingiu 7379 milhões de 
euros. 

Para o CES, perante os montantes transferidos para o pagamento do ser-
viço da dívida e na sequência do referido em anteriores pareceres, mantem-
-se a necessidade de desenvolver esforços com vista a alcançar condições 
que permitam a diminuição dos encargos com a dívida pública, permi-
tindo a diminuição do seu peso no PIB. Neste sentido, o CES reconhece 
como relevantes os esforços na gestão da dívida pública, substituindo-a 
progressivamente por alternativas de menor custo financeiro e ainda por 
uma maior dependência do mercado nacional.

Neste ponto dever-se-á também fazer referência a duas questões que 
preocupam o CES no que se refere ao endividamento público e que tem 
sido objeto de análise em pareceres anteriores: as dívidas a fornecedores 
e as dívidas associadas aos contratos das PPP (Parcerias Público Privadas).

No que se refere às dívidas de entidades públicas a fornecedores o CES 
considera preocupante que o prazo médio de pagamentos se mantenha 
em 68 dias. As Unidades de Saúde, em particular, passaram de 124 para 
140 dias, sendo que de 47 entidades da Administração direta e indireta do 
Estado, com atrasos superiores a 60 dias, 41 (87% do total) são entidades 
dependentes do Ministério da Saúde. 

De assinalar, por exemplo, que o total dos pagamentos em atraso dos 
Hospitais EPE atingiu o valor de 837 milhões de euros, valor só ultrapas-
sado no ano 2011. Os problemas de gestão financeira dos hospitais são 
altamente preocupantes, quer pela notória suborçamentação inicial, com 
689,1 milhões de incremento da despesa quer ainda pelo seu reflexo nas 
dívidas a fornecedores. Na execução orçamental de 2017, o SNS obteve 
vários reforços: 163,2 milhões com contrapartida na dotação provisional, 
689,1 milhões para a regularização de passivos e 300 milhões para aquisi-
ção de bens e serviços. Acrescem 69,8 milhões por contrapartida da dota-
ção centralizada para a sustentabilidade da saúde e ainda 135 milhões de 
aplicação de saldos de gerência transitados. Este financiamento parcelar 
não permite o planeamento da gestão, tolera o incumprimento crónico, 
dificulta a negociação com os fornecedores e amplia o gasto final.

No que se refere às PPP regista-se um valor de encargos líquidos de 
1632 milhões de euros, 3% abaixo do previsto no OE 2017 e 5% em relação 
a 2016, redução em parte decorrente da maior procura dos serviços que 
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lhes estão associadas, reflectida em receitas superiores ao orçamentado e 
ao verificado no ano anterior. 

De acordo com as previsões apresentadas na CGE 2017, os encargos 
líquidos com as PPP terão ainda um acréscimo em 2018, em que atingirão 
o valor de 1691 milhões de euros, reduzindo-se esse valor progressivamente 
até se extinguir a dívida apenas em 2042.

Apesar da evolução favorável dos encargos líquidos das PPP, o CES 
destaca com particular preocupação os riscos orçamentais, ou responsa-
bilidades contingentes, decorrentes da execução dos contratos em vigor 
das PPP e da respectiva modificação dos mesmos, os quais poderão ascen-
der a montantes muito elevados (mais de 200 milhões de euros, no sector 
rodoviário, mais de 150 milhões de euros no sector ferroviário, mais de 30 
milhões de euros no sector da saúde, havendo também pedidos de reposi-
ção do equilíbrio financeiro). Toda esta situação levanta grandes dúvidas 
sobre a justeza das taxas de rentabilidade contratualizadas com os opera-
dores privados e com o nível de qualidade do serviço prestado, na sequên-
cia destas operações de negociação.

O CES recomenda ainda que os contratos de concessão das PPP sejam 
publicitados nos sítios electrónicos adequados, nomeadamente no que se 
refere ao das Infraestruturas de Portugal, SA.

5. Conta da Segurança Social
No que se refere à Conta da Segurança Social, e tendo como informação 
os valores constantes dos quadros CSS 2 e 29, o CES regista, na sequência 
do que foi referido no parecer sobre a CGE 2016, que a Segurança Social 
continua a apresentar uma melhoria da sua situação financeira.

De facto, o sector apresenta uma melhoria no seu saldo global, tanto 
no que se refere à comparação com 2016, como em relação ao previsto no 
OE 2017.

O excedente verificado em 2017 foi devido principalmente ao cresci-
mento das contribuições (próximo dos mil milhões de euros, +6%), mas 
também à diminuição da despesa, sobretudo pela redução nas prestações 
de desemprego em 13%. Estes dois factores compensaram, em termos glo-
bais, a subida da despesa noutras componentes, nomeadamente nas pen-
sões, que reflectiu o efeito das actualizações (+2%), mas também a registada 
no abono de família e nas prestações de parentalidade (+5%) e no subsídio 
por doença (+9%).
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Para além da melhoria do saldo da Conta da Segurança Social é de 
referir o aumento das disponibilidades que passaram de 17,5 mil milhões 
de euros em 2016 para 20,8 mil milhões em 2017, em que se verifica uma 
importante participação dos títulos de dívida pública portuguesa nas apli-
cações em títulos negociáveis (cerca de 63%). 

