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INVESTIMENTO

Investimento público aumenta 4% à custa
das regiões autónomas e autarquias
Rui Peres Jorge
rpjorge@mediafin.pt

Ao contrário do crescimento de
6,3%no investimentodasAdminis-
traçõesPúblicas (AP)anunciadoon-
temporTeixeiradosSantosemcon-
ferênciadeimprensa,osquadrosque
acompanham o relatório do Orça-
mento do Estado dão conta de um
aumento de apenas 4% no investi-
mentopúblico.Umavançoqueéex-
plicadototalmenteporumaumento
dos gastos de capital das regiões au-
tónomasedasautarquiasque,facea
2006,aumentam270milhõesdeeu-
ros,mais que compensando os 107
milhões de corte no subsector direc-
tamente comandado pelo ministro
das Finanças.

TeixeiradosSantos,quedesdeque
tomou a pasta vem apregoando o
enormerigoretransparênciadosseus
orçamentos,deixouontemmuitoade-
sejarnaáreadoinvestimentopúblico.
Équeoministroafirmoutambémque
o investimento do subsector Estado
crescerá, em 2008, uns expressivos
25%. Contudo,os mesmos quadros
do relatório apontam para um recuo
de7%. NoProgramadeInvestimen-
tos e Despesas de Desenvolvimento
daAdministraçãoCentral(PIDDAC)

TeixeiradosSantosavançoutambém
um aumento“superior”a 6%,con-
traumaquedadequase16%inscri-
ta no relatório.

Oqueexplicaas incongruências?
O Governo – contra a opinião da
maioriadosespecialistasemcontabi-
lidade nacional –insistiu emregistar
foradoperímetrodasAPoorçamen-
to (deficitário)daEstradasdePortu-
gal. Como esta empresa absorvem
em 2007 uma parte significativa do
investimentopúblico,asuaexclusão
do perímetro das AP levou a uma

queda do investimento. Mas levou
também a que o objectivo de 2,4%
para 2008 tenha ficado mais fácil
uma vez que os seus défices de ope-
raçãodeixaramdepressionarodéfi-
ce global dasAP.

Teixeira dos Santos tentou assim
naapresentaçãodoOEomelhorde
dois mundos: em termos de défices
orçamentais,achoujustaacompara-
çãoentreos3%desteano(ondeaEP
está incluída)eos2,4%dopróximo
(ondeaEPnãoconta); já emtermos
deinvestimento,preferiuavisaqueas

comparaçõesnãosãopossíveis.Con-
tactado, o ministério das Finanças
não se mostrou disponível a esclare-
cer as interpretações. O JdN optou
pelaversãoquecontaráemBruxelas,
ou seja,os valores inscritos nos qua-
dros do relatório.Aí, as contas são
claras:oinvestimentopúblicodasAP
aumenta4%facea2006,oqueéex-
plicadoporumaquebrade7,4%no
investimento da administração cen-
tral que por sua vez é compensado
peloaumentode13%noinvestimen-
to das regiões e autarquias.

Estado gasta menos
em funcionamento
A maior quebra das despesas verifica-
se nos investimentos do plano, que
caem 13,9% face ao corrente ano. Isso
significaque,em2008,osub-sectorEs-
tadoprevêgastarmenos243,1milhões
em novos investimentos.
Nopróximoano,oGovernovoltaacor-
tas nas despesas com os subsistemas
de saúde, diminuem 9,4% quando em
2007 a queda foi de 23,4%. Na origem
desta quebra está a convergência dos
subsistemasexistentesemcincominis-
térios para o regime geral da ADSE e à
revisãodatabeladecomparticipações
dos tratamentos consultas. O aumen-
todosdescontossuportadospelosfun-
cionários públicos também contribuiu

para o comportamento desta rubrica.
Os subsídios diversos também dimi-
nuem 5,3%.
Astransferênciasdeverbasparaasre-
giõesautónomaséoutradasáreasque
regista uma quebra. Isto deve-se, em
parte, à aplicação da nova Lei das Fi-
nanças Regionais que penaliza a Ma-
deiranastransferênciasdoOEebene-
ficia a região dos Açores.
Embora as despesas de funcionamen-
to sofram a menor quebra na tabela,
em termos absolutos esta diminuição
representamenos229,8milhõesdeeu-
ros.Aracionalizaçãodasestruturasdo
Estado poderá estar na origem desta
poupança. RM
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Fonte: OE/08. Valores em milhões de euros

