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Parecer sobre a
“Proposta de Lei N.º 62/XIII, que estabelece o quadro de 

transferência de competências para as autarquias locais 
e para as entidades intermunicipais”

(Aprovado em Plenário de 08/06/2017)

Relator: Conselheiro José A. Silva Peneda

“Não receies que a descentralização seja a desagregação. 
O governo há-de e deve ter sempre uma ação poderosa na 
administração pública; há-de e deve cingi-la; mas cum-
pre restringir-lhe a esfera dentro de justos limites, e os 
seus justos limites são aqueles em que a razão pública e as 
demonstrações da experiência provarem que a sua ação é 
inevitável. O âmbito desta não deve dilatar-se mais”.

Alexandre Herculano in “Carta aos eleitores de Sintra”

O Plenário do Conselho Económico e Social (CES), em reunião do dia 
3 de abril passado, decidiu emitir um projeto de Parecer por sua própria 
iniciativa sobre a Proposta de Lei do Governo que estabelece o quadro da 
transferência de competências da administração central para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais.
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Esta decisão do Plenário do CES resulta da importância da proposta 
em causa que visa alterar de modo significativo as relações entre o Estado 
e as Autarquias Locais, em várias matérias que, em última análise, afetam 
a vida quotidiana dos cidadãos e das empresas. 

Dando cumprimento a essa decisão, o CES emite o seguinte Parecer:

1. Portugal é um dos países da OCDE em que a administração pública 
é mais centralizada, o que pode induzir a desperdícios de vária ordem, 
havendo necessidade, no entender do CES, de descentralizar competên-
cias, mas também garantir as condições e os meios para que possam ser 
cabalmente exercidas.  

2. As funções do Estado têm vindo a aumentar em número, variedade 
e complexidade, mas quase sempre no sentido do reforço do centro e, 
como consequência, essa evolução contribuiu para um gritante desequilí-
brio na arquitetura institucional da administração pública.  

3. Mas é do ponto de vista da organização do poder político que se po-
dem encontrar as principais razões que justificam a transferência de com-
petências. Com efeito, do que se trata é colocar o centro de vários tipos 
de decisões mais perto dos cidadãos, sempre que apropriado, proporcio-
nando assim um maior nível de participação na gestão da administração 
pública, fator decisivo com vista ao reforço do sistema democrático.

4. O CES tem dificuldades em expressar uma opinião mais concreta 
em vários pontos referidos no diploma em apreço, porque não só a ex-
posição de motivos é pouco esclarecedora, como também o modo como 
a execução de muitas das transferências a serem concretizadas é remetida 
para diplomas regulamentares, cujo conteúdo não é conhecido. 

5. A multiplicidade de diplomas a criar ou já existentes para os quais a 
Proposta de Lei remete apresenta uma “teia legislativa” que, não estando 
explicitamente disponível e devidamente interligada, impede a perceção 
de quais as exatas medidas a adotar, das competências concretas a trans-
ferir e do modo como tais transferências serão efetuadas, o que impede a 
exata perceção do que é que a Proposta de Lei pretende e de qual é a sua 
extensão.
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6. O CES considera que o processo de transferência de competências 
deve ser acompanhado de um amplo debate com a sociedade civil, prin-
cipalmente, em aspetos fundamentais como a saúde, educação e ação so-
cial. O modelo previsto para a concretização da transferência de compe-
tências, através de decretos-lei de âmbito sectorial, poderá não assegurar 
o debate necessário em torno destas matérias.

7. No que diz respeito aos princípios que devem reger a transferência, 
o CES alerta para a importância de ser garantida a universalidade no aces-
so a bens e serviços públicos e assim se efetivarem direitos constitucionais. 
A transferência de competências em áreas como a educação, a saúde, ou 
a ação social, ou mesmo noutras das tão extensas áreas a transferir, não 
pode significar uma quebra no acesso das populações ou no nível de qua-
lidade nos serviços prestados.

8. O diploma em apreço trata de transferências de competências, mas 
é muito parco sobre os meios necessários para que seja assegurada uma 
correspondente transferência de responsabilidades. Muito embora o prin-
cípio da igualdade de oportunidades no acesso ao serviço público esteja 
referido no artigo 3.º do diploma, devido à previsível escassez de meios 
técnicos e de recursos humanos que se deteta nalguns municípios, o CES 
chama a atenção que é previsível que se coloquem problemas para a apli-
cação daquele princípio, designadamente em áreas muito sensíveis, como 
são os casos dos transportes, educação, ação social e saúde.

9. O CES chama a atenção para o facto de o diploma em aprecia-
ção não garantir o cumprimento do disposto no artigo 115.ª da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que refere que a Lei deve prever expres-
samente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e 
suficientes ao exercício pelos órgãos das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais das competências para eles transferidas. O mesmo diplo-
ma estipula também que a Lei terá de fazer referência às respetivas fontes 
de financiamento e aos modos da sua afetação. Sobre estes pontos, o CES 
não tem prova de que estas obrigações legais tenham sido observadas.
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10. Ainda na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, ficou estipulado 
que, entre outras matérias, o Estado é obrigado a promover os estudos 
necessários, de modo a que a concretização de transferências de compe-
tências assegure a demonstração de que não haverá aumento da despesa 
pública global; que haverá aumento da eficiência da gestão dos recursos 
pelas autarquias locais; e, concretizar-se-ão ganhos de eficácia no exercí-
cio das competências pelos órgãos das autarquias locais ou das entidades 
intermunicipais. Sobre estes pontos o CES não conhece qualquer estudo 
que demonstre estas esperadas tendências e considera a sua realização es-
sencial para que possam ser justificadas as opções técnicas e políticas que 
vierem a ser tomadas em matéria de descentralização. 

11. Mais se refere na Lei n.º 75/2013 que os estudos referidos no pon-
to anterior são elaborados por equipas técnicas multidisciplinares, com-
postas por representantes dos departamentos governamentais envolvidos, 
das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, da Asso-
ciação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional 
de Freguesias e que a Lei deve obrigatoriamente fazer referência aqueles 
estudos. O CES também não tem conhecimento do envolvimento destas 
entidades nos estudos que são de elaboração obrigatória e regista a omis-
são dessa referência no texto do diploma em apreciação.

12. A este respeito, o CES considera chamar ainda a atenção para 
alguns pontos que, a não serem devidamente cuidados, podem minar as 
boas intenções propostas.

13. Assim, se na Proposta de Lei está bem expresso que a transferência 
de competências deve ser acompanhada dos respetivos recursos huma-
nos, financeiros e patrimoniais e se a Lei n.º 75/2013 consagra como 
princípio que, neste processo, não haverá aumento da despesa pública 
global, restam sérias dúvidas sobre a forma como se irá fazer o cálculo das 
transferências financeiras que, na opinião do CES, se deveriam efetuar na 
base do custo real e potencial de cada uma das funções transferidas. Por 
isso, o CES entende que a análise da Proposta de Lei fica necessariamente 
prejudicada pelo desconhecimento das linhas gerais da revisão do regime 
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.
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14. O CES considera importante que as Leis do Orçamento do Estado 
para os próximos anos tenham um nível de detalhe adequado que per-
mita efetivamente perceber o financiamento de cada nova competência 
a transferir, quer no período de transição entre 2018 e 2021, quer após 
esse período. O CES recomenda ainda que seja explicitado o contributo 
dos Fundos Estruturais para o financiamento da transferência de com-
petências que possam ser geridas pelas autarquias locais e pelas entidades 
intermunicipais.

15. O CES verifica que parece não existir um critério uniforme que 
possa justificar algumas discrepâncias, no que se refere a transferência 
de pessoal. Por exemplo, enquanto na área da educação está prevista a 
transferência de todo o pessoal não docente, na área da saúde apenas se 
prevê a transferência dos trabalhadores inseridos na carreira de assistentes 
operacionais das unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de 
Saúde (ACES) que integram o Serviço Nacional de Saúde.

16. O CES chama a atenção que deve ser garantida a participação das 
estruturas representativas dos trabalhadores no processo de transferência 
de competências, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, considerando ainda que se trata de matéria objeto de contratação 
coletiva.

17. No domínio da ação social, o CES considera que a eventual des-
centralização da celebração e acompanhamento dos contratos de inserção 
dos beneficiários do rendimento social de inserção tem necessariamente 
que ser feita em obediência a critérios definidos centralmente. O rendi-
mento social de inserção é uma prestação integrada no sistema público 
de segurança social, de aplicação a todo o território nacional, gerida e 
atribuída de acordo com critérios de solidariedade e proteção social que 
devem ser idênticos para todos os municípios.

18. Nas disposições em que se definem as novas competências dos 
órgãos municipais, em particular na educação e saúde, consagra-se a par-
ticipação dos órgãos municipais no planeamento, na gestão e na realiza-
ção de investimentos relativos, mas se a decisão sobre investimentos não 
é totalmente da competência das autarquias locais, o certo é que, depois 
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da decisão tomada, a responsabilidade pela manutenção desses equipa-
mentos é das autarquias locais. Sobre este ponto, o CES recomenda que 
seja clarificada a quem cabe a responsabilidade pela gestão desse processo 
de participação, bem como sobre o processo de decisão sobre a outorga 
de meios para suportar o funcionamento dos novos investimentos. Este 
mesmo ponto aplica-se aos casos referidos na Proposta de Lei sobre trans-
ferências para órgãos das entidades intermunicipais nos domínios da ação 
social e proteção civil.

19. Sobre a possibilidade de os órgãos municipais procederem à avalia-
ção e reavaliação de imóveis, o CES expressa a opinião que os critérios de 
avaliação e reavaliação de imóveis têm necessariamente de ser uniformes 
em todo o território, na medida em que a eventual adoção de critérios 
diferentes em cada município poderá violar o princípio da justiça fiscal. 

20. O CES tem dúvidas quanto ao modo como se vai proceder de 
forma descentralizada ao cadastro rústico e gestão florestal, dado que no 
diploma em apreciação fica consagrado que os municípios passarão a ter 
a responsabilidade de coordenar as operações de elaboração e recolha de 
informação cadastral, quando este processo é claramente de cariz uno e 
nacional e, por isso, não é compreensível que a sua coordenação assente 
em formas múltiplas e feitas localmente.  

21. Ainda sobre o reforço do papel das autarquias na condução da po-
lítica florestal, o CES considera que na proposta em apreço estão previstas 
duas situações que podem ser fonte de incerteza para a floresta. A pri-
meira tem a ver com a transposição para os Planos Diretores Municipais 
(PDM) de disposições dos futuros Programas Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF), quando é sabido que as disposições dos PROF não são 
diretamente vertíveis para os PDM, porque enquanto estes lidam com a 
regulação da ocupação física do território municipal, procurando o equi-
líbrio entre os diversos usos do solo, os PROF lidam com a organização 
dos territórios florestais e respetivas normas silvícolas a uma escala muito 
mais de natureza supramunicipal. A segunda diz respeito à atribuição às 
Câmaras Municipais de poder efetivo do licenciamento da arborização e 
da rearborização ao estabelecer que os seus pareceres na matéria são vin-
culativos, ponto em que o CES discorda.
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22. Considerando que, concomitantemente com esta Proposta de Lei, 
o Parlamento deverá apreciar outras cinco referentes a diferentes aspe-
tos da denominada “Reforma da Floresta”, que conferem novos poderes 
e transferem para os municípios competências no domínio da política 
florestal, o CES considera que, a ser aprovada esta Proposta de Lei, ela 
deverá ser explícita sobre quais as competências de ordenamento, gestão 
e intervenção de âmbito florestal que efetivamente devem ser cometidas 
aos órgãos municipais. 

23. A proposta de Lei em apreciação tem de estar em consonância com 
os compromissos assumidos pelo Estado Português, nomeadamente, ao 
abrigo da Convenção de Istambul. Assim, a ser aprovada, justificar-se-á a 
inserção no artigo 22.º de estruturas de atendimento a vítimas de violência 
doméstica e de género, assim como a modificação do n.º 2. do artigo 35.º, 
no sentido da inclusão da referência à “violência doméstica e de género”. 

24. O CES considera que no disposto no artigo 27.º da Proposta de Lei 
em apreciação não está clara a forma de coordenação da atuação dos órgãos 
municipais nos procedimentos contraordenacionais rodoviários em matéria 
de estacionamento de modo regulamentar e operacional com autoridades 
policiais que têm competência na fiscalização das contravenções rodoviá-
rias, sendo essa uma matéria suscetível de gerar conflitos de jurisdição.

25. O CES recomenda que as matérias referentes à exploração das ati-
vidades afins de jogos de fortuna e azar e outras formas de jogo, não sejam 
objeto desta Proposta de Lei.  

26. O CES entende que a promoção oficial do turismo a nível interna-
cional deve ser da competência do nível central da administração pública, 
em estreita ligação com as organizações representativas do setor. Nesse sen-
tido, o disposto no artigo 36.º da Proposta de Lei em apreciação deve ser 
muito claro na necessidade de articulação da promoção turística interna 
entre as agências regionais, não só com as entidades regionais de turismo, 
mas também com as autoridades nacionais representativas do setor.

27. O CES chama a atenção mais uma vez para a ausência de coerência 
nas decisões sobre a base territorial de atuação dos diferentes serviços da 
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administração pública. Trata-se de um ponto que, a não ser resolvido, 
continuará a causar perturbações de diversa natureza, nomeadamente 
quando há necessidade de montar sistemas de coordenação, que envol-
vem vários serviços.

28. Relativamente à gestão de áreas protegidas, o CES considera que 
se aplicam o mesmo tipo de preocupações já manifestadas neste Parecer 
para os PROF e a gestão florestal, nomeadamente sobre a transposição 
de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas para os PDM. O CES 
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 fragmentação de políticas 
e estratégias nesta matéria. O CES considera ser pouco claro, do ponto de 
vista institucional e financeiro, o modo como se fará a participação dos 
órgãos intermunicipais na gestão das áreas protegidas e que papel restará 
à autoridade nacional de conservação da natureza (ICNF). Faz notar que 
há uma contradição entre esta proposta de lei, que atribui aos órgãos in-
termunicipais a possibilidade de participar na gestão de áreas protegidas, 
com os programas-piloto já assumidos pelo Governo, os quais envolvem, 
em modelos de gestão colaborativa, as autarquias locais e outras entidades 
com o ICNF, como são os casos do Parque Nacional da Peneda-Gerês e 
do Parque Natural do Tejo Internacional. 

29. Sobre a Proposta de Lei em apreciação o CES apresenta, ainda, as 
seguintes notas finais:

a)  A presente proposta de Lei está confinada à transferência 
de funções do Estado para órgãos da administração munici-
pal ou intermunicipal. No entanto, o CES chama a atenção 
que a transferência de competências previstas não resolve 
questões relacionadas com outras possíveis transferências de 
funções que exigem escala para a sua abordagem, que não é 
de todo compatível com processos de associativismo muni-
cipal e que só poderão ser transferidas para um outro nível 
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de administração, o regional, que, embora esteja previsto na 
Constituição da República, nunca foi, de facto, criado. 

b)  O CES entende que uma análise completa sobre descentrali-
zação obrigaria a uma abordagem do tema na sua globalidade, 
dada a necessidade de ter de existir uma integração entre os 
vários níveis de administração, em que o Estado é responsável 
pela estratégia, pela execução das políticas centrais e pelo de-
senvolvimento da sua capacidade normativa e de fiscalização, 
enquanto os outros níveis da administração têm competên-
cias em matérias que terão a ver com a proximidade de facto. 
Entende ainda o CES que, neste contexto, seria útil conhe-
cer como projeta o Governo concretizar o futuro modelo de 
atuação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional, uma vez que tal como resulta do Programa de Go-
verno está igualmente previsto um processo de transferência de 
competências, da administração central para a administração 
indireta do Estado, envolvendo, nomeadamente, o reforço dos 
serviços de proximidade.

c)  Independentemente do processo da regionalização, o CES en-
tende que haverá toda a vantagem em contrariar o comporta-
mento de uma tendência secular que conduziu a uma excessiva 
concentração da população em aglomerações do litoral e mais 
recentemente ao encerramento de serviços públicos em várias 
regiões do País.

d)  Para que essas aglomerações do litoral deixem de ser tão des-
proporcionalmente grandes em relação às do interior, os cen-
tros urbanos do interior venham a ser cada vez mais viáveis 
e possam oferecer mais oportunidades face àquelas que hoje 
estão em condições de dar, porque estamos no tempo onde a 
revolução operada nas telecomunicações permite que se co-
munique em tempo instantâneo e porque o País está dotado 
de excelentes vias de comunicação, não há nenhuma razão que 
justifique a permanência na cidade capital do País, de todo um 
vasto conjunto de instituições e organismos do Estado. Por 
todas estas razões o CES propõe a elaboração de um Programa 
de médio e longo prazo de transferências de serviços da admi-
nistração central para diferentes regiões do País.
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DECLARAÇÕES DE VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO DA CGTP-IN
(PROPOSTA DE LEI N.º 62/XIII)

O parecer do CES sobre a proposta de lei que estabelece o quadro de 
transferência de competências para as autarquias locais e entidades inter-
municipais chama a atenção para a necessidade de descentralizar compe-
tências, nomeadamente considerando que este problema deve ser visto na 
sua globalidade, e que há competências que só poderão ser transferidas 
para um nível de administração regional que, embora previsto na Consti-
tuição da República, nunca foi criado.

É também dado relevo à falta de estudos prévios que fundamentem as 
transferências agora propostas, bem como a indefinição e a falta de clareza 
sobre o que se pretende transferir exactamente ao remeter-se para decre-
tos-lei sectoriais a concretização das mesmas, dificultando um pronuncia-
mento do CES com base de um conhecimento efectivo da matéria, bem 
como a participação da sociedade no debate sobre esta importante questão.

Outra preocupação manifestada neste parecer relaciona-se com a ne-
cessidade das transferências serem acompanhadas dos meios humanos e 
financeiros suficientes e adequados à sua efectivação, bem como à ga-
rantia da universalidade e qualidade dos serviços públicos o que, recorda 
a CGTP-IN, não aconteceu em transferências anteriores. A escassez de 
meios técnicos e recursos humanos que já verifica em muitos municípios 
pode agravar-se com estas transferências de responsabilidades, caso os 
meios necessários não sejam assegurados, podendo colocar-se problemas 
à aplicação do princípio da igualdade no acesso aos serviços, nomeada-
mente em áreas como a educação, a saúde, a acção social ou a mobilidade, 
como alerta o CES.

O CES chama também a atenção que deve ser garantida a participação 
das estruturas representativas dos trabalhadores no processo de transfe-
rência de competências, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, considerando ainda que se trata de matéria objecto de contra-
tação colectiva.
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Relativamente a algumas transferências em concreto, o CES manifesta 
dúvidas e deixa alertas, designadamente no que diz respeito aos investi-
mentos e manutenção de equipamentos na área da educação e da saúde, 
à avaliação e reavaliação de imóveis, à celebração e acompanhamento dos 
contratos de inserção dos beneficiários do RSI, ao cadastro rústico e ges-
tão florestal, à conservação da natureza, às actividades relacionadas com 
os jogos de fortuna e de azar, entre outros.

No entanto, no que se refere à alínea d) do ponto 29, onde se propõe 
que o CES recomende a elaboração de um Programa de médio e longo 
prazo de transferências de serviços da administração central para dife-
rentes regiões do País para contrariar o comportamento que conduziu à 
excessiva concentração da população em aglomerações do litoral e mais 
recentemente ao encerramento de serviços públicos em várias regiões, a 
CGTP-IN considera que:

•  não faz sentido transferir serviços da administração central, como 
secretarias de estado ou institutos públicos, por exemplo, quando 
faltam os serviços de proximidade, isto é aqueles que resolvem os 
problemas do dia a dia das populações. É necessário antes criar, re- 
abrir ou reorganizar os serviços regionais e/ou locais indispensáveis 
à garantia da efectivação dos direitos constitucionais. Nos últimos 
anos fecharam centenas de escolas públicas, estações de correios, 
repartições de finanças, entre outros, e reduziu-se o tipo de serviços 
e os horários de muitos serviços de saúde, afastando cada vez mais as 
populações da satisfação das suas necessidades e contribuindo para a 
desresponsabilização do Estado relativamente à sua obrigação cons-
titucional de assegurar as funções sociais.

•  tal proposta extravasa largamente o âmbito do parecer e teria fortes 
implicações na vida dos trabalhadores da administração central, po-
dendo dar origem a saídas involuntárias de muitos deles, nomeada-
mente os que não pretendem ou não se podem deslocar para outras 
regiões, e por isso não deve ser feita sem uma ampla discussão na 
sociedade. Baseando-se no argumento da necessidade de serviços de 
proximidade, poderá ter como resultado a redução do número de 
trabalhadores da administração pública, acentuando défices que já 
hoje se verificam.
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Nesse sentido, a recomendação mais adequada 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 necessários 
ao desenvolvimento harmonioso do território nacional, contribuindo as-
sim para a coesão económica, social e territorial, o que não foi incluído 
no parecer.

Por estes motivos, a CGTP-IN abstém-se na votação deste parecer.

Os representantes da CGTP-IN

Lisboa, 8 de Junho de 2017
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO REPRESENTANTE DAS 
ASSOCIAÇÕES DE CONSUMIDORES

(PROPOSTA DE LEI N.º 62/XIII)

O art.º 28.º da Proposta de Lei, relativo a modalidades afins de jogos de 
fortuna e azar, é um momento particularmente infeliz da iniciativa legis-
lativa encarada pelo Governo.

Sempre foi matéria pacífica e por razões óbvias que o jogo é uma acti-
vidade nociva, com impactos potencialmente devastadores na economia 
doméstica de muitas famílias e em pequenas e médias empresas de raiz 
familiar. E que só deveriam ser admitidas excepções para os chamados 
“jogos sociais”, geridos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e para 
a instalação de Casinos em zonas específicas de especial relevância turísti-
ca. A lógica para tal orientação era que os objectivos de política social da 
Santa Casa e a valorização dos atractivos turísticos de certas localizações 
de elevado potencial mais do que compensariam os graves inconvenientes 
sociais decorrentes da legalização do jogo.

A irresponsável abertura que nos últimos anos se tem manifestado aos 
interesses das multinacionais do jogo, também com a desculpa de as mo-
dernas comunicações electrónicas dificultarem o controle dessas mesmas 
actividades, aponta para a mais que provável multiplicação de casos de 
sobreendividamento, numa sociedade em que as famílias não conseguem 
constituir poupanças para além de uns modestíssimos 4,4% do P.I.B.

Entendo assim, que não posso nem devo calar a minha frontal rejeição 
dessa hipótese de orientação política, profundamente contrária a meu ver 
aos interesses da população portuguesa. O CES faz bem em recomendar 
que as matérias do jogo não façam parte desta Proposta de Lei. Pela mi-
nha parte, entendo esclarecer que tais matérias, com o conteúdo encarado 
pelo Governo, não devem fazer parte de qualquer Proposta de Lei, nem 
desta nem de nenhuma outra.
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei favoravelmente o parecer, não obstante ter reservas sobre alguns dos 
parágrafos e formulações, por considerar muito oportunas as reservas nele 
incluídas em relação ao processo de transferência de responsabilidades e 
competências em curso, fazendo votos para que as observações do CES 
possam contribuir ainda para a correção do movimento legislativo em 
curso.

Bernardino Soares
conselheiro do ces

representante das autarquias locais
câmara municipal de loures
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

VOTO CONTRA

O parecer colocado à votação não tem o nosso parecer favorável, uma 
vez que desvirtua totalmente a proposta inicial que foi apresentada pelo 
relator José Silva Peneda, proposta essa que tinha a nossa inteira concor-
dância.

A presente versão apresenta-se manifestamente como um parecer ne-
gativo à atual proposta do Governo para a transferência de competências 
para os municípios e comunidades intermunicipais. Por outro lado, não é 
assumido como recomendação para a 2.ª fase do processo em curso, que 
diz respeito às questões setoriais e respetivos Decretos Regulamentares.

Maria do Céu Albuquerque
conselheira do ces

representante das autarquias locais
câmara municipal de abrantes

Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa
conselheiro do ces

representante das autarquias locais
câmara municipal de ferreira do alentejo
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Parecer sobre as Grandes Opções do Plano para 2019
(Aprovado em Plenário de 12/10/2018)

Relator: Conselheiro Carlos Vieira

1. Considerações Gerais
O presente Parecer, solicitado pelo Governo ao Conselho Económico e 
Social (CES) em 14 de setembro de 2018, insere-se nas competências 
deste Conselho, previstas no art.º 92.º da Constituição da República Por-
tuguesa (CRP), na Lei n.º 108/91 que regula o CES, nomeadamente o 
seu n.º 1 do art.º 2.º e na Lei n.º 43/91 (Lei Quadro do Planeamento).

O documento com as Grandes Opções do Plano para 2019 apresen-
tado ao CES reflete claramente a circunstância de se reportar a um ano 
de fim de legislatura, com eleições para a Assembleia da República, em 
setembro ou outubro de 2019, e para o Parlamento Europeu, em maio. 
Uma larga maioria das medidas enunciadas são de continuidade. Ao lon-
go do texto prolifera o verbo continuar e os seus substantivos derivados, 
ou termos sinónimos, numa média de cerca de sete ocorrências por pá-
gina.

Este predomínio de medidas de continuação, até certo ponto com-
preensível dada a posição no ciclo político, assume naturalmente como 
corretas as medidas antes iniciadas. Em diversas áreas, porém, parece não 
existir um suficiente balanço avaliativo dos resultados intermédios, para 
aferir a eficácia dessas medidas e promover eventuais correções.

Por outro lado, o documento adota um estilo demasiado descritivo, 
onde são frequentemente formuladas intenções gerais que não encontram 
tradução direta em medidas de política pública. De modo a favorecer uma 
maior transparência e capacidade de monitorização por parte da sociedade, 
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o documento deveria conter quadros e gráficos que permitissem uma lei-
tura rápida e intuitiva das metas traçadas e das taxas de execução.

Como vem sendo recorrente, o documento chega ao CES incompleto, 
com a indicação de que o capítulo com o Contexto e Cenário Macroeco-
nómico para o período das Grandes Opções do Plano se encontra ainda 
em elaboração. O CES reitera a importância desta informação para a 
elaboração de um parecer corretamente fundamentado. Esta ordem cro-
nológica de avaliar o cenário macroeconómico apenas depois de conceber 
as Grandes Opções do Plano levanta dúvidas sobre a avaliação do impacte 
e da sustentabilidade de algumas das medidas anunciadas.

A estrutura deste parecer segue, por questões de facilidade de organiza-
ção e de consulta, a composição do documento submetido pelo Governo 
que, por sua vez, está organizado em torno dos seis pilares do Programa 
Nacional de Reformas até 2020, apresentado em 2016: qualificação dos 
portugueses, inovação da economia, valorização do território, moderni-
zação do Estado, redução do endividamento e igualdade e coesão social. 
O CES constata que, mais uma vez, as GOP não contemplam uma visão 
integrada do trabalho e da valorização dos trabalhadores, secundarizando 
este elemento central para o desenvolvimento do país. Neste sentido, ao 
pilar “qualificação dos portugueses” é acrescentada a referência à valori-
zação do trabalho.

2. Estrutura das Grandes Opções do Plano
As GOP 2019 adotam a mesma estrutura organizativa utilizada nas GOP 
2018 e 2017. O primeiro capítulo apresenta a estratégia de médio prazo, 
sintetizando as principais opções estratégicas do Governo de uma forma 
mais explícita que os documentos anteriores, o que permite identificar 
mais claramente as áreas e as medidas consideradas prioritárias. 

Assim, conforme anunciado nas GOP, prevê-se um reforço no or-
çamento para 2019 do investimento público e das verbas destinadas à 
ciência e à cultura. No pilar da modernização do Estado, sublinha-se a 
transferência de competências para as autarquias, o reforço dos centros 
de competências e os descongelamentos na Administração Pública. Será 
iniciada a implementação, na área laboral, do acordo firmado, em sede 
de Comissão Permanente de Concertação Social, em meados do corren-
te ano, cujo respeito muito contribuiria para a valorização da própria 
CPCS. Em termos da coesão territorial, é enfatizado um conjunto de 
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medidas de discriminação positiva das regiões de baixa densidade eco-
nómica e demográfica, como a redução de taxas de portagem, apoios ao 
investimento das empresas e medidas fiscais não especificadas. Final-
mente, no pilar da coesão social, é destacada a intenção de aprofundar 
as medidas de proteção social, o estímulo fiscal ao regresso de emigran-
tes e a facilitação da mobilidade das famílias em termos de habitação e 
educação.

Confrontando estas opções estratégicas com os seis pilares do Pro-
grama Nacional de Reformas, observamos que apenas o quinto pilar, do 
endividamento, não é aqui explicitamente contemplado. Na realidade, 
este pilar da redução do endividamento da economia portuguesa ocupa 
um espaço relativamente reduzido nas GOP ainda que, mesmo com a 
melhoria de vários indicadores, continue a constituir um dos principais 
vetores de risco para a economia portuguesa.

Alguns destes indicadores, dois por pilar, são apresentados no balanço 
aos três anos de legislatura. A evolução destes indicadores é globalmente 
positiva em grande parte dos pilares estratégicos, com exceção porven-
tura dos escolhidos para representar o pilar da modernização do Estado. 
O indicador “Doing Business – distance to frontier” manteve-se constan-
te, pelo que, nesta dimensão, não reduzimos a distância relativa aos países 
com melhor desempenho. A evolução positiva do indicador “Indivíduos 
que utilizaram a internet para serviços públicos online” em 2.9 p.p. desde 
2015 não é particularmente entusiasmante, sobretudo considerando que 
em algumas situações o acesso online a serviços públicos começa a ser 
obrigatório.

Por outro lado, a evolução positiva destes indicadores em termos abso-
lutos pode refletir em parte a conjuntura económica internacional, e não 
exclusivamente as medidas de política do Governo elencadas no texto. 
Em termos relativos, o indicador ‘intensidade energética da economia’, 
por exemplo, mantêm-nos na décima quarta melhor posição no conjunto 
de países da União Europeia, posição relativa igual à observada no início 
da década. Num outro indicador em que é possível fazer uma compara-
ção internacional, continuamos a ser o décimo país da União Europeia 
com a pior taxa de risco de pobreza após transferências sociais, ainda que 
com progressos em termos absolutos.

Em contrapartida, é importante enaltecer a melhoria relativa de outros 
indicadores, por comparação com os restantes estados membros da UE. 
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No “Abandono precoce de educação e formação”, por exemplo, melhorá-
mos uma posição relativa, passando a ser o sétimo país da União Europeia 
com piores resultados, uma evolução ainda mais positiva quando com-
parada com o pouco honroso primeiro lugar observado há bem pouco 
tempo, no início desta década.

O segundo ponto do primeiro capítulo das GOP procura definir a 
posição de Portugal no contexto internacional e as linhas de atuação no 
quadro das relações bilaterais e multilaterais. Estabelece-se como eixo 
prioritário a internacionalização da língua, da cultura, da ciência e do 
ensino superior português, em articulação com o eixo económico e o 
das comunidades portuguesas. Não são, contudo, notadas, neste capí-
tulo, medidas inovadoras concretas para que em 2019 se possam lograr 
estes objetivos, para além de uma listagem das competências e deveres 
regulares da diplomacia portuguesa. O CES sublinha o enorme potencial 
deste eixo estratégico para o desenvolvimento económico no médio e lon-
go prazo, particularmente como base de apoio à internacionalização de 
empresas portuguesas e fonte de investimento estrangeiro em Portugal, 
estranhando, portanto, que não seja referido especificamente o envolvi-
mento das empresas enquanto protagonistas da internacionalização da 
economia. 

Considerando a recente orientação da UE relativa a uma aliança euro-
peia para o investimento e o emprego sustentáveis no continente africano, 
recomenda-se que Portugal considere, entre outras formas, a cooperação e 
o investimento no domínio da Educação e Formação Profissional. Neste 
âmbito da cooperação, deve também ser valorizado o papel das institui-
ções financeiras multilaterais, enquanto parceiros da cooperação para o 
desenvolvimento e do investimento empresarial.

O CES reconhece a importância estratégica, ao nível cultural, social, 
económico e geopolítico, do conjunto de comunidades lusófonas, ron-
dando os 300 milhões de pessoas, na afirmação de Portugal no Mundo. 
O investimento na criação de uma comunidade de povos lusófonos de-
verá ultrapassar a esfera das organizações governamentais nacionais e in-
ternacionais e abranger também as organizações da sociedade civil, que 
possam contribuir de forma decisiva para a sua construção, através da 
cooperação para o desenvolvimento, na promoção cultural, da língua, da 
educação, do acesso a serviços básicos e dos direitos humanos, sendo as 
GOP omissas nesse aspeto.
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Pela relevância que a conjuntura internacional tem para um país como 
Portugal, este ponto sobre “Portugal no Mundo” mereceria um maior 
nível de clareza nas opções estratégias que impõe no domínio das relações 
internacionais. Esta observação adquire acuidade reforçada quando se 
trata da relação de Portugal com a Europa e com a participação no debate 
sobre a União Económica e Monetária, dada a centralidade que esta tem 
no enquadramento institucional e, por conseguinte, nas escolhas futuras 
do país nos domínios orçamental e macroeconómico. O documento re-
fere apenas que o Governo pretende “Contribuir para o debate sobre o 
futuro da Europa e a reforma da UEM, nomeadamente para a conclusão 
da União Bancária e para a criação de capacidade orçamental da UEM”. 
Tendo em conta que os termos da conclusão da União Bancária e da cria-
ção de capacidade orçamental para a UE ainda estão em aberto, podendo 
assumir diferentes contornos, esta é uma declaração demasiado vaga, que 
não informa sobre as posições a tomar pelo Estado português nesse deba-
te. O CES alerta também para a falta de referências ao Semestre Europeu 
e ao Tratado Orçamental, e às suas consequências, designadamente, ao 
nível do investimento público. O CES considera ainda que a participa-
ção nos vários processos negociais de acordos de livre comércio da UE 
com países terceiros deveria salvaguardar a transparência e os interesses 
nacionais, prevendo o envolvimento da sociedade – governos, empresas 
e trabalhadores – por forma a assegurar a utilização plena dos benefícios 
destes acordos.

Neste âmbito, seria também importante uma análise dos riscos e 
oportunidades para Portugal decorrentes da saída do Reino Unido da 
União Europeia no final do primeiro trimestre de 2019. Vários cenários 
são ainda possíveis neste momento em que as negociações continuam, e 
os efeitos na economia portuguesa podem ser significativos, por ser um 
influente mercado em termos de comércio, de investimento direto estran-
geiro, de ensino e investigação, de emigração e de turismo, e pela forte 
dependência de Portugal da conjuntura internacional.

O segundo capítulo das GOP 2019 incluirá o (ainda em elaboração) 
cenário macroeconómico para 2019, e os seis capítulos seguintes corres-
pondem aos seis pilares do Programa Nacional de Reformas. O parecer 
do CES segue, a partir daqui esta mesma organização.
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3. Contexto e Cenário Macroeconómico
A falta de conteúdo no capítulo com o enquadramento macroeconómi-
co é uma importante limitação para a elaboração deste parecer do CES, 
dificultando a análise da sustentação e impacte das medidas em termos 
económicos e orçamentais. Esta análise é duplamente dificultada pelo facto 
da maior parte das medidas serem apresentadas de forma meramente des-
critiva, sem apreciação dos resultados já obtidos, dos critérios de afetação de 
recursos ou dos efeitos no orçamento. Embora se compreenda a dificuldade 
de antecipar os efeitos macroeconómicos das GOP antes da apresentação 
do Orçamento de Estado para 2019, a complementaridade dos dois docu-
mentos é essencial até para aferir a efetividade das medidas propostas.

As considerações abaixo apresentadas têm como fundamento as pro-
jeções atualmente disponíveis das principais instituições de referência. 
Estas projeções não têm evidentemente em consideração um possível im-
pacte das GOP e do Orçamento de Estado para 2019. 

As projeções do Banco de Portugal, Comissão Europeia e Fundo Mo-
netário Internacional são unânimes em indicar a continuação de uma 
trajetória de crescimento económico real, mas com uma desaceleração 
do ritmo de variação. De acordo com os dados mais atuais disponíveis, 
prevê-se que a taxa de crescimento real do PIB diminua cerca de meio 
ponto percentual no corrente ano e também no próximo, atingindo 1.9% 
em 2019. 

Esta tendência acompanha de perto a evolução esperada da economia 
europeia, com as taxas de crescimento para 2018 e 2019 iguais às projeta-
das para a União Europeia, sugerindo a dependência da economia portu-
guesa relativamente à conjuntura económica internacional e a dificuldade 
de convergência com o PIB per capita médio europeu.

A ligeira desaceleração esperada da taxa de crescimento do PIB ob-
serva-se em todas as suas componentes, com a formação bruta de capital 
fixo, as exportações e as importações a registar as mais elevadas taxas de 
variação, embora substancialmente abaixo das observadas em 2017. 

Apesar deste abrandamento do ritmo de crescimento da atividade eco-
nómica, e também do de criação de novos empregos, as projeções mos-
tram a continuação da tendência de diminuição significativa da taxa de 
desemprego, prevendo-se atingir 6.2% em 2019. A taxa de inflação conti-
nua a não manifestar indícios de subida no futuro próximo, esperando-se 
que permaneça próxima de 1.5%.
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O saldo orçamental continua a apresentar melhorias significativas, 
com um pequeno défice em 2019, próximo do equilíbrio orçamental, e 
projeções de saldos positivos a partir daí. Este desempenho orçamental, 
conjuntamente com a continuação da fase de expansão económica e a 
redução dos encargos com juros da dívida, permite projetar a continuação 
da tendência de redução gradual da dívida pública, que se espera atinja 
em 2019 um valor próximo de 118% do PIB.

Por outro lado, apesar do crescimento do PIB per capita real nos últi-
mos anos, não se observa, contudo, convergência para os níveis médios 
europeus. Dados do Eurostat revelam que o índice do PIB per capita 
em PPS (purchasing power standard) para Portugal se mantem num valor 
constante de 77 desde 2013, face ao valor base 100 da UE28.

Esta falta de convergência com a média europeia, num período de for-
te decréscimo do desemprego, releva mais uma vez o problema da produ-
tividade, essencial para que o crescimento do emprego possa alavancar o 
crescimento económico no médio prazo. A baixa produtividade não pode 
ser também desligada da necessária alteração do perfil produtivo nacio-
nal, implicando o reforço do valor criado, o que significa termos cadeias 
produtivas mais preenchidas e incorporando atividades de maior valor 
acrescentado, seja em sectores considerados tradicionais, seja em sectores 
associados diretamente às novas tecnologias. Seria importante um esforço 
concertado ao nível dos vários pilares, sobretudo os das qualificações e da 
inovação, fundamentado numa análise dinâmica das causas dos baixos 
níveis relativos de produtividade e dos efeitos das medidas adotadas. 

