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As verbas inscritas em matéria de
PIDDAC e de Despesa do Estado
eServiçoseFundosAutónomosno
Orçamento do Estado para 2008
têm sinais contrários e revelam
montantesdedimensãosemelhan-
te.OPIDDACsofreumabatimen-
to de 1.362 milhões de euros face
aovalorinscritonoOEpara2007.
Jáasverbasprevistasparaadespe-
sa total consolidada dos ministé-
rios crescem 1.410 milhões de eu-
ros (de54,5milmilhõespara55,9
mil milhões de euros).

O Governo inscreveu no
PIDDAC do próximo ano menos
1.362 milhões de euros do que no
orçamentodoanopassado.OMi-
nistério liderado por Teixeira dos
Santos ressalva que os programas
de investimentosedespesasdedes-
envolvimento da administração
central dos dois anos em análise
“nãosãocomparáveis,devidoàal-
teração de contabilização das Es-
tradas de Portugal”. O Governo
explicaqueaempresapassouaser
financiada por receitas próprias e
quedeixoudepertenceraouniver-
so do PIDDAC.

Também em termos do investi-
mentopúblico,severificaumaque
dade300milhõesdeeuros.OGo-
verno inscreveu este ano 1,5 mil

milhões de euros no Capítulo 50,
que comparam com 1,8 mil mi-
lhões inscritos no orçamento para
2007.

O Ministério das Obras Públi-
cas é o que sofre maior rombo nas
verbas do PIDDAC para 2008.
Mário Lino tem este ano 612 mi-
lhões de euros para investir, que
comparamcom2,6milmilhõesde
que dispôs no exercício em curso.

Em contrapartida, os Ministé-
rios das Finanças, Justiça, Econo-
mia e Administração Interna são,
por esta ordem,os que mais vêem
crescer as verbas do PIDDAC.

Também em termos de capítu-
lo 50 as Finanças são o ministério
que recebe um maior reforço de
verbas (de37,6milhõespassapara
80,4 milhões) e as Obras Públicas
o ministério que maior corte en-
frenta (de 654 passa para 169,6
milhões). O investimento por via
do capítulo 50 é reforçado na Jus-
tiça e na Administração Interna,
masnãonoMinistériodeManuel
Pinho,que perde 7 milhões de eu-
ros nesta rubrica (de 57,7 milhões
em2007passapara50,7milhões).

Aanáliseaosnúmeros inscritos
no PIDDAC para 2008 permite
concluirqueageneralidadedosmi-
nistérios tem oscilações mínimas
nas verbas atribuídas.

Do ponto de vista da despesa,
os únicos ministérios que enfren-
tam cortes de verbas são os das
Obras Públicas (menos 52,9%),
mais uma vez por via da saída da
Estradas de Portugal deste univer-
so orçamental, e o dos Negócios
Estrangeiros (menos 9,2%), que
deixadeterasdespesas inerentesà
Presidência da UE.

Em contrapartida,o ministério
do Ambiente vê compensada a
quedadoinvestimentocomumre-
forço das verbas para despesa.
A Justiça e Ciência e Ensino Supe-
rior também estão autorizados a
gastar mais em 2008.

A despesa inscrita para Estado e Serviços
e Fundos Autónomos cresce 2,6%

ideias
chave

� Despesa do Estado e SFA
aumenta 2,6%.

� PIDDAC recebe corte
de 1,4 mil milhões.

� Finanças recebem maior
aumento do investimento,
logo seguidas pela Justiça,
Economia e Administração
Interna.

� Obras Públicas têm o maior
corte do investimento,
justificado pelo Governo
com o facto da Estradas
de Portugal, EP ter saído
deste universo contabilístico.

� Investimento público (Cap.
50) cai 300 milhões de euros,
para 1,5 mil milhões de euros.
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€ 1,4
Mil milhões
Aumento da despesa
do Estado e SFA
previsto para 2008.

Despesa vai subir
e PIDDAC terá corte
de 1,4 mil milhões

Nota: O Governo refere que os valores do PIDDAC não são comparáveis com os do ano anterior devido
à alteração da contabilização das Estradas de Portugal que passou a ser financiada com receitas
próprias. Valores em milhões de euros.