Agregados com maiores cortes Rubricas onde a despesa cai face a 2007

2008 var07/08(%) var07/08(M€)

Investimentos do Plano 1.507,1 -13,9 -243,1

Regiões Autónomas 545,9 -3,1 -17,5

Subsídios diversos (ind. compens.) 572,6 -5,3 -31,8

Subsistemas saúde 732,3 -9,4 -76,0

Funcionamento (sentido estrito) 9.150,2 -2,4 -229,8

Fonte: OE/2008

Gastos com pensões
e saúde sobem
As despesas com a segurança social
dos funcionários públicos e os gastos
com pensões e reformas são os princi-
pais responsáveis pelo aumento de
3,8%) das despesas do Estado no pró-
ximo ano. Só os encargos com a pro-
tecção social custarão ao sector públi-
co 5,8 mil milhões de euros e as refor-
mas3,3milmilhõesdeeuros.Estesau-
mentos ficam a dever-se ao aumento
tendencial de aposentações e à previ-
sívelcriaçãodosubsídiodedesempre-
go para os funcionários a contrato.
AscontribuiçõesdePortugalparaoor-
çamento da União Europeia também
registamumaumentosignificativo,de
6,3%, que pode ser explicado pelo va-

loranormalmentebaixotransferidono
corrente ano.
O primeiro ano de aplicação da nova
LeidasFinançasLocais,quefazdepen-
derastransferênciasdoEstadoparaas
autarquiasdocomportamentodaeco-
nomiaedareceitafiscal, levaramaum
aumentosignificativodasverbastrans-
feridas pelo Estado para a Administra-
ção Local. Câmaras e freguesias deve-
rão receber em 2008 2,6 mil milhões
de euros , mais 4,5% do que no ano
passado.
As transferências para o Serviços Na-
cionaldeSaúdeaumentam2,9%oque
representa mais 225,2 milhões de eu-
ros nos cofres dos hospitais. RM

Agregados com maiores subidas Rubricas onde há aumento da despesa face a 2007

2008 var07/08(%) var07/08(M€)

SNS 7.900,0 2,9 225,2

Segurança Social 5.853,1 8,3 450,4

Administração Local (lei) 2.604,8 4,5 112,5

Contribuição para UE 1.433,9 6,3 84,9

Pensões e reformas (CGA) 3.358,0 5,8 185,1

Fonte: OE/08

Serviços partilhados
poupam 150 milhões
O Estado conta poupar 150
milhões de euros entre 2008 e
2009 nas despesas de aquisição
de bens e serviços transversais
por via da Agência Nacional de
Compras Públicas.

Manutenção de veículos
com redução de 20
milhões de euros
O custo anual da manutenção dos
29 mil veículos do Estado ascende
entre 200 a 250 milhões de euros
por ano. Factura que o Governo
quer reduzir entre 10 a 20
milhões com os serviços
partilhados.

Reduzir funcionários
e controlar admissões
O Governo continua apostado em
contrariar o crescimento do
número de funcionários públicos
em 2008, mas não fixa metas.
Entre Janeiro de 2006 e Junho de
2007 houve uma quebra líquida
de 14.792 trabalhadores no
Estado. No próximo ano volta a
falar-se na regra que implica uma
contratação por cada duas saídas.

Apostar na
convergência
do sistema de pensões
A convergência entre o sistema
público de pensões e o regime
geral da Segurança Social
começará a ter efeitos na
contenção da despesa já a partir
de 2010.
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