O CES salienta a insuficiência do investimento, com uma queda em 
termos líquidos (formação bruta de capital deduzida do consumo de ca-
pital fixo), no período 2012-2017 – uma das evoluções mais desfavorá-
veis na UE – o que indica uma destruição de capacidade produtiva. Esta 
quebra no investimento líquido total da economia é, contudo, sobretudo 
notória no sector das famílias, do Estado e das sociedades financeiras, não 
se verifica nas sociedades não financeiras, onde tem crescido significati-
vamente desde 2013. O nível de investimento público (1,8% do PIB na 
FBCF) foi o mais baixo da UE em 2017, com uma pequena recuperação 
no 1º semestre de 2018 (1,9% do PIB no investimento), mantendo-se 
distante dos valores da década de 2000. Esta evolução põe em causa o 
crescimento económico e a modernização da economia, com manifestas 
consequências na produtividade global. Considera-se também motivo de 
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apreensão a provável diminuição da parcela de fundos europeus alocados 
a Portugal no próximo quadro europeu plurianual, e a redução das ta-
xas de comparticipação dos fundos comunitários no próximo período de 
programação.

4. Análise das Linhas Estratégicas 
Neste capítulo apresentam-se algumas considerações sobre cada um dos 
pilares do Programa Nacional de Reformas, seguindo a estrutura apresen-
tada nas GOP. 

4.1. Qualificação dos Portugueses e Valorização do Trabalho 
No âmbito da modernização e inovação do sistema educativo, chamamos 
a atenção para a necessidade de um cuidado redobrado no acompanha-
mento e avaliação da introdução de conteúdos pedagógicos diferenciados, 
pelos riscos inerentes, como sucede, por exemplo, nas escolas abrangidas 
pelo projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Estas iniciativas têm 
um efeito positivo se permitirem a divulgação e generalização de boas 
práticas. Contudo, é essencial uma monitorização regular dos seus efeitos 
por exemplo nas taxas de sucesso escolar, abandono precoce e nos resulta-
dos relativos em exames nacionais. Muitos estudos mostram que quanto 
maior a diferenciação de currículos e de percursos escolares, mais difícil é 
promover a mobilidade económica e social1.

O CES está de acordo com as orientações genéricas para a promoção 
do sucesso educativo e congratula-se com os resultados positivos já obtidos 
nestes indicadores. Considera, contudo, importante um investimento na 
conclusão das obras das escolas básicas e secundárias que ficaram interrom-
pidas, bem como na prossecução da requalificação das escolas que requerem 

1 Por exemplo, Hao e Pong (2008) The role of school in the upward mobility of disadvan-
taged immigrants’ children, Annals of the American Academy of Political and Social Sci-
ence, 620(1), 62-89; Sullivan e Unwin (2011) Towards compulsory education in England, 
in School dropout and completion, Lamb, Markussen, Teese, Sandberg e Polesel (eds.), 
Springer; diversos capítulos em Jackson (ed.) (2013) Determined to Succeed? Perfor-
mance versus Choice in Educational Attainment, Stanford University Press; Iannelli, 
Smyth e Klein (2016) Curriculum differentiation and social inequality in higher education 
entry in Scotland and Ireland, British Educational Research Journal, 42(4), 561–581; 
Henderson, Sullivan, Anders e Moulton (2018) Social Class, Gender and Ethnic Differ-
ences in Subjects Taken at Age 14., The Curriculum Journal, 29(3), 298-318.
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obras urgentes, na renovação de equipamentos e material didático, e ainda 
na valorização da eficiência energética, através de projetos que potenciem 
o uso de energias renováveis e a qualidade do ar interior. Mais considera 
aconselhável um esforço de dotação das escolas do pessoal não docente im-
prescindível ao seu funcionamento, assegurando a sua qualificação. 

Considera também de capital importância um maior investimento na 
Formação Inicial e Contínua de Professores do Ensino Básico e Secundá-
rio, consentâneo com as exigências presentes e futuras da função docente, 
considerando as rápidas mudanças que a evolução tecnológica opera no 
mundo global.

A aposta no alargamento do Ensino Profissional, anunciada nas GOP, 
ajustando-o às necessidades do mercado de trabalho regional, é outra 
medida onde é importante comparar os eventuais efeitos benéficos no 
insucesso escolar pré-universitário com possíveis consequências negativas 
ao nível da desigualdade social e das habilitações de nível superior, desig-
nadamente o acesso a determinadas formações de ensino superior.

O ajustamento da oferta formativa às necessidades estratégicas de mé-
dio e longo prazo das atividades económicas da região, por via de um 
levantamento regular ou de outros instrumentos colaborativos, contribui 
para uma maior adequação entre os recursos disponíveis e as necessida-
des formativas sentidas e antecipadas pelos agentes económicos, para a 
elevação dos níveis de qualificação dos empresários e trabalhadores, para 
o aumento da produtividade e para o desenvolvimento regional, aprofun-
dando o Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação2 e a 
divulgação online pelo IEFP das áreas e saídas profissionais a priorizar no 
desenvolvimento de formação profissional no período 2018-20193.

Tendo em conta a relevância desta articulação entre as qualificações 
fornecidas e aquelas que as empresas e os seus trabalhadores realmen-
te necessitam, o CES considera que, a par da referência aos Centros de 
Formação Profissional do IEFP, as GOP deveriam reconhecer e valorizar 
o contributo essencial dos Centros de Gestão Participada e Direta dos 
Parceiros Sociais, assim como o dos demais Centros de Formação e Estru-
turas formativas das Associações Empresariais e Sindicais.

2 http://sanq.anqep.gov.pt/
3 https://www.iefp.pt/areas-e-saidas-profissionais-prioritarias
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Este esforço público não deve desresponsabilizar as empresas pela for-
mação aos trabalhadores, nem o estado da fiscalização do cumprimento 
do direito à formação contínua, garantindo que as formações ministradas 
em contexto laboral contribuam, também elas, de forma efetiva, para a 
elevação dos níveis de qualificação dos trabalhadores abrangidos. 

Na área da Inovação no Sistema Educativo, o CES saúda a aposta 
enunciada na promoção de competências digitais a diversos níveis e na 
desmaterialização de meios pedagógicos auxiliares. Considera, contudo, 
que esse esforço deve ser acompanhado por medidas de monitorização de 
médio e longo prazo do contributo desse investimento no ensino-apren-
dizagem de novas competências e na melhoria de desempenho técnico e 
reconhecimento e valorização profissional dos agentes do processo educa-
tivo e da população ativa que dele beneficiará.

O reconhecimento do papel fundamental das instituições de ensino 
superior para a promoção de um modelo de desenvolvimento assente na 
formação e na inovação, e as responsabilidades acrescidas para 2019, de-
signadamente no ensino politécnico, não são compatíveis com o propó-
sito de “manter a estabilidade das dotações orçamentais atribuídas através 
do Orçamento de Estado” (GOP 2019, p. 18). Diversas alterações legis-
lativas ao longo dos últimos anos, como a reposição salarial, o descon-
gelamento na progressão de carreiras, o aumento do salário mínimo e 
do subsídio de refeição, e a reintegração de trabalhadores com vínculo 
precário, aumentam significativamente os encargos das instituições, sem 
um aumento correspondente do orçamento distribuído.

Dado o teor demasiado vago das medidas apresentadas no âmbito do 
reconhecimento de competências, que se pretende consolidar e alargar, o 
CES sugere o reforço de meios e de sistemas efetivos de integração, atra-
vés de planos de formação adequados às necessidades, associados a um 
processo independente de certificação e avaliação das entidades responsá-
veis e dos resultados das políticas de qualificação de adultos.

O regresso de emigrantes a Portugal, sobretudo se de jovens qualifi-
cados, teria um efeito significativamente positivo na oferta de trabalho 
qualificado, na estrutura demográfica do país e na sustentabilidade da 
Segurança Social. Embora não seja ainda conhecida a amplitude da me-
dida proposta para alcançar aquele objetivo, a redução da taxa de IRS nos 
primeiros anos após o retorno, dificilmente, por si só, conseguirá con-
vencer os jovens emigrantes com elevadas qualificações. Não tendo sido 
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certamente pela taxa de IRS que saíram, não será por esse motivo apenas 
que regressarão a Portugal.

Esta medida funciona assim sobretudo como uma sinalização do 
grande interesse nacional em acolher os seus emigrantes mais habilita-
dos. Apenas a criação de emprego qualificado, estável e mais bem remu-
nerado, ou a capacidade do mercado para acolher novos empreendedo-
res e empresas inovadoras, conseguirá atrair grande parte destes recentes 
emigrantes.

Igualmente relevantes são as políticas visando reforçar a atração e cap-
tação de estudantes não nacionais que possam frequentar o nosso ensino 
superior (universitário e politécnico). Trata-se não apenas de responder, 
dessa forma, à crescente globalização nesta área, mas de contribuir para 
inverter a tendência de regressão demográfica de uma parte significativa 
do território nacional e para aumentar o número de quadros qualifica-
dos no nosso país. Se é verdade que sem ofertas locais de emprego não 
é viável manter as populações nos territórios de origem ou atrair novos 
residentes, também é verdade que a insuficiência de trabalhadores qua-
lificados é um fator de inibição do investimento de algumas empresas 
nesses territórios.

Considerando o seu papel central na educação e coesão social, e en-
quanto fator de inovação e criatividade, é importante garantir o acesso à 
fruição cultural em condições equitativas a todos os cidadãos, indepen-
dentemente da sua localização geográfica.

4.2. Promoção da Inovação na Economia Portuguesa 
O CES reconhece nas GOP a correta identificação dos principais fatores 
inibidores da competitividade da economia portuguesa e da capacidade 
de crescimento real do PIB no médio e longo prazo: baixos níveis de 
produtividade, de especialização produtiva, de investimento em I&D nas 
empresas e de cooperação e transferência de conhecimentos e tecnologia 
do sistema científico nacional para as empresas. 

A estes juntam-se as dificuldades de transformar inovação, material e 
imaterial, nos processos, produtos ou gestão, em competitividade e for-
mação de capital, e as dificuldades em criar emprego capaz de reter tra-
balhadores, nomeadamente os mais jovens, com elevadas habilitações e 
competências. Assinala-se assim a aposta do Governo nesta área, com um 
conjunto de programas divididos por quatro eixos: reforço do investimento 
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em ciência e tecnologia, apoio a processos de adaptação de empresas exis-
tentes, apoio a novas empresas e empreendedores, estímulo à integração 
em cadeias de valor internacionais.

O CES congratula-se com a forma mais integrada e abrangente, face 
a documentos anteriores do Governo, com que é abordado o tema da 
promoção da inovação. Em especial, identifica-se com os 4 grandes eixos 
enunciados, em que, para além da relevância dada ao sistema de I&D, se 
destaca a necessidade de contemplar ações nos domínios da inovação in-
cremental das empresas e das atividades menos intensivas em tecnologias 
de ponta; de corporizar os fatores imateriais de inovação, em especial, ao 
nível das formas de gestão e de organização e do reforço dos serviços de 
valor acrescentado; e de apostar numa integração do nosso tecido produ-
tivo em cadeias de valor internacionais, visando a valorização dos nossos 
fatores competitivos – em especial ao nível das competências e do conhe-
cimento – e, com isso, aumentar o valor acrescentado produzido no país.

Uma grande parte destas iniciativas são de continuidade, tendo já sido 
apresentadas nas GOP de anos anteriores. O CES considera indispensável 
dispor, em tempo útil, de uma avaliação conjunta (e também separa-
da) dos vários programas, e do seu efeito até ao momento nos objetivos 
enunciados, designadamente sobre a execução e os efeitos do programa 
Portugal 2020. 

O CES salienta também que, apesar do referido aumento da despesa 
em I&D para 1.33% do PIB em 2017, este valor é ainda claramente 
inferior à média da UE. A convergência para níveis médios europeus con-
tribuiria para aumentar a competitividade do país. O CES sugere ainda 
que, acompanhando as medidas previstas de apoio às empresas com ap-
tidão para os mercados externos, se equacione a simplificação do regime 
de incentivos nesta área, designadamente no financiamento de projetos 
de internacionalização de empresas ou para incremento da sua capacidade 
exportadora, sem prejuízo da promoção da produção nacional.

4.3. Valorização do Território 
O capítulo das GOP sobre a valorização do território desenvolve-se, como 
nos documentos anteriores, através de três dimensões: competitividade, 
coesão e resiliência, e sustentabilidade.

Esta organização do texto conduz a uma abordagem pouco estrutura-
da e deficientemente hierarquizada, com o “ordenamento do território”, 
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que deveria ser a matriz de todo este capítulo, a ser remetido para a parte 
final do mesmo, subalternizando o documento que, até por estar prevista 
a sua aprovação próxima, deveria constituir o seu elemento enquadrador: 
a proposta de alteração ao Programa Nacional da Politica de Ordenamen-
to do Território (PNPOT).

O CES reafirma que o desenvolvimento do território, nomeadamente 
do interior e das regiões insulares, é fundamental para a coesão econó-
mica, territorial e social, e sublinha a necessidade de garantir a equidade 
territorial no acesso aos serviços públicos, como importante instrumento 
de fixação das populações. No caso das regiões insulares, com estatuto de 
Regiões Ultraperiféricas, o CES recomenda que se aprofunde a procura 
de soluções conjuntas entre os Governos Regionais e o Governo da Repú-
blica, designadamente por via da aplicação dos princípios da continuida-
de territorial e da não discriminação decorrentes do local de residência e a 
adequada compensação dos sobrecustos estruturais a que estes territórios 
se encontram sujeitos.

O CES concorda genericamente com o articulado das GOP 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 
urbanas, devendo por isso o processo de planeamento e transformação 
das cidades incluir de forma proactiva a participação desses grupos de 
cidadãos, de modo a que as suas necessidades sejam, de algum modo, 
refletidas e respondidas.

As políticas de promoção da coesão territorial, de desenvolvimento 
rural e de valorização do interior e das Regiões Autónomas continuam a 
ser muito insuficientes para enfrentar o grande problema de desequilíbrio 
territorial. Uma grande parte das medidas apresentadas destina-se mais 
a tentar resolver os problemas decorrentes do desequilíbrio existente do 
que a tentar resolver as suas causas, promovendo o povoamento demográ-
fico e económico dos territórios. Uma estratégia mais robusta de discri-
minação positiva permitiria o desenvolvimento destas regiões, aliviando 
a congestão, no mercado habitacional por exemplo, das grandes áreas 
metropolitanas do litoral.

Neste âmbito, a organização das GOP em seis pilares é mais adequada 
para orientar a afetação de recursos num território equilibrado do ponto 
de vista económico e social. A resolução das enormes clivagens territoriais 
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exige um maior esforço de articulação das medidas anunciadas em cada 
pilar, particularmente nas políticas de saúde, educação, emprego, juven-
tude e reforço da igualdade e da coesão.

As políticas de habitação e regeneração urbana, principal vetor da di-
mensão Território Competitivo, ganharam uma importância redobrada 
nestas GOP, relativamente ao documento apresentado no ano anterior, 
com a apresentação de novos instrumentos que permitam operaciona-
lizar a Nova Geração de Políticas de Habitação apresentada pelo Governo 
no primeiro semestre de 2018. Este é um tema que ganhou visibilidade 
acrescida na sociedade, com as transformações urbanas provocadas pela 
globalização, por alterações legislativas, mudanças na atividade e no perfil 
de alojamento turístico nos centros históricos de freguesias de algumas 
cidades, com as necessidades de planeamento estratégico de desenvol-
vimento urbano para enfrentar os desafios destas mudanças, e com os 
efeitos da subida dos preços da habitação.

Neste último âmbito, sugerem-se medidas de promoção da disponibi-
lidade de habitação a preços acessíveis, com uma intervenção direta das 
autarquias, com o apoio do Estado. Sugerem-se também medidas legais 
de proteção da residência, em determinadas condições, de famílias em 
situação de extrema vulnerabilidade económica.

As políticas de atratividade regional não se confinam a medidas de 
incentivos fiscal ou financeiro às pessoas ou empresas. Devem incindir 
também na qualidade de vida oferecida, nomeadamente acessibilidade a 
serviços públicos essenciais, a transportes públicos de qualidade, a servi-
ços complementares diversificados (culturais e de lazer) que promovam o 
bem-estar das populações, ampla mobilidade e qualidade das infraestru-
turas e recursos disponíveis.

Mais uma vez, a questão dos grandes investimentos públicos a realizar 
não aparece devidamente referenciada no texto das GOP, nomeadamente 
no que se refere ao sector dos transportes nos seus diversos modos. Im-
porta ter presente que, num país com o posicionamento geográfico de 
Portugal, este é um domínio que além da mobilidade no nosso próprio 
território é central para a nossa integração no mundo e numa economia 
globalizada.

O CES sublinha a necessidade de uma estratégia mais eficaz de re-
solução do problema da mobilidade de pessoas e mercadorias, reduzin-
do as consequências da crescente dependência do transporte individual 
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particularmente nas deslocações pendulares. A organização de um siste-
ma de bilhética de título único e de uma maior abrangência geográfica e 
de horários, o reforço da segurança e qualidade do serviço prestado, de-
signadamente na infraestrutura, material circulante e meios humanos, são 
essenciais para reduzir a intensidade e aumentar a eficiência energética no 
sistema de mobilidade.

O CES recomenda que se considerem, de uma forma equilibrada, to-
das as opções disponíveis para a descarbonização dos transportes, uma 
vez que a eletrificação ainda é pouco significativa e não abrangerá, a curto 
prazo, todos os tipos de consumo. Recomenda, ainda, que se estimulem 
os combustíveis alternativos.

O CES considera insuficiente a atenção das GOP ao problema dos 
constrangimentos provocados pelo congestionamento do aeroporto de 
Lisboa, uma infraestrutura com elevada importância estratégica para o 
país, com graves prejuízos sobre os seus níveis de atratividade, variável em 
que o grau de mobilidade de pessoas nas ligações internacionais é cada vez 
mais relevante e que, num país com a localização periférica em relação ao 
centro da Europa, como é o caso de Portugal, tem no transporte aéreo o 
principal meio de ligação. Esta situação prejudica ainda, em particular, o 
sector do turismo, cuja dinâmica de crescimento evidenciada nos últimos 
anos é essencial para a nossa economia e impede-nos de obter rendimen-
tos acrescidos vindos do exterior, com as companhias aéreas internacio-
nais a desviarem tráfego aéreo para outros aeroportos.

O CES regista a ausência de referência ao problema da coesão intra-
-territorial, com que as regiões de Lisboa e Porto, em particular, estão 
confrontadas. Assinala também a falta de referência ao sector da econo-
mia cooperativa e social, pela importância que, de acordo com a Consti-
tuição e a Lei de Bases da Economia Social, pode desempenhar na coesão 
territorial.

Na área da Floresta, o CES reconhece que as medidas e instrumentos 
referenciados nas GOP vão no sentido certo, não sendo possível ainda 
antever os seus impactes na mudança dos ciclos de crescimento, corte, 
abandono e fogo da floresta portuguesa, ou no próprio comportamento 
dos agentes económicos que dela dependem. Não é também ainda pos-
sível conhecer os efeitos, neste âmbito, decorrentes da recente aprovação 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei-quadro da transferência de com-
petências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais).
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No que respeita ao sector agrícola, o CES considera importante a ex-
pansão da área irrigável com os objetivos referidos nas GOP, chamando a 
atenção para a necessidade de se avaliarem as potencialidades do território 
e as carências existentes em termos de regadio e reservas estratégicas de 
água, estudando as diversas opções geográficas numa perspetiva global, 
solidária e integrada. O CES considera ainda importante a concretização 
do Estatuto da Agricultura Familiar, cuja efetiva aplicação está dependen-
te da célere regulamentação por parte dos nove Ministérios envolvidos. 
Ainda nesta matéria, o CES mostra a sua preocupação por, em pleno 
período de negociação da reforma da PAC e dos planos estratégicos de 
implementação a nível nacional, um instrumento político e financeiro 
tão importante no duplo papel de promoção da agricultura e da proteção 
do ambiente, para o país e para a Europa, surja escassamente representado 
nestas GOP. É também omissa a avaliação da aplicação da atual PAC, em 
vésperas de entrada do novo quadro financeiro.

Relativamente ao sector do Mar, sublinha-se o papel determinante das 
regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira na expansão da platafor-
ma continental, e a necessidade de investimentos estruturais no âmbito 
da investigação e da inovação, das infraestruturas e segurança, e nos diver-
sos sectores da economia subjacente.

O CES está genericamente de acordo com as medidas de promoção 
da economia circular, salientando, contudo, a necessidade de implemen-
tação de instrumentos de avaliação do progresso e impacte económico, 
ambiental e social, os três pilares do desenvolvimento sustentável aqui 
conjugados, e de um maior envolvimento dos atores dos setores produ-
tivo e da distribuição no seu desenvolvimento. É necessário alterar as 
políticas de educação e formação profissional, assegurando formação em 
ecodesign e para as tarefas de reconversão ou reparação.

Na Sustentabilidade e Eficiência na Gestão de Resíduos, o CES re-
comenda uma mais rigorosa avaliação custo/benefício e lamenta que a 
revisão do PERSU 2020, prometida pela tutela no início do mandato do 
Governo, ainda não se tenha concretizado. Sem esse instrumento orien-
tador e sem uma adequada avaliação das políticas anteriores, as medidas 
propostas para o período seguinte aparecem avulsas, sem suficiente fun-
damentação, e sem um enquadramento técnico e legislativo adequado. 

No sector da água, considera-se indispensável a introdução de um ta-
rifário social que abranja todos os cidadãos, em condições de a ele aceder, 
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em qualquer local do território. Por outro lado, as políticas de gestão e 
proteção dos recursos hídricos devem promover uma maior eficiência do 
uso da água nas diversas atividades, mas também uma prevenção mais 
eficaz da contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

Na promoção dos valores naturais e da biodiversidade, o CES con-
sidera que as políticas públicas enunciadas nas GOP serão fortemente 
condicionadas pelo desinvestimento ocorrido nos últimos anos e pelas 
limitações das tutelas jurídico-administrativas envolvidas. Não obstan-
te o papel e responsabilidade das autarquias no acompanhamento desta 
matéria, o CES considera não ser aceitável transferir a gestão que cabe 
ao Estado para as mesmas, fragilizando a capacidade de intervenção e a 
autoridade do ICNF e aumentando os riscos de degradação dos valores 
naturais e da tendência de desinvestimento no setor. Por outro lado, pro-
mover 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 envolvimento destes atores, nomea-
damente através das suas entidades associativas representativas (associa-
ções de agricultores e de produtores florestais). O CES considera ainda 
que, no âmbito da política de defesa e proteção do litoral, as referências 
são escassas e pouco pormenorizadas, não sendo também devidamente 
contextualizadas e fundamentadas com uma avaliação dos anteriores IGT 
e outros instrumentos que os atuais vieram substituir.

Considerando o peso da Energia nos orçamentos das famílias e das 
empresas, sugere-se a redução da taxa de IVA aplicada a estes serviços 
públicos essenciais, assim como aprofundar a uniformização de critérios 
para atribuição da tarifa social no fornecimento de eletricidade e de gás.

O CES está também preocupado com a competitividade do sistema 
energético nacional. Em primeiro lugar, reconhece o esforço de proteção dos 
consumidores mais vulneráveis e de robustecimento dos mercados nacio-
nais, através do aumento das interligações com os restantes países europeus. 
Contudo, se no caso da eletricidade as perspetivas são de grande progresso 
nestas ligações, lamenta-se que o mesmo não suceda no caso do gás natural. 
Em segundo lugar, e porque a integração nos mercados europeus não é per-
feita, será necessário um cuidado especial nas medidas de descarbonização da 
economia. Portugal tem condições para prosseguir um programa ambicioso 
de energias renováveis, mas terá de o conjugar com a capacidade de transa-
cionar essas novas capacidades no mercado externo sempre que necessário.
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4.4. Modernização do Estado 
As GOP apresentam um extenso capítulo descritivo das políticas ado-
tadas e a prosseguir no âmbito da necessária modernização do Estado, 
com o objetivo de reduzir a complexidade e o custo das relações dos cida-
dãos com o Estado, aumentando a transparência e a responsabilização, a 
qualidade dos serviços prestados e a participação cívica. São destacados, 
neste âmbito, os Programas Simplex + e LabX (Laboratório de Experi-
mentação da Administração Pública, para conceber e testar novas solu-
ções de melhoria dos serviços públicos), assim como a recente Lei-quadro 
da transferência de competências para as autarquias e para as entidades 
intermunicipais. 

Neste âmbito da descentralização administrativa, o CES, não deixan-
do de sublinhar a necessidade de melhorar os serviços públicos e as fun-
ções sociais do Estado, espera que estas medidas contribuam para munir 
os municípios portugueses de ferramentas úteis e capazes, para uma me-
lhor gestão local de cada território, respondendo de forma mais eficaz e 
eficiente às realidades das populações locais e à promoção da coesão social 
e territorial. 

Além disso, o CES nota que o processo de descentralização de compe-
tências do Estado deverá ser acompanhado por uma cooperação saudável 
entre agentes públicos e privados.

O CES sugere, para além das medidas enunciadas no documento, a 
criação de espaços de discussão entre estruturas da Administração Públi-
ca e da restante sociedade, como as empresas e associações. Tais fóruns, 
para além de darem pleno acolhimento aos princípios de proximidade, 
transparência e confiança entre a Administração e os Administrados, per-
mitem identificar mais facilmente os problemas sentidos e as soluções 
propostas pelos diversos agentes económicos, permitindo ao Estado “le-
gislar melhor”. No mesmo sentido, o CES atribui grande relevância ao 
programa Custa Quanto?.

O CES chama a atenção para a necessidade de melhoria da qualidade 
e abrangência territorial dos serviços públicos, bem como para a valori-
zação dos trabalhadores da Administração Pública, nomeadamente em 
matéria de remunerações, vínculos, carreiras e formação profissional.

Na área da Justiça, o CES entende que, tendo em conta as especiais 
obrigações atualmente impostas a certos agentes económicos, nomeada-
mente instituições financeiras, em matéria de combate ao branqueamento 
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de capitais, financiamento ao terrorismo e crime organizado, para além 
da implementação prevista do Registo Central do Beneficiário Efetivo, seria 
também importante que o Estado facultasse o acesso a tais agentes, para 
as referidas finalidades, a informação devidamente organizada. 

No âmbito das medidas anunciadas de aproximação da justiça dos 
cidadãos, o CES sugere um maior apoio ao acesso das pessoas com menos 
recursos aos tribunais, relembrando que a condição económica continua 
a constituir um dos mais graves e preocupantes obstáculos no acesso à jus-
tiça, designadamente à justiça laboral, em especial aos grupos de cidadãos 
que a lei opta por proteger especialmente.

O CES sugere também a necessidade de ser aprovado, ao fim de 4 anos 
de preparação, o Estatuto Fiscal da Economia Social, previsto na Lei de 
Bases da Economia Social.

4.5. Redução do Endividamento da Economia 
O problema dos elevados níveis de endividamento público e privado con-
tinua a ser crucial para a sustentabilidade das finanças públicas no mé-
dio e longo prazo, a estabilidade do sistema financeiro, a capacidade de 
investimento dos vários agentes económicos e, dessa forma, o futuro da 
economia portuguesa. Apesar das notáveis melhorias nesta área, os níveis 
atuais de endividamento interno e, sobretudo, externo, continuam extre-
mamente elevados, deixando a economia muito vulnerável à conjuntura 
económica nacional e internacional. A secção dedicada a este pilar do 
Plano Nacional de Reformas ocupa, contudo, uma atenção relativamente 
reduzida nestas GOP. 

Algumas medidas previstas para 2018, com impacte significativo na 
despesa, não foram ainda completamente concretizadas, como é o caso 
do descongelamento de salários dos funcionários públicos ou das novas 
pensões, pelo que o seu impacte orçamental se vai refletir sobretudo em 
2019. O documento não indica de que forma o conjunto destas e de no-
vas despesas e estímulos fiscais anunciados nas GOP irá pesar nas contas 
públicas ao longo dos próximos anos. 

O CES salienta a importância de prosseguir a redução dos níveis eleva-
dos de endividamento da economia portuguesa, num momento em que 
se perspetiva a normalização da política monetária, depois de vários anos 
com taxas de juro em mínimos históricos e intervenções inéditas do BCE 
nos mercados financeiros. A esperada subida das taxas de juro enfatiza a 
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importância de um sector financeiro forte e estável e da complementa-
ridade de fontes de financiamento, designadamente de um mercado de 
capitais eficiente e dinâmico.

O CES considera, contudo, que essa redução do endividamento não 
pode pôr em causa uma retoma consistente no investimento, quer privado, 
quer público. Em relação ao investimento público o CES considera que os 
níveis de retoma deste são insuficientes, com Portugal a surgir, ao nível de 
toda a União Europeia, como o país que, nos dois últimos anos, regista o 
mais baixo peso do investimento público no PIB. O CES assinala, ainda, 
que os valores da execução orçamental têm ficado aquém dos montantes 
orçamentados, o que parece configurar uma situação em que a política or-
çamental constitui um claro travão ao crescimento daquele investimento.

É apresentado um balanço da execução e as linhas de continuidade 
do programa Capitalizar, que tem como objetivos o financiamento, ca-
pitalização e recuperação de empresas. O CES considera positiva e salu-
tar a finalização das medidas, previstas neste programa, tendo em vista 
a prossecução dos objetivos da promoção de estruturas financeiras mais 
equilibradas, da inovação e melhoria da competitividade. Contudo, falta 
mais uma vez uma análise crítica dos seus efeitos concretos no tecido 
empresarial português.

É reforçada a prioridade do Governo na estabilização do sistema finan-
ceiro, com uma atenção particular à necessidade de redução do crédito 
malparado, mas não é analisado o efeito das medidas tomadas nos ob-
jetivos centrais de recuperação das condições de financiamento da eco-
nomia. Não é igualmente feita qualquer referência aos potenciais riscos 
da recente valorização imobiliária, para os quais diversas instituições e 
especialistas alertaram. O CES considera oportunas as medidas para a 
resolução do problema do crédito malparado, nomeadamente a atuação 
célere sobre os constrangimentos, de índole legal, judicial e fiscal, que 
contribuem para uma permanência excessivamente longa desses créditos 
nos balanços dos bancos. 

4.6. Reforço da Igualdade e da Coesão Social 
As GOP assumem três prioridades principais para o reforço da igualdade 
e da coesão social: o combate à pobreza e à exclusão social, a elevação do 
rendimento disponível das famílias, maior justiça e equidade fiscal, e a 
promoção do acesso a bens e serviços públicos de primeira necessidade.
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O CES salienta a importância das medidas para promover a inclusão 
de pessoas com deficiência, criando oportunidades de educação, forma-
ção e trabalho, a que acrescenta a promoção da prática desportiva para 
o desenvolvimento do desporto adaptado e apoio ao desporto com fins 
terapêuticos, contribuindo assim para melhorar as competências de pes-
soas com deficiência, mas chamando a atenção para a insuficiência de 
informação, incluindo estatística, designadamente a sua taxa de emprego, 
tendo em conta as dificuldades técnicas e a sensibilidade dos dados. 

No âmbito da sustentabilidade da Segurança Social, as GOP não per-
mitem conhecer o alcance e a eficácia de muitas das medidas tomadas, 
sublinhando-se como positiva a recuperação do crescimento sustentado 
da receita contributiva. Não há, contudo, indicação sobre o início da 
criação do sistema de estatísticas da segurança social integrado no Sistema 
Estatístico Nacional, referido no Programa do Governo e nas GOP para 
2016-2019, embora exista trabalho entre o MTSSS e o INE para a sua 
concretização em 2019.

Também não se conhece o impacte e eficácia das medidas de combate 
à fraude e à evasão contributiva. O CES recorda que, por exemplo, o 
valor bruto da dívida de terceiros apresenta valores próximos ou acima de 
5% do PIB (6,5% em 2017) desde 2011.

A opção pela continuação das mesmas políticas presume que os obje-
tivos projetados estão a ser alcançados, não sendo necessário ajustar ou 
mesmo alterar profundamente as medidas tomadas. Esta monitorização 
de resultados não é percetível em diversas áreas das GOP, como é o caso 
da abordagem ao problema demográfico em Portugal. Na questão do 
envelhecimento progressivo da população, as GOP referem a continua-
ção de um conjunto de políticas centradas no apoio às famílias e na con-
ciliação da vida profissional, pessoal e familiar para as mulheres e para 
os homens. Não é, contudo, apresentado um balanço destas medidas 
já iniciadas, e não são apresentadas novas medidas previstas para 2019. 
Sublinha-se, porém, a necessidade de aplicação das orientações da Es-
tratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS), 
garantindo à população idosa uma vida com dignidade e qualidade, e 
contribuindo para minimizar as dificuldades das famílias.

Na realidade, o rácio de envelhecimento, que compara a faixa de po-
pulação acima dos 65 anos com a faixa de menores de 15 anos, continua 
a aumentar a taxas anuais superiores a 3%, tendo superado o valor 1,5 
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pela primeira vez em 2017. Apesar de uma ligeira recuperação, os indi-
cadores de fecundidade encontram-se em níveis inferiores aos observados 
no início desta década.

Também não é visível nas GOP uma preocupação com a análise pros-
petiva dos efeitos do envelhecimento da população para além do evidente 
impacte na segurança social, onde o debate tem sido mais recorrente e 
acompanhado por diversas análises empíricas. A alteração da estrutura 
demográfica tem efeitos consideráveis também, por exemplo, no mercado 
de trabalho, na estrutura sectorial da economia, na educação, na saúde, 
nos mercados financeiros, nos fluxos migratórios e na organização da so-
ciedade.

Este fenómeno do envelhecimento da população resulta sobretudo de 
uma maior esperança média de vida, com melhores cuidados de saúde, e 
de um maior controlo em cada família sobre o número de filhos e a idade 
da maternidade. É assim um indicador de progresso, um fenómeno asso-
ciado aos países mais desenvolvidos, particularmente notório na Europa. 
Contudo, apesar de Portugal não se encontrar nos lugares de topo nos 
indicadores de desenvolvimento, apresenta a terceira idade mediana mais 
elevada entre 44 países europeus, metade da população portuguesa tem 
mais de 44.4 anos. Isto sugere ser possível contrariar a aparente irreversi-
bilidade das tendências demográficas atuais, com políticas mais eficazes, 
designadamente ao nível da igualdade de género, dos fluxos migratórios e 
dos determinantes, em diversos domínios, da fecundidade.

O CES sublinha os números preocupantes de descida sucessiva da taxa 
de natalidade, a exigirem urgentes medidas de apoio, organizadas num 
quadro global de suporte integrado às famílias, em áreas tão decisivas 
como a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar para as mulhe-
res e para os homens, estruturas de acolhimento de qualidade e a preços 
acessíveis para crianças, pessoas idosas e outros dependentes, a educação, 
a saúde (designadamente reprodutiva e pediátrica), o emprego e a habi-
tação, sobretudo quando a evidência aponta para um desfasamento entre 
fecundidade desejada e verificada. É crucial observar atentamente esta 
evolução, conhecer as suas causas, aprender com as melhores práticas in-
ternacionais e preparar atempadamente as instituições para o seu impacte 
inevitável.

No domínio da elevação do rendimento das famílias, um dos fatores 
apontados como determinantes da fecundidade, o CES salienta a evolução 
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positiva do salário mínimo, sobretudo o seu crescimento real recente (um 
aumento perto dos 30% em termos nominais na última década, cerca de 
metade em termos reais). A percentagem de trabalhadores por conta de 
outrem a auferir o salário mínimo, tendo estabilizado recentemente, con-
tinua muito elevada, tendo aumentado de 13,2% em 2010, para 20,6% 
em 2016 atingindo os 22,9% em março de 2017 e 2018. No primeiro 
semestre de 2017, um pouco mais de 30% dos trabalhadores auferiam 
salários iguais ou inferiores ao salário mínimo.

Esta significativa subida do salário mínimo nos últimos anos não foi 
acompanhada por um aumento proporcional do salário médio, acen-
tuando a assimetria na distribuição de rendimentos. O índice de Kaitz, 
que relaciona o salário mínimo com o salário mediano, tem vindo pro-
gressivamente a aumentar em Portugal, apresentando em 2016 o terceiro 
maior valor (0.58) na UE. Por outro lado, apesar do aumento do salário 
mínimo e do emprego, o peso dos salários no PIB continua abaixo dos 
valores registados há dez anos.

No domínio da Saúde, o CES considera globalmente positivos os pro-
gramas e medidas propostos, sublinhando, contudo, que, à imagem de 
anos anteriores, não é dada informação sobre a sua evolução. Regista tam-
bém as insuficiências ainda manifestas no número de médicos de família, 
na Rede de Cuidados Continuados Integrados, na ausência de referência 
à saúde ocupacional, no investimento público em prevenção, na infor-
mação sobre os Centros de Saúde e sobre o reforço do SNS em termos de 
meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

No que se refere ao Ensino Superior, alguns dados apresentados podem 
já ser atualizados com a informação do corrente ano letivo. A tendência 
de crescimento do número de candidatos e de colocados, na primeira fase 
do Concurso Nacional de Acesso, que se observava desde 2013, foi este 
ano ligeiramente revertida. 

O documento faz uma extensa análise sobre o aumento do número de 
bolsas atribuídas no contexto do Ensino Superior. É, no entanto, omisso 
quanto a respostas a dois fatores que são hoje possíveis barreiras na igual-
dade de acesso ao Ensino Superior: i) o aumento do custo do alojamento 
nas áreas urbanas de Lisboa e Porto. Mesmo com o aumento do número 
de bolsas atribuídas, estes aumentos podem significar que os montantes 
atribuídos são desadequados face aos novos custos da habitação, privando 
os alunos provindos de famílias com menores rendimentos de aceder a 
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este nível de ensino; ii) a inexistência de bolsas de estudo para o nível de 
mestrado (2.º ciclo), que, no contexto pós-reforma de Bolonha, são cada 
vez mais um requisito necessário à entrada no mercado de trabalho em 
muitas áreas profissionais.

É possível fazer também já um primeiro balanço das medidas de di-
ferenciação positiva das instituições de ensino superior com menor pro-
cura. A descentralização de vagas para regiões de menor densidade po-
pulacional permitiu a algumas destas instituições contrariar a tendência 
nacional negativa e aumentar o número de alunos colocados. 

Contudo, esta é uma área que beneficiaria claramente de uma abor-
dagem mais integrada de algumas políticas públicas. A descentralização 
das vagas deve ser acompanhada por uma maior disponibilidade de alo-
jamentos, facilidade de transportes, prestação de cuidados de saúde e de 
outros serviços públicos, a não introdução artificial de economias de es-
cala no financiamento da investigação, o reforço do financiamento do 
ensino superior e, no caso de outra medida de discriminação positiva, por 
uma maior monitorização do programa Mais Superior. 

Uma vez que o Ministério não disponibiliza dados que permitam um 
balanço intermédio, não é possível investigar se a alteração de regras deste 
programa Mais Superior, passando a abranger também jovens que se des-
locam entre regiões de menor pressão demográfica, resultou num fluxo 
dos principais centros urbanos para o interior, ou maioritariamente entre 
regiões de baixa densidade, mantendo-se as assimetrias que se pretendiam 
inicialmente contrariar.

