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GRANDES NÚMEROS
[ COMO VAI O GOVERNO BAIXAR O DÉFICE ]

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTAL

Governo baixa as expectativas
e modera metas para a despesa
João Cândido da Silva
e Rui Peres Jorge

Quando, há um ano, o Governo
apresentouapropostadeOrçamen-
to do Estado para 2007, o docu-
mento revelava a ambição de con-
cretizarareformadaadministração
pública. O ministro das Finanças
confiava que as medidas iriam ter
impacto na descida dos encargos
com salários da Função Pública.
Mas os objectivos traçados na altu-
ra não foram cumpridos.

Ontem,asestimativasdivulgadas
por Fernando Teixeira dos Santos
revelaramque,contraumaprevisão
dereduçãode5,1%nosgastoscom
remuneraçõescertasepermanentes
nosubsectorEstado,arubricadeve-
ráfecharoanoevidenciandoumau-
mento de meio ponto percentual.
Com os principais diplomas da re-
forma do Estado prometidos para
entrar em vigor em Janeiro próxi-
mo, a proposta de Orçamento do
Estado que o Governo entregou no
Parlamento baixa as expectativas.
O ministro das Finanças insiste em
preverumcortenarubricaem2008,
masaamplitudenãoiráalémdeum
ponto percentual.

Este éumdos sinaisdequeoful-
gordoExecutivonotrilhodosanea-
mento das finanças públicas vai so-
frer alguma moderação durante o
ano que vem. Acreditando que a
economia irá crescer2,2% ,emter-
mosreais,equeasreceitas fiscais te-
rão uma subida menos fulgurante
do que em exercícios anteriores, na
ordemdos3,8%,oministrodasFi-
nanças parece ter decidido retirar o
pé do acelerador das reformas.

O peso da despesa das adminis-
traçõespúblicas sobreoPIBvaibai-
xar para 45,1% no próximo ano,
embora os contribuintes tenham
quese resignaraumnovoaumento
da carga fiscal. O seu peso sobre o
PIB trepa para 36,4%, dando mais
um empurrão para ajudar a baixar
o défice público para 2,4%.

O Executivo espera fechar 2007
comumtotaldedespesanosubsec-
torEstadode44.166milhõesdeeu-
ros, o que representa um aumento

Salários no Estado baixam 1% e carga fiscal volta a aumentar
Miguel Baltazar

ideias
chave

� O défice público desce para
2,4% em 2008.

� O peso da despesa total sobre
o PIB baixa para 45,1%.

� A carga fiscal mantém-se
em subida, para 36,4%.

� No subsector Estado,
os salários baixam 1%.

� A dívida pública desce
para 64,1% do PIB.

� Governo tem balão de mil
milhões de euros.

Receitas e despesas das Administrações Públicas em 2008 Óptica da contabilidade nacional

Rubricas Admin. central Admin. local eregional SegurançaSocial Admin. públicas

1. Impostos sobre a Produção e Importação 22.665,0 2.734,7 950,5 26.350,2

2. Impostos correntes sobre Rendimento e Património 15.042,9 890,0 0,0 15.932,9

3. Contribuições para Fundos da Segurança Social 1.342,8 131,8 19.612,4 21.087,0

Dasquais:ContribuiçõesSociaisEfectivas 187,2 8,4 19.603,5 19.799,1

4. Outras Receitas Correntes (Inclui Vendas) 5.040,7 3.879,0 8.392,5 7.145,2

5. Total das Receitas Correntes (1+2+3+4) 44.091,4 7.635,5 28.955,4 70.515,3

6. Consumo Intermédio 4.412,7 2.434,9 225,2 7.072,8

7. Despesas com pessoal 17.260,0 3.067,8 548,0 20.875,8

8. Prestações Sociais 7.651,2 477,3 24.501,3 32.629,8

9. Juros 5.129,8 194,0 8,4 4.992,1

10. Subsídios 1.233,2 219,3 596,1 2.048,6

11. Outras Despesas Correntes 10.570,6 561,1 2.218,2 3.523,0

12. Total Despesa Corrente (5+6+7+8+9+10+11) 46.257,5 6.954,4 28.097,2 71.142,1

13. Poupança Bruta (5-12) -2.166,1 681,1 858,3 -626,7

14. Receitas de Capital 1.686,6 2.063,7 29,5 2.327,7

15. Total Receitas (5+14) 45.777,9 9.699,2 28.984,9 72.843,1

16. Formação Bruta de Capital Fixo 1.340,0 2.399,8 53,4 3.793,1

17. Outras Despesas Capital 3.014,8 342,7 93,3 1.998,8

18. Total Despesa de Capital (16+17) 4.354,8 2.742,5 146,7 5.791,9

19. Total Despesa (12+18) 50.612,3 9.696,9 28.243,9 76.934,0

20. Capacid. (+)/Nec. (-) Financ. Líquido (15-19) -4.834,3 2,3 741,1 -4.090,9

de 2,6% face a 2006. Para 2008, o
valor inscrito no Orçamento – an-
tes de cativações e da reserva de
2,5% das despesas com pessoal a
queficaramobrigados todososser-
viços–éde45.844milhões,aumen-
tando 3,8% face a 2007.

Noentanto,nascontasqueapre-
senta para calcular o défice, o Exe-
cutivoexcluiasverbascativaseare-
servadepessoal,argumentandoque
essa verba só poderá ser gasta com
autorização do ministro das Finan-
ças. Descontando estes dois facto-
res, a despesa cai para 45.337 mi-
lhões, implicando um crescimento
de despesa de apenas 2,7%.

A diferença entre os dois valores
–466milhõesdeeuros–éoqueTei-
xeiradosSantoschamoude“volan-
te orçamental”do ministro das Fi-
nanças. A juntar a esta folga estão
também 600 milhões de euros de
dotação provisional, uma rubrica
que serve normalmente para pagar
aumentossalariais,prémiosepreca-
ver eventuais derrapagens. Contas
feitas,oExecutivoapresentaumor-
çamento com uma folga orçamen-
taldecercademilmilhõesdeeuros.

Valores em milhões de euros
Fonte: Ministério das Finanças e Administração Pública, Relatório do Orçamento do Estado para 2008


