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Relação entre despesa total e 

educação 
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Relação entre despesa total e 

segurança e acção social 
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Relação despesa total / encargos 

da dívida pública 

• 2002: 

– 47.169.627.222€ / 13.830.213.143€ (29,3%) 

• 2008: 

– 121.944.353.823€  / 80.347.000.000€ (65,8%) 

• 2012: 

– 188.575.308.918€ / 131.863.000.000€(69,9%) 

• 2013: 

–  183.752.214.568€/ 124.725.000.000€(67,8%) 

 



Dívida directa do Estado em % do 

PIB (fonte: IGCP-INE) 



Relação entre despesa total e 
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Receita de IRS / IRC 
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IRS / IRC (orçamento 2013) 

• Entre 2008 e 2012 e receita média de IRS 

foi de 9.5 mil milhões de €; 

• Em 2012 a receita prevista é de 

9.532.394.391€; 

• Em 2013 a previsão é 12.066.323.267€; 

– Mais cerca de 2.5 mil milhões de €; 





Empréstimos UE/FMI 

• Fonte: Boletim mensal do IGCP (setembro 

2012); 

• Valor nominal: 

– Mínimo: 600 milhões €; 

– Máximo: 5.611 mil milhões €; 

• Maturidade: 

– Mínima: 5 anos; 

– Máxima: 30 anos; 



Empréstimos UE/FMI 

• Taxa de juro (ESFM / EFSF): 
– Mínima: 2,375% (600 milhões – 7 anos) 

– Máxima: 3,5% (1.750 mil milhões – 10 anos) 
• Fonte: Boletim mensal IGCP (Setembro 2012); 

 

- FMI: n/a (taxa variável) 
- Portugal: 7 anos – taxa média 5% (?) 

- 17.143 mil milhões; 

- Irlanda – FMI – 4,8% 

- EFSM – 2,9% (22.5 mil milhões) 

- EFSF – 3,1% (17.7 mil milhões) 

  



Noticia “Wall Street Journal”, de 4 

de Outubro de 2012 

• “The EU, the European Central Bank and 

the International Monetary Fund should 

slash interest rates on the Greece debt 

they hold to give the near-default 

nation a fighting chance to recover, the 

head of the Institute of International 

Finance said Thursday.” 



Redução da taxa de juro 

• Programa de assistência financeira:  
– 78 mil milhões (total); 

• MEEF (26 mil milhões de euros); 

• FEEF (26 mil milhões de euros); 

• FMI (26 mil milhões de euros); 

– Total juros previsto: 34,4 mil milhões 

• Valor actual de empréstimos: 
– FMI : 17.1 mil milhões; 

• Taxa média actual: 5% 

– 855 milhões; 

• Eventual taxa média: 4% 

– 684 milhões (menos 171 milhões); 

• Eventual taxa média: 3% 

– 513 milhões (menos 342 milhões); 



Soft landing 

• Alargamento do prazo para redução do déficit; 

• Redução das taxas de juro dos empréstimos da 
UE/FMI; 

• Eurobonds (?) / Mutualização europeia de parte 
da dívida nacional dos Estados-membros (?) / 
Intervenção do BCE (?); 
– Alteração dos artigos 123.º e 127.º do TFUE (?): 

• Art. 123.º, n.º 1 – “É proibida (...) a compra directa de títulos 
de dívida (...) pelo BCE ou pelos bancos centrais nacionais.” 

• Art. 127.º - Objectivo do SEBC é a “manutenção da 
estabilidade dos preços”; 



Soft landing 

• Irlanda: “In the sixth review, the goals of 

increased competitiveness, better activation 

policies and fiscal sustainability remain, but they 

are placed alongside a “growth pillar” that 

aims to improve job creation and boost 

domestic demand” 

• O Governo Irlandês pretende criar um “fundo de 

fomento” (“growth fund”) usando nomeadamente 

fundos não-utilizados da UE e o apoio do BEI; 



Soft landing 

• Em 25 de Novembro de 2003 o Conselho, a 
pedido da França e da Alemanha, aprovou 
medidas que alteravam parte das 
recomendações anteriormente efectuadas pelo 
próprio Conselho, com base em compromissos 
unilaterais assumidos pela França e Alemanha, 
adiando a data-limite para reduzir o défice 
público abaixo do valor de referência de 3%, 
modificando a relevância das medidas de 
saneamento anteriormente pedidas e 
suspendendo a aplicação das recomendações 
anteriormente formuladas à França e à 
Alemanha. 



Soft landing 

• As conclusões do Conselho de 25 de Novembro de 
2003, aprovadas em relação à França à Alemanha, 
foram entretanto anuladas pelo Tribunal de Justiça da 
União Europeia, na medida em que continham uma 
decisão de suspender o procedimento relativo aos 
défices excessivos e uma decisão que modificava as 
recomendações anteriormente aprovadas pelo Conselho 
ao abrigo do n.° 7 do artigo 104.°. (Cfr. acórdão do TJUE 
de 13 de Julho de 2004, proc. C-27/04, in Colectânea, p. 
I-6649); 

• Em consequência, o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento foi modificado em Junho de 2005… 



Muito obrigado pela paciência 