Relativamente à promoção da igualdade e da não discriminação, uma 
questão estrutural da sociedade, o CES anota que se impõe o acompa-
nhamento das políticas iniciadas visando a sua plena efetividade, face 
aos constrangimentos que se verificam, nomeadamente administrativos 
e judiciais. Os três planos de ação da estratégia Portugal + Igual devem 
ser prosseguidos de modo integrado e simultâneo. A par com o enun-
ciado nas GOP, é importante garantir uma formação e educação inclu-
sivas, a existência de serviços, profissionais e estruturas adequadas de 
apoio em todo o território nacional e a eliminação de qualquer forma 
de violência.
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5. Síntese Conclusiva
5.1. As GOP 2019 foram delineadas para um ano de transição de legis-
laturas, com eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da 
República, o que justifica que uma larga maioria das medidas apresenta-
das sejam naturalmente de continuidade e consolidação.

5.2. O formato organizativo e o enquadramento das principais linhas 
estratégicas das GOP seguem os seis pilares do Programa Nacional de 
Reformas, um importante instrumento de planeamento de médio prazo 
que retirou alguma relevância às GOP anuais.

5.3. A composição do documento em torno destes seis pilares do PNR 
ajuda a sistematizar as medidas adotadas, mas a compartimentalização de 
estratégias arrisca dificultar uma abordagem mais integrada de algumas 
políticas fundamentais para o desenvolvimento económico e social.

5.4. A sistemática omissão do capítulo sobre o enquadramento macroeco-
nómico, pela sua importância em qualquer exercício de planeamento es-
tratégico, dificulta uma apreciação mais informada do documento pelo CES. 
Contudo, esta falta é de certo modo compreensível, pelo facto das GOP ante-
cederem a apresentação do Orçamento de Estado. O CES sugere que deve, no 
futuro, ser explicitamente assumida a impossibilidade de disponibilização do 
contexto macroeconómico antes da apresentação do Orçamento do Estado.

5.5. A dificuldade em servir como um documento mais claro e funcional 
de justificação do Orçamento sugere a vantagem das GOP anuais serem 
elaboradas em conjunto com o Orçamento de Estado, permitindo um 
melhor alinhamento dos dois documentos, para cumprir de forma mais 
escrupulosa o estabelecido no art.º 105.º da Constituição da República 
Portuguesa: “O Orçamento é elaborado de harmonia com as grandes op-
ções em matéria de planeamento”.

5.6. O CES reconhece o maior cuidado na elaboração deste documento 
com as GOP para 2019, relativamente a anos anteriores, com uma me-
lhor explicitação de medidas de política, e um maior esforço de análise 
crítica retrospetiva.
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5.7. Permanecem, contudo, nas GOP muitas áreas de intervenção onde 
é difícil perceber se existiu uma monitorização adequada da implementa-
ção e eficácia das medidas já adotadas.

5.8. Reconhecendo a recente melhoria progressiva de muitos dos indi-
cadores macroeconómicos, o CES considera fundamental uma maior 
atenção às dificuldades do país em conseguir uma efetiva e indispensável 
convergência real com os parceiros europeus.

5.9. Estas dificuldades de convergência real no espaço europeu relevam 
a importância de uma abordagem multidimensional ao problema funda-
mental da produtividade em Portugal.

5.10. As GOP continuam a não responder adequadamente ao desafio 
demográfico. É anunciada uma redução da carga fiscal para os emigrantes 
que decidam regressar a Portugal. Embora duvidando da capacidade de 
persuasão desta medida, o CES reconhece o seu papel de sinalização do 
grande interesse do país em acolher os emigrantes recentes e da perceção 
do seu contributo potencial para, designadamente, o aumento da produ-
tividade na economia.

5.11. O CES considera também importante o reforço do investimento 
público previsto nas GOP, em diversas áreas, salientando a necessidade de 
confluência mais rápida para os níveis médios europeus.

5.12. As consequências da saída do Reino Unido da UE, prevista para 
2019, não parecem suficientemente ponderadas neste documento. 
O Reino Unido tem sido um importante parceiro de Portugal, em termos 
económicos e sociais, pelo que a indefinição das negociações em curso 
constitui um relevante fator de incerteza para o próximo ano.

5.13. Outro fator de relativa incerteza, face aos ainda muito elevados 
níveis de endividamento público e privado em Portugal, é o efeito do 
anunciado alívio das políticas monetárias expansionistas do BCE, com 
a diminuição gradual do programa de quantitative easing até ao final 
do corrente ano, e a previsível subida nas taxas de juro de referência, no 
segundo semestre de 2019.
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DECLARAÇÕES DE VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO DA CGTP-IN 
AO PARECER DO CES 

SOBRE AS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO 2019

 

A CGTP-IN valoriza os avanços que foram alcançados nas sucessi-
vas versões do Parecer do CES às Grandes Opções do Plano para 2019 
(GOP2019), que contemplam um conjunto de asserções, preocupações e 
alertas vertidas na 4.ª versão levada a Plenário.

Desde logo enfatizamos a referência feita no Parecer do CES ao fac-
to de as GOP2019 continuarem a não contemplar uma “uma visão in-
tegrada do trabalho e da valorização dos trabalhadores, secundarizando 
este elemento central para o desenvolvimento do país”. Ainda no que diz 
respeito ao trabalho, realçamos a sugestão do CES ao Governo de “valo-
rização dos trabalhadores da Administração Pública, designadamente em 
matéria de remunerações, vínculos, carreiras e formação profissional.” 

Outra matéria que merece a concordância da CGTP-IN prende-se 
com o alerta do CES ao facto de as GOP 2019 não fazerem uma refe-
rência “ao Semestre Europeu e ao Tratado Orçamental, e às suas conse-
quências, designadamente, ao nível do investimento público”. No mesmo 
sentido acompanhamos a formulação na qual se apela à salvaguarda dos 
interesses nacionais e da transparência nos processos negociais de acordos 
de livre comércio da UE com países terceiros.

O trabalho realizado ao longo de três reuniões (duas dos Grupos 
Técnicos e uma da CEPES), onde se conseguiu algum consenso ou a 
concordância da maioria, num quadro de debate, troca de argumentos e 
apuramento de redacções num contexto em que se manifestam os inte-
resses antagónicos representados no CES, foi substancialmente alterado, 
nomeadamente no que diz respeito ao processo de descentralização onde, 
a formulação na qual “o CES, não deixando de sublinhar a necessidade de 
melhorar os serviços públicos e as funções sociais do Estado, questiona se 
estas medidas contribuirão para munir os municípios portugueses de fer-
ramentas úteis e capazes, para uma melhor gestão local de cada território, 
respondendo de forma mais profícua às realidades das populações locais 
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e à promoção da coesão social e territorial”, foi alterada para outra que 
dá à posição do CES, em relação à descentralização um sentido diverso 
do apurado na CEPES mas, na nossa opinião com gravidade acrescida, 
que desvirtua o essencial de um Parecer específico do CES em torno desta 
matéria.

Já no que concerne à inclusão da expressão “cujo respeito muito con-
tribuiria para a valorização da própria CPCS”, em relação ao acordo fir-
mado em sede de Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) 
para a área laboral é, na nossa opinião, inaceitável. Por um lado, porque 
os acordos da CPCS apenas são dirimidos naquela sede, sem o envolvi-
mento dos restantes membros do CES, não sendo assim razoável invocar 
para esta sede apelos ao cumprimento/respeito de acordos que apenas res-
ponsabilizam os seus signatários. Por outro lado porque, como é sabido, 
o acordo referido não foi subscrito por todos os membros da CPCS, pelo 
que a CGTP-IN não acompanha a consideração de que o respeito daque-
le acordo é um factor de valorização da CPCS. Na verdade, a valorização 
dos acordos da CPCS faz-se, não com apelos em Pareceres do CES, mas 
pelo seu conteúdo, pelo que podem representar de elevação das condições 
de vida e de trabalho no nosso país, pelo que induzem numa maior justiça 
social, desenvolvimento económico e na coesão territorial.

Como fundamentámos na sede própria onde esta discussão deve ter 
lugar, o acordo firmado em meados deste ano para a área laboral, ao invés 
de combater a precariedade, introduz mecanismos para a sua legitimação 
que estão na origem do peso crescente entre os assalariados de formas atí-
picas de contratação, na desregulamentação dos horários de trabalho ou, 
entre outros, no ataque à contratação colectiva. Assim, o acordo cria mais 
instrumentos, na nossa opinião em confronto com a CRP, ao serviço do 
patronato para manter a precariedade nas relações laborais.

Pelos motivos expostos, a CGTP-IN vota contra o Parecer do CES 
sobre as GOP2019.

Lisboa, 12 de outubro de 2018

Os representantes da CGTP-IN
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO REPRESENTANTE
DAS ASSOCIAÇÕES DE CONSUMIDORES 

Habitação
Na conjuntura presente e pelo menos na perspectiva a médio prazo, a 
procura de habitação, decorrente de várias causas, é muitíssimo maior do 
que a sua oferta e esta é disponibilizada aos consumidores, de diferentes 
camadas etárias e níveis de exigência, a preços manifestamente incom-
portáveis. Neste sentido, considera-se que se revela necessária a adopção 
de medidas excepcionais de promoção da disponibilidade de habitação 
a preços não especulativos, nomeadamente através da aquisição de ter-
renos, por parte das autarquias e com o apoio do Estado, que permita a 
construção de habitações a preços acessíveis, como resposta adequada a 
muitas das necessidades detectadas.

Ainda no que respeita à habitação, convém prever a introdução de 
uma medida legal, crucial para efeitos de proteção da casa de morada de 
família, que acautele os interesses das famílias em situação de extrema 
vulnerabilidade económica. Propõe-se a proibição da penhorabilidade 
da casa de morada de família, desde que esta constitua a única habitação 
e sempre que haja uma manifesta desproporção entre o montante do 
crédito em dívida e o valor do imóvel, sendo este francamente supe-
rior. Esta fórmula, que envolve ainda um esforço, de aperfeiçoamento e 
de mediação, por parte do sector público, neutralizará as tentativas de 
aproveitamento das dificuldades financeiras das famílias para lhes impor 
preços rebaixados e portanto negócios ruinosos, na liquidação do seu 
património.

Água e Gestão de Resíduos
No setor da água, identificam-se vários problemas, desde logo regras dife-
renciadas de região para região, de entidade gestora para entidade gestora, 
designadamente adiversidade de tarifas e a inexistência de tarifários sociais 
em algumas zonas do País, o que dificulta a acessibilidade económica de 
muitas famílias a esse serviço público essencial e acentua a desigualdade 
social.

Considera-se indispensável a introdução de um tarifário social da água, 
atribuído automaticamente, de forma a abranger todos os cidadãos que a 
ele tenham direito e não apenas aqueles que vivem em determinada zona.
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A água tem um papel insubstituível em todo o equilíbrio ecológico 
e constitui um recurso imprescindível a todas as actividades.

As políticas de gestão e proteção dos recursos hídricos devem, por 
um lado, promover esforços no sentido de uma maior eficiência do 
uso da água nas diversas atividades, mas também introduzir medidas 
eficazes de prevenção da contaminação das águas superficiais e sub-
terrâneas.

Os recentes casos de escandalosa poluição dos cursos de água por 
descargas de resíduos contaminados, com efeitos nefastos na saúde 
das populações e nas economias das regiões afectadas, requerem do 
Estado medidas urgentes de reforço da fiscalização e de adequada pu-
nição dos infractores, mediante também o incremento substancial das 
penalidades previstas na lei. Entende-se fundamental que o Estado 
e as autarquias ponham sistematicamente em prática o princípio do 
poluidor-pagador.

Energia
O preço da energia tem um impacto muito relevante no orçamento 
das famílias (e aliás também no das empresas). Em 2011, as famílias 
foram confrontadas com um aumento do IVA na eletricidade e no gás 
natural, passando a pagar 23% de IVA.

Não se pode esquecer que a eletricidade e o gás são serviços públi-
cos essenciais, pelo que deveriam ter a mesma taxa aplicada aos bens 
de primeira necessidade, como os produtos alimentares básicos. Nes-
se sentido, preconiza-se que a taxa de IVA aplicada aqueles serviços 
públicos essenciais seja reposta nos 6%, na medida em que só desta 
forma se poderá cumprir o princípio subjacente à acessibilidade de tal 
serviço, por parte das famílias.

Acresce que se considera de extrema importância a automatização 
do processo de atribuição da tarifa social na energia. Contudo, defen-
de-se que os critérios para atribuição daquele desconto social sejam 
iguais, tanto para o fornecimento de eletricidade como para o forne-
cimento de gás. De facto, os critérios de atribuição da tarifa social no 
setor do gás são mais restritivos, o que não parece justificável.

Tem-se bem consciência que as propostas referentes à redução da 
taxa de IVA têm inevitáveis repercussões nas receitas orçamentadas pelo 
Estado. No entanto, admite-se que o Estado possa noutros domínios da 
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fiscalidade encontrar novas receitas que permitam compensar os efeitos 
decorrentes do que vai acima proposto.

12 de outubro de 2018

Alberto Regueira
(Associações de Consumidores)
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Parecer sobre o Programa Nacional de Reformas
(atualização de abril de 2019)
(Aprovado em Plenário de 22/04/2019)

Relator: Conselheiro Rui Leão Martinho

Introdução
O presente parecer do Conselho Económico e Social (CES) tem como 
objeto a proposta do Governo relativa ao Programa Nacional das Re-
formas (PNR), inserindo-se nas competências que lhe estão atribuídas 
através da Constituição da República Portuguesa, da Lei-Quadro do Pla-
neamento (Lei N.º 43/91, de 27 de julho) e da Lei N.º 108/91 de 17 de 
agosto, na sua redação atual.

O PNR é o documento que apresenta, anualmente, o Plano de Reformas 
Estruturais para a promoção do crescimento e emprego e insere-se no con-
junto de obrigações de Portugal no âmbito da União Europeia e, mais espe-
cificamente, da zona Euro, enquadrando-se no designado Semestre Europeu.

Do ponto de vista nacional o PNR, assim como o Programa de Es-
tabilidade e as Grandes Opções do Plano constituem uma explicitação 
coerente e integrada da estratégia de desenvolvimento preconizada para o 
País assentando nos setores público, privado, cooperativo e social.

O CES volta a sublinhar que a consulta a este órgão constitucional 
dever-se-ia ter iniciado numa fase anterior de preparação do PNR, condi-
ção 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.
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O CES cumpre, mais uma vez, a missão atribuída de se pronunciar 
sobre políticas de desenvolvimento socioeconómico que o governo lhe 
solicitou, emitindo o presente parecer o qual é estruturado em torno dos 
seguintes pontos principais:

•  Progressos registados relativamente às metas da estratégia EUROPA 
2020 

• Apreciação global da proposta de PNR
• Análise por pilares temáticos da proposta de PNR
• O PNR e os Fundos Europeus
• Síntese 

1. Progressos Registados relativamente às Metas da Estratégia EUROPA 
2020
O progresso face às metas estabelecidas por Portugal no quadro da ES-
TRATÉGIA EUROPA 2020 encontra-se reportado no capítulo 4 da pro-
posta em análise.

No quadro das prioridades elencadas, o aumento do investimento em 
I&D em percentagem do PIB em Portugal, continua ainda distante da 
meta estabelecida. A insistência em atingir um rácio de despesas em in-
vestigação e desenvolvimento (I&D) sobre o PIB de 2,7% em 2020, será 
dificilmente alcançável, como a insistência em manter esta meta poderá 
introduzir distorções indesejáveis e dispendiosas no nosso país. Portugal 
tem feito, ao longo das duas últimas décadas, um investimento 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, reflete o facto de a estrutura produtiva do país as-
sentar em atividades, para cujo bom desempenho o nível de despesas em 
I&D, é menos determinante e, nesse sentido, é importante para o futuro 
da economia portuguesa que haja mais empresas a investir em I&D.

No entender do CES tão importante como o nível de despesa em I&D 
é saber para onde esta é canalizada e qual a parte que é aplicada na incor-
poração de inovação nas empresas portuguesas.

Este indicador constitui um exemplo evidente da necessidade de re-
mover os obstáculos e condicionalismos que imperam sobre a definição 
soberana de um modelo de desenvolvimento assente num perfil produti-
vo de maior valor acrescentado.
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Daí considerar importante o reforçar de iniciativas como o programa 
Interface, o programa Indústria 4.0, a Estratégia de Inovação Tecnológica 
e Empresarial 2018-2030 e todos os programas que contribuam para o 
desenvolvimento da inovação, a internacionalização e a capacitação das 
infraestruturas e do equipamento científico e tecnológico. 

No pilar associado à valorização do território, há referência do desen-
volvimento da economia do mar através do Fundo Azul, da promoção da 
cooperação internacional de I&D no que respeita às interações, Clima 
– Oceano através do Centro Internacional de Investigação do Atlântico 
e, no que respeita às florestas, apoio aos investimentos em tecnologias 
florestais. 

Finalmente, no pilar da modernização do Estado, regista-se a criação 
de um laboratório de experimentação da inovação no sector público.

Outra meta para 2020 prende-se com o aumento para 40% da per-
centagem de diplomados com o ensino superior ou equivalente, na faixa 
etária dos 30 aos 34 anos.

Esta meta configura um desafio muito complexo que vai depender dos 
incentivos ao acesso e à participação no ensino superior e à capacidade do 
País em reter os jovens diplomados.

Neste ponto, outras medidas devem ser destacadas tais como o estímu-
lo ao sucesso escolar no ensino superior, o alargamento da base social do 
ensino superior, o estímulo ao emprego científico e o reforço da formação 
vocacional através de oferta de cursos técnicos superiores com o objetivo 
geral de promover condições gerais de emprego que atraiam e retenham 
os novos diplomados. 

Já no que respeita à emissão de gases com efeitos de estufa, esta tem 
vindo a diminuir desde 2005, encontrando-se abaixo das metas europeias 
acordadas e em linha com os compromissos assumidos no âmbito do Pro-
tocolo de Quioto. Tem-se verificado o crescimento importante da energia 
produzida a partir das fontes de energia renovável, bem como melhorias 
tecnológicas para controlo da poluição e de gestão de resíduos. 

De referir a publicação em 2017, do Plano de Ação para a Economia 
Circular (PAEC) que tem como objetivo redefinir o conceito de fim de 
vida da economia linear, assente na produção e eliminação de resíduos, 
apostando nos conceitos de reutilização, reparação e renovação de mate-
riais e energia, de diminuir o consumo dos recursos através do reaprovei-
tamento dos resíduos e matérias-primas não aproveitadas.
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O compromisso da percentagem de energias renováveis no consumo 
final bruto de energia de 31% em 2020 é uma meta muito ambiciosa, 
difícil de alcançar. O país atingiu 28% há 3 anos e não tem conseguido 
ultrapassar este valor.

A redução da percentagem no consumo de energia primária é uma 
meta que se destina a promover a eficiência energética nos vários secto-
res de atividade económica, principalmente nos que mais energia conso-
mem, como os transportes, a indústria transformadora, os serviços ou o 
sector doméstico e deve ser prosseguida de forma a cumprirmos o objeti-
vo traçado para 2020.

Neste domínio, o CES entende que o aumento da produção nacional 
e local, ao reduzir as necessidades de transporte, bem como o investimen-
to na melhoria e reforço dos transportes públicos, concorrerão também 
para o alcance da meta.

A meta relativa ao aumento da taxa de emprego para 75% da popu-
lação entre os 20 e os 64 anos, já foi atingida em 2018. Várias medidas 
contribuíram para este resultado, quer no pilar da qualificação dos portu-
gueses, quer no da modernização do Estado, quer ainda na valorização do 
território ou na promoção da inovação da economia.

A redução do número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão 
social em, pelo menos, 200.000 é uma meta 2020 que tem registado 
progressos recentes devido à diminuição do desemprego, ao aumento da 
participação no mercado de trabalho, – ainda que persistindo desigualda-
des entre mulheres e homens-, e às melhorias introduzidas nas prestações 
sociais.

Contudo, tem-se agravado a pobreza entre desempregados e entre re-
formados, ao mesmo tempo que a pobreza laboral continua a afetar um 
em cada dez trabalhadores, o que exige medidas de valorização do traba-
lho e de reforço da proteção social.

O CES entende que o progresso do país não se limita ao cumprimento 
das metas da Estratégia Europa 2020, nomeadamente no que diz respeito 
à resposta a desafios estruturais como a melhoria da produtividade e do 
emprego, o incremento da  produção nacional e o combate às assimetrias 
territoriais e sociais, bem como a recuperação e reforço dos serviços públi-
cos que sejam essenciais para uma estratégia de desenvolvimento.
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2. Apreciação Global da Proposta de PNR
Na presente proposta de PNR reconhecem-se vários aspetos positivos. No 
entanto, os desafios estruturais mais profundos permanecem e é necessá-
ria uma reforçada ambição no sentido de superar os principais bloqueios 
da economia e da sociedade portuguesa. 

É essencial não nos acomodarmos a uma evolução da economia, tendo 
como único referencial o comportamento da procura, nomeadamente da 
procura externa. É essencial que possam ser incorporadas nas previsões as 
políticas que permitam ao país ter um crescimento mais robusto, susten-
tado em ganhos de produtividade e de competitividade, o que, natural-
mente, implica a adoção e avaliação de impacto de medidas do lado da 
oferta, visando melhorar o perfil produtivo do país.

O CES considera essencial dar continuidade ao objetivo da convergên-
cia da economia portuguesa com a média da U.E.. Este objetivo deve ser 
prosseguido assegurando níveis de aproximação continuados e consistentes 
ao longo dos próximos anos, o que se afigura difícil, com projeções que pre-
vêm uma desaceleração do PIB para valores abaixo dos 2% em termos reais.

Num balanço dos 3 anos já passados de vigência deste PNR não pode-
mos deixar de destacar, pela negativa, o comportamento do investimento 
público (FBCF), que, embora tendo vindo a aumentar ao longo do pe-
ríodo, teve um crescimento anual, em média, de apenas 1.8% e registou 
níveis de execução, no que se refere às verbas inscritas no O.E., que fica-
ram sistematicamente abaixo do previsto, com um diferencial em termos 
de valores acumulados de cerca de 2.200 milhões de euros (-18%). 

O fraco crescimento da produtividade, uma população ativa com bai-
xas qualificações e défice de competências tecnológicas e digitais, uma li-
mitada especialização em sectores de maior valor acrescentado e os níveis 
elevados de endividamento privado e público, bem como a persistência 
de níveis elevados de pobreza e de desigualdades, mostram que há ainda 
um longo caminho a percorrer para alcançar um modelo de desenvolvi-
mento equilibrado. 

O CES reitera as limitações que este documento continua a apresentar, 
do ponto de vista estratégico, na definição de opções e prioridades, na 
identificação da responsabilidade e da prestação de contas. De facto, como 
o CES já teve ocasião de referir, a mera identificação de um conjunto de 
objetivos gerais não define uma estratégia, nem define uma priorização 
estratégica. O CES considera, todavia, que a proposta de PNR para 2019 
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beneficiaria de uma menor dispersão de medidas elencadas no âmbito de 
cada um dos Pilares Temáticos considerados, privilegiando, em alterna-
tiva, a concentração num número mais reduzido, mas simultaneamente, 
mais robusto e integrado de programas e ações estruturantes. 

O CES não pode deixar de notar o facto deste programa ser prati-
camente omisso no domínio da fiscalidade, uma condicionante funda-
mental, nomeadamente para a qualidade de vida das famílias e para o 
relançamento do investimento empresarial que, como o próprio progra-
ma reconhece, é imprescindível ao aumento da produtividade e competi-
tividade internacional da economia.

No que se refere à Produtividade, um dos maiores constrangimentos 
para o crescimento futuro da Economia, o seu incremento deverá consi-
derar-se como uma prioridade nacional e nortear as medidas de Política 
económica para os próximos anos.

Tendo em vista este objetivo, e em complemento com o Investimento, 
a melhoria das Qualificações da população representará um papel central.

O CES entende ainda que a estratégia de desenvolvimento do País e a 
avaliação de resultados devem igualmente ter presente os compromissos 
e objetivos assumidos no quadro do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
instrumento que integra princípios fundamentais para a melhoria do 
mercado de trabalho e da proteção social. 

A proposta agora apresentada revela alguns progressos no sentido do 
que é recomendado pelo CES, mas poderá ainda vir a ser melhorada 
com maior coerência e densidade estratégica no que respeita aos pilares 
temáticos, entendendo-os como fundamentais na estrutura de condução 
da ação governativa.

3. Análise por Pilares Temáticos da Proposta de PNR
A proposta do PNR anuncia 7 pilares:

3.1. Qualificação dos portugueses e valorização do trabalho 
3.2. Promoção da inovação na economia portuguesa
3.3. Valorização do território
3.4. Modernização do Estado
3.5. Redução do endividamento da economia
3.6. Reforço da coesão e da igualdade social
3.7. O PNR e a nova estratégia para a década
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3.1. Qualificação dos Portugueses e Valorização do Trabalho 
Não obstante os progressos alcançados nas últimas décadas, Portugal con-
tinua a ter défices expressivos no contexto da União Europeia. No que 
se refere ao nível de escolaridade dos portugueses, continua a questão 
da dualidade geracional, pelo que se justifica que, em paralelo com a 
educação e a formação dos mais jovens, também se atribua especial im-
portância à questão da qualificação, do reconhecimento e da certificação 
e validação  de competências da população adulta. O CES, no que à edu-
cação e formação dos jovens respeita, realça um conjunto de iniciativas 
que tem vindo a ser criado no sentido de reduzir os níveis de retenção e 
promover o sucesso escolar. Igualmente, o CES reconhece o esforço que 
foi colocado para sustentar o progresso observado em matéria de redução 
da taxa de abandono escolar precoce, de educação e formação, sendo de 
particular relevância o alargamento e diversificação da oferta formativa 
no ensino secundário. O CES atribui especial relevância aos progressos 
alcançados no que respeita à redução do número de jovens que não estão 
empregados que não estudam e que não estão em formação, vulgo NEET, 
através do Plano Nacional de Implementação Garantia Jovem (PNI-GJ) 
e da Estratégia Nacional para Sinalização de Jovens Inativos e Não regis-
tados no serviço público de emprego. Porém, o número ainda elevado de 
NEET justifica que os esforços e empenho nesta matéria sejam mantidos, 
ou mesmo reforçados, nos próximos anos, garantindo a participação ativa 
dos parceiros sociais e demais atores na construção e acompanhamento 
das medidas e programas dirigidos aos jovens.

No que respeita às áreas da cultura, recreio e desporto, o CES identi-
fica uma larga margem de potencialidades que podem ter forte influência 
positiva nos restantes setores. 

Em matéria de educação e formação de adultos, não obstante o esforço 
que tem vindo a ser efetuado no âmbito do Programa Qualifica, o CES, 
não pode deixar de alertar para a necessidade de se agilizarem os meca-
nismos existentes para se assegurar uma eficaz participação no mercado 
de trabalho. 

O CES alerta ainda para a persistência de um conjunto de constrangi-
mentos ao nível da formação financiada, que a manterem-se, comprome-
tem o desempenho do PT 2020 neste domínio.

Num quadro em que a nossa população ativa continua a evidenciar 
fragilidades em termos de competências e qualificações profissionais, 
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sobretudo quando comparadas com os nossos principais parceiros comer-
ciais, e em que os desafios de um mundo do trabalho em fortes mudan-
ças, exigem novas competências e um cada vez mais rápido ajustamento 
das mesmas, o CES considera que o reforço da formação contínua dos 
trabalhadores é uma prioridade central. 

Nesse quadro, importa dar resposta a um conjunto de constrangi-
mentos existentes em termos de formação, nomeadamente por via da 
efetivação do direito à formação profissional dos trabalhadores, de um 
adequado levantamento de necessidades de formação, agilizando os ajus-
tamentos necessários, bem como ainda do reforço da capacidade forma-
tiva dos Centros de Formação IEFP, dos Centros Protocolares e dos Cen-
tros de Gestão Direta. 

O CES também assinala os progressos alcançados no que respeita ao 
alargamento da base social de diplomados com o ensino superior e espera 
melhoria de resultados em virtude das medidas preconizadas em matéria 
de captação de alunos oriundos das vias profissionalizantes do ensino se-
cundário e dos adultos com idade superior a 23 anos.

No que se refere ao emprego, e apesar do bom comportamento regis-
tado nos últimos anos, a incidência de contratos não permanentes, na 
ordem dos 22%, ainda se situa acima da média da UE, afetando mais 
mulheres que homens e, particularmente os jovens. 

O CES chama a atenção para a necessidade de aprofundamento dos 
desafios e das soluções que possam promover a redução da segmentação e 
a valorização efetiva do capital humano.

Sem prejuízo dos progressos alcançados ao nível do serviço público 
de emprego, considera o CES que deve ser prosseguido o esforço de uma 
maior articulação entre os centros de emprego e as estruturas associativas 
empresariais e sindicais, devendo ainda ser aprofundada a colaboração 
com os serviços privados de emprego garantindo maiores níveis de inser-
ção de desempregados.

3.2. Promoção da Inovação na Economia Portuguesa
O CES considera que apesar de o PNR enumerar uma significativa car-
teira de medidas e instrumentos orientados para a digitalização e a ino-
vação tecnológica por parte dos agentes económicos nacionais, existem 
deficiências na sua aplicação e ações que carecem mesmo de ser refor-
muladas, dado não corresponderem às reais necessidades do nosso tecido 
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produtivo e terem condições de acesso, de financiamento ou de execução 
desadequadas. Não se verifica uma suficiente articulação entre as várias 
ações, o que dificulta a realização de projetos integrados e predomina nas 
mesmas, uma visão segmentada da economia, conduzindo à marginali-
zação de sectores essenciais num domínio em que a transversalidade e a 
cooperação ao longo de toda a cadeia de valor é um fator estruturante da 
nova economia saída da “revolução do digital”.

O CES considera que a inovação da economia portuguesa tem que 
passar pela atribuição a uma maior relevância ao tecido produtivo nacio-
nal, em especial ao percurso que vai da investigação até à sua conversão 
em produtos que criem valor. 

O CES realça de forma positiva a orientação estratégica consagrada em 
matéria de prioridades para o desenvolvimento futuro do Sistema Científico 
e Tecnológico Nacional (SCTN), principalmente na forma clara como apos-
ta na abertura à economia e à sociedade através da difusão do conhecimento 
e da sua transferência para o tecido empresarial. Esta é, sem dúvida, uma 
orientação oportuna e propiciadora de um novo ciclo de investimento no 
SCTN que seja suscetível de ampliar o seu papel no desenvolvimento do País.

O programa Interface que pretende viabilizar a aproximação estraté-
gica entre economia e ciência mostra já desenvolvimentos importantes e 
tem como iniciativas o apoio aos centros de interface tecnológico atra-
vés do Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular (FITEC), 
o reconhecimento de Clusters de Competitividade, o apoio à criação de 
Laboratórios Colaborativos e o apoio ao Clube de Fornecedores.

No entanto CES considera que os indicadores utilizados para medir 
o impacto das políticas de inovação (ver Quadro 2, na pág. 23 do PNR) 
são manifestamente insuficientes e enviesantes, não permitindo aferir da 
evolução real ocorrida neste domínio no período objeto de análise.

O PNR contempla, pois, na sua proposta uma carteira de medidas e 
instrumentos suscetíveis de responder às necessidades dos agentes econó-
micos com maior dinamismo e capacidade de geração de valor, organi-
zados em torno de programas estruturantes: StartUp Portugal, Indústria 
4.0 e Programa Internacionalizar. O CES considera estes programas uma 
abordagem integrada com elevado potencial para fomentar e enriquecer 
a capacidade de geração de valor do tecido empresarial. O CES alerta, no 
entanto, para os riscos de subaproveitamento das oportunidades disponibi-
lizadas que interessa mitigar e considera essencial assegurar a intensificação 
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de esforços no sentido de maximizar a capacidade de acesso a estas opor-
tunidades, designadamente por via da capacitação e ativação de redes e 
de agentes passíveis de desempenharem funções de intermediação entre a 
oferta e a procura.

3.3. Valorização do Território
Este pilar realça como referência estruturante para a criação de políticas 
públicas de matriz sectorial o Programa Nacional da Política de Ordena-
mento do Território (PNPOT) e a progressiva operacionalização do Pro-
grama Nacional para a Coesão Territorial (PNCT). A efetiva importância 
política deste tipo de instrumentos é condição decisiva para o combate 
ao agravamento das assimetrias intra e inter-regionais em Portugal, es-
pecialmente no que se refere ao papel que as políticas públicas podem 
desempenhar para inverter ou contrariar situações indesejáveis. Este tipo 
de instrumentos e sobretudo a sua condução política são determinantes 
para o alinhamento das diferentes políticas sectoriais, envolvendo inclusi-
vamente as entidades da economia social, e a sua colocação ao serviço das 
necessidades de cada território.

A coesão territorial pretendida para o nosso país não pode confundir-
-se com uma evolução dos indicadores económicos em que a diminuição 
dos desequilíbrios regionais se faz mediante um processo de convergência 
negativa; ou seja, em que a diminuição da distância entre regiões se faça 
à custa do menor dinamismo das regiões com maior nível de desenvolvi-
mento. O recente Relatório do Desenvolvimento e Coesão realizado pela 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC) mostra que a aproxi-
mação dos níveis de criação de riqueza regionais está ancorada “na signi-
ficativa diminuição do PIBpc da área Metropolitana de Lisboa e que, em 
resultado disso, a região da capital do país cresceu a um ritmo quase 50% 
abaixo do da UE28, divergindo da média das regiões capital do conjunto 
da União Europeia”.

As graves tragédias ocorridas em 2017 expuseram as vulnerabilida-
des estruturais há muito conhecidas e exigiram urgência na implementa-
ção de reformas profundas no domínio da gestão dos recursos florestais. 
O PNR refere a criação da figura jurídica das Entidades de Gestão Florestal e 
Unidades de Gestão Florestal (UGF) para incentivarem uma melhor gestão 
dos recursos florestais em toda a sua cadeia produtiva, bem como o desen-
volvimento de um projeto piloto para aplicação do Sistema de Informação 
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Cadastral Simplificada e a criação do Balcão Único do Prédio (BUPi). No 
que respeita à defesa da floresta, encontra-se em execução o Programa de 
Fogo Controlado e o Programa de Revitalização do Pinhal interior (PRPI). 
O CES reconhece que estas medidas vão no sentido certo, contudo não são 
ainda de molde a proporcionar as grandes alterações estruturais que o país 
necessita em termos de desenvolvimento rural e planeamento. 

Outra preocupação é a insuficiente atenção dada ao problema dos 
constrangimentos provocados pelo congestionamento do aeroporto de 
Lisboa, uma infraestrutura com elevada importância estratégica para o 
país, com graves prejuízos sobre os seus níveis de atratividade, variável em 
que o grau de mobilidade de pessoas nas ligações internacionais é cada 
vez mais relevante. Esta situação prejudica ainda, em particular, o sector 
do turismo, cuja dinâmica de crescimento evidenciada nos últimos anos 
é essencial para a nossa economia.

O CES destaca ainda a importância dada às questões de reabilitação 
urbana, mas reafirma, como já referiu no parecer anterior, haver espaço 
e condições para estruturar uma visão mais abrangente e robusta daquilo 
que podia ser justamente denominado como uma Política de Cidades 
devendo levar-se em consideração o processo de gentrificação dos centros 
históricos das cidades e a transferência dos residentes habituais para as 
periferias, situação que justifica uma politica ativa de construção de habi-
tação para arrendamento a preços acessíveis. 

No caso dos territórios ditos de baixa densidade ou economicamente 
deprimidos, o CES considera que são essenciais políticas públicas que 
pensem de forma integrada o problema do território, dando especial 
atenção ao problema do povoamento das regiões em situação de de-
pressão demográfica, o que implica a discussão de um plano estratégico 
de desenvolvimento a dinamizar pelas entidades públicas com a parti-
cipação dos diferentes atores regionais e locais, designadamente empre-
sas, trabalhadores, organizações ligadas ao desenvolvimento territorial, 
onde o sector cooperativo e social desempenha um papel importante, 
bem como ao ensino, à investigação e à formação profissional. A revita-
lização das regiões deprimidas implica ainda o reforço do investimento 
público, designadamente em infraestruturas, transportes, mobilidade 
e serviços públicos, mas também de reabilitação e valorização urbanas, 
bem como a criação de outras condições indutoras do reforço do inves-
timento privado.
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É ainda entendimento do CES que é necessária uma assunção coleti-
va de promoção ativa do desenvolvimento dos territórios rurais, assente 
na convicção de que o mundo rural é um espaço de oportunidades, de 
desenvolvimento, de criação de riqueza e emprego, cuja afirmação se en-
quadra nas ambições de desenvolvimento do país.

Sendo o mar um dos recursos estratégicos para o nosso desenvolvi-
mento, é de destacar a concretização do Plano de Ação da Estratégia para 
o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Con-
tinente – Horizonte 2026 que poderá auxiliar grandemente a exploração 
dos portos portugueses, permitindo-lhes competir com outros portos in-
ternacionais.

3.4. Modernização do Estado
O Pilar da Modernização do Estado que deveria consagrar uma visão 
abrangente das necessidades, desafios e prioridades para a concretização 
de tal objetivo, é quase omisso no que se refere aos Recursos Humanos.

O CES tem reiteradamente, quer nos seus pareceres sobre o PNR quer 
sobre as GOP e OE, chamado a atenção para a necessidade de uma valo-
rização dos recursos humanos da Administração Pública em todas as suas 
dimensões (carreiras, formação profissional, condições de trabalho, salá-
rios) e de colmatar a falta de recursos em certas áreas, de modo a serem as-
seguradas as condições para a prestação de serviços públicos de qualidade.

O CES continua a reconhecer que o Programa Simplex+ tem dado 
um contributo positivo para a simplificação administrativa. No entanto, 
o CES não pode deixar de constatar que novas obrigações têm surgido 
para as empresas, com elevados custos administrativos e financeiros, de 
que são exemplo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 
e o Registo Central do Beneficiário Efetivo (RGBE). A este propósito o 
CES destaca a importância de serem desenvolvidas ferramentas de apoio, 
nomeadamente guias práticos. O CES considera ainda que em matérias 
de alguma complexidade, como as referidas, o Estado deve garantir que 
os serviços da administração pública estão dotados de meios humanos, 
devidamente preparados para ajudar as empresas no cumprimento das 
suas obrigações. 

Em relação à desconcentração, transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais, o processo que se 
iniciou após a publicação da Lei-quadro (Lei n.º 50/2018) não parece, 
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no entender do CES, dar cumprimento aos objetivos de maior eficácia e 
eficiência, tal como consta no documento do PNR (pág. 79).

O CES considera ainda fundamental que o modelo de avaliação pré-
via do impacto legislativo, no âmbito da medida designada por “Custa 
Quanto”, seja melhorado com o objetivo de contribuir efetivamente para 
a redução dos encargos administrativos.

Igualmente o CES considera pertinente o reforço da avaliação do im-
pacto do Orçamento do Estado em função do género, numa ótica de 
eficácia e eficiência das políticas públicas.

3.5. Redução do Endividamento da Economia
Este pilar contempla simultaneamente as questões de sustentabilidade da 
dívida pública e do endividamento do tecido empresarial, de acordo com 
as recomendações específicas 1 e 3 da Comissão Europeia. Relativamente 
à questão do endividamento empresarial, deve realçar-se a importância 
do Programa Capitalizar no sentido da promoção da Capitalização das 
PME, do acesso ao financiamento e do reforço do equilíbrio das estru-
turas financeiras. O CES destaca a taxa de execução superior a 85% do 
Programa Capitalizar e espera que as medidas em curso ou a implementar 
sejam finalizadas o mais depressa possível.

