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Orçamento do Estado 2016 - Contexto 

 

 
1. Desequilíbrios macroeconómicos 

2. Saída do Programa de Ajustamento 

3. Encargos com PPP’s atingem o máximo nesta legislatura 

4. Baixas necessidades de refinanciamento a curto prazo 

5. Taxas de juros historicamente baixas 

6. Queda dos preços do petróleo 
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• Crescimento económico 

• Emprego 

• Repartição de Rendimento mais justo 

• Redução de desequilíbrios macroeconómicos  

• Sustentabilidade da dívida 

• Relação comercial com o exterior positiva 

• Previsibilidade 

• Confiança 
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Orçamento do Estado 2016  
Objetivos dos Portugueses / EU / Financiadores/Investidores 



Fonte: The Global Competitiveness Report 2015–2016 - 2015 World Economic Forum 4 

Objetivos dos Investidores  Orçamento do Estado 2016 – Objetivos dos Investidores 



Fonte: The Global Competitiveness Report 2015–2016 - 2015 World Economic Forum 5 

Orçamento do Estado 2016 – Competitividade 2015-2016 



 

 

 Meta orçamental de défice abaixo dos 3%  

 Manutenção dos “twin surplus” – saldo orçamental primário, balança de transações 

 Ligeira redução do rácio da dívida pública 

 Redução da tributação direta / tributação sobre o trabalho altamente progressiva 

 Aumento das prestações sociais exceto Subsídio de Desemprego 

 Aumento dos salários dos funcionários públicos ( > 1.500€) 

 

 

 Cenário macroeconómico otimista 

 Aumento da tributação indireta / impacto regressivo 

 Evolução das despesas com Educação e Saúde (sem salários) 

 Dúvidas na capacidade dos cortes ligados à “eficiência” / simplificação 

 Meta do défice baseada em subida da receita fiscal incerta vs quebra de receita “certa” 

 Impacto negativo em termos de confiança/expectativas de investidores e financiadores 

 Ausência de medidas que promovam um ajustamento estrutural da economia 
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Orçamento do Estado 2016 



• Não medidas 

• Não redução da TSU nos rendimentos mais baixos 

• Não substituição parcial de Funcionários Públicos/corte nos 

Funcionários Públicos   

• Reforma do Estado 

• Outras reformas (Segurança Social, …) 
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Orçamento do Estado 2016  

Medidas com maior Incerteza Associadas  

Fonte: UTAO – Parecer Técnico n.2/2016 – Análise ao Esboço do Orçamento do Estado para 2016  

1ª versão 



Orçamento do Estado 2016 - Plano B 

 

 • Qual ? 

• Que aumentos de impostos / que cortes adicionais ? 

• Manutenção do IVA na restauração ? 

• Manutenção do tempo de trabalho da Função Pública ? 

• Outras ? 
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Orçamento do Estado 2016 

Fonte: UTAO – Parecer Técnico n.2/2016 – Análise ao Esboço do Orçamento do Estado para 2016  



Orçamento do Estado 2016 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentáveis 

 Não sustentável 

Reformas 

Aumento do 
Investimento privado 

Aumento do Emprego 
privado 
 
 

Reformas adicionais 
e/ou 

Correção às políticas de 
revisões 

e/ou 
Exclusão do acesso autónomo a 

mercados 
 

Num cenário de austeridade num contexto de moeda única 

Contas Públicas 
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 • Reversões de privatizações 

• Alterações no sistema fiscal 

• Alteração na reforma do IRC 

•  Múltiplas alterações da legislação fiscal com caráter 

interpretativo 

• Resolução de Bancos Portugueses 
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Orçamento do Estado 2016 – Instabilidade vs Confiança 



Recent economic policy initiatives have focused on reversing public-sector wage cuts and income tax surcharges to boost disposable 
income. They may succeed for a while, but these measures may hinder hard-won competitiveness gains. Reforms are having some 
effect, and the twin surplus in the current account and primary budget is a key achievement. Yet the economic fabric is structurally weak 
and many deep-rooted problems remain, including high overall debt and low potential growth. 
 

Fonte: Morgan Stanley – February 15, 2016  

 

 But the new direction of fiscal policy – which aims at reverting past spending cuts while partly compensating with indirect tax hikes – is 
doing little, in our view, to support corporate sentiment. 
 

Fonte: J P Morgan  

 

 Sovereign rating downgrade risks 

We suspect that the risk of a deteriorating economic and fiscal outlook, coupled with persistent political instability and no progress on 
structural reforms, could well push the main credit rating agencies to downgrade the Portuguese sovereign. 
 

Fonte: Citi Research – February 12, 2016 

 

 

Orçamento do Estado 2016 – Incerteza vs Confiança  

“Existem preocupações graves”, “Se olharmos para a última previsão de inverno, também para Portugal, existe uma razão para essa 
preocupação e como sabem Portugal saiu do programa (de resgate) sem quaisquer garantias em termos de linhas de crédito”, para 
referir ser “crucial” que o país “se mantenha independente do ponto de vista financeiro e isso exige que tenha acesso aos mercados”. 
 

Dijsselbloem-presidente do Eurogrupo 

 

 

 

Portugal é a nossa preocupação“, “a reversão de algumas políticas do anterior governo não tem ajudado nem um bocadinho a confiança 
dos investidores”. 
 

DBRS  

 

 

 



Orçamento do Estado 2016 

Fonte: UTAO – Parecer Técnico n.2/2016 – Análise ao Esboço do Orçamento do Estado para 2016  



 

 

• Modernização da Administração Pública 

• Transformação do mercado de trabalho 

• Melhoria do ambiente concorrencial das empresas 

• Reforço dos instrumentos de capitalização 

• Revisão da arquitetura do sistema de regulação financeira 

                                                         + 

• Redução de desequilíbrios macroeconómicos  

• Enfase no cumprimento das metas orçamentais 

• Aumento da competitividade das empresas 

• Melhoria do saldo da Balança de Transações com o exterior 

• Confiança / Maior previsibilidade 

                                                     + 

• Estabilidade do Sistema Financeiro 

• Reformas estruturais  

• Despesa pública adicional só com explicitação de impostos ou cortes adicionais  
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Orçamento do Estado 2016 – Necessário 



ANEXO 



Fonte: Citi Research 

Orçamento do Estado 2016 