Numa comparação entre o previsto no Orçamento da Segurança Social 
2017 revisto e o valor de execução registado na CGE 2017 (Conta da Segu-
rança Social) verificou-se um saldo global que é o dobro do previsto, essen-
cialmente devido à descida da despesa. 

O excedente da Segurança Social cobre mais de 40% do défice da Admi-
nistração Central, contribuindo assim, do ponto de vista contabilístico, 
para a melhoria do saldo global das Administrações Públicas.

Este panorama, que traduz uma melhoria significativa da situação finan-
ceira do sistema, ocorreu num contexto em que se registaram progressos 
em termos do reforço do direito à segurança social, com destaque para as 
pensões, o abono de família, o Rendimento Social de Inserção e as pres-
tações de desemprego, ainda que quanto a estas exista uma insuficiente 
protecção, derivada da aplicação da legislação actualmente em vigor (a 
maioria dos desempregados não foi em 2017 coberta por prestações de 
desemprego), apesar do aumento de cobertura em relação a 2015 e 2016, 

O CES chama ainda a atenção para algumas questões que traduzem 
deficiências no funcionamento do sistema, sendo, desde logo de desta-
car a insuficiente informação aos utentes e cidadãos em geral (a conta da 
Segurança Social 2017 não foi ainda publicada, a CGE é pobre na infor-
mação fornecida e ainda não foi concretizada a criação de um Sistema de 
Estatísticas da Segurança Social apesar dos progressos no aproveitamento 
e divulgação dos dados administrativos da Segurança Social). 

O CES chama ainda a atenção para a insuficiente, embora crescente, 
cobertura ao nível da rede de serviços e equipamentos sociais para a infân-
cia (creches e jardins de infância), e fundamentalmente para a população 
idosa, tornando mais difícil a vida das famílias. Esta situação é particu-
larmente evidente em algumas regiões, quer do interior, quer do litoral 
e periferias das Áreas Metropolitanas, e tenderá a agudizar-se, caso não 
sejam feitos os investimentos adequados, agravando-se ainda mais o actual 
quadro demográfico. 
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6. Síntese Conclusiva

6.1. Apesar dos progressos registados na legibilidade do documento, e 
tendo em conta a sua importância como instrumento de avaliação da exe-
cução orçamental, a CGE ainda não é um documento acessível, nome-
adamente ao público menos especializado em matéria de finanças públicas.

6.2. As finanças públicas em 2017 apresentaram uma evolução 
favorável, muito devida ao comportamento da economia, ao aumento do 
emprego e à diminuição do desemprego. 

Esta evolução pode ser ilustrada pela diferença entre a taxa do aumento 
do PIB prevista no OE 2017, que foi de 1,5%, e o valor verificado em 2017 de 
2,7%, e ainda da diferença em relação ao valor deste indicador em 2016 (1,6%).

6.3. Esta evolução do enquadramento macroeconómico impulsionou o 
crescimento da receita fiscal, que, conjugada com uma política de dimi-
nuição da despesa pública, a qual ficou abaixo do previsto, com par-
ticular incidência no investimento público e na despesa corrente de 
alguns Ministérios, originou um saldo global da Conta das Administra-
ções Públicas com uma evolução mais favorável do que o previsto. Este 
resultado é relevante do ponto de vista contabilístico, mas deixa dúvidas 
sobre a sua incidência na qualidade dos serviços públicos, nomeada-
mente transportes e cuidados de saúde.

6.4. A subida da carga fiscal, contrariando o previsto no OE 2017, 
continua a ser um ponto preocupante, nomeadamente pelos seus efeitos 
no investimento e na criação de condições para a melhoria do rendi-
mento disponível das famílias.

6.5. O CES continua a preconizar uma política de gestão da dívida 
pública, que permita a diminuição dos respectivos encargos e a melho-
ria do rácio da dívida pública em relação ao PIB. No que se refere ainda 
ao endividamento, regista-se a continuação de prazos ainda longos nos 
pagamentos de entidades públicas a empresas, assumindo particular 
acuidade a situação no sector da saúde. 

O CES continua a considerar importante uma melhor clarificação sobre 
a renegociação dos contratos das PPP, cujos riscos orçamentais e respon-
sabilidades contingentes poderão atingir valores superiores a 380 milhões 
de euros.

6.6. O CES realça a evolução favorável da situação financeira da 
Segurança Social. Manifesta, no entanto, alguma preocupação no que 



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

223

se refere a algumas situações na protecção social aos desempregados 
e à insuficiente cobertura da rede de serviços e equipamentos sociais, 
que carecem dos investimentos adequados, sem os quais se poderá agravar 
o actual quadro demográfico e as perspectivas de desenvolvimento social.
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