Todavia, reconhece-se a necessidade de se proceder a uma avaliação 
do Programa, tanto ao nível do grau de execução das respetivas medidas 
como dos seus resultados, para permitir conferir-lhe novo fôlego com 
particular ambição na dimensão financeira, onde existem medidas por 
executar.

O CES regista como positiva a melhoria alcançada ao nível da redução 
do peso da dívida pública no PIB, embora considerando que a mesma 
continua muito elevada. Contudo, o problema mais preocupante, porque 
estrutural, está contido na elevada dívida externa do país, quer pública, 
quer privada, onde surgem refletidas algumas das principais fragilidades 
da nossa economia. Estas vão desde o perfil daquilo que exportamos (com 
um insuficiente valor acrescentado nacional incorporado e que é agra-
vado por uma forte componente importada nos produtos exportados), 
até uma insuficiente capacidade da produção nacional de responder, em 
condições competitivas, às necessidades da nossa procura interna.

Sendo a dívida externa a componente da dívida mais sensível aos cho-
ques financeiros internacionais, o CES vê com alguma preocupação a 
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balança anual corrente e de capital  tenha visto o seu saldo positivo baixar 
em 2018, fazendo desacelerar a evolução da nossa dívida externa medida 
pela “posição de investimento internacional”, que tem vindo a regredir 
desde 2014, fixando-se, no último ano, em valores próximos dos do cres-
cimento do PIB. Para que esta redução possa prosseguir de forma susten-
tada são precisas medidas de âmbito estrutural que tornem a economia 
mais competitiva, quer externa, quer internamente simultaneamente, 
elevar os níveis de poupança nacional, reforçando os instrumentos de 
captação e remuneração da poupança e colocando-os ao serviço do finan-
ciamento da economia.

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 possa cum-
prir a sua missão.

No caso da Segurança Social, assinale-se o alargamento de várias pres-
tações sociais, da convergência de efeitos resultante de aumento das con-
tribuições decorrente da expansão do mercado de emprego e da redução 
da despesa com prestações de desemprego. A sustentabilidade da Segu-
rança Social enquanto elemento determinante para o desenvolvimento 
do País e para a coesão social não deveria, no entender do CES, ser ana-
lisado numa mera ótica orçamental e de “redução do endividamento da 
economia”, capítulo em que esta matéria foi inscrita no PNR.

A evolução e a situação favorável em que as contas da segurança social 
se encontram na atual conjuntura, sendo um elemento positivo, não de-
vem afastar-nos de um desejável debate mais profundo e alargado sobre 
a sustentabilidade da segurança social, num quadro em que se enfren-
tam profundos desafios demográficos, económicos, laborais e societais, 
num debate que deve atender ao duplo desafio – o da sustentabilidade 
financeira e o da garantia e adequação da proteção social. Assim, matérias 
como a diversificação das fontes de financiamento e melhoria e maior 
abrangência da proteção são certamente questões a ter presentes. 

3.6. Reforço da Coesão e da Igualdade Social
O pilar relativo ao reforço da coesão e da igualdade social, na perspetiva 
do CES deve apresentar uma abordagem mais integrada e sistémica ao de-
senvolvimento social e demográfico do País e não somente uma perspetiva 
mitigadora e tendencialmente reativa como habitualmente é apresentado. 
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Essa dimensão mais pró-ativa deve ser centrada em desafios como a pre-
venção, a capacitação, a inovação social e a exploração de oportunidades 
potenciadoras do reforço da coesão e da igualdade social.

O CES valoriza as medidas tomadas no sentido do reforço da segu-
rança social através da melhoria das prestações, incluindo as pensões, no 
âmbito dos sistemas contributivo e não contributivo, considerando serem 
essenciais para aumentar a confiança no sistema e para reforçar a coesão 
e a igualdade social. Esse reforço verificou-se num quadro de melhoria 
da sustentabilidade, com saldos positivos e aumento das contribuições 
sociais. No entanto, permanecem défices de proteção e de segurança so-
cial abrangendo alguns grupos sociais, como o caso dos desempregados, 
sendo pobres um em cada dois mesmo após transferências sociais. 

No domínio de saúde o CES assinala o objetivo da articulação entre os 
Cuidados de Saúde Primários, Cuidados de Saúde Hospitalares e Cuida-
dos Continuados Integrados, mas considera insuficiente o esforço feito. 
O elevado número de utentes atendidos nas urgências dos hospitais, sem 
que, de acordo com o método de triagem, o grau de urgência o justifique, 
revela incapacidade doutros tipos de cuidados.

O CES valoriza a redução das taxas moderadoras e o aumento da popu-
lação com médico de família atribuído, sem prejuízo de notar que em 2017 
ainda havia 7,3% dos utentes em que tal não ocorria. Subsistem ainda 
problemas relativos ao subfinanciamento do sistema de saúde; o desinves-
timento no SNS, sendo que entre 2006 e 2016, só no último ano aumen-
tou o número de camas em hospitais; a insuficiente atenção à literacia em 
saúde; a falta de informação sobre a situação dos investimentos previstos; 
a insuficiência e dependência do sistema em relação a meios auxiliares de 
diagnóstico e terapêutica; a escassa despesa pública em cuidados preven-
tivos (apenas 1,1% da despesa corrente).

O CES valoriza também as novas medidas de redução dos preços dos 
passes sociais, que terão impacto nos rendimentos de muitos portugueses 
e aumentarão a coesão social, mas alerta para a necessidade de realizar um 
forte investimento na modernização e renovação dos sistemas de trans-
portes públicos, quer nas infraestruturas, quer no material circulante, 
através da produção nacional, quer no reforço do número de trabalhado-
res a eles afetos.
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3.7. O PNR e a Nova Estratégia para a Década
Desde 2017 que o Governo desenvolveu os pressupostos para a estra-
tégia do desenvolvimento económico e social do País para o horizonte 
de 2030. Essa estratégia deverá estar articulada com as prioridades que 
a União Europeia discute neste momento para o período pós 2020 (as 
prioridades para o orçamento Europeu são garantir uma União Europeia 
coesa, competitiva e sustentável).

O CES considera que a estrutura apresentada no PNR relativa à estra-
tégia do Portugal 2030 é apropriada ao que está definido como prioritário 
pela União Europeia e realça a importância das quatro agendas temáticas: 
(1) a relativa às pessoas, com um melhor equilíbrio demográfico, maior 
inclusão e menos desigualdade; (2) a que se refere à inovação e qualifi-
cações; (3) a relativa a um País competitivo, em termos externos e coeso 
internamente; e (4)  a que respeita a um País sustentável e que valoriza os 
seus recursos endógenos.

4. O PNR e os Fundos Europeus
A mobilização de recursos financeiros provenientes da UE tem desem-
penhado um papel fundamental na criação e implementação das várias 
políticas públicas de coesão.

O CES alerta, no entanto, para o facto de o Portugal 2020 estar ain-
da com uma baixa taxa de execução, particularmente relevante no que 
se refere a ações com maior predominância de investimentos imateriais 
(caso dos projetos conjuntos, das ações coletivas e dos sistemas de incen-
tivos orientados para a qualificação dos portugueses) e dos P.O. Regio-
nais que chegaram ao final de 2018 com uma taxa de execução de 19%. 
Este último caso mostra que o problema fundamental não é tanto o de 
disponibilizar diretamente dinheiro às regiões, mas o de termos projetos 
territorializados, nomeadamente visando o desenvolvimento das regiões 
mais deprimidas, devidamente integrados e que reforcem a atratividade 
das mesmas, quer para investidores, quer para a fixação de residentes e de 
possíveis novos residentes.

O CES alerta para o facto de ainda não ser visível o contributo dos 
Fundos Europeus para a alteração do perfil produtivo do país, embora 
haja incentivos nesse sentido. 

Outro aspeto preocupante é o facto de existir uma fortíssima depen-
dência do investimento público em relação aos fundos (em mais de 80%), 
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colocando questões quer em termos de montantes disponibilizados, quer 
quanto aos constrangimentos em termos de opções de políticas a seguir 
para resolver os problemas do país. Em termos futuros estes problemas 
poderão agravar-se com o corte previsto para os montantes destinados à 
coesão e à agricultura em detrimento das opções de segurança e defesa.

É de saudar a inclusão explícita numa das agendas temáticas da estra-
tégia do Portugal 2030 o objetivo de um melhor equilíbrio demográfi-
co. No entanto, o desafio do envelhecimento demográfico é aqui tratado 
apenas numa das suas vertentes, a que diz respeito ao risco de agudizar 
os desequilíbrios etários, de rendimento ou regionais. Face aos cenários 
existentes, justifica-se, no entender do CES, a discussão pública e imple-
mentação de uma verdadeira Estratégia Nacional no contexto do Por-
tugal 2030 integrando as vertentes social e económica, para enfrentar o 
desafio demográfico, que deveria assentar, nomeadamente, nos seguintes 
eixos: Uma política de promoção da natalidade, uma política de concilia-
ção entre a vida familiar e a vida profissional, uma política de atração de 
imigrantes mais qualificados e em idade ativa, uma política dirigida  aos 
jovens, uma política integrada de envelhecimento ativo, uma política de 
assistência de qualidade à população idosa, a par das reformas necessárias 
na segurança social e no serviço nacional de saúde.

Finalmente, o CES manifesta a sua preocupação pela ausência de in-
formação e debate sobre os trabalhos preparatórios do Portugal 2030, 
após uma apresentação inicial ocorrida ainda em 2017. A este propósito, 
e face aos desafios existentes, o CES não pode deixar de alertar para a 
necessidade de não haver atrasos no arranque do novo período de progra-
mação estrutural.

5. Síntese
O presente parecer do CES teve como objeto documento do Governo 
português relativo à proposta de Programa Nacional de Reformas 2016- 
-2023 (atualização de abril de 2019) insere-se nas competências que lhe 
estão atribuídas.

Apesar das recomendações efetuadas anteriormente, a presente pro-
posta de PNR apresenta 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, o que penaliza a 
robustez e consistência deste instrumento.
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À semelhança de anos anteriores, o CES considera que a proposta 
de PNR para 2019 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 estrutu-
rantes. Igualmente, julga-se que deveria haver também um esforço adicio-
nal de clarificação do contributo esperado da implementação de cada um 
dos programas/ações/medidas propostos para a mitigação/superação dos 
problemas e desafios estratégicos visados, viabilizando assim uma aprecia-
ção mais circunstanciada da sua eficácia.

O CES regista que os dados mais recentes sugerem um posicionamen-
to globalmente favorável de Portugal relativamente à generalidade das 
metas acordadas no quadro da Estratégia Europa 2020. Não obstante, o 
CES considera essencial não reduzir a apreciação dos progressos e desen-
volvimento do País a esta bateria sucinta de indicadores, defendendo o 
seguimento sistemático de indicadores complementares que possam in-
formar uma visão mais integrada e detalhada desses progressos.

De acordo com o que consta da proposta de PNR para 2019, os ele-
mentos expostos mostram que as dinâmicas de criação de emprego ainda 
não permitiram atingir um perfil qualitativo consentâneo com os objeti-
vos prosseguidos, merecendo por isso um acompanhamento próximo em 
torno de matérias relativas a melhores condições de emprego e redução da 
vulnerabilidade a que se encontram expostos grupos específicos de ativos 
como os jovens, as mulheres ou os desempregados de longa duração. 

O CES enfatiza a necessidade de conseguir conjugar uma visão de 
médio e longo prazo com uma estratégia robusta e focada que tenha tra-
dução concreta em políticas públicas consistentes e efetivas, de forma 
a vencer os desafios estruturais mais profundos e superar os principais 
bloqueios da economia e da sociedade portuguesa. 

O PNR não contempla senão de forma superficial, o tema da demo-
grafia e, atendendo à evolução económica e social, o CES recomenda que 
o Governo apresente com a máxima brevidade um plano estratégico para 
a promoção da natalidade. 

Também merece referência a ausência de informação e debate sobre 
os trabalhos preparatórios do Portugal 2030. A este propósito, e face aos 
desafios existentes, o CES não pode deixar de alertar para a necessidade de 
não haver atrasos no arranque do novo período de programação estrutural.
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6. Declarações de Voto

PLENÁRIO DO CES PARA DISCUSSÃO
E APROVAÇÃO DO PARECER SOBRE
O PLANO NACIONAL DE REFORMAS

Estamos a pouco mais de um mês do início de mais uma época de in-
cêndios destrutivos. O que aconteceu em 2017 e mais circunscritamente 
em 2018 tem condições para se repetir em 2019, até porque o panorama 
actual já é de seca, mais ou menos grave consoante as regiões, e a limpeza 
das matas e florestas em grande parte não foi feita, por razões diversas.

A falta de equacionamento de soluções eficazes para ao menos reduzir 
a dimensão do problema deixa augurar o pior. Admitir que ele possa ser 
resolúvel sem uma intervenção directa e empenhada dos órgãos da Admi-
nistração Local é uma quimera.

Portugal vai carecer de toda a sorte para evitar o pior. Mas esse nunca 
foi nem será um critério válido de boa Administração...

Alberto Regueira
– Representante das Associações de Consumidores –
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DECLARAÇÃO DE VOTO DA CGTP-IN 
AO PARECER DO CES SOBRE O PNR 

2016-2023

A CGTP-IN considera que o parecer do CES sobre o PNR 2016-2013 
dá relevo a matérias essenciais como impacto na vida dos trabalhadores e 
no desenvolvimento do país.

Assim, o entendimento do CES de que “o progresso do país não se 
limita ao cumprimento das metas da Estratégia Europa 2020, nomeada-
mente no que diz respeito à resposta a desafios estruturais como a melho-
ria da produtividade e do emprego, o incremento da produção nacional e 
o combate às assimetrias territoriais e sociais, bem como a recuperação e 
reforço dos serviços públicos que sejam essenciais para uma estratégia de 
desenvolvimento”, é valorizado pela CGTP-IN.

A CGTP-IN valoriza também a referência à “necessidade de remover 
os obstáculos e condicionalismos que imperam sobre a definição sobera-
na de um modelo de desenvolvimento assente num perfil produtivo de 
maior valor acrescentado”.

Outro aspecto que destacamos pela sua importância é a chamada de 
atenção para a “necessidade de uma valorização dos recursos humanos da 
Administração Pública em todas as suas dimensões (carreiras, formação 
profissional condições de trabalho, salários) e de colmatar a falta de re-
cursos em certas áreas, de modo a serem asseguradas as condições para a 
prestação de serviços públicos de qualidade”.

Também no que diz respeito à Segurança Social o CES assinala “o alar-
gamento de várias prestações sociais, da convergência de efeitos resultante 
de aumento das contribuições decorrente da expansão do mercado de 
emprego e da redução da despesa com prestações de desemprego” e ainda 
que “a sustentabilidade da Segurança Social enquanto elemento determi-
nante para o desenvolvimento do País e para a coesão social não deveria, 
no entender do CES, ser analisado numa mera óptica orçamental e de 
“redução do endividamento da economia”, capítulo em que esta matéria 
foi inscrita no PNR”.
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Realçamos que “o CES valoriza também as novas medidas de redu-
ção dos preços dos passes sociais, que terão impacto nos rendimentos 
de muitos portugueses e aumentarão a coesão social, mas alerta para a 
necessidade de realizar um forte investimento na modemização e renova-
ção dos sistemas de transportes públicos, quer nas infraestruturas, quer 
no material circulante, através da produção nacional, quer no reforço do 
número de trabalhadores a eles afectos”.

E ainda como positivo a preocupação manifestada no parecer relativa 
à “fortíssima dependência do investimento público em relação aos fundos 
(em mais de 80%), colocando questões quer em termos de montantes 
disponibilizados, quer quanto aos constrangimentos em termos de op-
ções de políticas a seguir para resolver os problemas do país. Em termos 
futuros estes problemas poderão agravar-se com o corte previsto para os 
montantes destinados à coesão e à agricultura em detrimento das opções 
de segurança e defesa”.

Há, no entanto, um conjunto de formulações, em parte contraditó-
rias com outras presentes no parecer, em parte regredindo em relação a 
redacções presentes em anteriores versões do actual parecer ou já consen-
sualizadas em anteriores documentos do CES, com as quais a CGTP-IN 
não concorda.

O parecer adopta uma visão estreita sobre a inovação e o desenvolvi-
mento, não considerando por exemplo a inportância do ensino superior 
e a necessidade do reforço do seu financiamento.

Também a referência ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, como 
instrumento que integra princípios fundamentais para a melhoria do 
mercado de trabalho e da protecção social que deve estar presente na 
estratégia de desenvolvimento do País e na avaliação de resultados me-
recem a nossa discordância por consideramos este instrumento uma 
regressão ao consagrado na Constituição da República Portuguesa em 
matéria laboral e social.

Ao contrário de documentos anteriores do CES, este parecer não abor-
da o problema da dívida pública e da necessidade da sua renegociação, tal 
como não também não trata dos condicionalismos e constrangimentos que 
resultam do cumprimento das regras de governação económica europeia 
(incluindo o Pacto de Estabilidade e de Crescimento, o Tratado Orçamen-
tal e as Recomendações dirigidas a Portugal), e que têm tido consequências 
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na evolução do investimento público, na provisão e qualidade de serviços 
públicos e nas remunerações dos trabalhadores da Administração Pública.

No que diz respeito ao emprego há também recuos face a pareceres 
anteriores, quer no que diz respeito aos salários quer quanto ao necessário 
combate à precariedade do emprego e elevação da sua qualidade.

Outro aspecto com a qual a CGTP-IN discorda tem a ver com a con-
sideração sobre o papel sobre os serviços privados de emprego e a coloca-
ção de desempregados, o que pode ser entendido como um apoio a uma 
privatização parcial do serviço público de emprego que a CGTP-IN não 
pode subscrever.

Face ao acima exposto, a CGTP-IN abstém-se na votação sobre o Pa-
recer do CES ao Plano Nacional de Reformas 2016-2023.

Os representantes da CGTP-IN

Lisboa, 22 de Abril de 2019
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Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018
(Aprovado em Plenário de 15/10/2019)

Relatora: Conselheira Francisca Guedes de Oliveira

1. Introdução
O presente parecer sobre a Conta Geral do Estado 2018 (CGE 2018) 
foi solicitado pela Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Mo-
dernização 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 art.º 107.º e na Lei de Enqua-
dramento Orçamental (LEO) no art.º 69.º. 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 2018 tem data de entrada na Comissão parlamentar supra 
referida no dia 02-07-2019.

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.

O CES congratula-se com o facto de este ano, o documento ter sido 
enviado ao Conselho para apreciação a 20 de julho dando o tempo neces-
sário a este órgão para analisar o documento e redigir o parecer que agora 
se apresenta. 



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

82

A CGE é também, e de forma muito relevante, um instrumento de 
avaliação 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.

A análise da CGE 2018 é feita com base na comparação com a propos-
ta de Lei do Orçamento de Estado para 2018 (OE 2018), e nos pareceres 
do CES sobre esta proposta de Lei, sobre a CGE 2017 e os demais pare-
ceres, entretanto, elaborados por outras instituições nacionais. 

Tal como o CES referiu no seu parecer sobre o OE 2018, 2017 
fica registado como o ano em que Portugal retoma um percurso de 
convergência com a União Europeia (UE). Congratulando-se com este 
facto, o CES não deixa, contudo, de notar que tal não foi suficiente 
para acompanhar o ritmo de crescimento de vários países com níveis 
de desenvolvimento mais semelhante ao nosso. Nesse contexto, o CES 
reafirma neste parecer a posição expressa já anteriormente de crítica so-
bre os critérios e metas fixados pela UE, que restringem a gestão do OE 
no aproveitamento da inversão de ciclo iniciada em 2017 e continuada 
em 2018.

No contexto de saída de procedimento por défice excessivo e de ob-
servância dos procedimentos preventivos é fixado, para Portugal, um 
ajustamento estrutural anual de, no mínimo, 0.6% do PIB; uma taxa 
de crescimento nominal das despesas primárias líquidas que não pode 
ultrapassar 0.1%. O Objetivo de Médio Prazo fixado para o nosso país 
não são os 0.5% de défice estrutural constantes do Tratado Orçamental, 
mas um superavit de saldo estrutural de 0.25% do PIB a atingir em 
20201.

2. Considerações Gerais
O CES considera que um dos aspetos mais relevantes da CGE é o facto de 
ser o principal documento de prestação de contas do Estado Português. 
Nesse sentido, deveria por um lado, servir de base a um debate alargado 
na sociedade e, por outro, permitir o controlo da política orçamental 

1 Conforme considerando 6 da recomendação do Conselho relativa ao Programa Na-
cional de Reformas de Portugal para 2018 de 13 de julho de 2018.
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através de uma clara comparabilidade entre as políticas públicas implí-
citas no OE e a sua execução patente na CGE. O CES considera que a 
CGE 2018 continua a ter limitações na prossecução destes dois objetivos. 

Apesar de se verificarem melhorias significativas do ponto de vista da 
legibilidade do documento e do acolhimento de algumas das preocupa-
ções levantadas em pareceres anteriores, o CES renova apelos no sentido 
de serem ultrapassadas algumas limitações, nomeadamente:

a)  O Sumário Executivo deve ser redigido de forma a ser acessível a 
um público não especializado em matéria económica e financeira.

  A linguagem mais técnica encontra-se de forma generalizada no 
documento, mas é particularmente desnecessária no sumário exe-
cutivo. Este deve permitir uma visão sumária e clara da execução 
do OE para alimentar o debate e acompanhamento pela sociedade 
portuguesa em geral;

b)  Tal como referido anteriormente existem bastantes limitações na 
comparabilidade entre as políticas definidas no OE e a sua execu-
ção, patente na CGE.

  Esta limitação também se estende às variáveis macroeconómicas 
em que, a comparação entre o cenário traçado no OE e a realidade 
da economia portuguesa é insuficiente não havendo, consequente-
mente, suficiente justificação para os desvios;

c)  A Conta da Segurança Social dever ser apresentada de um modo 
mais acessível e mais transparente; 

d)  Tal como no parecer da CGE 2016 e no parecer da CGE 2017, 
o CES continua a considerar deficiente a apresentação das contas 
das empresas públicas e do seu contributo para efeito do apura-
mento do saldo global;

e)  Também seguindo os pareceres anteriores, o CES continua a não 
encontrar informação clara sobre a aplicação territorial e setorial 
do investimento público.

  Esta limitação segue o procedimento já verificado no OE 2018, e 
nos anteriores OE;
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f )  O CES considera que a informação sobre o grau de execução das 
medidas orçamentais é insuficiente.

  Esta insuficiência não permite, mais uma vez, uma comparação 
com o impacto previsto no OE 2018.

  O quadro 8 do Relatório da CGE apresenta este impacto, mas 
apenas para medidas temporárias e não recorrentes;

g)  No ano de 2018, o Estado português assumiu a obrigatoriedade de 
instituir relatórios anuais de análise orçamental com impacto de 
género (artigo 17.º da Lei do Orçamento do Estado n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro). Neste contexto, o CES lamenta a não existên-
cia, na CGE, de referência ao cumprimento desta obrigação.

3. Evolução Macroeconómica
Nesta secção pretende-se fazer uma apresentação sumária da evolução dos 
principais agregados macroeconómicos em Portugal e a nível mundial. 
Esta apresentação permite o enquadramento do exercício de execução or-
çamental em análise, comparando os valores reais de 2018, com os valores 
de 2017 e também com os valores previstos no OE 2018.

Em 23 de setembro de 2019, foram disponibilizadas pelo INE as 
Contas Nacionais Anuais finais para 2017 e provisórias para 2018, tendo 
como referência a base de 2016 que substitui a anterior base de 2011.

Pode ler-se no comunicado feito à comunicação social pelo INE: “Esta 
mudança de base insere-se nas revisões regulares, que se realizam de 5 em 
5 anos, com o objetivo de introduzir desenvolvimentos metodológicos e 
incorporar resultados de fontes cuja disponibilização de informação tem 
uma frequência mais baixa que a anual, visando dessa forma obter uma 
representação mais exata da atividade económica.”

De acordo com os novos dados o crescimento económico é revisto em 
alta para 3,5% em 2017 e 2,4% em 2018. Em ambos os anos, o maior 
contributo para o crescimento é dado pelo Investimento que segue, tal 
como as exportações, um padrão de aceleração acentuada em 2017 e uma 
desaceleração em 2018.

Embora não pretendendo ignorar esta informação, que traz uma nova 
perspetiva ao contexto macroeconómico, este parecer é sobre a CGE 
2018 enquanto instrumento de análise da execução de política orça-
mental patente no OE 2018. Ora, ambos os documentos, CGE 2018 e 
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OE 2018, reportam números e fazem previsões com base nos dados pu-
blicados tendo como referência a base 2011. 

Nesse sentido, para garantir a consistência do parecer com os dois docu-
mentos e a comparabilidade dos números apresentados, a análise efetuada 
no restante documento reporta-se sempre às séries com a base 2011.

3.1. Caracterização Geral
Em 2018, a atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram 
para 3,6% e 3,8% respetivamente. Para esta evolução contribuiu sobretu-
do o abrandamento dos países emergentes e o crescimento mais contido 
da UE e do conjunto da área do euro (AE), sobretudo da Alemanha, 
França e Itália.

O crescimento do PIB da AE desacelerou para 1,9%, o emprego au-
mentou em 1% e a taxa de desemprego diminuiu para 7,9%. Ainda na 
AE a inflação subiu para 1,8% refletindo sobretudo o aumento dos pre-
ços da energia. 

A política monetária da AE manteve, em 2018, a orientação expansio-
nista continuando a proporcionar uma maior liquidez aos bancos numa 
tentativa de facilitar o financiamento da economia.

A taxa de câmbio do euro face ao dólar depreciou-se em 4,5% e do 
euro face à libra esterlina apreciou-se em 0,8%.

Esta evolução da economia mundial traduziu-se numa desaceleração 
da procura externa dirigida à economia Portuguesa.

O PIB Português cresceu, em termos reais, 2,1%, ligeiramente abaixo 
do previsto no OE 2018 – 2,2%, diferença justificada sobretudo pelo 
comportamento menos positivo das exportações e do investimento2 e em 
clara desaceleração face a 2017. 

Ainda assim, o investimento foi a componente mais dinâmica da pro-
cura interna com um crescimento de 4,4% em 2018.

O consumo final das famílias acelerou ligeiramente (0,2 p.p.) com um 
aumento de 2,5%3.

2 Note-se que, na Base 2016, a taxa de crescimento da FBCF foi de 5,8% e a das Ex-
portações 3,8%. Embora mais elevados do que na Base 2011, estes valores estão, ambos 
abaixo das previsões feitas no OE2018 (que, como é óbvio, foi feito com a Base 2011).
3 Com a base de 2016 regista-se uma desaceleração do consumo privado de 2,6 para 2,1%.
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As exportações cresceram 3,6%, valor bastante inferior aos 7,8% de 
20174. Uma evolução explicada pela dinâmica das exportações tanto de 
bens como de serviços. No caso dos bens, esta desaceleração é justifi-
cada pelo desempenho mais fraco das exportações no segundo semestre 
de 2018, que poderá estar, em parte, ligada às restrições de produção 
de automóveis na Autoeuropa e à greve dos estivadores dos portos. As 
importações cresceram 4,9%, também abaixo dos 8,1% registados em 
2017. Este abrandamento deve-se a uma forte redução do crescimento 
das importações de combustíveis e de metais comuns. Nas importações 
de serviços também se verifica uma desaceleração das importações de ser-
viços de transporte e de serviços de viagem e turismo.

De acordo com os dados do INE a taxa de desemprego desceu 1,9 p.p. 
para 7% o que significa um desvio significativo face ao valor previsto no 
OE 2018 (8,6%).

A taxa de inflação calculada com base no crescimento do Índice de Pre-
ços no Consumidor (IPC) foi de 1%, abaixo dos 1,4% registados em 2017.

A produtividade aparente do trabalho5 diminuiu 0,2% em 2018, o 
que se justifica, em parte, por um crescimento do emprego mais dinâmi-
co do que o crescimento do PIB6.

A balança corrente registou um défice de 0,9% do PIB, mas com uma 
evolução díspar das suas sub-balanças. A Balança de bens registou um défice 
maior em 2018 do que em 2017, e a balança de serviços apresentou uma me-
lhoria clara do seu excedente. A balança de rendimentos secundários melho-
rou, mas a balança de rendimentos primários7 viu o seu défice a aumentar.

4 Valores que, na base 2016, são, respetivamente para 2017 e 2018, de 8,1% e de 3,8% 
confirmando a desaceleração significativa das exportações.
5 Produtividade aparente do trabalho = Valor Acrescentado Bruto a custo de fatores/
pessoal ao serviço. Fonte INE: https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_
cd=0007388&lingua=PT
6 Com a base 2016, e ainda com dados provisórios, a taxa de crescimento do PIB em 
2018 foi de 2,4% e a do Emprego 2,3. Ou seja o PIB foi mais dinâmico que o emprego.
7 Na Balança de Rendimentos Primários registam-se os fluxos de rendimentos do tra-
balho e do investimento (juros e dividendos); Na Balança de Rendimentos Secundários 
registam-se fluxos sem contrapartida económica, i.e., as remessas de emigrantes e imi-
grantes, as pensões e as reformas dos migrantes que regressam definitivamente ao seu 
país, algumas transferências correntes com a EU e os fluxos financeiros relativos a à 
cooperação com outros estados.
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3.2. Análise dos Desvios Face às Previsões 
O CES gostaria de ver nas próximas CGE, uma análise dos desvios face 
às previsões. Uma ou várias tabelas com os desvios face ao ano anterior e 
face ao OE ajudaria a perceber melhor a execução das políticas definidas 
no OE 2018 e a justificar as opções feitas para o OE dos anos seguintes.

O CES sugere que na elaboração da CGE sejam apresentadas para to-
das as variáveis relevantes tabelas idênticas à que aqui se apresenta a título 
exemplificativo:

Variável 2017
2018 Diferença

Valores 
Efetivos

OE 
2018

Ano 
anterior OE

Contexto Internacional
PIB 3,7 3,6 3,7 -0,1 -0,1
PIB AE 2,4 1,9 -0,5
Preço do barril de brent (USD, média ano) 52,86 72 54,8 19,14 17,2
Euribor a 3 meses -0,33 -0,32 -0,3 0,01 -0,02
Taxa de câmbio Eur/USD (média ano) 1,16 1,15 1,18 -0,0102 -0,03
Portugal
PIB 2,8 2,1 2,2 -0,7 -0,1
Consumo privado 2,3 2,5 1,9 0,2 0,6
Consumo público 0,2 0,8 -0,6 0,6 1,4
Formação Bruta de Capital Fixo 9,2 4,4 5,9 -3,6 -0,3
Exportações 7,8 3,7 5,4 -4,1 -1,7
Importações 8,1 4,9 5,2 -3,2 -0,3
Índice de preços no Consumidor 1,4 1,0 1,7 -0,4 -0,7
Emprego 3,3 2,3 0,9 -1 1,4
Taxa de desemprego (média ano) 8,9 7,00 8,6 -1,9 -1,6

Nas componentes da despesa, com exceção do consumo privado e do 
consumo público, podemos ver que a evolução da economia portuguesa 
em 2018 apresentou taxas de crescimento mais baixas do que aquelas que 
estavam previstas no OE8. O destaque vai para as exportações que cresce-
ram menos 1,7 pp do que o previsto9.

O principal contributo para o crescimento do PIB continuou a ser 
a procura interna com a procura externa líquida a pesar negativamente 

8 Se a comparação fosse feita com os dados na base 2016 apenas no caso das exportações 
o valor efetivo de 2018 é mais baixo do que o previsto no OE 2018.
9 Com a alteração de base o valor da taxa de variação das exportações em 2018 altera-se 
de 3,7 para 3,8%
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no crescimento da economia10 (contra o previsto no OE que previa um 
contributo nulo da procura externa líquida).

O desvio na taxa de crescimento do consumo público é também de 
assinalar. Com um crescimento positivo de 0,8% este valor afastou-se 
consideravelmente do valor previsto: um decréscimo no consumo públi-
co em 0,6%.

No mercado de trabalho a realidade foi melhor do que as previsões. 
O emprego cresceu 2,3%, bem acima dos 0,9% previstos no OE, e a taxa 
de desemprego ficou pelos 7,0%, 1,6 pp abaixo das previsões iniciais (ain-
da que a taxa de desemprego das mulheres tenha sido 7,4%).

Este facto não impede que o CES manifeste, mais uma vez, a sua preo-
cupação com a qualidade do emprego um dos fatores que condicionam a 
evolução da produtividade.

4. Evolução das Contas da Administração Pública
Neste ponto analisa-se a evolução das principais rubricas orçamentais na 
sua execução em 2018, comparando com os valores inscritos no OE 2018 
e interpretando os desvios observados e as suas implicações.

Tal como no capítulo anterior o CES considera que a apresentação dos 
valores observados do ano em análise, do ano anterior e os valores previs-
tos no OE ajudam a uma análise mais clara, facilitando as comparações 
necessárias.

Variável11 2017
2018 Diferenças

Valores
Efetivos

OE
2018

Ano
anterior OE

Saldo Orçamental (% PIB) -1,0 -0,5 -1,1 0,5 0,6
Dívida (% PIB) 124,8 121,5 123,5 -3,3 -2

10 Com a base 2016 o contributo da procura externa fica muito próximo de zero.
11 Os dados apresentados não consideram os valores revistos e publicados na 2.ª No-
tificação de 2019 do procedimento por défices excessivos, já consistentes com a base 
2016. Nesta 2.ª notificação, o défice de 2018 correspondeu a 0,4% do PIB e a dívida 
bruta das Administrações Públicas terá atingido 122,2% do PIB. Mais uma vez, o 
Conselho considera que a análise deve ser feita tendo como referência os dados utili-
zados na CGE 2018.
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4.1. Défice (Saldo Global)
Em 2018, o saldo orçamental das Administrações Públicas fixou-se em 
-0,5% do PIB, superando a meta orçamental de -1,1%. Este saldo traduz 
uma melhoria de cerca de 0,5 pp face a 2017.

Esta evolução favorável do saldo global deveu-se a um aumento da 
receita total (0,8 pp do PIB) que mais do que compensou o acréscimo da 
despesa efetiva (0,3 pp).

Do lado da receita destaca-se o aumento da receita fiscal (impostos 
mais contribuições para a segurança social) que excedem, largamente, o 
previsto no OE 2018. A receita fiscal e as contribuições sociais efetivas 
cresceram 6,4% e 6,6%, respetivamente, o que refletiu uma dinâmica 
positiva do mercado de trabalho com o aumento do emprego e um cres-
cimento das remunerações. Do lado da despesa salienta-se a diminuição 
dos encargos com juros.

A injeção de capital no Novo Banco e o aumento do investimento pú-
blico representaram os principais contributos para o aumento da despesa 
efetiva. 

O Investimento público aumentou 11,3% face ao ano anterior, um va-
lor que, ainda assim, ficou muito aquém (quase metade) do que estaria 
previsto no OE2018. De facto, o desvio entre o valor efetivo e o previsto 
representou mais de 600 milhões de €, um valor, que adicionado aos des-
vios já verificados em 2016 e 2017 totaliza mais de 2 mil milhões de euros e 
uma execução orçamental no triénio de -18% em relação ao orçamentado.

O CES considera que, apesar do crescimento desta rubrica, o facto 
de o valor continuar a ficar aquém dos valores apresentados no passado, 
não pode deixar de suscitar preocupação, na perspetiva de uma estratégia 
sustentada de crescimento. 

Em geral, a importância da Formação Bruta de Capital Fixo no PIB re-
gistou uma diminuição desde 2011 (3,5%) até 2018 (2,0%), com ligeiras 
oscilações em alguns dos anos. Este valor iguala o valor de 2014, estando 
ainda longe dos valores do início da década e dos que seriam desejáveis.

Reitera-se aqui a opinião, já manifestada no parecer da CGE 2017, 
de que a evolução do investimento público, conjugada com a do inves-
timento privado, é, desde 2012, insuficiente para fazer face à reposição 
necessária de capital fixo por parte das entidades públicas e privadas, con-
tribuindo para a degradação da qualidade do serviço público prestado às 
populações.
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A despesa corrente aumentou de 80 286 milhões de € para 82 173 mi-
lhões mas o seu peso no PIB diminuiu de 41,3 para 40,8% (peso inferior 
ao previsto no OE 2018).

O CES continua a sublinhar que o montante total de impostos e as 
contribuições para a segurança social pagos, mantém uma pressão relativa-
mente elevada sobre muitas empresas e famílias. De acordo com dados do 
INE, em 2018, a receita de impostos e contribuições aumentou 6,5% em 
termos nominais, atingindo 71,4 mil milhões de euros, o que corresponde 
a 35,4% do PIB (34,4% no ano anterior) que compara com 39,4% para a 
UE28, sendo inferior ao da maioria dos países. A receita nominal aumen-
tou sensivelmente na mesma proporção em cada uma das suas grandes 
componentes: 6,5%, nos impostos diretos, 6,4% nos impostos indiretos e 
6,6% nas contribuições sociais. É de sublinhar que o aumento destas con-
tribuições revela, como já foi referido, uma dinâmica positiva do mercado 
de trabalho. Por outro lado, para além de refletir o maior crescimento do 
PIB, o aumento da receita nos impostos indiretos esteve, em parte, asso-
ciado a uma menor fuga fiscal o que é claramente positivo.

O CES mantém a sua recomendação, expressa em pareceres anteriores 
de se prosseguir com medidas que garantam uma maior justiça fiscal e um 
maior equilíbrio na tributação dos diversos fatores produtivos, desagra-
vando em termos relativos os rendimentos do trabalho.

Por último, o CES chama mais uma vez a atenção para os valores das 
cativações e da reserva orçamental descritos na CGE 2018.

As cativações (apresentadas com esta designação na Lei do Orçamento 
do Estado e, portanto, aprovadas pela Assembleia da República) regista-
ram um valor inicial de 1057 milhões dos quais quase metade, correspon-
deram à rubrica aquisição de bens e serviços. Destes, perto de um terço 
ficou por gastar. Se a estes somarmos a mobilização de 311,7 milhões de 
Reserva (dos mais de 430 milhões iniciais) temos um valor de aplicação 
dos descativados e utilizados de cerca de 75% dos valores iniciais.

O CES considera que a definição (com critérios nem sempre claros) de 
valores de cativação iniciais muito elevados pode ter impactos negativos 
na gestão orçamental e, consequentemente, no funcionamento previsível 
e adequado dos serviços públicos.

Uma última nota em relação à despesa fiscal (DF). É importante ga-
rantir que a despesa fiscal seja objeto do mesmo nível de análise e escrutí-
nio que a despesa direta do Estado.
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A secção dedicada a esta despesa no relatório do OE apresenta os da-
dos por imposto e com classificação por três macro-funções (assuntos 
económicos, proteção social e outros), o que nos parece insuficiente. Na 
CGE a análise não acrescenta detalhe (não fazendo sequer a discrimina-
ção por função), limitando-se a uma descrição da despesa por imposto e 
sem comparação com os valores previstos no OE.

