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Estamos com a ideia de que chegar
aos três por cento é chegar
ao superávit. Mas é preciso dizer
que este é o máximo que nos
é autorizado pela União Europeia.
Teodora Cardoso Economista

Não tendo havido investimento nos
últimos anos e não sendo previsível que
as economias americana e europeia
cresçam, acho que seria um milagre
a redução do desemprego em Portugal.
Henrique Neto Presidente da Iberomoldes

Não considero que este seja
um orçamento virado para as PME
[apontando em concreto a redução
do IRC para os 10 por cento para
as PME no interior do País].
José António SilvaPr. da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal

Está quase, mas ainda não é
desta. Se as previsões que o

Governo inscreveu no Orçamento
do Estado para 2008 se cumpri-
rem, maisumavezasfinançaspú-
blicas portuguesas não consegui-
rão cumpriraquelaque é conside-
radaa“regradeouro”namatéria.
Paraoanoquevem,odéficeglobal
dasadministraçõespúblicasfixar-
se-áem4.091milhõesdeeuros,en-
quanto o investimento totalizará
3.793 milhões de euros. Segundo
diversos economistas, o saldo ne-
gativo das contas públicas deve
existir apenas na medida em que
correspondaàsdespesasdeinves-
timento,casoemque,numcenário
de gestão saudável, se justifica a
contracção de dívida. Esta corres-
ponde a impostos futuros que se-
rão pagos pelos contribuintes que
beneficiarão dos investimentos
realizados.Em2008,oinvestimen-
to representará perto de 93% do
déficedasadministraçõespúblicas,
o que impede o Governo de obser-
var a “regra de ouro”. Este ano,
serápior,comuma“taxadecober-
tura” de apenas75%.

A “regra
de ouro” fica
por cumprir

AS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PARA 2008

DE ONDE VIRÁ O DINHEIRO DO ESTADO...

... E EM QUE FUNÇÕES SERÁ GASTO

A reforma da
administração pública,
prometida para este
ano, está agendada
para entrar em vigor
em Janeiro
do próximo ano.

Défice
do Estado***

Défice global
das Administrações Públicas***

Imposto
do selo

€1.830M
+5,5%

Imposto
único de

circulação
€111M
+26,1%

Serviços gerais
da administração

pública
€1.790M

-2,2%

Defesa
nacional

€1770M
+10,2%

Segurança
e ordem públicas

€2.682M
+0,3%

Educação

€7.094M
-0,9%

Saúde

€9.104M
+1,7%

Habitação
e serv. colectivos

€465M
-7,9%

Serviços
culturais

€379M
-8,1%

Agricultura

€574M
+8,5%

Transportes
e comunicações

€503M
-47,7%

Segurança
e acções sociais

€10.549M
+6,9%

€4.834M €4.091M

Outras
funções

económicas
€505M
+144,4%

Operações de
dívida pública

€5.040M
+5,5%

Transferências

€4.788M
+3,9%

Outras
despesas

€600M
+967,6%

Imposto
bebidas

alcoólicas*
€264M
+0,4%

Outras
receitas correntes

€2.745M
-2,8%

Contribuições
da Seg. Social**

€183M
-7,1%

Receitas
de capital
€371M
-34%

IRS
€9.252M

+5,5%

IRC
€5.511M

+1,5%

Sucessões
e doações

€10M
-50%

IVA
€14.145M

+8%

Imposto sobre
prod. petrolíferos

€2.760M
-12,9%

Imposto
sobre o tabaco

€1.430M
+7,9%

Imposto
sobre veículos

€1.120M
-5,4%

*Inclui receitas de 51 milhões de euros de outros impostos indirectos; **Inclui apenas o valor a receber pelo Estado; ***Saldos na óptica da contabilidade nacional.
Valores em milhões de euros; variações em relação à estimativa de execução em 2007.
Fonte: Ministério das Finanças e Administração Pública, Relatório do Orçamento do Estado para 2008.


