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Em que consiste a autodeterminação 
orçamental?

• Poder de um povo escolher o nível e o tipo de 
despesa coletiva e o seu modo de 
financiamento

• Quais as formas de financiamento da despesa 
pública / coletiva?

• Como eram financiados os défice orçamentais 
no período anterior à UEM?

• Como são financiados os défices orçamentais 
no período posterior à UEM?



Como eram financiados os défices 
orçamentais no período anterior à UEM?

• Dívida pública colocada junto da banca 
nacional e estrangeira e junto dos particulares 
(crédito interno não monetário)

• Impostos diretos e indiretos e contribuições 
para a segurança social

• Imposto inflacionário (dívida pública colocada 
no banco central contra a emissão de moeda –
crédito interno monetário – monetização do 
défice orçamental)



Papel do imposto inflacionário em conjunturas 
recessivas ou como ultima ratio de financiamento

Fonte: Luís Miguel Beleza e Vítor Gaspar, Seigniorage and Exchange Rates, 
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Working Paper 233, 1994, , p. 12.



Financiamento dos défices orçamentais no 
período posterior à UEM

• Transição para um sistema de controlo monetário 
indireto (1990 – DL 337/90) e eliminação integral 
do financiamento monetário do défice 
orçamental (1995 – DL 231/95)

• Financiamento do Estado em condições normais 
de mercado (criação do IGCP – DL 160/96)

• Impostos diretos e indiretos e contribuições para 
a segurança social

• Fim do imposto inflacionário



Novas regras orçamentais

• Pacto de Estabilidade e Crescimento

– Vertente preventiva: Regulamento relativo ao 
reforço da supervisão das situações orçamentais e 
à supervisão e coordenação das políticas 
económicas (Regulamento 1466/97)

– Vertente correctiva: Regulamento relativo à 
aceleração e clarificação da aplicação do 
procedimento relativo aos défices excessivos 
(Regulamento 1467/97)



Novas regras orçamentais
• Incompatibilidade com a autodeterminação 

orçamental
• A tentativa permanente e persistente de manter a 

autodeterminação orçamental conduziu à violação das 
novas regras orçamentais

• O incumprimento das novas regras orçamentais não foi 
acompanhado pela efetiva aplicação de sanções inter
pares

• As sanções acabaram por resultar das condições de 
financiamento impostas pelos mercados de dívida

• A crise das dívidas soberanas e os programas de 
ajustamento puseram fim à autodeterminação 
orçamental (ou ao que restava dela em incumprimento 
do Pacto de Estabilidade e Crescimento, porque o 
cumprimento do PEC era incompatível com 
autodeterminação orçamental)



Novas Regras de Governo Económico 
Europeu

• Na sequência das situações de défice excessivo 
registadas em 2003 e em 2004 na França e na 
Alemanha e do Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de 
Julho de 2004 (proc.º C-27/04) procedeu-se à 
flexibilização dos regulamentos 1466 e 1467/97 através 
dos Regulamentos nºs 1055 e 1056/2005, os quais 
foram agora revistos em Novembro de 2011 pelos 
Regulamentos 1175 e 1177/2011) introduzindo-se o 
Semestre Europeu no ciclo de supervisão e 
coordenação das políticas económicas, de modo a 
incorporar nos quadros orçamentais nacionais os 
objectivos de supervisão multilateral da União



Novas Regras de Governo Económico 
Europeu

• Paralelamente, também em Novembro de 2011, foi aprovada uma Diretiva 
que estabelece requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-
Membros (Diretiva 2011/85/UE), um novo regulamento relativo à 
prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos 
(Regulamento 1176/2011)  e um novo regulamento relativo a medidas de 
execução para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na 
área do euro (Regulamento 1174/2011).

• Para além disso, foi aprovado um regulamento que estabelece um quadro
adicional de sanções que acrescem às multas já previstas no artigo 126.º 
do TFUE e no Regulamento n.º 1467/97 (Regulamento 1173/2011) e está
previsto no Regulamento 1174/2011 um procedimento relativo aos
desequilíbrios macroeconómicos excessivos, ao qual também são
associadas sanções pecuniárias para os países da área do euro, 
procurando reproduzir ao nível da coordenação das políticas económicas
(artigo 121.º do TFUE) o mesmo quadro sancionatório existente no plano
estritamente orçamental (artigo 126.º do TFUE)



Novas Regras de Governo Económico 
Europeu

• A tudo isto acrescem mais duas propostas de regulamentos apresentadas pela 
Comissão em 23 de Novembro de 2011 (two pack):

– Regulamento relativo ao reforço da supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros afectados ou ameaçados por graves dificuldades no que 
diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro (COM(2011) 819) 
prevendo a figura dos Estados membros sujeitos a supervisão reforçada, o 
procedimento de assistência financeira e de ajustamento macroeconómico, 
incluindo a supervisão pós-programa

– Regulamento que estabelece disposições comuns para o acompanhamento e 
a avaliação dos projectos de planos orçamentais e para a correcção do défice 
excessivo dos Estados-Membros da área do euro (COM(2011) 821) que visa 
complementar  o Semestre Europeu, definindo um calendário orçamental 
comum. 

– Esta proposta de regulamento prevê a apresentação anual pelos Estados-
Membros , à Comissão e ao Eurogrupo, até 15 de Outubro, de um projecto de 
plano orçamental para o ano seguinte, que será  objecto de parecer da 
Comissão e de avaliação pelo Eurogrupo e a fiscalização mais rigorosa das 
políticas orçamentais dos Estados-Membros objecto de um procedimento 
relativo aos  défices excessivos, a fim de assegurar uma correcção oportuna e 
duradoura das situações de défice excessivo.



Novas Regras de Governo Económico 
Europeu

• Está ainda prevista a apresentação pela Comissão 
Europeia de novas propostas legislativas para a 
área do euro quanto às seguintes matérias:

– Mecanismo de comunicação prévia dos planos de 
emissão de dívida 

– Programas de parceria económica que 
especifiquem reformas estruturais para os 
Estados-Membros sujeitos a um procedimento 
relativo aos défices excessivos

– Programas de coordenação dos principais planos 
de reforma das políticas económicas nacionais



A estratégia Europa 2020

• Parceria entre os Estados-membros e União 
Europeia

• Programas nacionais de reformas

• Pacto Euro Mais (Março 2011)

• Pacto para o Crescimento e para o Emprego 
(Junho 2012)



Novo Tratado Orçamental

«Artigo 1.º 
1 - Pelo presente Tratado, as Partes Contratantes 

acordam, enquanto Estados membros da União 
Europeia, em reforçar o pilar económico da união 
económica e monetária, adotando um conjunto de 
regras destinadas a promover a disciplina orçamental 
mediante um pacto orçamental, a reforçar a 
coordenação das suas políticas económicas e a 
melhorar a governação da área do euro, apoiando 
assim a realização dos objetivos da União Europeia em 
matéria de crescimento sustentável, emprego, 
competitividade e coesão social.»



Novo Tratado Orçamental

A Comunicação da Comissão de 20.06.2012 
COM (2012) 342 final relativa aos princípios 
comuns a aplicar nos mecanismos nacionais 
de correção



Conclusões

• Fim do Imposto Inflacionário

• Equivalência da dívida pública à dívida privada

• Erosão do poder orçamental nacional

• Programas de Ajustamento e pós-ajustamento

• Um orçamento diferente que irá marcar a 
tendência da política orçamental em quadro pré-
federal

• Problemas de legitimação democrática europeia