Em rigor, deveria ser feita uma classificação orgânica e funcional da 
despesa fiscal, em sede do OE, para que possa haver uma mais fácil com-
paração com a despesa direta e para que se identifique, claramente, qual 
a receita negativa que está a ser gerada. O controlo da execução, na CGE, 
deve ser feito com igual grau de detalhe para se garantir um efetivo con-
trolo da despesa fiscal.

No sentido da transparência, o CES congratula-se pela elaboração e 
divulgação do relatório da despesa fiscal de 2018 (divulgado em outubro 
de 2018) que, embora contenha apenas dados provisórios, apresenta a 
despesa fiscal global das Administrações Públicas, relativamente aos im-
postos administrados pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

4.2. Dívida Pública
O rácio da dívida pública em percentagem do PIB baixou para 121,5% 
no final de 2018, menos 3,3 pp do que em 2017 e abaixo do previsto no 
OE 2018 – 123,5%. 

Apesar da descida do rácio, em valor absoluto a dívida aumentou para 
244,9 mil milhões de euros, um acréscimo de 2,1 mil milhões de euros 
face a 2017.

Segundo o Banco de Portugal, este aumento é justificado pelo acrésci-
mo dos títulos de dívida (de 7,2 mil milhões de euros) e dos certificados 
do Tesouro (de 1,4 mil milhões de euros).

A diminuição do rácio é justificada pelo excedente primário e pelo 
facto de a despesa com juros ser mais do que compensada pela variação 
do PIB nominal.

De assinalar a diminuição dos encargos com juros de 0,4 pp. Em 2018 
os juros pagos ascenderam a 6 956 milhões €, um valor abaixo dos 7 437mi-
lhões € de 2017, e abaixo dos 7 126 milhões € previstos no OE 2018.

Ainda assim, o CES alerta para os encargos com a dívida pública, que 
mantêm um peso ainda muito significativo no OE, apesar da gestão que 
vem sendo conduzida, substituindo-a por alternativas de menor custo.
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Embora com uma diminuição visível (o total consolidado de paga-
mentos em atraso ascendeu em 2018 a 708M€, o que representa uma 
diminuição de 366M€ face a 2017), continuam a ser particularmente 
preocupantes os atrasos nos pagamentos a fornecedores por parte das Ad-
ministrações Públicas. Esta prática, para além do seu significado enquan-
to (mau) exemplo, releva, também, pelo impacto económico na cadeia 
de transações, aumentando a incerteza e penalizando o crescimento eco-
nómico.

Neste particular dos pagamentos em atraso, sobressaíram as entidades 
dependentes do Ministério da Saúde.

O prazo médio de pagamento (PMP) das entidades públicas, calcula-
do em 60 dias, melhorou ligeiramente com uma diminuição de apenas 5 
dias (pouco mais de 7%) entre 2017 e 2018.

De salientar que, dentro da administração pública, houve PMP muito 
dispares. Assim, a administração central teve um PMP de 24 dias en-
quanto o Setor Empresarial do Estado registou um PMP de 120 dias.

Apesar dessa melhoria é com preocupação que o CES assiste ao au-
mento do número de entidades cujo prazo de pagamentos foi superior 
a 60 dias: 16 em 2014, 44 em 2015, 48 em 2016, de 47 em 2017, e 52 
em 2018.

Por último, no que diz respeito às Parcerias Público Privadas (PPP), 
o valor dos encargos líquidos em 2018 ascendeu a 1678,5 milhões €, 
um aumento de 3% face ao ano anterior e uma redução de 1% face ao 
orçamentado. Este último desvio ficou a dever-se, fundamentalmente, ao 
setor rodoviário, cujo nível de encargos líquidos efetivamente suportado 
foi inferior ao valor estimado no OE2018.

O CES manifesta a sua preocupação com a manutenção de elevados 
riscos orçamentais associados ao conjunto de litígios pendentes no âmbi-
to das PPP, alguns já em processo arbitral, outros em fase pré-contenciosa, 
e do impacto orçamental que poderão vir a exercer sobre as futuras contas 
públicas. Destaca, em particular, os que estão associados a PPP do sector 
rodoviário e do sector ferroviário, pelos elevados valores dos pedidos de 
reposição do equilíbrio financeiro dos contratos, bem como de pedidos 
de indemnização, cujo pagamento poderá vir a ser imposto judicialmente 
ao Estado português.
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5. Conta da Segurança Social
No que se refere à Conta da Segurança Social, com base na informação 
contida nos quadros CSS2 e 3, o saldo global na ótica da contabilidade 
pública, em 2018, ascendeu a 1977.4 milhões € o que representou um 
decréscimo de 5,2% face ao valor reportado em 2017.

O valor executado representou, contudo, uma melhoria face ao 
valor inscrito no Orçamento da Segurança Social Revisto para 2018 
(1259,6 milhões €).

A receita efetiva aumentou face a 2017 o que reflete, essencialmente, 
o aumento das contribuições e quotizações (com uma variação positiva 
de 7,6%). 

Ainda do lado das receitas, registou-se uma diminuição das transferên-
cias do OE que reflete não só a eliminação da transferência extraordinária 
do OE para financiamento do défice do sistema de Segurança Social mas 
também uma diminuição das restantes transferências para cumprimento 
da Lei de Bases do Sistema de Segurança Social. 

Em 2018 registou-se pela primeira vez o impacto positivo da consig-
nação faseada das receitas de IRC, prevista no OE.

Do lado da despesa verificou-se um aumento de cerca de 2,8% 
face a 2017, mas uma diminuição de quase 6% face ao previsto em 
orçamento.

Este aumento ocorreu num contexto de continuada diminuição das 
prestações de desemprego, mas de um aumento muito significativo da 
prestação social para a inclusão em virtude da aplicação faseada, mas, 
progressivamente alargada, da mesma.

O CES alerta ainda para o facto de um número significativo dos de-
sempregados, no ano de 2018, não aceder ao subsídio de desemprego 
nem ao subsídio social de desemprego. 

Situação preocupante é a das dívidas de contribuintes à seguran-
ça social. A dívida é elevada e tem crescido nos últimos anos, ou seja, 
num período de crescimento económico. O valor bruto da dívida atin-
giu 12698 M€ (milhões de euros) em 2018; a dívida de contribuintes, a 
qual constitui o seu núcleo essencial, passou de 8.982 M€ em 2013 para 
9.901 M€ em 2018, sendo que a parte que corresponde a cobrança duvi-
dosa tem vindo a subir. 

Num contexto de diminuição do saldo global é de assinalar o aumen-
to das disponibilidades de 20781.9 M€, em 2017, para 22343 M€, em 
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2018. É também de destacar a exposição crescente aos títulos de dívida 
pública portuguesa nas aplicações em títulos negociáveis (cerca de 72%).

O CES não pode deixar de reiterar a chamada de atenção relativa à 
insuficiente informação aos utentes e cidadãos em geral: o relatório analí-
tico da conta geral da segurança social de 2017, já aprovada, foi publicado 
apenas em outubro de 2019 e o de 2018 ainda não se encontra publicado. 

As questões de transparência e de prestação de contas são particular-
mente caras a este Conselho, pelo que, esta disponibilização da informa-
ção, deve ser resolvida com atenção prioritária. 

6. Síntese Conclusiva
6.1. A CGE foi concluída, e enviada ao CES, bastante mais cedo do que 
em anos anteriores, facilitando esta avaliação. A CGE apresenta, também, 
melhorias do ponto de vista da clareza embora, em algumas secções (no-
meadamente no sumário executivo) mantenha um nível de tecnicidade 
demasiado elevado. Este aspeto não contribui para a utilização do docu-
mento como um verdadeiro mecanismo de controlo e compreensão da 
política orçamental implementada.

6.2. A CGE continua a apresentar deficiências do ponto de vista da com-
parabilidade entre os valores inscritos no OE e os valores efetivos, quer 
no que diz respeito ao cenário macroeconómico quer no que diz respeito 
à execução das políticas definidas em sede de OE.

6.3. Do ponto de vista do contexto macroeconómico regista-se uma evo-
lução favorável da economia embora em desaceleração face a 2017. O cres-
cimento do PIB continua a estar assente na evolução da procura interna.

6.4. O mercado de trabalho registou melhorias notórias com a descida da 
taxa de desemprego que se fixou nos 7% (valor francamente abaixo dos 
8,6% previstos em orçamento) e o aumento da população empregada.

6.5. Tal como o contexto Macro, as contas das administrações públicas 
registaram uma melhoria, tendo-se registado um saldo global de -0,5% 
do PIB. Nas diversas rubricas do OE, é de registar um valor ainda consi-
deravelmente baixo da FBCF que fica ainda muito aquém dos valores re-
gistados no início da década e das necessidades de reestruturação e reforço 
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de alguns serviços públicos. A este propósito, o CES faz notar que a 
CGE continua a ser, em larga medida, apenas um exercício de conta-
bilidade, no seu sentido estrito. Sugere-se que, em exercícios futuros, a 
análise possa ser complementada com alguns indicadores de natureza 
mais qualitativa.

6.6. O CES alerta, mais uma vez, para o cuidado a ter com valores ex-
cessivos de cativações e reserva orçamental, determinados sem critérios 
óbvios que não o quantitativo, e para o impacto que os mesmos podem 
ter na previsibilidade e estabilidade do funcionamento de serviços públi-
cos fundamentais.

6.7. Quanto à dívida pública assinala-se uma descida do rácio para 
121,5%, embora com uma subida do valor da dívida em termos abso-
lutos o que não deixa de ser preocupante por ocorrer num contexto de 
juros historicamente baixos e de dividendos do Banco de Portugal muito 
significativos. Embora com melhorias, o CES continua a considerar preo-
cupante o valor das dívidas das entidades públicas a fornecedores, bem 
como os pagamentos em atraso, e os prazos médios de pagamento exces-
sivamente longos, em particular das entidades do setor da saúde.

6.8. O CES considera que na CGE a análise da despesa fiscal não acres-
centa detalhe (não fazendo sequer a discriminação por função) relativa-
mente à informação apresentada no OE, limitando-se a uma descrição da 
despesa por imposto e sem comparação com os valores previstos no OE.

6.9. Do ponto de vista da Conta da Segurança Social regista-se uma di-
minuição do saldo global de cerca de 5,2% embora com uma melhoria 
das disponibilidades. Continua a ser um motivo de alerta a falta de infor-
mação disponível com o relatório analítico da conta geral da segurança 
social para 2017 apenas publicado em outubro de 2019 e o de 2018 ainda 
por publicar. 

Para o CES, a informação relativa à conta da SS deve ser mais transparente 
e detalhada e deve ser organizada segundo os sistemas de segurança social 
(previdencial, proteção social de cidadania) e segundo a finalidade da abor-
dagem (análise da execução orçamental e análise da situação patrimonial).
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Situação igualmente preocupante, é a das dívidas de contribuintes à segu-
rança social que continuam a aumentar sendo necessária uma intervenção 
mais eficaz por parte do Estado.

6.10. Constata-se que, não obstante terem existido apoios a projetos e 
contratos público-sociais com entidades do setor cooperativo e Social, 
não existe qualquer referência a este setor na Conta Geral do Estado.

6.11. O CES recomenda que o relatório da CGE reporte o impacto de 
género do Orçamento de Estado. 
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Parecer sobre Grandes Opções do Plano
para 2020-2023

(Aprovado em Plenário de 09/12/2019)

Relator: Conselheiro Adriano Pimpão 

1. Introdução. Formulação das GOP e Processo Orçamental
O presente Parecer, solicitado pelo Governo ao Conselho Económico 
e Social (CES), insere-se nas competências deste Conselho, previstas 
no art.º 92.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), na Lei 
n.º 108/91 que regula o CES e na Lei n.º 43/91 (Lei Quadro do Planea-
mento).

Como tem sido habitual, no início de cada Legislatura, o Governo 
apresenta as Grandes Opções para o período 2020-2023.

Apraz verificar que a proposta das GOP, ora apresentada, contempla as 
três formas de economia previstas na CRP (pública, privada, cooperativa 
e social).

Antes da análise em concreto do texto das GOP, convém considerar 
também o enquadramento legal no que se refere à consistência com o 
Orçamento do Estado e com o Programa Nacional de Reformas (PNR) 
2016-2023.

No que se refere à primeira questão, a sua relevância decorre da lógica 
de articulação entre o OE e as GOP, constituindo a estratégia definida 
neste documento a base para as opções orçamentais.

Aliás, o art.º 105.º, n.º 2 da CRP prevê, precisamente, que “O Orça-
mento é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de pla-
neamento e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato”.
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Também a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), na sua versão 
atual (Lei 37/2018 de 7 de agosto), explicita no Título III (Processo or-
çamental), no seu art.º 34.º, que “A Lei das Grandes Opções é estruturada 
em duas partes:

a) Identificação e planeamento das opções de política económica;
b)  Programação orçamental plurianual, para os subsetores da adminis-

tração central e segurança social”.
 Acrescenta ainda a LEO, no n.º 5 deste artigo, que “A programação 
orçamental plurianual concretiza-se através do quadro plurianual das 
despesas públicas”.

Por outro lado, no sítio eletrónico da Assembleia da República é trans-
mitida uma explicação sobre esta matéria, em que se refere que “O Go-
verno apresenta ao Parlamento, ..., em conjunto duas propostas de lei: a do 
Orçamento do Estado e a das GOP que têm necessariamente de ser harmoni-
zadas, visto que as escolhas em matéria de receita e de despesa do Estado são 
condicionadas pelas opções de política económica”.

Independentemente da implementação efetiva de toda a Lei de Enqua-
dramento Orçamental (o art.º 34.º sobre a Lei das Grandes Opções só 
produz efeitos a partir de 1 de abril de 2020) é inquestionável, até devido 
a razões de racionalidade do processo orçamental, que as GOP terão de ter 
uma “justificação das opções de política económica assumidas e a sua compati-
bilização com os objetivos de política orçamental” (art.º 34.º, n.º 2 da LEO).

2. Estrutura das GOP e Estratégia de Desenvolvimento
Neste contexto constitucional e legal e de análise da consistência técnica 
e política que deve presidir à proposta das GOP, é possível considerar o 
seguinte:

a)  As GOP seguem de perto a estratégia apresentada no Programa do 
Governo, o que constitui um bom princípio para a credibilidade e 
legitimidade políticas da estratégia de desenvolvimento económico 
e social.
 Esta estratégia desdobra-se em quatro grandes agendas estratégicas:

• Alterações climáticas e valorização dos recursos;
• Sustentabilidade demográfica e melhor emprego;
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• Menos desigualdades e um território mais coeso;
• Transição digital e uma sociedade da inovação.

A proposta afirma ainda que estas agendas são viabilizadas ou con-
dicionadas por um conjunto de domínios de intervenção com ca-
ráter transversal:

• Valorização das funções de soberania;
• Aperfeiçoamento da qualidade da democracia;
• Política orçamental estável e credível;
• Melhoria da qualidade dos serviços públicos e das infraestruturas.

b)  As agendas estratégicas apresentadas permitem entender as priori-
dades para as políticas públicas. Contudo, a viabilização das agen-
das, através da concretização dos quatro domínios de intervenção, 
não é explicitada na proposta, havendo mesmo uma quebra na 
unidade do texto, nomeadamente no que se refere à “política or-
çamental estável e credível”. De facto, na proposta das GOP não 
há referência à política orçamental em si, nem à forma como a 
mesma pode condicionar a concretização financeira de cada uma 
das quatro agendas estratégicas. Neste âmbito, o CES alerta para 
as limitações e constrangimentos resultantes de metas e objetivos 
definidos com a União Europeia.
De referir ainda que o ponto 4 da proposta “Portugal no Mundo” 
surge fora de todo este contexto das agendas estratégicas.

c)  A potencial inconsistência entre a política orçamental e a política 
de desenvolvimento, traduz-se igualmente na ausência do “Con-
texto e Cenário Macroeconómico”, cuja justificação não é referida, 
para além da lacónica frase “Em elaboração”, referida no ponto 2.1. 
Não é entendível como seja possível apresentar os vários capítulos 
das GOP sem explicitar o enquadramento, nomeadamente o in-
ternacional, e a coerência dos agregados de contabilidade nacional 
e de finanças públicas constantes do quadro macroeconómico.

d)  Esta ausência que se repete, ano após ano, na proposta das GOP 
enviada ao CES para a emissão do parecer obrigatório, constitui 
um sintoma de que o exercício de apresentação da estratégia de de-
senvolvimento económico e social não tem estado  suficientemen-
te assumido em termos políticos e financeiros nem se encontra 
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devidamente justificado, podendo daqui inferir-se que se procurou 
apenas o cumprimento administrativo do calendário.
Considerando ainda que estas GOP se referem a um período plu-
rianual e não havendo qualquer referência à programação orça-
mental plurianual, nomeadamente no que se refere ao investimen-
to público, tal agrava a apreensão do CES sobre a credibilização da 
estratégia atrás referida e contida na proposta das GOP.
A não apresentação de qualquer informação sobre a programação 
dos investimentos públicos, não permite, por exemplo, a avaliação 
de um ponto importante referido nas GOP, que é o da melhoria 
da qualidade dos serviços públicos, apresentado na proposta pelo 
sugestivo título “Investir na qualidade dos serviços públicos”.

e)  Tratando-se de Grandes Opções para o período 2020-2023, o do-
cumento deveria dar uma maior relevância e desenvolvimento ao 
contributo dos fundos estruturais, com referência ao Quadro Fi-
nanceiro Plurianual 2021-2027, à Estratégia 2030 e ao Acordo de 
Parceria 2021-2027, bem como a situação atual no que se refere à 
programação do Portugal 2020.
Verifica-se a indicação de algumas orientações e compromissos na 
Caixa 1 – “Colocar os fundos estruturais ao serviço da conver-
gência com a União Europeia”, o que permite obviamente com-
preender parte do que se pretende com o contributo dos fundos 
estruturais.
Contudo, o CES recomenda um maior esforço de explicitação da 
relação entre a afetação daqueles fundos e a estratégia apresentada 
nas GOP, e que necessariamente têm de ter tradução nos Acordos 
de Parceria.

f )  Nos pareceres sobre o Programa Nacional de Reformas, o CES tem 
também chamado a atenção para a necessidade de uma maior con-
centração dos recursos em estratégias bem definidas e que reflitam 
a resolução dos grandes problemas estruturais da economia e da 
sociedade portuguesas.
 Deste ponto de vista, esta proposta das GOP apresenta progressos 
claros que devem ser sublinhados, assim como a existência de uma 
agenda estratégica sobre demografia e promoção da natalidade, o 
que também tem sido proposto pelo CES e que foi considerado 
como uma lacuna do PNR.
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 Ainda neste âmbito, o CES recomenda também que se reforce a 
necessária  coerência entre as GOP e o PNR, até pela necessidade 
de se diminuir a dispersão em termos de formulação de estratégia 
entre os vários documentos que suportam a política de desenvol-
vimento em Portugal. Neste sentido, recomenda igualmente que 
se crie um processo de monitorização da execução das medidas 
enunciadas em cada uma das agendas estratégicas, cujos resultados 
deverão constar das GOP de cada um dos anos seguintes da legis-
latura em curso.

3. Análise dos “Domínios de Intervenção” e das “Agendas Estratégicas” 
das GOP
A proposta das GOP apresenta uma estrutura diferente das propostas 
anteriores, para melhor, no entender do CES, especialmente porque re-
conhece que as agendas estratégicas (referidas em anteriores propostas 
por “pilares”) só podem ser concretizadas se se investir no modelo de 
governação e de funcionamento da administração pública (com mais des-
centralização e modernização) e na própria orgânica do Governo (o que 
nas GOP é designado pelos referidos “Domínios de intervenção”, com 
caráter transversal).

Neste sentido, antes da análise das “Agendas” procede-se à análise da-
queles “Domínios”.

3.1. Domínios de Intervenção Transversais
A explicitação, nas GOP, da importância destes pontos para a viabiliza-
ção da estratégia de desenvolvimento, é considerada pelo CES como um 
avanço no conhecimento das restrições estruturais para a concretização 
das políticas públicas. É assim de sublinhar a continuação do esforço para 
a modernização dos serviços públicos, no seguimento dos bons resultados 
já alcançados pelo programa “Simplex” e pelos “Espaços Cidadão”. 

O CES considera que deverá haver uma política mais assumida sobre 
a valorização do trabalho, como elemento determinante e transversal de 
um desenvolvimento económico que promova uma mais justa distribui-
ção da riqueza e a melhoria das condições de vida dos portugueses.

Merece também realce por parte do CES a prioridade dada à implemen-
tação de políticas de gestão de recursos humanos no que se refere ao re-
crutamento, à formação e à motivação dos trabalhadores da administração 
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pública, alertando, porém, para a necessidade de que tal prioridade deve 
ser desenvolvida e concretizada no quadro de um efetivo processo de 
negociação coletiva e incorporar a valorização salarial e das carreiras, 
em linha com a melhoria dos salários dos portugueses assumida pelo 
Governo. 

Constitui igualmente uma prioridade a sublinhar, a preocupação com 
o atendimento nos serviços públicos no que se refere à qualidade e à 
rapidez nos procedimentos, no seguimento da preocupação decorrente 
de inquéritos, em que é apontado como restrição ao desenvolvimento o 
funcionamento e o atendimento nos serviços públicos. Falta, contudo, 
uma referência à política de afetação de recursos (humanos, técnicos e 
financeiros), para responder a este desafio.

O CES saúda a preocupação manifestada na proposta das GOP sobre 
as medidas de prevenção da corrupção, mas considera que é necessário 
dar passos mais rápidos na implementação destas medidas, propondo que 
se faça uma avaliação efetiva da eficácia dos atuais planos em vigor da 
prevenção da corrupção, tendo em conta o escasso êxito verificado no 
controlo da corrupção.

A este propósito convém relembrar que estudos recentes da OCDE e 
do Conselho da Europa concluíram que a corrupção é um fator restritivo 
do desenvolvimento e de crescimento do PIB. Neste sentido, um estudo 
recente da Universidade de Coimbra conclui que, se o nível de corrupção 
em Portugal descesse ao nível do da Alemanha, o PIB podia crescer mais 
1,7%. Por outro lado, um estudo do Parlamento Europeu, publicado em 
2018, refere que o valor perdido para a corrupção daria o montante de 
1763 € por ano a cada português. 

As GOP referem que “o processo de descentralização de competências 
constitui um fator estruturante na organização do Estado e dá cumprimento 
a objetivos de maior eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, 
na medida em que possibilita uma maior adequação dos serviços prestados à 
população”.

O CES reitera a importância desta componente importante da refor-
ma do Estado, mas considera que deve assentar em análise muito cuidada 
do financiamento das competências transferidas para a Administração 
Autárquica, de forma a não se repercutir neste nível o subfinanciamento 
crónico, e, em alguns casos, agudo, de muitos serviços públicos. Para além 
dos constrangimentos ao funcionamento dos serviços, pode-se através do 
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processo de descentralização pouco rigoroso, afetar profundamente a 
qualidade e a equidade na provisão de serviços públicos, ao longo do 
território nacional.

De referir ainda que a meta proposta nas GOP de elevar, até 2023, 
a participação das autarquias locais na gestão das receitas públicas (en-
tenda-se também da despesa pública), até à média da União Europeia 
(UE28), deve ser analisada no contexto da capacitação dos vários níveis e 
localização geográfica daquela administração local.

Para ilustrar esta análise, refira-se que em 2017 aquela média da UE28 
era de 11% do PIB, sendo para o mesmo ano a média de Portugal de 6%. 
Passar para 11%, como é proposto nas GOP, só é possível com a transfe-
rência de competências nos setores da educação e da saúde, muito para 
além do que se encontra previsto na legislação atual, incluindo importan-
tes rubricas de massa salarial. Tal obrigará a redimensionar as estruturas 
e a capacidade de gestão da administração local, conduzindo à criação de 
um nível intermédio de governação infra estadual, que no nosso orde-
namento constitucional está previsto como uma autarquia local de nível 
supramunicipal (sob a designação de região administrativa). 

O CES congratula-se com a perspetiva de potenciar as autonomias 
regionais, reforçando a sua intervenção nas funções próprias de Estado, 
desde que fiquem asseguradas, por via do orçamento da República, os 
adequados e necessários instrumentos financeiros. Alerta, porém, para 
a eventual redundância na criação de um conselho de concertação com 
as autonomias regionais, atento o estabelecido pela Constituição e pelos 
Estatutos Político-Administrativos, sobre o relacionamento entre a Repú-
blica e as Regiões Autónomas.  

O CES alerta ainda, e mais uma vez,  para a ausência de referência à 
adequação da estrutura e provisão orçamentais que concretizem as várias 
medidas referentes aos vários níveis de intervenção, sendo certo que o 
diagnóstico é claro no que se refere à insuficiência de recursos para suster 
a degradação da qualidade dos serviços públicos, como são casos mais 
evidentes o Serviço Nacional de Saúde, a educação, os transportes e a 
justiça.
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3.2. Agenda Estratégica: Alterações Climáticas e Valorização dos 
Recursos
O CES reconhece a importância e urgência desta agenda estratégica bem 
como o enunciado de medidas traduzindo opções nas políticas energéti-
cas e de transportes, na economia circular e na valorização do território. 
Dever-se-á, no entanto, considerar também as consequências, neste âm-
bito, do atual modo de afetação e gestão de recursos.

O CES alerta para a necessidade de medidas de proteção, de quali-
ficação e reconversão profissional, dos trabalhadores que venham a ser 
eventualmente afetados por medidas de combate às alterações climáticas 
e de descarbonização da economia. 

O CES recomenda que esta agenda se baseie em políticas públicas que 
possam envolver todos os cidadãos e as entidades públicas e privadas em 
todo o território, tendo em conta o seu caráter sistémico.

A política de transportes públicos deve ter medidas que permitam 
o uso mais racional dos vários meios de transporte, possibilitando uma 
maior equidade na acessibilidade e mobilidade.

O tema dos incêndios rurais e a política de gestão dos recursos flo-
restais é referido na agenda, mas não é clara a definição de prioridades 
na imensidão de medidas aqui referidas, nem a articulação entre estas 
medidas e a política de rendimentos para com a população que depende 
destes recursos nas áreas rurais. Registe-se, por exemplo, a ausência de 
referência aos projetos energéticos de utilização de biomassa florestal resi-
dual, importante para aquele rendimento, embora tal possa estar incluído 
no âmbito mais geral da bio economia circular.

O CES considera particularmente importante os planos nacionais de 
gestão de resíduos de várias origens, assim como os planos de gestão de 
recursos nacionais, nomeadamente no que se refere à água. A forma como 
são atribuídas as concessões para a gestão dos recursos não é indiferente 
face às consequências para a vida das populações e para os custos de fun-
cionamento das empresas portuguesas.

 No que se refere ao caso particular da gestão das bacias hidrográficas o 
CES recomenda uma grande atenção ao modelo de gestão conjunta com 
Espanha, que afeta as mais importantes destas bacias.

O CES realça a importância dada nas GOP à “aposta no potencial do 
Mar” dada a dimensão deste recurso para o País e para o seu desenvolvi-
mento sustentável.
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3.3. Agenda Estratégica: Sustentabilidade Demográfica e Melhor 
Emprego
O CES realça, igualmente, a importância desta agenda e a forma como a 
mesma é descrita na proposta das GOP.

A ligação entre a estabilidade laboral, o nível salarial, a perspetiva de 
carreira profissional, a conciliação do trabalho e da vida familiar e as vá-
rias medidas de apoio às famílias e à natalidade constituem uma visão 
integrada dos problemas que afetam a demografia e que há muito é re-
comendada nos vários documentos do CES. Relativamente à natalidade, 
porém, entende o CES alertar para a incipiente referência para apoios 
diretos, nomeadamente em sede fiscal e a apoios indiretos e progressivos, 
também em função do número de filhos.

O CES chama também a atenção para a questão sempre referida, ain-
da que com alguma controvérsia, sobre a evolução da qualidade do em-
prego em Portugal, nomeadamente no período recente, posterior à crise e 
à intervenção da chamada “Troika”. 

Apesar da diminuição do desemprego e do aumento do emprego, vá-
rios indicadores, como o da evolução do poder de compra e dos salários 
médios, chamam a atenção apelam para a necessidade de uma política 
que permita que o rendimento médio de cada português melhore nos 
próximos anos, sendo fundamental o reforço do diálogo social, nomea-
damente da contratação coletiva, sabendo-se que a melhoria global dos 
rendimentos dos portugueses depende de um conjunto vasto de fatores, 
tais como a fiscalidade, a produtividade, a competitividade , as políticas 
sociais e o nível de desigualdades. 

Estas políticas têm de conter também uma avaliação e promoção da 
produtividade, como variável de particular relevância. Contudo, os es-
tudos sobre este tema têm de ser mais abrangentes, permitindo não só 
a consideração da produtividade do trabalho, mas também a análise dos 
fatores que a influenciam, como a formação inicial e aprendizagem ao 
longo da vida, a qualidade da gestão e da organização e ainda a incorpora-
ção tecnológica adequada, bem como o controlo dos custos de contexto. 

O CES saúda o enunciado nesta agenda das políticas sobre “envelhe-
cimento e qualidade de vida”, no seguimento da análise feita por este 
Conselho em várias iniciativas.

O CES considera como fundamental a visão integrada sobre a política 
de habitação e reforça a relevância dada nas GOP à assunção do direito à 
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habitação como um dos pilares centrais do Estado Social. Sugere também 
que a questão da habitação faça parte dos parâmetros a considerar no 
atual processo de revisão dos instrumentos de gestão territorial.

3.4. Agenda Estratégica: Menos Desigualdade e Um Território mais 
Coeso
Esta agenda refere-se a alguns dos problemas de ordem social com maior 
urgência de solução na sociedade portuguesa.

Alguns dos principais problemas para os quais são propostas nas GOP 
medidas para a sua resolução são, num primeiro grupo, os referentes à 
educação e à formação, à saúde, à proteção ao consumidor e à erradicação 
da pobreza.

No que se refere à educação o CES destaca a intenção de melhorar 
as condições de aprendizagem e apela para o envolvimento de todos os 
agentes educativos na definição das medidas necessárias para atingir este 
objetivo, bem como as que ainda faltam para uma efetiva valorização do 
trabalho docente e não docente. 

O CES sublinha que o combate ao abandono escolar, a inclusão e o 
sucesso escolar dependem ainda da implementação de um projeto de fle-
xibilização curricular de base territorial, nomeadamente para os ensinos 
básico e secundário, com intervenção individualizada, e monitorização 
periódica para acompanhar o progresso na correção das desigualdades. 

De destacar também as políticas dirigidas ao ensino superior, estra-
nhando-se, contudo, a ausência de referência à meta dos 60% para a fre-
quência do ensino superior pelos jovens na idade dos 20 anos, anunciada 
recentemente pelo Governo. 

No que diz respeito à formação profissional, o CES considera ser fun-
damental o envolvimento de todos os parceiros sociais, empresariais e 
sindicais,  e demais entidades do setor, na definição de “um modelo de 
governação mais adequado, que passe nomeadamente por uma ligação mais 
estreita às entidades que melhor conhecem o mercado de trabalho”, poten-
ciando uma maior aproximação daquela formação às necessidades, atuais 
e futuras, das empresas e dos trabalhadores.

As GOP fazem uma referência ao desporto, mas não desenvolvem um 
ponto considerado importante e até inovador nos nossos documentos 
de orientação estratégica, que é o da generalização do acesso à prática do 
desporto, incluindo o desporto adaptado, e a forma como se promove a 
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articulação entre o sistema educativo  e o sistema desportivo (federações 
desportivas, clubes e coletividades). 

No âmbito da saúde, a proposta das GOP demonstra a necessária 
compreensão sobre as dificuldades por que passa o sistema de saúde em 
Portugal, especialmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS). São apre-
sentadas várias medidas para responder à atual pressão no sistema e às 
mudanças necessárias, nomeadamente no plano tecnológico e de gestão 
dos recursos humanos. Não é tão claro o modo como serão definidas po-
líticas de articulação entre as três componentes pública, privada e social 
do sistema de saúde, para além do compromisso sobre a não existência de 
novas parcerias público privadas (PPP). 

Por outro lado, também não são indicadas as medidas e os meios fi-
nanceiros necessários ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, nem ao 
novo enquadramento da ADSE, tendo em conta a sua importância para 
a cobertura dos cuidados de saúde dos funcionários públicos e familiares 
e para a diminuição da pressão existente sobre o SNS.

De referir ainda que os setores da educação e da saúde têm uma histó-
ria nos últimos anos em que há uma permanente incompatibilidade entre 
os seus objetivos e os limites de financiamento, seja pelas cativações, seja 
pelos longos prazos de pagamento aos fornecedores, seja pela aparente 
ineficácia dos processos de contratação pública.

O CES recomenda que em relação a estes setores haja uma clarificação 
sobre as prioridades em termos de opções no Orçamento do Estado, em 
consonância com a importância que decorre do enunciado nesta agenda 
estratégica das GOP.

Num país, em que ainda 17,2% da população se encontra em risco de 
pobreza, com maior incidência nas crianças e pessoas idosas, maioritaria-
mente mulheres,  justifica-se plenamente a apresentação de um conjunto 
de políticas públicas conducentes à erradicação da pobreza, nomeada-
mente as consubstanciadas na Estratégia de Combate à Pobreza, no âmbi-
to do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, conforme referido, devidamente 
enquadrado nos direitos e deveres sociais, previstos na CRP.  O CES des-
taca, em especial, as referências feitas às desigualdades salariais, à exces-
siva amplitude dos leques salariais e ao risco de pobreza da população 
empregada e desempregada que conduzem igualmente às situações atrás 
enunciadas a propósito dos níveis salariais em Portugal. De referir ainda 
que deve merecer especial atenção a evolução da repartição funcional do 



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

108

rendimento entre o trabalho e o capital. Em 2017, de acordo com os da-
dos do Eurostat e do INE, essa repartição era mais desigual, em desfavor 
dos rendimentos do trabalho, do que a média da UE 28.

No que se refere às políticas promotoras de uma maior coesão territo-
rial é de destacar um conjunto de medidas sobre o apoio ao investimento 
e à iniciativa empresarial do interior e o anúncio de outras políticas que 
concorram para esbater as assimetrias territoriais. De realçar também o 
papel das múltiplas entidades da economia social que concorrem para 
esbater aquelas assimetrias.

Não parece claro, contudo, qual o modelo territorial de desenvolvi-
mento, antes parecendo que a opção seja de um conjunto de políticas 
baseadas nas tradicionais dicotomias norte/sul, litoral/interior, ou zonas 
rurais/zonas urbanas.

É opinião do CES que, face à realidade dos nossos territórios e à ava-
liação de políticas anteriores, faz mais sentido um modelo territorial que 
combata as desigualdades regionais, promovendo o investimento nas re-
giões periféricas, mas contando também com o fortalecimento das áreas 
urbanas (essenciais para certos equipamentos coletivos) e a complemen-
taridade entre territórios.

Por outro lado, a componente de inserção internacional, nomeada-
mente no espaço ibérico (que não se resume às regiões fronteiriças) e, de 
uma forma mais lata, no contexto europeu e internacional, parece estar 
ausente da análise e da política de desenvolvimento territorial, enunciadas 
nas GOP.

Não é entendível o que se pretende com as políticas para “Assegurar 
serviços de proximidade em todos os territórios”. Trata-se de reinstalar os ser-
viços públicos que foram retirados de muitos territórios mais periféricos?

A reinstalação de serviços é determinante no desenvolvimento territo-
rial. Contrariamente ao que é muitas vezes referido, não há desertificação 
de territórios. O que se verifica é o abandono de territórios, nomeada-
mente através daquela retirada de serviços, que tem um efeito multiplica-
dor, que é da responsabilidade das autoridades públicas, comprometen-
do a boa utilização dos recursos endógenos e degradando a igualdade de 
oportunidades através de grandes parcelas do território nacional.

Ainda no que se refere à promoção de uma maior coesão territorial, 
social e económica, o CES reitera ser imperioso garantir uma política 
de transportes que assegure os citados objetivos no espaço continental 
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nacional, mas também, relativamente às Regiões Autónomas, conside-
rada a sua condição de ultraperiferias insulares.

3.5. Agenda Estratégica: Transição Digital e Uma Sociedade da 
Inovação
Nesta agenda começa-se por destacar a evolução da economia portuguesa 
e das empresas, com base numa aposta na inovação, para a qual tem con-
tribuído o investimento em investigação, desenvolvimento tecnológico e 
formação avançada. 

Com base neste diagnóstico, a proposta das GOP nesta agenda é mui-
to clara na preparação do país face ao futuro. Daqui também a referência 
à transição digital como fator diferenciado em relação ao passado, mas 
também como elemento de sobrevivência nos contextos sociais e econó-
micos em que nos vamos encontrar no futuro. 

O CES considera que “o fomento da produtividade, como meio de 
aumentar a competitividade da economia portuguesa”, que apenas é re-
ferido nesta agenda estratégica, deve ser assumido como um domínio de 
intervenção transversal de uma “política económica assente na consoli-
dação do crescimento e do reforço da melhoria dos rendimentos e das 
condições sociais”.

Sabe-se, por outro lado, que a atração do investimento e o desenvolvi-
mento empresarial encontram em Portugal um clima propício ao desen-
volvimento tecnológico de processos de produção, mas também no do-
mínio do software e da mão de obra qualificada. Estas condições devem 
ser incentivadas, pelo que o CES saúda a sua referência nas GOP, mas 
alerta também para a necessidade de garantir que os objetivos económicos 
sejam compatíveis com os direitos sociais e laborais e que os novos inves-
timentos e processos tecnológicos se reflitam na melhoria das condições 
de vida e no desenvolvimento territorial.

Contudo, também se sabe que existem restrições importantes em 
contexto administrativo. Por isso, é de relevar também que nesta mesma 
agenda se enunciem um conjunto de medidas, que promovem a trans-
formação digital dos serviços da administração pública, uma das condi-
ções decisivas para promover processos de modernização, de aumento de 
eficiência dos serviços públicos e de transparência da informação e dos 
processos de decisão.
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Nesta agenda, uma referência ainda aquilo que é designado por “pro-
teção social na mudança”, tendo em conta as consequências das novas 
formas de trabalho. Esta realidade, cada vez mais presente na vida eco-
nómica e social, obrigará o Estado a reforçar a regulação, com políticas 
de mitigação dos efeitos negativos, assegurando uma adequada proteção 
social e uma justa transição para todos, potenciando os efeitos da ciência 
e da técnica em prol do bem comum. 

O CES entende, por exemplo, que, quando o agravamento da con-
corrência externa venha a causar o encerramento de unidades produtivas 
de grande dimensão, em zonas de implantação empresarial mais rarefeita, 
possam ser criados incentivos que tornem mais atrativa a oportunidade 
de um novo investimento nessas localizações. 

Estas e outras medidas deverão ser direcionadas para a mitigação dos 
riscos de desemprego face às mudanças nos processos produtivos e na 
organização do trabalho, como atrás já referido, desdramatizando os mes-
mos, e potenciando as novas oportunidades no seguimento da análise 
e das recomendações que, sobre esta matéria, são produzidas por várias 
instituições nacionais e internacionais.

4. Síntese Conclusiva
a)  O CES emite o presente parecer sobre as GOP para 2020-2023 

nos termos das suas competências legais e constitucionais. Neste 
âmbito, o CES recomenda, no seguimento de anteriores pareceres, 
o reforço da coerência entre a estratégia de desenvolvimento 
constante desta proposta das GOP e o Orçamento do Estado, 
tendo em conta nomeadamente o art.º 105.º, n.º 2 da Constitui-
ção da República Portuguesa que refere: “O Orçamento é elabora-
do de harmonia com as grandes opções em matéria de planeamen-
to...”

b)  No entender do CES, a proposta das GOP apresenta uma quali-
dade superior a documentos anteriores, pois explicita, de forma 
mais clara e legível, (nomeadamente para o comum dos cidadãos) 
a estratégia de desenvolvimento económico e social, através de 
quatro agendas estratégicas enquadradas por domínios de inter-
venção que se referem ao modelo de governação e à qualidade dos 
serviços públicos.
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Existem, no entanto, inconsistências várias, começando pela que 
se refere à ausência do enquadramento orçamental para viabili-
zar e concretizar aquela estratégia. Recomenda-se que tal possa 
ficar resolvido pela harmonização, na fase da proposta do Orça-
mento do Estado.
Também, a ausência do capítulo referente ao enquadramento 
nacional e internacional e ao cenário macroeconómico concor-
re para o acentuar de riscos da não credibilização das políticas 
públicas descritas nos “domínios de intervenção” e nas “agendas 
estratégicas”.

c)  O CES considera que deverá haver uma política mais assumida 
sobre a valorização do trabalho, como elemento determinante e 
transversal de um desenvolvimento económico que promova uma 
mais justa distribuição da riqueza e a melhoria das condições de 
vida dos portugueses.

d)  O CES alerta para a questão muito sensível da prevenção da cor-
rupção e das consequências deste fenómeno, como um fator restri-
tivo do desenvolvimento e do crescimento do rendimento (PIB) 
do País, análise esta fundamentada em diversos estudos e relatórios 
da OCDE, Parlamento Europeu, Conselho da Europa e instituições 
universitárias nacionais.

e)  O CES realça a importância das políticas de mitigação das alte-
rações climáticas, incluindo as que se referem à utilização mais 
eficiente dos recursos, como é o caso, entre outros, dos recursos 
energéticos, hídricos e florestais. É de realçar, também, a im-
portância das políticas incentivadoras do uso dos transportes 
públicos, não só para a poupança de recursos, mas também como 
instrumento facilitador da mobilidade em condições de equidade 
ao longo de todo o território nacional, incluindo as Regiões Autó-
nomas.

f )  As questões abordadas de coesão social, económica e territorial 
apresentadas na proposta das GOP, merecem, em geral, especial 
consideração por parte do CES. Considera-se preocupante a con-
tinuação da existência de uma parte da população (17,2%) em 
risco de pobreza, pelo que se realça a indicação de políticas públi-
cas, com a devida prioridade para a resolução deste grave problema 
na sociedade portuguesa.
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A desigualdade de oportunidades verificada em termos sociais e 
económicos e ao longo do território, também referida nas GOP, 
deve merecer igualmente o foco das políticas públicas. Neste último 
caso, o CES recomenda que se proceda ao estudo da implantação 
territorial de serviços públicos, cuja retirada do interior, contri-
buiu para o abandono do mesmo. 

g)  O CES sublinha a importância das alterações introduzidas na so-
ciedade e na economia pela transição digital e outros processos 
inovadores. Trata-se de uma oportunidade para o desenvolvimen-
to do país e para a melhoria das condições de vida da população. 
Não se pode, contudo, passar ao lado dos efeitos dessa mudança ao 
nível do emprego e da organização do trabalho, devendo-se po-
tenciar os efeitos da ciência e da técnica em prol do bem comum. 

5. Declarações de Voto

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

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020

A CGTP-IN valoriza os avanços que foram alcançados nas sucessivas ver-
sões do Parecer do CES às Grandes Opções do Plano para 2020-2023 
(GOP) vertidos na versão aprovada no Plenário.

Desde logo, no alerta para as “limitações e constrangimentos resultan-
tes de metas e objectivos definidos com a União Europeia” que impendem 
sobre as políticas nacionais, afectam os serviços públicos, o investimento 
e o desenvolvimento do país, mas também na afirmação de que deve 
existir uma política “de valorização do trabalho, como elemento deter-
minante e transversal de um desenvolvimento económico que promova 
uma mais justa distribuição da riqueza e a melhoria das condições de vida 
dos portugueses”, que está ausente nas GOP, assim como a chamada de 
atenção para a necessidade de aumentar o rendimento médio, o reforço 
do diálogo social e da contratação colectiva. 

A CGTP-IN não acompanha, no entanto, a consideração de que os au-
mentos dos rendimentos dos portugueses devam depender da produtividade 
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e da competitividade, sendo fundamental elevar os rendimentos desde já, 
e em particular os salários, para combater os altíssimos níveis de desigual-
dades existentes em Portugal, designadamente entre capital e trabalho. 
A esse respeito, o Parecer chama a atenção para o facto de a repartição do 
rendimento em desfavor dos rendimentos do trabalho ser mais elevada 
em Portugal no que na média da UE 28.

O CES alerta também para o risco de pobreza existente em Portugal, 
nomeadamente entre a população empregada, desempregada, as crian-
ças e as pessoas idosas, justificando-se a existência de políticas públicas 
conducentes à erradicação da pobreza. A CGTP-IN considera que uma 
estratégia de combate à pobreza não se deve fazer com base no Pilar Euro-
peu dos Direitos Sociais, o qual contém disposições, em regra, inferiores 
aos mínimos consagrados na Constituição da República Portuguesa e está 
inserido e subordinado a uma estratégia mais vasta que dá primazia aos 
interesses económicos em detrimento dos direitos sociais.

Para a CGTP-IN, o parecer do CES deveria expor a aparente con-
tradição que existe nas GOP em relação à política fiscal. Por um lado, é 
referido o objetivo de “eliminar e reduzir, progressivamente, os benefícios 
e deduções fiscais com efeitos regressivos, reforçando a transparência e 
a simplificação do sistema fiscal e aumentando a sua equidade e justi-
ça social”, por outro, proliferam apoios assentes em benefícios/reduções/
isenções fiscais, o que não foi feito apesar de a CGTP-IN ter feito uma 
proposta nesse sentido. O parecer também não chama a atenção para o 
perigo de fomento de concorrência fiscal entre autarquias decorrente do 
objetivo de aumento das receitas públicas das autarquias até à média da 
UE, acentuando assim desigualdades já existentes.

A CGTP-IN não acompanha as considerações do parecer acerca da 
articulação entre a componente pública, privada e social da saúde. O que 
está em causa é a necessidade de reforçar os meios do Serviço Nacional de 
Saúde, enquanto garante da saúde de todos os portugueses em condições 
de igualdade, devendo assumir-se os outros dois sectores como meramen-
te supletivos em relação à provisão pública.

Por último, a CGTP-IN assinala que o Parecer não contempla qual-
quer apreciação sobre a crescente pressão sobre as Instituições de Ensino 
Superior, nomeadamente ao nível do financiamento com as consequentes 
implicações na garantia da sua autonomia. Neste contexto, a crescente 
mercantilização do Ensino e a sua dependência financeira face à realização 
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de projetos em que há uma primazia de interesses imediatistas, poderá 
implicar graves prejuízos no desenvolvimento a curto, médio e longo pra-
zo do sistema científico e tecnológico nacional.
Pese embora estes aspetos em que não nos revemos, a CGTP-IN vota 
favoravelmente o Parecer do CES sobre as GOP 2020-2023.

Os Representantes da CGTP-IN

Lisboa, 9 de dezembro de 2019
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Parecer sobre a Proposta de 
Orçamento do Estado para 2020

(Aprovado em Plenário de 22/01/2020)

Relator: Conselheiro Alberto João Coraceiro de Castro

Sumário Executivo
Questão prévia: dada a dependência existente entre a POE e as Grandes 
Opções do Plano, seria de considerar no futuro se os dois pareceres não 
ganhariam consistência em serem objeto de um documento único.

Os números constantes da Proposta de Orçamento do Estado confir-
mam a tendência de crescimento da economia portuguesa, perspetivan-
do-se um aumento do PIB real de 1,9% para 2020, igual ao de 2019, 
com tendência de desaceleração face a 2017 e 2018. Um valor que suscita 
sentimentos contraditórios: está abaixo daquilo que o CES considera ne-
cessário mas, ainda assim, enfrenta riscos significativos.

As perspetivas para 2020 incorporam as dinâmicas mais recentes. Nos 
últimos anos, o papel do consumo (público e privado) foi perdendo al-
guma importância (menos 3 p.p. do PIB entre 2014 e 2018), ao mesmo 
tempo que as exportações (mais 2,9 p.p. entre 2015 e 2018) e o investi-
mento (mais 2,1 p.p., no mesmo período) ganharam peso.

Do lado da procura interna, o seu crescimento reflete a melhoria da 
economia, em geral, o aumento do emprego, a reposição de rendimen-
tos do trabalho, o desmantelamento de adicionais a impostos diretos e 
o aumento de benefícios sociais. Se no consumo privado já atingimos 
valores pré-crise, no investimento tal não se verificou, devido à compres-
são da componente pública, que tem vindo a ser utilizada como variável 



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

116

de ajustamento orçamental. O investimento continuará, todavia, a ser a 
componente mais dinâmica do PIB, perspetivando-se um crescimento 
de 5,4% em 2020, em que a subida do investimento público tem um 
peso significativo o que suscita dúvidas e reticências, tendo em conta os 
incumprimentos do passado recente.

A procura externa aumentou muito a seguir à crise, desacelerando 
agora para um crescimento de 2,3% em 2019, 1 p.p. abaixo de 2018. 
Apesar da desaceleração das importações, estima-se que, pela primeira vez 
desde 2011, a balança de bens e serviços seja deficitária em 2019 pers-
petivando-se uma deterioração para 2020. Este facto sugere que talvez 
a reestruturação e modernização do tecido económico não tenham sido 
suficientes para lhe dar consistência competitiva.

A inflação prevista para 2019 é de 0,3%, uma das mais baixas da 
União Europeia. A redução dos preços energéticos, dos transportes pú-
blicos e dos manuais escolares contribuiu para este resultado. Para 2020 
prevê-se uma taxa de inflação de 1%.

O emprego foi sempre crescendo desde 2014, o que afastou os con-
vencionais receios da sua redução causada pelo aumento consistente da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida, aumento esse com efeito positivo 
mas ainda assim limitado sobre o valor médio de salários e retribuições. 
Para 2019 e 2020 é expectável que a tendência de criação de emprego se 
mantenha, ainda que a ritmo mais baixo, perspetivando-se uma taxa de 
desemprego de 6,1% em 2020.

O CES considera que seria desejável um crescimento real de 3% (no-
minal de 4,5% a 5%) para convergir mais, e mais depressa e, do mesmo 
passo, reduzir virtuosamente o rácio da dívida. Só com mais investimen-
to, inovação e um grande esforço de aumento de competências serão 
criadas condições para tal. Para que tal nível de crescimento real se veri-
fique são necessários ganhos de produtividade superiores aos da última 
década. Impõe-se a adaptação necessária para responder a uma procura 
externa mais exigente, passando de bens e serviços baseados em salários 
baixos, para aqueles que incorporam mais inovação e geram mais valor 
acrescentado.
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Os Grandes Agregados das Contas Públicas
Para 2020, a POE coloca como objetivo atingir um saldo orçamental 
positivo de 0,2% do PIB. Tal objetivo é considerado alcançável por parte 
das instituições nacionais e internacionais, estas com maior ceticismo. 
O CES reconhece o mérito de uma gestão orçamental prudente e saúda 
os resultados alcançados. 

Na POE para 2020, o Governo prevê que a despesa aumente 3,7%, 
subindo 0,1% em percentagem do PIB. A despesa primária aumenta um 
pouco mais que a média, atingindo 4,2%, com destaque para os aumen-
tos nas rúbricas de despesas com pessoal (3,6%). Também nas despesas de 
capital é orçamentado um crescimento elevado (13,8%), com particular 
realce para a FBCF que se antecipa cresça 18,1% (partindo da execução 
de 2019 que ficou bastante abaixo do orçamentado). As despesas com 
juros reduzem-se 2,5%, continuando a baixar o seu peso no PIB. No 
aumento de 5,4% em “outras despesas de capital” está contida uma nova 
injeção no Novo Banco. Tudo conjugado, o peso da despesa das adminis-
trações públicas no PIB passará para 44% (43% em 2019), com a despesa 
primária a aumentar, também, 1 p.p. (de 40 para 41%).

Do lado da receita, está prevista uma subida (4,5%) com particular 
destaque para os aumentos das contribuições sociais (5,7%), refletindo 
o aumento previsto da massa salarial. A receita originada em impostos 
diretos e indiretos deverá crescer 3,4%, enquanto as “outras receitas cor-
rentes” (v.g., dividendos pagos pelo Banco de Portugal e pela Caixa Geral 
de Depósitos) aumentam 7,4%. Em resultado, o total das receitas passará 
para 43,3% do PIB quando, em 2019, se terá quedado pelos 42,9%.

Para 2020 o Governo prevê uma redução da dívida pública para 
116,2% do PIB (-2,7 p.p. face a 2019). Para esta descida contribui o 
crescimento do PIB nominal, a evolução do saldo primário e o diferencial 
positivo entre o crescimento do PIB e os encargos com juros.

O excedente perspetivado para 2020 na POE reabre o debate sobre 
o objetivo de obtenção de saldos primários crescentemente positivos, 
à volta ou acima de 3%. Simplificadamente, haverá que encontrar um 
ponto de equilíbrio no dilema seguinte: saldos primários mais volumosos 
têm efeitos na redução da dívida, mas impedem crescimento mais rápido. 
Não se contesta o esforço na procura deste equilíbrio, mas chama-se a 
atenção para a finíssima linha divisória entre a positividade de saldos e a 
negatividade da perda de oportunidades de crescimento.
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Das Receitas Públicas
No domínio das receitas fiscais prevê-se, para 2020, o crescimento de 
3,4%, praticamente repartido, em partes iguais, entre impostos diretos 
e indiretos o que traduz uma forte desaceleração destes últimos que cres-
cem 2,7%, embora o IVA continue a ser o principal determinante do 
crescimento dos impostos indiretos. 

As contribuições sociais efetivas, por seu turno, estão previstas au-
mentarem, em linha com o aumento do emprego e dos salários. Conjun-
tamente, receitas fiscais e contribuições sociais efetivas representam, de 
acordo com a previsão da POE para 2020, 35,1% do PIB, ainda assim 
abaixo da média UE.

O CES considera positivas para empresas, famílias e trabalhadores, me-
didas como o desagravamento, mesmo que temporário, do IRS para os 
mais jovens e alterações fiscais com impacto positivo na vida empresarial. 
Contudo, estão previstos aumentos de diversas taxas e imposto indiretos, 
que representam mais 3 mil milhões de euros de receita fiscal, reafirman-
do-se como necessário um debate alargado sobre a estabilidade e previsibi-
lidade do edifício fiscal. O CES lamenta que a POE não contenha medidas 
de simplificação fiscal e de aumento de garantias dos contribuintes e seja 
omissa quanto às conclusões do estudo realizado sobre benefícios fiscais.

Orientações de Despesa Pública
Na área da Segurança Social, está expresso na POE o objetivo de au-
mento do poder de compra da generalidade dos pensionistas. O reforço 
da proteção aos idosos, o combate à pobreza, o aumento do apoio à nata-
lidade e parentalidade e às pessoas com deficiência inscrevem-se também 
entre os propósitos da POE 2020, que prevê um aumento da parcela de 
despesa da Segurança Social no PIB, para 13,3%. Todavia, as medidas 
apresentadas não parecem suficientes  para a luta contra a pobreza, no-
meadamente a pobreza da população empregada e o apoio a desemprega-
dos sem qualquer proteção. 

Nas áreas da Ciência, Ensino e Formação Profissional saúda-se o au-
mento de 11,9% da dotação no Programa Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, reconhecendo-se como legítima, mas ambiciosa, a meta de 3% 
do PIB para I&D em 2030. Saúda-se a iniciativa de recuperação do IVA na 
aquisição de equipamento científico. Recomenda-se a maior autonomia de 
gestão das instituições de ensino e o reforço da dotação para a ação social.
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Na Educação, saúda-se a gratuitidade dos manuais escolares, deseja-se 
o reforço da ação social escolar, e recomenda-se a retoma da requalificação 
do parque escolar. Todavia, a conflitualidade laboral da última legislatura 
tenderá a manter-se e a acentuar-se pela quebra demográfica, bem como 
o desinvestimento na formação, valorização e qualificação de professores, 
sendo previsível uma crise quantitativa e qualitativa. 

Na Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV), a linha de continui-
dade proposta não esclarece o dualismo existente entre educação e tra-
balho, não garante a atualização do Catálogo Nacional de Qualificações 
e não aproxima, como seria necessário, o sistema de formação dos seus 
atores, nomeadamente nos centros protocolares e outros, registando-se 
a necessidade de maior envolvimento de empregadores e trabalhadores 
nessas atividades e de garantias de pagamento atempado das subvenções 
comunitárias. Por outro lado, recomenda-se que a formação de quadros 
dirigentes e superiores não se limite a competências digitais, alargando-se 
à qualificação da gestão.

Na Inovação, reconhece-se ter melhorado o desempenho do País. 
A transversalidade da inovação suscita novas soluções institucionais, sem 
perda da necessária coordenação. A simplificação de procedimentos ad-
ministrativos para obtenção de apoios torna-se cada dia mais necessária.

O financiamento público das iniciativas empresariais, através do 
programa CAPITALIZAR, ou do apoio à recomposição do tecido em-
presarial, necessita de avaliação global, saudando-se as medidas fiscais de 
apoio a PME, nesta e noutras matérias.

Quanto ao Ambiente, o CES assinala a importância que a POE lhe 
atribui, nomeadamente à transição energética, agora reconhecida como 
grande desígnio europeu, o crescimento das dotações para o Programa 
Ambiente e Ação Climática, o esforço nacional de apoio ao tarifário no 
transporte coletivo, a função central do Fundo Ambiental, embora se 
lamente que apenas uma pequeníssima parte deste fundo tenha sido en-
caminhada para a conservação da natureza, biodiversidade e educação 
ambiental. O Governo é estimulado a ampliar dotações e recursos para o 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Igualmente se salienta 
o Programa de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas, relevando-
-se também a intenção do Governo desenvolver, em 2020, a Estratégia 
Nacional para a Bioeconomia Sustentável 2030.
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No que respeita aos Transportes, torna-se necessário desenvolver um 
Plano Nacional de Mobilidade que devolva à ferrovia a importância e a 
prioridade que perdeu ao longo de décadas, agora modernizando-a inte-
gralmente. Insiste-se na necessidade de rápida solução ao estrangulamen-
to das infraestruturas de transporte aéreo. Lamenta-se que quase tenha 
caído no esquecimento o Plano Estratégico de Transportes e Infraestrutu-
ras e que pouco se mencione o setor portuário de tão essencial importân-
cia para o fomento da procura externa.

Quanto ao Ordenamento do Território, o CES congratula-se pela 
próxima entrada em vigor do Programa Nacional de Planeamento e Or-
denamento do Território (PNPOT) e recomenda o reforço de todas as 
medidas destinadas a fixar ou reter população em áreas demograficamen-
te deprimidas. Medidas de natureza fiscal, empresarial, social, educacio-
nal, sem esquecer o apoio a coletividades culturais, recreativas e desporti-
vas e associações de outra índole, em particular associações de mulheres, 
muitas vezes polos únicos de agregação, fixação e desenvolvimento de 
zonas rurais.

Regista-se com agrado a elevada dotação a atribuir ao Programa In-
fraestruturas e Habitação. 3,7 MM Euros, recomendando-se a sua acele-
ração por se reconhecer a impossibilidade de ele ser inteiramente execu-
tado em apenas um ano. 

O Parecer atribui elevada prioridade aos Serviços Públicos e à Ad-
ministração Pública. Realçam-se as intenções de modernização do 
Estado e qualificação da Administração Pública, nomeadamente pela 
transformação do digital, recomendando-se que tais medidas sejam 
sempre orientadas para melhorar a relação com cidadãos, famílias e 
instituições, nomeadamente as empresas. Saúda-se o propósito de re-
novar os quadros da administração, onde hoje se registam visíveis in-
suficiências quantitativas e qualitativas, a recuperação dos prémios e o 
alargamento das experiências de retribuição por desempenho, a criação 
de modelos mais céleres de contratação de efetivos e, sobretudo, o pla-
neamento das saídas para reforma e das necessárias substituições. As re-
centes variações do número de efetivos explicadas por concentração de 
admissões décadas atrás, geram carências conjunturais graves em áreas 
de grande importância social e económica, podendo ser prevenidas com 
planeamento mais rigoroso, para o qual também escasseiam os técnicos. 
A simplificação e eliminação de procedimentos e de legislação nacional 
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ou comunitária, redundante ou inútil, são áreas onde tem havido pro-
gresso e onde se espera continuidade.

A incorporação da Perspetiva de Género no processo orçamental, já 
ordenada por lei, carece de ser implementada, embora se reconheçam as 
dificuldades técnicas de tal processo. Por essa razão se lamenta a escassa 
referência a este tema na POE.

A Saúde obteve elevada prioridade no OE 2020, por os poder vir a usar 
a tempo e horas e não tardiamente. As medidas de atualização do OE inicial 
que se saúdam, têm que ser acompanhadas de reforço da liberdade e res-
ponsabilidade dos gestores das instituições. Só dessa forma o setor respon-
derá ao esforço financeiro que, de forma unânime, se reconhece necessário.

1. Considerações Preliminares
O Conselho Económico e Social (CES), elaborou este parecer sobre a 
Proposta de Orçamento do Estado para 2020, a exemplo de anos anterio-
res, por solicitação da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, 
cujo pedido e envio da respetiva Proposta de Lei (POE) teve lugar no dia 
17 de dezembro de 2019.

Sem ignorar os próprios constrangimentos da agenda parlamentar, 
– em particular nas circunstâncias decorrentes de as eleições legislativas 
terem ocorrido em outubro, empurrando a apresentação da POE para a 
época natalícia – o tempo concedido para a elaboração deste parecer é 
manifestamente curto. Trata-se de uma queixa reiterada do CES já que 
obriga a um agendamento demasiado próximo das reuniões formalmente 
exigidas para a sua aprovação, o que se traduz num claro prejuízo do de-
bate e inviabiliza uma avaliação suficientemente aprofundada de algumas 
das propostas contidas na POE do Governo, a fazer em sede do grupo de 
trabalho constituído internamente para o efeito.

Por outro lado, existindo uma forte dependência entre os conteúdos 
da POE e da Proposta das Grandes Opções do Plano (GOP) e, sendo as 
mesmas apreciadas e votadas ao mesmo tempo pela Assembleia da Re-
pública (AR), o CES insiste que a coerência entre os dois documentos 
deveria ser evidenciada e que seria de considerar se os dois pareceres que 
elabora não ganhariam consistência em ser objeto de um documento úni-
co, mesmo que as entidades requerentes não sejam as mesmas (o parecer 
das GOP resulta de uma consulta a que o Governo está constitucional-
mente obrigado).
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Em todo o caso, atendo-nos, apenas, ao quadro atualmente existente 
para a elaboração dos pareceres do CES, e sendo aquele que incide sobre 
a POE posterior ao das GOP, é nossa preocupação que o presente parecer 
possa assegurar, por um lado, uma linha de coerência com o anterior e, 
simultaneamente, evitar repetições, sobretudo no que se refere às posi-
ções defendidas pelo CES nas grandes áreas temáticas que estruturam as 
GOP e que são coincidentes com as do Programa Nacional de Reformas 
(PNR). Uma nova referência substantiva a estas tomadas de posição só faz 
sentido quando as mesmas puderem ser complementadas com informa-
ção adicional recolhida na POE.

É, ainda, nossa preocupação garantir que a coerência atrás referida se 
estenda a pareceres emitidos anteriormente, ou seja, que sem prejuízo de 
uma reavaliação das próprias dinâmicas evolutivas na sociedade portu-
guesa, e de uma leitura atualizada dos impactos das políticas aplicadas, 
aquilo que têm sido posições de fundo do CES, sejam tidas em conside-
ração neste parecer e, quando necessário, reafirmadas. É o caso, nomea-
damente, de um conjunto de escolhas e opções de política com que o país 
tem estado confrontado, em especial desde o eclodir da crise financeira 
internacional e do seu impacto nas dívidas soberanas da zona euro. Nes-
te sentido, pensamos ser oportuno referenciar, nesta nota introdutória, 
ainda que de forma sintética, algumas destas posições que, em grande 
medida, têm vindo a ser validadas na observação da própria realidade e 
da evolução nela registada.

Dissemos, desde o início da crise, que a recuperação das contas pú-
blicas não se podia fazer ignorando a economia real. Defendemos, em 
particular, que a retoma da economia e um crescimento mais robusto da 
mesma era o melhor contributo, no momento de viragem, para a conso-
lidação das contas públicas, como os números de 2016 a 2018, e a ex-
pectativa para 2019, vieram confirmar. Mas, simultaneamente, também 
dissemos que o crescimento económico, para ser sustentável, não podia 
ter apenas por base políticas de estímulo da procura, sendo indispensá-
veis, igualmente, políticas que contribuíssem para reajustar o perfil da 
oferta, seja ao nível da nossa estrutura produtiva, seja ao nível de toda a 
envolvente infraestrutural e ambiental. Alertámos para as preocupantes 
quedas do investimento, quer privado, quer público, cuja consequência, 
neste último caso, era a degradação de muitos serviços públicos essenciais, 
com repercussões graves sobre a vida dos cidadãos e das empresas.
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Contrariámos, igualmente, a tese dicotómica de que havia que optar 
entre ter uma economia voltada para o mercado doméstico ou uma ou-
tra centrada nas exportações e, se sempre considerámos que, se reforçar 
as exportações e a competitividade externa eram um desafio muito re-
levante, estas não podiam, por si só, constituir a solução para a retoma 
do nosso crescimento. A procura interna era, igualmente, uma compo-
nente indispensável seja por via do aumento do poder de compra, seja, 
estando o país inserido numa economia aberta em que a concorrência 
se faz à escala global, dotando o país de um tecido produtivo interna-
mente competitivo. Tal implicava dar uma atenção especial às nossas 
PME, de forma a diminuir a nossa dependência do exterior e tendo 
como propósito que o aumento das exportações fosse acompanhado 
de um reforço da componente nacional das mesmas, ou seja, do valor 
acrescentado gerado no país. Dissemos, ainda, que o reforço da coesão 
social, traduzida no combate à pobreza e ao agravamento das desigual-
dades na distribuição do rendimento e da riqueza, assim como no com-
bate às assimetrias regionais, tinha de ser parte integrante da política de 
crescimento.

Nesse sentido, afirmámos, finalmente, que às desejáveis mudanças 
quantitativas, lidas nos indicadores de conjuntura, se tinham que asso-
ciar mudanças qualitativas inseríveis no médio prazo e que isso impli-
cava que o país tivesse uma estratégia e um programa de maior alcance 
temporal, ou seja, que as políticas não estivessem orientadas apenas para 
a obtenção de resultados mais imediatos, ou condicionadas pelos ciclos 
eleitorais, de forma a que o país pudesse subir, consistente e sustenta-
damente, nos grandes indicadores que medem o desenvolvimento dos 
países.

Uma última nota quanto ao tom geral do discurso contido no Rela-
tório da POE para 2020, tal como fizéramos em anos anteriores. Numa 
peça que, para além de ser a expressão de uma orientação política, deveria 
manter uma natureza técnica, lamenta-se que se persista no tom apologé-
tico quanto aos resultados obtidos, às vezes com recurso a uma apresen-
tação incompleta e ambígua de alguns números (é o caso, mais uma vez, 
das referências ao investimento público ou da evolução das quotas das ex-
portações). Os bons resultados registados não podem omitir a dimensão 
dos problemas e desafios (nomeadamente no plano da competitividade 
e do perfil produtivo, da qualidade do emprego e dos serviços públicos 
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ou valorização dos salários e da redução das desigualdades económicas, 
sociais e territoriais) que Portugal continua a ter que enfrentar, sendo que 
esta linha de preocupação está pouco presente no Relatório da POE para 
2020.

Em geral, o CES sublinha que, depois de uma década em que a po-
lítica orçamental esteve dominada pela crise da dívida soberana, com a 
necessidade de corrigir os grandes desequilíbrios financeiros do país, a 
que se seguiu o período de recuperação da economia com políticas pre-
dominantemente orientadas para a procura, a década que agora se inicia 
corresponde a um momento de inevitável viragem. Estamos confrontados 
com um novo ciclo da vida económica nacional que, sem poder deixar de 
dar continuidade à consolidação das contas públicas, requer uma reorien-
tação da política orçamental no sentido de a mesma se traduzir num claro 
reforço das políticas de promoção do investimento, tendo como objetivo 
essencial garantir um crescimento sustentado assente num aumento da 
competitividade da nossa economia.

A caracterização da POE para 2020 como sendo de mera continuida-
de obscurece a dimensão de mudança que a mesma devia incorporar, ao 
não assumir com clareza que a política orçamental tem que ser, também, 
e de forma crescente, um instrumento para enfrentar os constrangimen-
tos e os desafios de ordem estrutural com que o país se confronta.

2. Cenário Macroeconómico
2.1. Análise Geral
Os números constantes da POE relativamente aos grandes agregados ma-
croeconómicos confirmam a tendência de crescimento da nossa econo-
mia, com variações de sinal positivo do conjunto dos indicadores de re-
ferência, quer em 2018, quer em 2019. Contudo, e como estava previsto 
na trajetória de médio prazo apresentada no Programa de Estabilidade 
2018-2022 (P.E.), regista-se uma tendência de desaceleração significativa 
face aos anos de 2017 e 2018, com o Governo a antecipar um crescimen-
to, em 2019. As perspetivas, para 2020, apontam para a manutenção do 
ritmo de crescimento de 2019.

Não entrando em linha de conta com os fatores de risco, o CES consi-
dera que, no geral, o cenário macroeconómico apresentado se caracteriza 
por ser relativamente contido nas previsões para o próximo ano, ainda 
assim mais otimistas do que as apresentadas por diversas organizações  
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internacionais (OCDE, FMI, CE). Com todas as incertezas e riscos que 
se anunciam (ou, até, já se veem) para 2020, estas estimativas geram senti-
mentos contraditórios. Por um lado, na perspetiva da política económica 
e do comportamento da chamada economia real, o crescimento anuncia-
do afigura-se-nos pouco ambicioso: conquanto garantindo o prossegui-
mento do processo de convergência com a União Europeia, colocar em 
torno dos 2% a tendência de crescimento no médio prazo da economia 
portuguesa é, claramente, um objetivo insuficiente para uma economia 
que está ainda longe dos níveis médios de desenvolvimento da União Eu-
ropeia e que necessita de assegurar uma trajetória sustentada de redução 
do nível da dívida. Paradoxalmente, face às “sombras” que enegrecem 
a envolvente, a generalidade dos quais, reconheça-se, já se anunciavam 
o ano passado, não deixa de ser um objetivo que, ainda assim, envolve 
alguns riscos, tanto maiores quanto mais as tibiezas nas escolhas políticas 
que possam dar consistência, e modernidade, ao tecido económico e pro-
mover a equidade social. 

Avaliando o impacto dos principais fatores de incerteza, que têm uma 
natureza predominantemente externa, o relatório da P.O.E. calcula que 
um crescimento da procura externa inferior em 2 p.p. ao previsto teria 
um impacto negativo de 0,3 p.p. no crescimento do PIB, aumentando, 
concomitantemente, o rácio da dívida pública, em percentagem do PIB, 
em 0,3 p.p.. Este parece ser o fator com mais impacto. Atendendo ao 
facto de a procura externa estar muito condicionada pela evolução da 
economia europeia, não deixa de ser preocupante que o cenário base as-
sente numa aceleração daquela, algo que as previsões mais recentes da 
Comissão Europeia não confirmam. Por seu turno, um eventual aumen-
to do preço do petróleo em 20%, um cenário que ganhou subitamente 
atualidade, teria, ao que é possível apurar do gráfico apresentado (p. 53 
da POE), um impacto próximo dos 0,2 p.p. no PIB e “um impacto sig-
nificativo no deflator do consumo privado” (p. 53 da POE). Em geral, 
também noutros potenciais fatores de risco, a probabilidade parece ser 
maior para as evoluções negativas, o que justifica o sentimento contradi-
tório acima enunciado: “é pouco mas ainda assim...”. 

Com esta salvaguarda, tudo ponderado, o CES poderia louvar-se na 
conclusão do parecer do Conselho de Finanças Públicas: “em resultado da 
análise efetuada às previsões macroeconómicas subjacentes ao Projeto de 
Plano Orçamenta para 2020”, o CES “endossa as estimativas e previsões 
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macroeconómicas apresentadas”. Tal não exclui, muito pelo contrário, 
que o CES continue a considerar que um crescimento real de pelo menos 
3%, representando numa situação de normal evolução dos preços, um 
crescimento nominal de 4.5% a 5.0%, é um requisito fundamental para 
termos uma alavancagem construída com base numa dinâmica virtuosa 
de reforço competitivo da economia, ou seja, com um contributo con-
vergente das suas várias componentes (investimento, consumo e procura 
externa) e, com isso, prosseguirmos, ao mesmo tempo, uma consolidação 
das contas públicas nacionais, sem recurso a medidas orçamentais mais 
restritivas e condicionadoras do desenvolvimento do país. Tal desígnio 
requer políticas económicas mais incisivas, nomeadamente no fomento 
do investimento, da inovação e da melhoria das competências a todos os 
níveis, que não é óbvio que esta POE contemple. 

Repetindo o que já se dizia no parecer sobre a POE de 2019: “neste 
contexto, a resposta que o país tem que dar só pode ir no sentido de am-
bicionarmos ter maiores ganhos de quota de mercado, dotando a nossa 
economia de um perfil mais competitivo, de modo a não nos limitarmos 
a acompanhar a evolução da procura externa relevante dirigida à nossa 
economia e de conseguirmos dotá-la de capacidade produtiva em con-
dições de competir com produtos importados com um elevado peso nas 
exportações e no investimento”.

2.2. Dinâmicas Subjacentes à Evolução do PIB
Para além da evolução agregada do PIB, é importante entender os desen-
volvimentos das componentes (líquidas de importações) que lhe estão 
subjacentes. Nos últimos anos, o papel do consumo (público e privado) 
foi perdendo alguma importância no PIB (menos 3 p.p. do PIB entre 
2014 e 2018) ao mesmo tempo que as exportações (mais 2,9 p.p. en-
tre 2015 e 2018) e o investimento (mais 2,1 p.p., no mesmo período) 
ganharam peso. Como se referiu, em 2019 a economia portuguesa de-
sacelerou, fruto do abrandamento da procura externa, cujo contributo, 
líquido de importações, refletindo a deterioração do ambiente externo, 
se tornou negativo o que não foi suficientemente compensado por uma 
procura interna cujo contributo para o crescimento se manteve estável. 
Mais detalhadamente, o crescimento terá sido suportado, na primeira me-
tade do ano, sobretudo pelo investimento privado e, em menor escala pelo 
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consumo privado, tendo as exportações perdido protagonismo, ainda que 
tenham aumentado o peso no PIB (Gráfico 2.9.). Mais uma vez, importa 
sublinhar que o indicador do peso das exportações brutas no PIB tem im-
portância relativa. Na verdade, se considerarmos a elevada incorporação 
de produtos importados nalgumas das nossas exportações, a situação al-
tera-se, sendo que o critério de análise deveria ser o de combinar tal rácio 
com o contributo para o PIB, em função de valor acrescentado nacional.

Ao nível da procura interna tem-se assistido a uma recuperação da 
mesma nos últimos cinco anos, sobretudo após a saída do país do Pro-
cedimento por Défices Excessivos e da política de recuperação de rendi-
mentos executada desde 2016. Se o consumo privado está hoje a níveis 
bem superiores aos que antecederam a crise, em relação ao investimento, 
continuamos ainda abaixo dos valores de antes da crise, sendo a recupe-
ração praticamente da exclusiva responsabilidade do setor privado, com 
os sucessivos anúncios de crescimento do investimento público nas POE 
a não encontrarem concretização. Ou seja, os cerca de 41 mil milhões 
de investimento em 2008 comparam com os 36 mil milhões de 2018 
(-13%), esperando-se que a continuação da recuperação prevista para 
2019 tenha, por fim, permitido eliminar esse diferencial, pondo termo 
a uma década em que, em vários anos, o investimento não terá sido o 
suficiente para repor o stock de capital. No entanto, os dados relativos ao 
3º trimestre de 2019 não são particularmente animadores, com o INE a 
anunciar uma desaceleração do investimento. Atendendo à retração da 
procura externa, foi o consumo privado que voltou a assumir um protago-
nismo que havia vindo a perder. Em todo o caso, para o conjunto do ano, 
segundo as previsões do Banco de Portugal, o investimento continuará a 
ser componente mais dinâmica do PIB, com particular destaque para o 
investimento em construção. Já as perspetivas de menor crescimento da 
procura, em especial a externa, conjugada com a maior incerteza a nível 
global, terá sido determinante no abrandamento, por comparação com 
2018, do investimento em máquinas e equipamentos, o que não deixa de 
ser preocupante.

No que se refere à procura externa, 2019 deu continuidade à desace-
leração das exportações de bens e serviços, já patente em 2018, com o 
valor de crescimento previsto a rondar 2,3%, por comparação com 3,8% 
em 2018. Esta desaceleração está também a alterar o ganho de quotas de 
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mercado verificado nos últimos anos, o que poderá indiciar algumas de-
bilidades, e potenciais dificuldades, em importantes setores exportadores.

Mesmo que as importações também tenham desacelerado no segundo 
semestre de 2019, a sua taxa anual de crescimento terá sido superior à 
das exportações. Em particular, o saldo da balança de bens terá sido mais 
negativo e o da balança de serviços, menos positivo, do que em anos 
anteriores, originando uma balança de bens e serviços deficitária. Ainda 
assim, o saldo da balança corrente e de capital manter-se-á positivo (an-
tecipa-se que rondando 0,5% do PIB quando, em 2018, foi de 1,4% do 
PIB), conservando o país a “capacidade de financiamento da economia”.

A tendência evolutiva da balança de bens e serviços é suficientemente 
preocupante para, no entender do CES, merecer este sublinhado adicio-
nal. Como se disse, segundo os números do próprio Governo, a balança 
de bens e serviços deverá voltar a apresentar um resultado deficitário, 
interrompendo o ciclo de saldos positivos registado entre 2013 e 2018. 
As previsões, para 2020 (do Governo) e para o triénio seguinte (do CFP), 
mantêm esta balança em terreno negativo, com a taxa de cobertura das 
importações pelas exportações a ficar claramente abaixo dos 100%, em 
resultado do agravamento da balança de bens.

Apesar do excedente orçamental, este comportamento económico vem 
deteriorar a capacidade de financiamento externo da economia portugue-
sa, implicando uma desaceleração na tendência de descida da nossa dívi-
da externa líquida, com o indicador da posição líquida do investimento 
internacional (PII) a manter-se em valores negativos muito elevados, com 
um rácio próximo dos 100% do PIB, sendo que a sua contração resulta 
apenas do efeito do crescimento do PIB Nominal.

Estes números, mostram que ainda falta muita para, na dinamização 
da produção nacional, termos um sector exportador menos dependente 
de um elevado peso de componentes importadas e com uma maior incor-
poração de valor acrescentado nacional, única forma de dar um sentido 
virtuoso ao aumento do peso das exportações (brutas) no PIB.

Neste pano de fundo, não deixa de ser significativa a ausência de qual-
quer referência à poupança (muito baixa, como se sabe) ou a qualquer 
política que a estimule.

Complementarmente, valerá a pena fazer uma referência à evolução do 
emprego e desemprego, bem como à taxa de inflação. Começando por 
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esta última, Portugal foi um dos países da União Europeia em que a subi-
da do índice harmonizado de preços no consumidor foi mais baixa: 0,3% 
por comparação com 1,3% na área do euro. A diminuição do preço dos 
bens energéticos, dos transportes públicos e dos manuais escolares são 
alguns dos fatores que terão contribuído para tal resultado. 

Finalmente, em matéria de emprego, nos primeiros nove meses de 
2019 manteve-se a dinâmica positiva, com a continuação da redução da 
taxa de desemprego (tal como em 2018, abaixo da registada na área do 
euro), a manutenção de uma elevada taxa de participação e uma subida, 
conquanto mais moderada, do emprego. De assinalar, ainda, a continua-
ção do aumento da população ativa, mesmo que a ritmos diminutos, 
estando ainda aquém cerca de 300 mil pessoas do máximo registado em 
2008. A merecer igualmente um sublinhado o facto de a produtivida-
de aparente do trabalho (VAB/trabalhador) ter evidenciado um aumen-
to que se estima de 0,8% em 2019, abaixo da POE para 2019 (1,3%), 
mas rompendo com um período de decréscimos ou quase estagnação. Se 
tal reflete uma melhoria da qualidade do emprego, das qualificações, da 
organização e gestão e/ou uma evolução no padrão de especialização é 
questão que merece escrutínio que possa informar as políticas públicas.

2.3. Considerações Finais
O modelo de crescimento dos últimos anos tem atribuído um papel pre-
dominante à procura, não tendo sustentabilidade no médio prazo. Esta 
requer uma combinação com as condições de oferta (produtividade/com-
petitividade), o que, por sua vez, implica maior e melhor investimento, 
quer privado, quer público. Se até aqui foi possível crescer preenchendo 
capacidades instaladas, que a crise havia tornado ociosas, essa opção esgo-
tou-se, como fica patente, no crescimento da economia acima do seu po-
tencial. Torna-se necessário fomentar a reestruturação do tecido produ-
tivo e incentivar novos investimentos que possam dar lugar a mudanças 
mais substantivas na estrutura empresarial e no nosso perfil produtivo, 
uma condição para não estarmos demasiado dependentes das flutuações 
de curto prazo. É necessário avaliar, ainda os constrangimentos orçamen-
tais e outros oriundos da União Europeia. 

Ano após ano, o CES tem salientado, nos seus pareceres sobre as 
GOP e as POE, ser essencial garantir um crescimento mais substancial 
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do investimento, de forma a tornar a nossa economia mais competitiva, 
a garantir a continuidade da criação de emprego mais qualificado e mais 
estável e, desse modo, dotar o país de melhores condições de vida para 
os que nele residem. Tivemos no passado níveis de investimento muito 
elevados com a taxa de investimento a situar-se acima dos 25% na década 
de 90, ou seja, bem acima da média da zona euro (22%). Na década se-
guinte assistiu-se a uma desaceleração desta taxa para 23%, ainda, assim, 
superior à da média da zona euro. Com a crise os valores caíram para um 
mínimo de 14.8% em 2013, que era então a terceira mais baixa da zona 
euro, recuperando depois um pouco até atingir os 17,6% em 2018, mas 
em que passámos a ser a segunda economia com o mais baixo rácio da 
zona euro.

Esta recuperação ficou, acima de tudo, a dever-se ao investimento das 
empresas que, tendo sido o mais fortemente atingido com a crise, tem 
vindo a recuperar de forma continuada desde 2014, com uma aceleração 
em 2017 e 2018. Que, ao que tudo indica, esse ritmo tenha diminuído 
em 2019 é sinal para preocupação. Como o é o facto de, ano após ano, 
o investimento público concretizado ter ficado sistematicamente abaixo 
do anunciado, num trajeto de ziguezagues e estagnação. Na verdade, ao 
longo da última legislatura os números para o investimento público, em 
percentagem do PIB, inscritos nos O.E. estiveram sempre 0.4 p.p. aci-
ma do valor executado. Em 2018 e 2019 a previsão apontava, tal como 
sucede na POE para 2020, para um valor de 2.3% do PIB e a execução 
(considerando a estimativa do Governo para 2019) ficou-se pelos 1.9%. 
Para o CES seria desejável que nesta matéria, em concreto, a regra da 
“continuidade” não se confirmasse e que, finalmente, o investimento pú-
blico previsto para 2020, que contempla um aumento de cerca de 900 
milhões de euros ( em relação às previsões de execução para 2019), possa 
ser concretizado na sua totalidade pois, mesmo com este nível de inves-
timento, continuaremos a ocupar uma das últimas posições no conjunto 
dos países da U.E. (tendo apenas, atrás de nós, segundo os números da 
C.E. para 2020, Chipre e Espanha).

Uma retoma consistente, embora seletiva, do investimento, privado 
e público, deve ser uma prioridade das políticas públicas, avaliada não 
apenas por indicadores quantitativos mas, implicando, também, uma 
mudança qualitativa que responda aos verdeiros desafios da economia.
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3. Os Grandes Agregados das Contas Públicas
3.1. Enquadramento
O CES volta a registar a continuidade, em 2019, da evolução favorável 
ao nível do saldo do O.E., com uma redução significativa do défice em 
percentagem do PIB (previsto para 0,1% valor que, ao que indicam in-
formações mais recentes, será superado podendo, inclusivamente, vir a 
ser positivo), o qual, reduzindo as necessidades de financiamento das Ad-
ministrações Púbicas, tem, igualmente, contribuído para o abaixamento 
da dívida pública. O sinal que dá aos agentes económicos e o princípio 
de boa gestão que, em si, corporiza merecem referência. Subsistem, con-
tudo, duas interrogações, quanto ao modo e ao tempo como o processo 
tem sido conduzido. A forma como os resultados têm sido alcançados 
suscita dúvidas sobre se a gestão centralizada, financeiramente criteriosa 
mas com tempos próprios, não induz um grau de incerteza que condi-
ciona, e desresponsabiliza, a gestão dos serviços públicos, como tem sido 
particularmente patente no domínio da saúde. Complementarmente, o 
CES considera também legítimo que nos interroguemos sobre os efeitos 
que este ritmo de contração do défice pode ter sobre outros importantes 
desafios com que o País se confronta, nomeadamente no que se refere ao 
investimento e crescimento. A título de exemplo, alterando a sua previsão 
enviada para Bruxelas em outubro, o Governo aponta, agora, para um 
saldo estrutural do O.E. em 2020 de 0%.

Após ter baixado para 0.4% em 2018, o défice prosseguiu, em 2019, 
a trajetória descendente, estando previsto um valor de 0,1%, muito pró-
ximo do equilíbrio orçamental que alguns admitem poder, ainda, vir a 
ser alcançado. Este valor supera a previsão da POE para 2019 (0,2% de 
défice). Para 2020, a POE coloca como objetivo atingir, pela primeira 
vez em democracia, um saldo orçamental positivo de 0,2% (uma baixa 
de 0,1 p.p. por comparação com o valor do P.E., em resultado da acelera-
ção da FBCF e um maior crescimento das despesas com pessoal). Ainda 
assim, tal saldo equivale a algo mais do que 430 milhões de euros (depen-
dendo da base para arredondamento), sendo legítimo admitir que, como 
alguns modelos evidenciam, um reforço de investimento público naque-
le montante poderia a prazo induzir um crescimento adicional que, por 
exemplo, teria um efeito mais virtuoso sobre o rácio da dívida (para não 
falar do bem-estar social). Em qualquer caso, o objetivo fixado na POE é 
considerado concretizável pela maioria dos analistas, embora sendo mais 
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otimista que a generalidade das mais recentes projeções conhecidas que 
apontam para um saldo nulo. Apesar de, como se referiu, os fatores de 
incerteza poderem ter um impacto negativo sobre o cenário macroeco-
nómico, existe a convicção de que o Governo dispõe, em princípio, de 
margem de manobra para gerir parte da despesa no sentido de a ajustar 
ao saldo pretendido. 

Como é sabido, esta dinâmica de consolidação orçamental tem estado 
ancorada no crescimento da economia, resultando de um aumento da 
receita (sobretudo fiscal e contributiva) superior ao aumento da despesa 
primária (centrada em prestações sociais, em salários e em investimento), 
a que se junta a redução do serviço da dívida. O crescimento de 1,9% 
previsto para 2020, ao ser igual ao de 2019, dará a margem de conforto 
suficiente para, conjuntamente com a diminuição dos juros da dívida, o 
governo poder acomodar algum aumento de despesa (corrente e de inves-
timento) e, ainda assim, alcançar um saldo orçamental positivo.

3.2. Despesas, Receitas e Saldos
Para 2020 o Governo prevê que a despesa aumente 3,7%, subindo 0,1% 
em percentagem do PIB. A despesa primária aumenta um pouco mais 
que a média, atingindo 4,2%, com destaque para os aumentos nas rúbri-
cas de despesas com pessoal (3,6%). Também nas despesas de capital é or-
çamentado um crescimento muito significativo (13,8%), com particular 
realce para a FBCF que se antecipa cresça 18,1%. Em compensação, as 
despesas com juros reduzem-se 2,5%, continuando a baixar o seu peso no 
PIB (2,9% previsto para 2020 que compara com 3,1% em 2019). Des-
taque, ainda, para o aumento de 5,4% previsto nas “outras despesas de 
capital” em que está contida uma nova injeção de capital no Novo Banco 
(tudo somado, o apoio à banca totalizou cerca de 19 mil milhões entre 
2008 e 2018, a que se somam 1,7 mil milhões em 2019 e 2020, segundo 
a POE). Em resultado, o peso da despesa das administrações públicas no 
PIB passará para 44% (43% em 2019), com a despesa primária a aumen-
tar, também, 1 p.p. (de 40 para 41%).

Do lado da receita, está prevista uma subida muito significativa (4,5%) 
com particular destaque para os aumentos das contribuições sociais 
(5,7%), refletindo o aumento previsto da massa salarial. A receita fiscal 
propriamente dita deverá crescer 3,4%, enquanto as “outras receitas cor-
rentes”, nas quais se incluem os dividendos pagos pelo Banco de Portugal 
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e pela Caixa Geral de Depósitos, aumentam 7,4%. Em resultado, o total 
das receitas passará para 43,3% do PIB quando, em 2019, se terá queda-
do pelos 42,9%.

Nestes números, está, não só, refletido diretamente o contributo do 
crescimento do PIB (enquanto denominador dos rácios em causa), com 
uma previsão em valor nominal de 3.3%, mas também o efeito virtuoso 
que o crescimento económico tem, quer sobre as receitas das Administra-
ções Públicas, quer sobre as despesas, neste caso com um menor gasto em 
prestações sociais, nomeadamente subsídio de desemprego.

É neste contexto, que o Governo tem tido margem para, reequili-
brando os saldos orçamentais, desenvolver uma política orçamental que, 
mantendo um carácter contra cíclico (ou seja, apresentando um saldo pri-
mário estrutural positivo e um valor para o hiato do produto igualmente 
positivo), possa prosseguir no sentido de uma recuperação de rendimen-
tos e de fomento do investimento público, contribuindo para aumentar a 
procura interna e, reforçando a dinâmica pró competitiva, permitir uma 
evolução igualmente favorável da procura externa.

Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que os números apresentados 
para as contas públicas são, a par com o impacto da política monetária 
que vem sendo seguida por parte do Banco Central Europeu, um facto 
que tem permitido ao país obter melhores condições de financiamento, 
com taxas de juros que, nas obrigações a 10 anos, têm estado abaixo dos 
0,5% e que, com isso, vê, também, reduzir-se o diferencial dos “yields” 
dessas mesmas obrigações em relação ao país de referência da zona euro 
que é a Alemanha, superando mesmo a Espanha ou a Itália. 

Neste quadro, temos assistido a uma tendência para a obtenção de 
saldos primários crescentemente positivos, na ordem dos 3% (previsto 
para 2019; 3,2% na POE 2020), quase sempre superando as previsões 
dos respetivos orçamentos.

O CES não questiona que um país com uma dívida pública elevada 
necessite de apresentar saldos primários positivos. Como se referiu, estes 
são importantes em si e, também, pelo efeito que têm nas expectativas dos 
agentes económicos e, consequentemente, nos juros a pagar. No entanto, 
alerta para que a tendência acelerativa dos mesmos, com previsões no 
P.E. que apontam, em 2021 e 2022, para valores próximos dos 4%, pode 
colocar entraves a uma política de crescimento e de desenvolvimento do 
país. Na opinião do CES, já expressa anteriormente, “trocar” crescimento 
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por uma mais acelerada contração do défice não deve ser um objetivo 
inscrito na política orçamental, nem faz sentido: o crescimento do PIB 
tem um potencial na redução do peso da dívida muito superior ao que 
poderá ser alcançado apenas pela via da gestão orçamental. O Conselho 
não subscreve, por isso, a pretensa regra de que uma boa gestão das 
finanças públicas implica a necessidade de se obterem permanentes e 
crescentes superavites.

Repetindo o que já se disse em relatórios anteriores: a imposição de 
saldos primários demasiado elevados e continuados e, em especial, quan-
do convertidos em saldos estruturais – que continuam a ser referência 
para efeito das metas comunitárias apesar da subjetividade e diferentes 
construções do mesmo – são prejudiciais para o desenvolvimento econó-
mico e social do país, impedem um crescimento mais robusto do investi-
mento público, forçam uma política fiscal penalizadora das famílias e das 
empresas e comprometem, mesmo, o aumento do PIB potencial, objetivo 
que, numa trajetória de médio prazo, deve ser tido em consideração.

Haverá que encontrar um ponto de equilíbrio no dilema seguinte: 
saldos primários mais volumosos têm efeitos na redução da dívida, mas 
impedem crescimento mais rápido. Não se contesta o esforço na procura 
deste equilíbrio, mas chama-se a atenção para a finíssima linha divisória 
entre a positividade de saldos e a negatividade da perda de oportunidades 
de crescimento. 

Para este efeito, o investimento e, neste capítulo, o investimento pú-
blico carece de ser impulsionado. Os números propostos afiguram-se-nos 
ficar abaixo do desejável, representando uma desaceleração relativamente 
a 2019. Para além do mais, deve ter-se em linha de conta, ainda, que 
esta rúbrica orçamental apresentou sempre desvios significativos entre o 
previsto e o executado e que, em matéria de investimento público, 2020 é 
apresentado como um ano de continuidade de ações já em curso.

De acordo com a Conta Geral do Estado, em 2016, considerando a 
totalidade das despesas de capital, o diferencial entre o orçamentado e o 
executado atingiu -23% e, em 2017, manteve-se um desvio negativo de 
-11%. Mais uma vez, em 2018, o desvio entre o valor previsto e realizado 
foi significativo, ficando a execução orçamental, no conjunto do triénio, 
18% abaixo do orçamentado. O histórico anterior leva-nos, ainda, como 
referimos, a ter fundadas dúvidas sobre se estes valores inscritos na POE 
vão ser efetivamente concretizados, ou se, mais uma vez, o investimento 
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público funcionará como a componente que o Governo pode utilizar 
para ajustar o saldo primário, adiando a concretização de investimentos 
programados.

Tomando como base a execução conhecida de 2018 e tendo como 
referência o ano de 2010, a queda registada nos valores do investimento 
público ultrapassa os 50% (neste último ano as despesas de capital supe-
raram os 9 mil milhões de euros, enquanto em 2018 o valor executado foi 
de apenas 3.8 mil milhões), com Portugal a obter um dos piores rácios de 
toda a U.E. na taxa de investimento público.

Em relação à dívida pública o CES regista, igualmente, como indica-
dor de uma evolução positiva, a continuação da tendência de redução do 
montante da dívida em percentagem do PIB e considera adequado, sem 
prejuízo de uma avaliação da sustentabilidade da dívida pública, o ritmo 
da trajetória que o Governo traçou no P.E. para a mesma. Ou seja, fazer 
uma redução controlada, tendo presente – como referimos nos Pareceres 
sobre as POE para 2018 e 2019 – que «apostar numa evolução demasiado 
acelerada desta teria repercussões no crescimento da economia e poderia 
mesmo acabar numa contração do seu «stock» sem isso se refletisse no seu 
peso no produto».

Em 2019, a previsão do Governo aponta para uma descida do peso da 
dívida para 118,9% do PIB, o que, no somatório dos três últimos anos, 
representa uma redução de cerca 12 p.p. Mantendo uma trajetória de 
diminuição, a previsão apresentada, para 2020, é de uma redução para 
116.2%, ou seja, -2.7 p.p.

Para esta descida contribui diretamente o aumento do PIB nominal 
(enquanto denominador do rácio), a evolução do saldo primário do O.E. 
e, ainda, o diferencial entre o crescimento do PIB e os encargos com juros. 

O CES volta a assinalar a política que o Governo vem seguindo em 
matéria de gestão da dívida pública, e que tem procurado, a par da redu-
ção controlada do seu peso no PIB, dar prioridade à redução do serviço 
da dívida, quer através de “troca” de dívida cujo diferencial de juros torne 
os encargos anuais menos pesados (o pagamento antecipado da dívida ao 
FMI insere-se nesta atuação), quer através da extensão das maturidades. 
Recomenda, igualmente, que se aproveite a atual situação de mercado, 
com juros baixos, para criar alguma “almofada financeira” relativamente 
a pagamentos a efetuar no futuro próximo. Discorda-se, por isso, da ideia 
que o ciclo mais virtuoso de crescimento da economia deve ter como 
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prioridade essencial acelerar a redução do nível da dívida pública exis-
tente, prejudicando com isso o investimento e a melhoria sustentada dos 
rendimentos das famílias. Com os juros em valores baixos, a prioridade 
é reduzir, na medida do possível, necessidades de financiamento futuro, 
salvaguardando o impacto de mudanças mais ou menos abruptas no seu 
custo, e não, propriamente, pagar no mais curto espaço de tempo a dívi-
da existente, cujo peso tem no crescimento económico o principal facto 
regressivo.

Reiterando o que vem sendo afirmado em relatórios anteriores, em 
linhas gerais, o CES não diverge da opinião de que devemos conduzir 
uma «gestão prudente» das contas públicas, tendo políticas de despesa 
seletivas e promovendo a sua eficiência. Se, por uma «gestão prudente», 
contudo, se entende secundarizar a importância do crescimento e da 
inovação da economia, do serviço público e da valorização dos rendi-
mentos, em nome de superavites orçamentais continuados e crescentes, 
como se Portugal não fosse um país com um défice de desenvolvimento 
económico e social que urge reduzir, então o CES manifesta a sua dis-
cordância. Ter políticas orçamentais contra-cíclicas é um princípio, em 
geral, ajustado; ter políticas orçamentais que provoquem uma quebra 
acentuada no crescimento e travem a mudança do nosso perfil com-
petitivo seria, de todo, inaceitável, pois fazê-lo seria condenar o país a 
perpetuar por várias gerações o seu atraso e a acomodarmo-nos enquanto 
país a estar na «cauda da Europa». Nesse contexto, o CES tem-se em-
penhado, e continuará a estar, na promoção de conferências e debates 
cuja temática esteja em consonância com as perspetivas expressas, neste 
e noutros relatórios, carreando argumentos e evidência que deem ainda 
mais suporte às posições que tem defendido.

Sublinhe-se, porém, que se no cenário macroeconómico o orçamento 
não é muito contestado, o mesmo não tem acontecido em alguns dos 
grandes agregados da despesa pública, como Educação, Ensino Superior, 
Ciência e Saúde e ainda da valorização dos recursos humanos na Admi-
nistração Pública. 

Na Educação, a conflitualidade laboral da última legislatura tende a 
manter-se e a acentuar-se pela crise demográfica, a que se seguiu o desin-
vestimento na formação e valorização profissional dos professores, sendo 
previsível uma crise quantitativa e qualitativa no setor, difícil de solucio-
nar. O Ensino Superior acaba de sofrer uma amputação de receita por nova 
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redução das propinas já estimada em 50 milhões de euros. Uma medida 
que não passa o crivo da equidade e cujos perniciosos efeitos regressivos 
são conhecidos, ao emagrecerem orçamentos sociais de universidades e 
politécnicos condicionam a sua capacidade para apoiar, nomeadamente 
perante a crise de habitação, as famílias com filhos deslocados, em espe-
cial as mais carenciadas.

A Saúde merece uma especial atenção nas dotações do OE 2020. Não 
por dispor, na totalidade, de mais recursos para necessidades crescentes, 
mas sim por os poder vir a usar a tempo e horas e não tardiamente. Na 
verdade, o Estado paga sempre, mas quando paga atrasado, compra mal 
e paga com desagrado de fornecedores e gestores públicos. As medidas 
de atualização do OE inicial que se saúdam, têm que ser acompanhadas 
de transferências de competências ou autorizações genéricas para os ges-
tores das instituições. Existe evidência registada de que os anos de 2005 
a 2009, em que a despesa final pouco ou nada superou os orçamentos 
iniciais, foram anos de contenção do crescimento e de boas reformas que 
até hoje perduram.

Uma chamada especial de atenção deve ser prestada ao investimento 
público na Saúde, onde a obsolescência de equipamentos deteriora a efi-
ciência e faz crescer o desagrado de utentes e prestadores. Além dos novos 
hospitais, há que pensar na substituição de equipamentos e renovação 
por inovadoras tecnologias, devidamente avaliadas no seu custo-benefí-
cio. A eficiência energética, preocupação inexistente à data da construção 
de boa parte das escolas, hospitais e centros de saúde, aliada à climatiza-
ção, são áreas essenciais para um funcionamento eficaz de muitas dessas 
unidades.

O projeto de OE 2020 responde a algumas reclamações de parceiros 
empresariais e sindicais, em políticas sociais dirigidas às famílias. Abonos 
de família alargados no tempo, deduções fiscais de parentalidade, redu-
ção de IRS para os primeiros anos de trabalho de jovens, entre outras 
medidas são essenciais ao progresso demográfico, social e económico. 
As empresas, sobretudo as PME, poderão  pagar menos IRC se se fi-
xarem no interior, ou se a sua matéria coletável não atingir certos pa-
tamares agora mais alargados, terão benefícios nos lucros reinvestidos, 
verão reduzidos o prazo de recuperação do IVA em créditos de cobrança 
duvidosa, terão apoios para investimentos ambientais tais como aquisi-
ção de viaturas elétricas utilitárias, para produção autónoma de energias 
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renováveis, para o combate ao plástico descartável. Universidades, cen-
tros de investigação e empresas poderão recuperar IVA no equipamento 
científico. 

As famílias terão mais apoio nos transportes públicos e na habitação, 
deduções por número de filhos menores de 3 anos, mais 30 mil famílias 
estarão isentas de IRS, muitas verão subir o Complemento Solidário para 
Idosos.

4. Das Receitas Públicas
No domínio das receitas fiscais prevê-se, para 2020, face à estimativa de 
receita fiscal para 2019, um crescimento de 3,4%, praticamente reparti-
do, em partes iguais, entre impostos diretos e indiretos o que traduz uma 
forte desaceleração destes últimos que “só” crescem 2,7%. Ainda assim, 
os impostos indiretos continuam a representar mais de metade da receita 
fiscal, fazendo-se sentir com maior intensidade relativa entre quem tem 
menores rendimentos. O valor das receitas fiscais, em percentagem do 
PIB, mantém-se, sensivelmente, estável em 24,6% do PIB (valor este que 
se tem mantido, mais ou menos, constante nos últimos anos), mas à custa 
do aumento do peso dos impostos indiretos face a 2018, já que o peso 
dos impostos diretos diminui. Mesmo com a desaceleração prevista, em 
2020, o IVA continua a ser o principal determinante do crescimento dos 
impostos indiretos (575M€; + 3,2%).

As contribuições sociais efetivas, por seu turno, estão previstas aumen-
tar de 5,7%, em linha com o aumento da massa salarial. Conjuntamente 
receitas fiscais e contribuições sociais efetivas representam, de acordo com 
a previsão da POE para 2020, 35,1% do PIB, percentagem que se situa 
abaixo da média da UE.

Ainda ao nível da receita destaca-se o aumento em 7,4%, para mais 
de 13 mil milhões de euros, da “outra receita corrente”. Como a previsão 
de dividendos, pagos pela Caixa Geral de Depósitos e Banco de Portugal, 
diminui, relativamente ao ano de 2019, atingindo “apenas” 705 milhões 
de euros (paradoxalmente, cerca de 100 milhões de euros abaixo do que 
havia sido anunciado pela CGD e BdP), subsiste a dúvida sobre a origem 
daquelas receitas não parecendo que a POE contenha uma explicação 
cabal das mesmas.

O CES constata que, relativamente ao IRS, a Proposta de Orçamen-
to prevê as atualizações dos escalões do IRS em 0,3% e a do mínimo 
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de existência em linha com o IAS, bem como ainda algumas alterações 
dirigidas a grupos específicos, como os jovens. Estas alterações não res-
pondem, no entanto, às preocupações expressas pelo CES em pareceres 
anteriores quanto à necessidade de redução da tributação sobre famílias 
em sede de IRS. A Proposta não reflete o valor previsto para a inflação 
nos escalões do IRS, o que poderá vir a traduzir-se num agravamento 
da carga fiscal e em perda do poder de compra dos portugueses, agudi-
zando as dificuldades de muitas famílias, tanto mais quanto, em 2018, 
não houve atualização dos limites dos escalões, nem avança no caminho 
para assegurar um mais justo equilíbrio entre a tributação do trabalho e 
outros tipos de rendimento, como preconizado pelo CES em pareceres 
anteriores. 

Embora positiva, a medida de desagravamento fiscal para famílias com 
dois ou mais dependentes, com menos de 3 anos, parece pecar pela tibie-
za se o propósito for, como anunciado, o estímulo à natalidade, sendo 
ainda discutível que as famílias que ousaram ter filhos num contexto difí-
cil não mereçam, também, algum desagravamento. Tal como o CES tem 
vindo a defender (por exemplo, nos pareceres sobre as GOP para 2019 e 
2020), a promoção da natalidade deveria ser objeto de especial atenção 
ao nível das políticas públicas, exigindo urgentes medidas de apoio, or-
ganizadas num quadro global sustentado de suporte integrado às famílias 
em diversas áreas. Nesse sentido, o CES considera que na atual POE se 
detetam passos na direção certa (dedução no IRS, reforço do abono de 
família, criação de mais infraestruturas de apoio à educação infantil, etc.) 
as quais, embora importantes, são ainda tímidas e insuficientes, ficando 
distantes do que foi proposto em alguns estudos promovidos pelo CES, 
nomeadamente quanto à estabilidade laboral, aos níveis salariais e à con-
ciliação entre o trabalho e a vida familiar.

O CES regista como positiva mas de alcance limitado, a medida de 
diminuição do IRS, faseado em três anos, para os jovens entre os 18 e 
os 26 anos, que entrem no mercado de trabalho como trabalhadores por 
conta de outrem, admitindo que será de ponderar a sua adaptação aos 
trabalhadores independentes. 

Ainda em sede de IRS, o CES encara com expectativa de que possa 
ser concretizado o pedido de uma autorização legislativa para a criação de 
deduções ambientais sobre a aquisição de equipamentos de produção de 
energia renovável, para autoconsumo.
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Já a decisão de aumentar a tributação, em sede de IRS, do alojamento 
local que se situe nas chamadas zonas de contenção, se se pode entender 
como forma de pressão para o aumenta da oferta de arrendamento, não 
deixa de poder ser considerada algo preocupante para quem queira con-
tinuar esta atividade. 

A Proposta do Orçamento do Estado para 2020 não contempla, as-
sim, no plano das alterações fiscais, normas substantivas com impacto 
significativo na vida das famílias, o mesmo se podendo afirmar para a 
vida empresarial. Ainda assim, merecem referência: o aumento de 15 
mil para 25 mil euros do limite máximo da matéria coletável ao qual é 
aplicada a taxa reduzida de IRC de 17% (ou de 12,5%, para as PME que 
exerçam atividade em território do interior); o alargamento do prazo 
(de 3 para 4 anos), do âmbito (inclusão de ativos intangíveis) e do limite 
(de 10 para 12 milhões de euros) do regime dos lucros retidos e reinves-
tidos e o alargamento, de 25 mil euros para 27,5 mil euros, do custo das 
viaturas de serviço sujeitas a uma tributação autónoma de 10%. Ainda 
no que toca à tributação autónoma, justifica-se uma referência à exceção 
aberta para as empresas nascentes (até 2 anos), isentas do agravamento 
das taxas no caso de apresentarem prejuízos. A equiparação dos lucros 
provenientes de direitos intelectuais e de direitos de autor de programas 
para computador aos direitos de propriedade pode ser lida como um in-
centivo à inovação. Finalmente, a majoração em 30% dos custos das em-
presas com os passes em transportes públicos, será um incentivo para a 
atribuição destes, não apenas numa lógica de desincentivo do transporte 
privado mas, também, eventualmente como prémio que, de outro modo, 
seria fortemente tributado.

Em matéria de imposto do selo verifica-se um novo, e significativo, 
agravamento ao nível das taxas no crédito ao consumo, que podendo 
ser entendido como um fator de dissuasão ao endividamento, funcio-
na em prejuízo de todos os consumidores que recorram ao crédito ao 
consumo.

Verificam-se ainda agravamentos em impostos, contribuições (algu-
mas delas supostamente extraordinárias, mas que perduram no tempo) e 
taxas variados, que estão previstos possam gerar uma receita de mais de 
3 mil milhões de euros. O CES manifesta reservas sobre a proposta de 
criação de mais um regime de contribuição extraordinária, desta vez sobre 
os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde de dispositivos médicos, 
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tanto mais que não se criam incentivos para a respetiva reutilização que 
poderia, essa sim, trazer poupanças significativas ao erário público. A este 
propósito, o CES reafirma a importância de um debate alargado visando, 
além da discussão sobre a justificação da sua existência, a simplificação, a 
previsibilidade e a estabilização do edifício fiscal. 

O CES lamenta que a Proposta não contemple medidas relacionadas 
com a simplificação do cumprimento de obrigações fiscais e com as ga-
rantias dos contribuintes. Nesse contexto, o CES reitera a necessidade de 
aprofundar os mecanismos de compensação de créditos entre os contri-
buintes e o Estado, introduzindo-se a possibilidade de abatimento às dí-
vidas dos contribuintes dos pagamentos devidos pelo Estado. Ao mesmo 
tempo, o CES gostaria que o Defensor do Contribuinte, recentemente 
instituído, fosse uma entidade dotada dos meios que lhe permitam pro-
teger os contribuintes dos eventuais arbítrios e prepotências de que, justa 
ou injustamente, é regularmente acusada a Autoridade Tributária. 

Finalmente, e como o CES tem vindo a afirmar, deve ser prosseguido 
o esforço para um efetivo combate à corrupção e para o aumento da efi-
cácia da máquina fiscal, nomeadamente, atendendo ao elevado peso da 
economia não declarada no nosso país. 

Por fim, na sequência do estudo sobre os chamados benefícios fiscais, 
o CES lamenta que a POE seja omissa quanto à eventual aplicação das 
conclusões que dele decorriam. 

5. Das Orientações da Despesa Pública
5.1. Segurança Social
No capítulo da Segurança Social, a Proposta de Orçamento do Estado 
para 2020 dá relevo ao Complemento Solidário para Idosos, às prestações 
de parentalidade e abono de família, aos apoios às pessoas com deficiên-
cia, mas não reflete o objetivo de aumento do poder de compra de todos 
os pensionistas, nem a melhoria da proteção social no desemprego bem 
como a pobreza da população empregada. 

O CES salienta o aumento da despesa efetiva em 4% (1107 milhões 
de euros) relativamente ao valor previsto de execução em 2019. No con-
junto da despesa efetiva destaca-se a despesa com pensões e complemen-
tos, responsável por mais de 63% do total, que cresce 4,3% (745 milhões 
de euros), em resultado do efeito conjugado da atualização automática 
das pensões e do IAS. Embora envolvendo montantes bastante mais 
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pequenos, merecem referência, entre outros, os aumentos com a presta-
ção social para a inclusão (19%), os programas e prestações de ação social 
(7,2%), as prestações parentalidade (11,5%), o complemento solidário 
com idosos (8,8%) e o abono de família (4,6%).

Por outro lado, deve ser salientado que o aumento estimado da recei-
ta corrente em 4,6% supera o aumento da despesa, traduzindo-se num 
reforço do saldo global da Segurança Social resultado que o CES consi-
dera positivo. O aumento das receitas reflete, em especial, a perspetiva de 
melhoria do emprego e da massa salarial, incluindo o aumento previsto 
do salário mínimo, com as contribuições e quotizações a crescerem 6,3%. 
A continuação da diminuição do desemprego, a melhoria da eficácia das 
medidas de declaração, de cobrança de contribuições e de cobrança de 
dívida e o reforço das transferências correntes para a Segurança Social 
também deverão ajudar à melhoria do saldo. 

O CES insiste que deve ser desenvolvida uma estratégia de envelhe-
cimento ativo e saudável, entendendo como tal a criação de condições, 
nomeadamente em termos de saúde e de condições de trabalho, para que 
os trabalhadores e as trabalhadoras possam permanecer voluntariamente 
no mercado de trabalho sem que tal signifique um aumento da idade 
legal de reforma.

Tal como para Orçamentos anteriores, o CES entende que deveria 
ser considerada a hipótese de uma atualização extraordinária das pensões 
mais baixas, como forma de continuar a compensar a perda de poder de 
compra desses pensionistas, agravada no período em que esteve suspensa 
a atualização automática das pensões A verdadeira coesão social constrói-
-se corrigindo as assimetrias que, por razões diversas, foram acontecendo. 
Também por essa razão, o CES considera discutível que os aumentos pro-
postos abranjam apenas os escalões até ao máximo de 6 IAS. Em todo o 
caso, o CES admite que deveria ser adotado um mecanismo mais estável 
de revisão, que incorporasse os desígnios acima enunciados, evitando o 
recurso a atualizações extraordinárias.

O CES destaca pela positiva o reforço das políticas sociais dirigidas 
às famílias, na continuidade de Orçamentos anteriores, e que se espera 
poder constituir um incentivo à natalidade, em particular no que se refere 
ao aumento das prestações de parentalidade e do abono de família para 
crianças até os 6 anos de idade, apesar de ser óbvio que a necessidade 
deste apoio não cessa aos 6 anos de idade.
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O CES considera necessária a diversificação das fontes de financia-
mento da Segurança Social. A consignação das receitas do adicional do 
IMI e de uma pequena parcela das receitas do IRC ao reforço do Fundo 
de Estabilização Financeira, mesmo com o crescimento previsto, só mo-
destamente contribui para aquele objetivo já que as respetivas receitas 
não representam mais do que 3.3 % das reservas previstas, em 2019, 
para o FEFSS. Não obstante, o CES regista como positivo que o FEFSS 
tenha vindo a reforçar a sua dotação: a sua carteira de ativos – em setem-
bro de 2019 representava 9,6% do PIB – deverá garantir o pagamento 
de 2 anos de pensões entre meados da década de 20 e meados da década 
de 30. Com base na sua posição atual, a sua utilização a partir do fi-
nal dos anos 20, altura em que se preveem saldos negativos do sistema 
previdencial, deverá conduzir a um esgotamento na segunda metade da 
década de 50. Este resultado representa uma melhoria substancial face à 
anterior projeção na qual se previa o esgotamento do FEFSS no final da 
década de 40 Ainda assim, o CES continua a preconizar que este Fundo 
deve dispor de efetivas entradas anuais, tendo-se em conta que, desde a 
sua constituição em 1989, se tem observado uma enorme irregularida-
de nas dotações recebidas, devido a razões associadas com a conjuntura 
económica.

O CES considera positivas medidas que contribuam para melhorar 
os níveis de proteção social existentes e regista como positivo o conteúdo 
informativo do relatório sobre a sustentabilidade financeira da segurança 
social, publicado como anexo ao Relatório da POE. Deve ser salientada 
a forma clara como o relatório chama a atenção para a dinâmica de enve-
lhecimento e o decréscimo da população residente no longo prazo, cada 
vez mais acentuado. Estima-se que o país perderá cerca de um terço da 
sua população em idade ativa entre 2017 e 2060. Sem deixar de ser úteis, 
o CES chama a atenção para as limitações inerentes a projeções com um 
período temporal tão alargado (2017-2060), para mais numa época ca-
racterizada por grandes mudanças, e em relação a variáveis que, por natu-
reza, têm maior volatilidade. O CES sublinha que a previsão da eventual 
existência de saldos negativos no Sistema Previdencial irá crucialmente 
depender da evolução em variáveis-chave relativas ao crescimento econó-
mico, aos salários e ao emprego e das medidas que os Governos tomem 
relativamente ao reforço do financiamento deste sistema, nomeadamente 
por via da diversificação das fontes de financiamento.
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Apesar destas limitações e da evolução demográfica, os resultados 
do exercício de projeção apontam para uma melhoria das perspetivas 
financeiras de longo prazo, em relação aos exercícios de projeção mais 
recentes. Sendo este um tema de crucial importância para a estabilidade 
social e havendo, apesar de tudo, outras análises e alguma polémica, o 
CES recomenda que, no interesse de uma maior transparência deste 
exercício, sejam no futuro publicadas as hipóteses em que se fundamen-
ta o modelo de projeção, assim como alguns cenários alternativos que 
permitam uma discussão clarificadora. Este é um assunto demasiado 
importante para que, em seu torno, não seja possível construir um con-
senso muito alargado. Recomenda ainda o CES que a situação financeira 
da CGA seja contemplada na informação, a fim de se obter um quadro 
tão completo quanto possível da evolução financeira de todos os sistemas 
de pensões.

5.2. Ensino e Formação Profissional
O CES reconhece como positivo o reforço do Programa Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, cuja dotação para 2020 aumenta 11,9%, atin-
gindo quase 2 850 milhões de euros. Os objetivos fixados são ambiciosos: 
atingir uma taxa medida de frequência no ensino superior de 6 em cada 
10 jovens, até 2030 e de 40% de graduados com educação terciária, na 
faixa etária dos 30-34 anos, até 2023 e 50%, até 2030: alcançar um inves-
timento em I%D de 3% do PIB até 2030, 2/3 do qual de origem privada; 
criação de 25 mil novos empregos qualificados no setor privado; reforçar 
a participação nacional em atividades de I&D em redes e organizações 
europeias. A este propósito o CES saúda o aumento expressivo do envol-
vimento verificado e sublinha, mais uma vez, a importância de se criarem 
condições para o pleno aproveitamento dos fundos estruturais, incenti-
vando a que as instituições não coloquem mais entraves burocráticos do 
que os exigidos nos projetos europeus. 

Relativamente às instituições de ensino superior e, na linha do já refe-
rido no parecer sobre as GOP, o CES continua a sublinhar importância 
necessidade de se criarem as condições, nomeadamente financeiras e de 
autonomia de gestão, para que estas possam desempenhar cabalmente a 
sua missão. Nesta matéria, o escasso incremento de verbas destinadas a 
estas instituições suscita interrogações sobre as condições de exercício da 
atividade futura.
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O CES avalia como positiva a medida que generaliza a gratuitidade dos 
manuais escolares a toda a escolaridade obrigatória e a todos os alunos da 
rede pública, embora considere que tal não dispensa que seja dada uma 
particular atenção à promoção da equidade, nomeadamente através da me-
lhoria da Ação Social Escolar no apoio aos agregados familiares mais des-
favorecidos. O CES propõe que, em altura oportuna, possa ser discutida a 
questão do alargamento da gratuitidade dos manuais escolares ao ensino 
privado que aceite, por convenção, algumas obrigações do serviço público.

Como o CES tem vindo a referir, é fundamental continuar a apostar 
na requalificação da rede escolar, nomeadamente através da aceleração 
dos projetos que beneficiam dos fundos comunitários disponíveis. Es-
sencial também é dotar as escolas dos recursos humanos e técnicos que se 
revelem necessários ao seu normal funcionamento, apostar na formação 
inicial e contínua dos primeiros e na atualização regular dos segundos, es-
tabilizar programas e curricula e implementar um modelo de substituição 
temporária de professores consentâneo com as naturais solicitações de um 
processo de Ensino-Aprendizagem.

Em matéria de formação de ativos, o Relatório da POE apresenta uma 
linha de continuidade face ao que tem sido a política recente nesta maté-
ria, embora continuem os constrangimentos, nomeadamente, no que se 
refere à importância de assegurar um ajustamento contínuo da oferta for-
mativa às necessidades estratégicas de médio e longo prazo do país. Neste 
contexto, o CES reafirma a necessidade de se apostar em medidas es-
truturantes como garantir a atualização constante do Catálogo Nacional 
de Qualificações, cujos conteúdos estão sistematicamente desatualizados, 
bem como melhorar o sistema de acreditação de entidades formadoras, a 
cargo da DGERT, assegurando-se uma avaliação qualitativa e periódica 
das entidades formadoras.

É fundamental aproximar o sistema de formação de ativos dos seus 
atores seja pelo reforço dos centros protocolares e de gestão direta dos 
parceiros sociais, seja pelo desenvolvimento de instrumentos que asse-
gurem essa proximidade. Face a críticas das associações empresariais e de 
empregadores quanto às prioridades em termos de perfis de formação, 
justificar-se-ia encontrar mecanismos de maior envolvimento das mesmas 
na definição dos projetos formativos.

A requalificação, nomeadamente de licenciados, não pode circunscre-
ver-se a uma formação orientada para as competências digitais ainda que 
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esta seja uma área fundamental. É necessário quantificar necessidade de 
mão-de-obra e orientar essa requalificação nesse sentido.

Ao nível da formação financiada continuam a registar-se atrasos sig-
nificativos, desde a aprovação tardia de candidaturas, análise de pedidos 
de reembolso e pagamentos, o que se reflete nas taxas de realização dos 
programas.

5.3. Inovação, Capitalização e Financiamento das Empresas
5.3.1. Inovação
Os desafios da Inovação e do conhecimento não são mencionados na 
parte mais geral / introdutória do documento, particularmente na secção 
“1.1. Medidas de Promoção do Crescimento e de Reforço da Coesão So-
cial”, exceto na administração pública. No entanto, o tema da Inovação 
é referido em muitas secções do documento, ou seja, em muitas das áreas 
governativas / “Ministérios”, ainda que as referências sejam, na sua maio-
ria, muito genéricas e/ou pouco detalhadas. Em paralelo, a informação 
sobre orçamentos / investimentos é muito agregada, pouco detalhada, o 
que não permite efetuar uma avaliação sobre os montantes em causa e/ou 
as alterações relativamente ao ano anterior.

Exceção a este cenário é a secção relativa à área da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, já referida, em que se pode encontrar uma informação 
mais detalhada, incluindo ações, objetivos, metas e alguma informação 
sobre orçamentos ou aumento da dotação relativamente ao ano anterior 
(por exemplo, nas verbas destinadas aos projetos financiados pela FCT).

A maior parte das medidas e programas apresentados na área da Inova-
ção correspondem à continuação do que já vinha a ser feito no Governo 
anterior. Alguns exemplos são os Laboratórios Colaborativos, a iniciativa 
Indústria 4.0, o programa InCode2030, os apoios ao investimento em 
Inovação, etc.

Na medida em que o desempenho do País, nesta área da Inovação, tem 
sido positivo nos últimos anos, como resulta da evolução dos indicadores 
internacionais, esta estabilidade é positiva. 

Existem no entanto algumas medidas novas, como, por exemplo, o 
IVA da Ciência ou a atenção especificamente dada aos Digital Innovation 
Hubs e a introdução do conceito de ’Transformador Digital‘ em todas as 
organizações, factos que não serão alheios à criação de uma nova Secreta-
ria de Estado dedicada precisamente à transformação digital.
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Conforme já foi referido, Inovação é um tema muito transversal, pre-
sente em vários Ministérios e Programas, mas não é visível uma aborda-
gem coordenada, que potencie sinergias, fertilização cruzada e eficiência 
e eficácia. Muitas das tecnologias e soluções são também elas transversais, 
pelo que importa assegurar que o seu desenvolvimento é coordenado e 
não se repete nos vários Ministérios, procurando privilegiar a sua partilha, 
adaptação e reutilização. Este aspeto é particularmente importante no 
domínio da digitalização. Para o CES, o atual cenário de funcionamento 
em “silo” dos diversos programas de apoio, refletindo o funcionamento 
da Administração Pública, em geral, patenteia uma baixa capacidade de 
articulação, sobretudo, mas não só, interministérios, gera enormes per-
das, atrasos na implementação e ineficiências.

Apesar do bom desempenho do País nos indicadores de Inovação, o 
CES considera que os mesmos evidenciam, também, que isso se deve 
sobretudo à Inovação mais incremental, mais ao alcance das PME. Na 
Inovação mais disruptiva, a que se baseia em Conhecimento, o País tem 
ainda uma posição de algum atraso. No entender do CES, importa por 
isso reforçar as vertentes de valorização e transferência de tecnologia e 
a cooperação Universidade-Empresa, aprofundando a aposta, iniciada 
pelo governo anterior e mantida neste OE, no domínio das instituições 
de interface, nomeadamente através do Programa Interface (ME) e dos 
Laboratórios Colaborativos (MCTES). No entanto, existe ainda uma 
lacuna muito forte do lado das empresas, em especial nas PME, na sua 
capacidade para dialogar com o sistema científico e tecnológico nacio-
nal e para endogeneizar o conhecimento e incorporá-lo em novas solu-
ções inovadoras. Nesse contexto, o CES sugere o reforço das medidas 
específicas para a capacitação das empresas na área da Inovação, nomea-
damente na contratação de recursos humanos com essas características 
e objetivos.

Por fim, refere-se na POE o objetivo de reforçar a participação nacio-
nal nos programas europeus. É igualmente apontada a meta do reforço de 
investimento em I&D e Inovação através dos programas nacionais. Esse 
propósito requer, no entanto, que os programas nacionais sejam formata-
dos com o objetivo de fomentar e apoiar complementaridades e sinergias 
com os Programas europeus e nacionais ou regionais.

Em todos os casos, o CES reputa fundamental assegurar uma efetiva 
simplificação dos programas de apoio ao investimento, particularmente 
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do PT2030, indo ao encontro das reclamações de sempre de empresas e 
entidades do sistema científico e tecnológico. O CES sabe que existe já 
um grupo de trabalho a desenvolver propostas nesse sentido. Para que 
não nos quedemos por enunciados é preciso prever as respetivas ações e 
investimentos, nomeadamente na capacitação das instituições responsá-
veis pela implementação dos programas e instrumentos. 

Num outro plano, pouco ou nada é dito sobre o papel das compras 
públicas na dinamização da Inovação (compras públicas inovadoras), ex-
ceto na área da modernização da administração pública.

Sendo a Indústria responsável por uma fatia significativa do investi-
mento privado em I&D e inovação, causa alguma perplexidade que não 
seja mencionada neste âmbito.

5.3.2. Financiamento e Capitalização
Perante informações de que haveria várias avaliações dos efeitos do pro-
grama Capitalizar, o CES julga que falta uma apresentação formal dos 
seus eventuais resultados, também para confirmar se essas avaliações per-
mitem fazer uma apreciação integrada dos efeitos do programa Capitali-
zar, o que condiciona a eventual afinação das medidas de política, mesmo 
que se reconheça a melhoria da situação financeira das empresas.

O CES considera positivas as medidas propostas que facilitam a re-
composição do tecido empresarial por fusões, aquisições e compra de 
participações, potenciando a melhoria da competitividade e evitando a 
destruição de capital social e relacional que não poucas vezes acontece 
em unidades de dimensão inadequada e mal geridas. Do mesmo modo, 
regista como positivas o reforço das medidas de incentivo, previstas em 
sede de IRC, ao reinvestimento de lucros (aumento do limite máximo 
de lucros reinvestidos que podem ser objeto de dedução, aumento do 
prazo de concretização do reinvestimento e alargamento do âmbito de 
aplicação), assim como a eliminação do agravamento das tributações au-
tónomas para as empresas em início de atividade que registem prejuízos. 

Esta POE não corrigiu, no entanto, outras perversões do sistema fis-
cal, introduzidas durante o período de ajustamento e que têm reflexos 
significativos na tesouraria das empresas. Neste contexto, entende o CES 
que importa – a par das medidas previstas ao nível da recuperação de IVA 
em créditos de cobrança duvidosa e da isenção de imposto do selo para 
gestão centralizada de tesouraria, flexibilizar os mecanismos subjacentes 
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aos pagamentos por conta por forma a aproximar esta exigibilidade do 
imposto devido no final e a não lhes conferir a natureza que a prática vem 
consagrando de os tornar verdadeiros mecanismos de financiamento do 
Estado.

Em matéria de simplificação de procedimentos, também eles consu-
midores de recursos humanos e financeiros, o CES reconhece o esforço 
que tem vindo a ser desenvolvido através do Programa Simplex +.

Reconhece-se, ainda, como positiva a aposta no reforço de medidas 
destinadas à difusão das tecnologias e da digitalização das PME, o lança-
mento de novos avisos de candidatura para os vários setores económicos, 
a aposta na consolidação da informação, através da criação, por exemplo, 
de base de dados georreferenciada para comércio, serviços, e restauração, 
entre outras medidas. 

Em relação ao Portugal 2020, o CES reafirma a necessidade de haver 
informação clara, e regular, sobre o estado da sua execução, sob pena 
de se introduzir ruído e incerteza sobre o verdadeiro estado da mesma. 
Em especial, o CES alerta para o significativo diferencial entre a taxa de 
compromisso que nos PO Temáticos estará próximo dos 100% (93% em 
Setembro de 2019, segundo a Agência para o Desenvolvimento e Coesão) 
e a respetiva taxa de execução, claramente abaixo dos 50% e que, no caso 
dos PO Regionais se situava, em Setembro em 26%. Estes números in-
diciam dificuldades de concretização de candidaturas a merecer especial 
atenção face ao encurtar de prazos para o encerramento do Portugal 2020. 

Por fim, o CES salienta a necessidade de preparar, atempadamente, a 
implementação do subsequente novo ciclo de fundos europeus.

5.4. Ambiente, Território e Infraestruturas
Nesta área da POE os programas e as iniciativas referenciadas apresentam 
uma relação próxima com as GOP para 2020 e do PNR 2019 que o CES 
já comentou em pareceres próprios.

O CES concorda com a relevância atribuída à transição energética como 
uma das que mais contribuirá para a redução de emissões de gases com efei-
to de estufa nos próximos anos, considerando, por isso, relevante a intenção 
de promover a “descarbonização do sistema energético, com destaque para 
o fim da produção de eletricidade a partir de carvão, na aposta na eficiência 
energética, na promoção de energia de fonte renovável, em colocar o cida-
dão no centro da política energética e na transição justa e coesa.”
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O CES considera, igualmente, positiva “a promoção de um transporte 
público, renovado e competitivo, e a mobilidade sustentável, apoiada na 
promoção da mobilidade elétrica e da mobilidade ativa, com grande des-
taque para a concretização dos investimentos nas infraestruturas de trans-
portes.” como referenciado na POE sem deixar de relevar que as obras de 
expansão dos metros de Lisboa e Porto e respetiva aquisição de material 
circulante, bem como a aquisição de novos navios para a Transtejo irão, 
certamente, ultrapassar  o âmbito temporal do documento em apreço.

O programa específico de apoio ao tarifário no transporte coletivo no 
conjunto do país está a ter um impacto positivo nos padrões de mobilida-
de. No entanto, o CES alerta que a pressão súbita do aumento da procu-
ra, associada ao subfinanciamento crónico do serviço público operadores  
de transportes, tem prejudicado a capacidade de manutenção preventiva 
e corretiva do material fixo e circulante e das infraestrututuras, bem como 
a renovação de quadros técnicos qualificados para esse efeito, poderá acar-
retar custos futuros, em manutenção e gestão, bem como o risco elevado 
de retrocesso para a situação de mobilidade individual de muitos dos 
cidadãos, com óbvios prejuízos para os objetivos inicialmente traçados.

É referido na POE que “O Fundo Ambiental prosseguirá em 2020 a 
sua função enquanto instrumento central para o financiamento da ação 
climática e da política do ambiente promovendo o apoio a projetos nas 
áreas da mitigação, incluindo projetos de promoção da mobilidade elé-
trica, descarbonização das cidades e indústria, adaptação e cooperação 
em matéria de alterações climáticas, recursos hídricos, economia circular 
e resíduos, danos ambientais, conservação da natureza e biodiversidade 
e educação ambiental,...”. Os dados históricos deste instrumento, con-
tudo, têm evidenciado que apenas uma reduzidíssima percentagem des-
sa dotação é canalizada para a conservação da natureza e biodiversidade 
e educação ambiental. Tal pode ser considerado quase caricato quando 
ocorrem queixas contra o défice de gestão por parte do Estado Português 
relativamente às zonas de Rede Natura 2000, p.e., ou quando a autorida-
de nacional de conservação da natureza e florestas se tem manifestamente 
mostrado incapaz, por falta de recursos, em ser uma forma ativa no pla-
neamento do território, pelo menos nas áreas de rede Natura 2000 e nas 
áreas protegidas. 

O CES recomenda que sejam consideradas medidas que promovam 
uma maior dotação orçamental e de recursos humanos de entidades de 
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proteção e gestão ambiental, com destaque para o Instituto de Conserva-
ção de Natureza e Florestas. É também necessário dar prioridade a pro-
jetos de conservação da natureza e restauro dos ecossistemas na dotação 
financeira do Fundo Ambiental.

Como, em anteriores pareceres afirmámos, o CES considera que «a 
política de ordenamento, valorização e coesão territorial deve constituir 
a base de todas as políticas sectoriais com impacto no território» e, por 
isso, também, temos vindo a manifestar a nossa preocupação, mais do 
que quanto ao conteúdo, quanto ao grau de eficácia dos instrumentos de 
ordenamento do território existentes, nomeadamente, sobre a capacida-
de prática de estes se conseguirem sobrepor aos instrumentos de política 
sectorial.

Congratulamo-nos com a prevista entrada em vigor, já neste ano, do Pro-
grama Nacional de Planeamento e Ordenamento do Território (PNPOT) 
(revisto), cujo atraso na concretização é notório (o anterior tinha como 
limite temporal 2013). O CES manifesta a expectativa que o mesmo 
possa ter finalmente um papel estruturante nas políticas com impacto 
no território. 

O CES considera que um dos problemas maiores com que o país se 
continua a debater tem que ver com as profundas assimetrias regionais 
e intrarregionais que, sem prejuízo da bondade das medidas que têm no 
conceito de interior a sua base de aplicação, não se limitam a um confron-
to litoral/interior, nem têm na distância em relação ao mar o seu facto 
explicativo. Reforçamos, como no parecer anterior, que o despovoamento 
crescente de uma parte significativa do território e a perda de coesão ter-
ritorial, com uma excessiva concentração da população nas duas grandes 
áreas metropolitanas, tem causas que, resultam do desinvestimento feito 
ao longo de décadas nessas mesmas regiões e que não se resolve com me-
didas isoladas. 

Como em pareceres anteriores, voltamos a reforçar que é necessário 
romper com o círculo vicioso em que, por um lado, as pessoas abando-
nam os territórios por não terem acesso a um emprego adequado ou por 
não disporem de um conjunto de serviços que lhes garantam uma quali-
dade de vida a que legitimamente ambicionam e, em que, por outro lado, 
não existe suficiente investimento e consequente criação de emprego, em 
grande medida, porque as empresas se confrontam com a falta de condi-
ções necessárias para aí se implantarem ou continuarem a desenvolver a 
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sua atividade, com especial destaque para a indisponibilidade de recursos 
humanos, seja na quantidade necessária, seja com as qualificações ade-
quadas e acesso a infraestruturas de TIC, como a banda larga. 

Assim, consideramos que mais do que medidas voluntaristas, ao nível 
dos incentivos de base fiscal ou outra, o que é essencial é termos políticas 
públicas que pensem de forma integrada o problema do território, dando 
especial atenção ao problema do povoamento das regiões em situação de 
depressão demográfica, o que implica a discussão de um plano estratégico 
de desenvolvimento a dinamizar pelas entidades públicas com a partici-
pação dos diferentes atores regionais e locais, designadamente empresas, 
trabalhadores, organizações ligadas ao desenvolvimento territorial, bem 
como ao ensino, à investigação e à formação profissional. Neste domínio, 
o CES tem vindo a destacar o papel do sistema de ensino – das univer-
sidades aos politécnicos – como sendo fundamental na captação de uma 
nova população residente (envolvendo nacionais e estrangeiros), apostan-
do na cooperação internacional com outras instituições de ensino, na 
ligação com o sistema de investigação e desenvolvimento e na ligação 
escola-empresa. Para que este papel possa ser potenciado é essencial um 
quadro de cooperação institucional alargado e permanente. 

As políticas públicas para as regiões demograficamente deprimidas do 
país devem ter em conta a função social das coletividades culturais, recrea-
tivas e desportivas e associações de outra índole, em particular associações 
de mulheres, que em muitas aldeias são o único polo de desenvolvimento, 
contribuindo para a coesão territorial e social.

Ao nível das políticas de cidades tem vindo a ser desenvolvido um es-
forço, que o CES valoriza, de incentivo à requalificação do edificado e dos 
espaços públicos e de promoção de uma política de habitação condigna, 
visando suprir falhas de mercado, garantir o acesso à habitação aqueles 
que a ela não podem aceder por via do crédito.

Em termos de Ação Climática, releva-se a intenção expressa na POE 
de “mobilizar um conjunto de instrumentos de caráter transversal que 
permitam incutir a dinâmica necessária à plena concretização do Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) e do Plano Nacio-
nal Energia e Clima 2030 (PNEC 2020), de forma a colocar Portugal 
em linha com os objetivos de redução de emissões estabelecido. É de 
salientar, contudo, que o horizonte de aplicação de algumas destas medi-
das ultrapassa, largamente, o dos documentos em apreço e até a duração 
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expectável da presente legislatura, pelo que se entende necessitarem de ser 
objeto de concertação e de um pacto de regime para a sua concretização.

O CES vê com muito interesse a intenção manifesta da POE em rela-
ção à adaptação às alterações climáticas com a concretização do Progra-
ma de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas (P3AC), entendido 
como um guião para a integração desta temática nas políticas setoriais e 
para a orientação do financiamento em ações de adaptação, questionan-
do se esta vertente não deveria estar mais saliente em termos de recursos 
atribuídos, face aos riscos climáticos crescentes . O CES releva, ainda, a 
intenção manifestada na POE do Governo desenvolver em 2020, a Estra-
tégia Nacional para a Bioeconomia Sustentável 2030.

O CES considera positiva a intenção de promoção do financiamento 
sustentável, dentro do quadro europeu, a criação da capacidade de um 
“banco verde” e direcionar financiamento público para investimentos que 
conduzam a uma sociedade resiliente, circular e neutra em carbono. A fal-
ta de detalhe destas propostas, deixam-nos na expectativa sobre os termos 
da sua concretização e sobre os impactes esperados.

O CES concorda que “A transição para uma economia neutra em car-
bono implica adotar uma política fiscal alinhada com os objetivos de tran-
sição energética e descarbonização da sociedade, introduzindo os sinais 
certos à economia e promovendo comportamentos mais sustentáveis”. 
Na sequência, concorda também com a intenção manifestada de prosse-
guir com a eliminação de incentivos prejudiciais ao ambiente, como as 
isenções associadas ao uso de combustíveis fósseis e as isenções de taxa de 
carbono, em consonância com os restantes países da União Europeia, e, 
paralelamente, com a promoção da mobilidade elétrica através da intro-
dução de novos incentivos fiscais. Nesta matéria, mais uma vez o CES 
destaca a urgência de uma discussão alargada de todo o edifício fiscal, dos 
incentivos e da fiscalidade verde, com a eliminação das distorções social 
ou ambientalmente negativas. 

O CES considera positiva a atenção que, finalmente, está a ser dada à 
ferrovia, – seja numa perspetiva interregional seja intrarregional. O CES 
destaca que, para o transporte de longa distância de passageiros e merca-
dorias, considera-se essencial desenvolver um Plano Nacional de Mobi-
lidade, com o devido suporte técnico e ampla participação dos parceiros 
sociais e onde a espinha dorsal será necessariamente a modernização da 
rede ferroviária nacional, incluindo alta velocidade quando justificável.
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Ao mesmo tempo, o CES chama atenção (como já consta no parecer 
das GOP) para a importância das infraestruturas de transporte aéreo que 
são hoje o principal meio de transporte de pessoas de Portugal com os 
outros países e para a situação em que se encontra o aeroporto da capital 
do país. Aquilo que é referido na POE não nos deixa tranquilos quanto à 
resolução, mesmo que parcial, num curto espaço de tempo, dos proble-
mas com que esta infraestrutura se confronta. 

O CES considera, por outro lado, que a discussão do “Programa Na-
cional de Investimentos 2030”deve ser feita com o envolvimento mais 
ativo da sociedade civil e dos parceiros sociais, não apenas através de con-
sultas públicas, mas de um diálogo institucional. Existe, entretanto, um 
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas em vigor, de que pou-
co se fala, e cuja avaliação e monitorização os sucessivos documentos do 
Governo (PNR e GOP) omitem. 

Em comparação com a visibilidade e expressão orçamental que os se-
tores ferroviário e aeroportuário têm na POE, o setor dos portos é, mani-
festamente, secundarizado o que não pode deixar de suscitar preocupação 
dado serem a principal plataforma de exportação. 

O total da despesa consolidada do Programa Infraestruturas e Ha-
bitação, prevista para 2020, ascende a 3 655,3 milhões de euros. Face a 
este quadro previsional e, considerando a tendência passada marcada por 
atrasos na concretização dos projetos é, naturalmente, de admitir que 
parte destes investimentos venha a transitar para o ano seguinte. Por isso 
o CES realça a importância de o Governo se empenhar na concretização 
das ações no tempo previsto, seja agilizando procedimentos, seja respon-
sabilizando os organismos responsáveis pelo cumprimento do calendário 
fixado. 

Por fim, o CES alerta para a necessidade de ser assegurado o integral 
cumprimento da Lei das Finanças Locais, estando em falta mais de 35 
milhões de euros.

5.5. Serviços Públicos e Administração Pública
A razão de ser dos serviços e da Administração Pública é servir os cida-
dãos, as famílias e as empresas, pois são estas que dão legitimidade às 
funções que o Estado exerce. Este deverá ser sempre o princípio base 
orientador de todas as decisões relativas ao Estado e de todas as políti-
cas públicas. Neste âmbito, o CES saúda a intenção de prosseguir na 
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modernização do Estado e na qualificação da Administração Pública, 
nomeadamente ao nível da transformação digital. 

É ainda de realçar o ensejo de aprofundar a aproximação do Estado 
aos cidadãos, colocando as competências nos níveis de administração que 
se situem mais perto das pessoas. Mas este reforço da descentralização só 
resultará se respeitar a subsidiariedade constitucionalmente estabelecida 
e se promover uma real autonomia e responsabilização dos serviços, e de 
dirigentes e trabalhadores, capacitando-os para tal. 

Para isso é necessária a renovação, a valorização e qualificação dos tra-
balhadores da Administração Pública. Os serviços públicos encontram-
-se atualmente com carências notórias, quer em termos de investimento, 
quer de recursos humanos, que afetam a sua qualidade e penalizam o país. 
É o caso da saúde, da educação, dos transportes, da segurança social, da 
justiça, só para referir alguns. Esta situação vem-se agravando com a fal-
ta de investimento e subfinanciamento crónico de muitos serviços, bem 
como pelas saídas para a aposentação e o não rejuvenescimento por falta 
de contratação de novos profissionais, bem como por outras saídas que 
refletem a desvalorização das carreiras e salários. 

Deve o CES relembrar a posição assumida no parecer assumida no 
parecer sobre as GOP para 2020-2023, relativamente à prioridade que 
deve ser dada, e que não se encontra espelhada nesta proposta de OE, 
à implementação de políticas de gestão de recursos humanos no que se 
refere ao recrutamento, à formação e à motivação dos trabalhadores da 
administração pública, alertando, porém, para a necessidade de que tal 
prioridade deve ser desenvolvida e concretizada no quadro de um efetivo 
processo de negociação coletiva e incorporar a valorização salarial e das 
carreiras, em linha com a melhoria dos salários dos portugueses assumida 
pelo Governo.

O CES assinala que a POE tenha inscrito no articulado o desenvol-
vimento de modelos mais céleres de contratação de trabalhadores, mas 
chama a atenção para a necessidade de assegurar que tal não se traduza 
em contratação precária. Chama ainda a atenção para o facto do levan-
tamento das reais necessidades dos serviços, previsto desde 2018, conti-
nuar por fazer o que pode levar a soluções imediatistas, sujeitas a pressões 
políticas ou mediáticas, poucas vezes as mais adequadas. A elaboração e 
previsão plurianual das entradas e saídas de trabalhadores na Adminis-
tração Pública é mais uma vez adiada para 2020. O CES apela para a 
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sua rápida concretização, bem como para a conclusão da constituição da 
bolsa de recrutamento de 1000 trabalhadores com formação superior, 
iniciada em 2019.

A renovação dos quadros da AP deve assentar em princípios e instru-
mentos efetivos de avaliação regular, aplicando critérios concretos e trans-
parentes nos processos de recrutamento para cargos públicos, pagando 
de acordo com as competências e o desempenho, adotando políticas de 
formação e qualificação adequadas ao trabalho realizado e apostando em 
trabalhadores motivados que possibilitem um Estado que responda às 
exigências da sociedade. Nestas condições torna-se possível a contratação, 
e retenção, de quadros qualificados e dos melhores, nomeadamente de jo-
vens recém-licenciados, por forma a aumentar os níveis de excelência que 
contribuirão para um melhor funcionamento do Estado e para um maior 
grau de satisfação da sociedade com os serviços por ele prestados. Uma 
outra condição necessária para um melhor serviço do Estado a famílias 
e empresas é o reforço da qualidade do processo legislativo. Destaque-se, 
pela positiva, a vontade manifestada no POE de haver uma maior conten-
ção legislativa e da continuação da revogação de documentos legais que 
na prática se tornaram obsoletos. Ao simplificar a legislação, está também 
a diminuir-se as possibilidades de corrupção que dela se alimentam. 

Mas estes esforços de simplificação devem ser complementados com 
uma avaliação rigorosa do impacto na sociedade da nova legislação nacio-
nal e da que tem origem na União Europeia, inserida numa abordagem 
orientada para a qualidade, eficiência e eficácia, do serviço da Adminis-
tração Pública a famílias e empresas. Esta abordagem requer ainda uma 
avaliação sistemática e atempada das políticas públicas, ex-ante e ex-post, 
ao nível dos seus efeitos, assim como a publicação dos seus resultados e a 
explicitação de eventuais melhorias e alterações a introduzir. O exemplo 
dessa abordagem é a iniciativa em vigor dos orçamentos com impactos 
de género. 

Em geral, o serviço a prestar pela Administração Pública requer que 
todas as leis e regras que sejam impostas à sociedade se devem aplicar 
obrigatoriamente também ao Estado, sempre que tal faça sentido. Exem-
plos desta dissonância não justificada são as exigências legais de formação 
mínima para os trabalhadores, impostas às empresas, mas que não vigo-
ram no Estado ou as medidas obrigatórias de proteção de dados.
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5.6. Orçamento do Estado com Impacto de Género
O CES congratula-se por verificar que, à semelhança dos anos anteriores, 
a POE determina a obrigatoriedade dos orçamentos dos serviços e or-
ganismos incorporarem a perspetiva de género, identificando os progra-
mas, atividades ou medidas a submeter a análise do impacto de género 
em 2020.

Considera, no entanto, preocupante a ausência de qualquer referência 
a esta matéria no relatório do OE2020, lembrando que o acompanha-
mento da execução dos orçamentos com impacto de género implica que 
cada coordenador de programa orçamental deve compilar a informação 
remetida pelos respetivos serviços e entidades, no momento de prepara-
ção do orçamento e definir indicadores para a avaliação do impacto de 
género.

O CES salienta que a futura implementação da Lei de Enquadramen-
to Orçamental (Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro), prevista para o 
OE de 2021 (de acordo com o Artigo 5.º, n.º 3 da Lei n.º 37/2018 de 7 
de agosto), a que irá corresponder uma mudança de paradigma no pro-
cesso orçamental, constitui uma oportunidade privilegiada para a ancora-
gem dos orçamentos com impacto de género, quer pela desagregação da 
informação financeira ao nível do centro de custo, quer pela definição de 
objetivos ao nível das políticas.

5.7. Orçamento do Estado e Economia Social e Solidária
De acordo com a Conta Satélite da Economia Social publicada pelo INE 
(2019) as cerca de 70.000 entidades da ES desempenham um importante 
e insubstituível papel na economia, coesão social e territorial.

A Lei de Bases da ES aprovada por unanimidade na AR confere assim 
um reconhecimento que deve merecer da parte do Orçamento de Estado 
a correspondente dotação e medidas de políticas públicas.

O Estatuto Fiscal da Economia Social é um elemento fundamental 
para a motivação, mobilização e envolvimento da sociedade civil que as-
senta essencialmente no voluntariado benévolo.
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6. Declarações de Voto

DECLARAÇÃO DE VOTO DA UGT 
AO PARECER DO CES SOBRE A 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE 
ESTADO PARA 2020

A UGT assinalou, na reunião da CEPES, os desequilíbrios existentes na 
abordagem ao OE 2020 no projeto de Parecer do CES sobre a proposta 
de Orçamento do Estado para 2020.

Não obstante registarmos a integração de diversas propostas de altera-
ção apresentadas pela UGT, consideramos porém que tais desequilíbrios 
não foram resolvidos.

Assim, verifica-se a manutenção de uma análise e de uma avaliação 
excessivamente focadas nas dinâmicas económicas e de competitividade, 
secundarizando dimensões sociais fundamentais.

O exemplo mais notório, mas não único, é o relativo a um dos aspetos 
que mais tem sido considerado como notório neste OE, o do adiamento, 
mais uma vez, de medidas que contribuam para um dos desafios enun-
ciados pelo próprio Governo, que é o da valorização dos rendimentos dos 
salários e do trabalho.

A ausência de um desagravamento fiscal em sede de IRS, que seria ex-
pectável e todos admitem ser desejável – incluindo o CES em anteriores 
pareceres – e mesmo o incipiente aumento salarial para os funcionários 
públicos são aspetos reveladores do afastamento da resposta àquele desafio, 
relativamente aos quais este parecer deveria conter uma mensagem e/ou 
recomendações inequívocas.

As reservas da UGT face a tal omissão, que já de si seriam suficientes 
para que a UGT não se reveja integralmente neste parecer, apenas saem 
reforçadas quando se verifica o forte destaque dado à “insuficiência” das 
medidas fiscais para as empresas ou mesmo à apresentação de propostas 
concretas de desagravamento fiscal noutros domínios.

Similar reserva suscita aliás a análise relativa aos serviços públicos e à 
Administração Pública, onde não apenas se ignoram as questões relati-
vas à valorização dos salários dos trabalhadores da Administração Públi-
ca, como são realizadas apreciações sobre a qualidade dos funcionários 
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públicos que rejeitamos liminarmente e novamente se aponta no sentido 
deste OE fazer das empresas a parte frágil, incluindo como utilizadores 
dos serviços públicos.

Nesse sentido, a UGT entende abster-se na votação final deste parecer.

Lisboa, 22 de Janeiro de 2020
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DECLARAÇÃO DE VOTO DA CGTP-IN 
AO PARECER DO CES SOBRE O 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2020

A elaboração do Parecer do CES à Proposta de Orçamento do Estado para 
2020 (Parecer) ficou marcado por um conjunto de constrangimentos sin-
gulares, que importa que não se venham a repetir em futuras apreciações.

As precárias condições em que o Parecer foi elaborado, com apenas 
uma reunião do Grupo de Trabalho, conjugado com a opção pela reali-
zação de longos desenvolvimentos, marcam decisivamente o documento 
agora em avaliação. A CGTP-IN ainda apelou a um esforço de síntese, 
para que o Parecer se cingisse ao essencial e não entrasse em demassiados 
pormenores.

Em resultado destes constrangimentos, o Parecer do CES não reflecte 
uma opinião debatida com a profundidade que os temas abordados exi-
gem, em virtude da falta de tempo que matérias tão complexas e diversas 
como as que se incluem no documento carecem, ao mesmo tempo que, a 
falta de consolidação do texto, com sucessivas revisões e a distribuição de 
novas formulações no início de reuniões, hipotecou a consulta e discussão 
no seio das organizações.

O Parecer não reflecte, ainda, o resultado da discussão em sede de Co-
missão Especializada Permanente de Política Económica e Social (CEPES), 
uma vez que a versão para votação, no Plenário do CES indui formula-
ções distintas das votadas na CEPES. A própria designação do documen-
to, “3.ª versão”, indicia que não houve uma votação final da CEPES, o 
que efectivamente aconteceu.

Estas são questões de forma que, em prejuízo do reconhecimento de 
esforços realizados, moldam o conteúdo do Parecer.

Sem entrarmos no pormenor do texto, mas pelo que ele de negativo 
representa, salientamos apenas algumas matérias que, na nossa opinião, 
representam um recuo nas posições do CES.

Desde logo, no que se prende com a política orçamental preconizada 
no Parecer. Numa formulação distinta (e menos negativa) da votada na 
CEPES, refere o Parecer que “as políticas orientadas para procura”, ou 
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seja, a política de devolução, recuperação e conquista de alguns direitos 
e rendimentos está esgotada, quando é precisamente esta a base do cres-
cimento verificado nos últimos anos, um crescimento insuficiente em 
grande medida pelo carácter limitado, e por vezes contraditório, que se 
revestiu aquela política. Para a CGTP-IN, a base de crescimento sustenta-
do, do desenvolvimento económico, social e territorial, passa pelo avanço 
e aprofundamento do que de positivo foi atingido, pela real e efectiva 
valorização do trabalho e de quem trabalha e trabalhou, pela aposta na 
produção nacional e a afirmação soberana de um modelo de desenvolvi-
mento liberto dos constrangimentos e imposições da U.E.

Outra referência que é avançada no Parecer prende-se com a “razão de 
ser dos serviços e da Administração Pública” e própria função do Estado. 
Numa visão redutora e utilitarista, o CES coloca a função do estado como 
a de “servir as famílias e as empresas”, negligenciando e invertendo prin-
cípios fundametais da organização económica e social, inscritos na Cons-
tituição da República Portuguesa, que dão ao Estado e ao poder político 
um papel central, devendo o poder económico a ele estar subordinado.

Este é um Parecer que está excessivamente focado nos interesses das 
grandes empesas, relegando para segundo plano a valorização do trabalho 
e os trabalhadores; que omite, no plano fiscal, a necessidade de desagrava-
mento dos rendimentos do trabalho, nomeadamente no que diz respeito 
ao aumento do número de escalões e ao englobamento de todos os ren-
dimentos no IRS, apesar de esta ser uma medida prevista no Programa 
do Governo; um Parecer que, sendo muito desenvolvido em algumas ma-
térias, não trata a despesa parasitária associada às parcerias público-pri-
vadas nem os elevados montantes despendidos com os juros da dívida 
que continuam a ser drenados do Orçamento do Estado, deixando de 
ser aplicados em mais investimento e melhores serviços públicos, entre 
outros aspectos.

Por todas estas razões, a CGTP-IN vota contra o Parecer do CES sobre 
o Orçamento do Estado para 2020.

Lisboa, 22 de Janeiro de 2020

Os Representantes da CGTP-IN
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Sem prejuízo de ter votado favoravelmente o Parecer do CES sobre a 
Proposta de Orçamento de Estado para 2020, considero que, no que 
concerne ao setor da Habitação, continuamos a assistir a problemas 
gravíssimos, não só no âmbito do seu acesso, mas também no que 
concerne à dificuldade na sua manutenção. É certo que a proposta 
reforça a dotação orçamental, duplicando o valor relativamente a anos 
anteriores, com especial referência ao programa Porta 65 Jovem. Por 
outro lado, são feitas referências expressas ao Programa 1.º Direito, 
prevendo-se, inclusive, a criação de uma Bolsa Nacional de Alojamen-
to Urgente em cooperação com a Segurança Social. No entanto ne-
nhuma destas medidas elimina, por completo, os problemas criados 
aquando da revisão anterior do regime do arrendamento urbano e do 
incentivo a mecanismos de locação temporária (como seja o regime do 
alojamento local).

Todas as anteriores medidas tiveram como consequência direta o 
aumento do número de despejos (não em virtude do incumprimento, 
mas sim de eventuais denúncias do contrato em face da impossibilida-
de do arrendatário em aceitar uma atualização do valor da renda) e o 
incremento desmesurado do preço das habitações, diminuindo, dras-
ticamente, o mercado de arrendamento, principalmente, nos grandes 
centros urbanos de Lisboa e Porto. Embora a anterior legislatura tenha 
criado programas sociais de acesso à habitação – que inclui a aprova-
ção de uma Lei de Bases da Habitação – designadamente, o Programa 
de Apoio e Acesso à Habitação, o certo é que o diminuto imobiliário 
público, a degradação do edificado e o contínuo aumento do preço do 
m2 das casas continua a limitar este mercado, empurrando os cidadãos 
para os municípios adjacentes e diminuindo, por conseguinte, a sua 
qualidade de vida.

Aliás, mesmo conhecendo as consequências destas políticas, a apos-
ta do Estado na promoção da diversificação do mercado da habitação 
não só continua a estar muito aquém do que seria esperado como não 
demonstra suficiente vontade política em adotar medidas praticadas 
noutros Estados-Membros, como o caso da Áustria que promoveu o 
alargamento do parque habitacional público ou o da Alemanha que 



PARECERES DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

163

efetuou uma intervenção direta no preço das habitações no mercado do 
arrendamento da cidade de Berlim.
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