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Finlândia ameaça abandonar resgate à Grécia

O primeiro-ministro fi nlandês, Jyrki 
Katainen, disse ontem que o seu 
país pode desistir de participar no 
segundo pacote de ajuda à Grécia, 
se não receber garantias por parte 

do Estado helénico. 
A chanceler alemã, Angela 
Merkel, rejeita, contudo, qualquer 
tratamento especial à Finlândia. 
www.publico.pt

Contas do Estado à lupa

Fonte: Paulo Trigo Pereira a partir de dados DGO/MFAP

Contributos para a consolidação orçamental

Saldo global consolidado
Subsector Estado Julho 2010 e 2011

* Valores sem medidas extraordinárias na receita (FSA) e despesa (Estado) em milhões euros não 
consolidados (em CP); **O Objectivo agregado (saldo global) para 2011 é ajustado ao Memorandum com 
CE/BCE/FMI; *** Retirou-se das despesas de capital do Estado em 2011, 590,3 M já contabilizados em 2010  
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Global
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Variação
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Variação em %
do Obj. Consol.

(4=3/2)

BOE 2010
(Jan-Jul)

BOE 2011
(Jan-Jul)

Variação
Homóloga

*Valores em milhões de euros líquidos de transferências (consolidados em contabilidade pública)

Tabela 1

Tabela 2

Estado -9051,6 4196,0 2806,3 66,9%
Estado 
(saldo primário) -2661,0 5614,9 3137,7 55,9%
FSA 924 543,7 -278,5 -51,2%
Seg. Social 535,1 -115,9 -173,4 149,6%
Adm. Local 
e Regional -75,5 -25,1 94,6 -376,9%
Total -7668 4598,7 2448,9 53,3%

Receita Corrente* 19.026 19.867 842

Receita Capital* 353 250 -104

Despesa corrente* 12.443 12.066 -377

Despesa de capital* 318 227 -91

Saldo Global  Consolidado 6618 7824 1206

Saldo global acumulado
Subsector Estado, contabilidade 
pública em milhões de euros

*Valores estimados com os 
objectivos do Memorando
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Consolidação orçamental “real” e “virtual”

a O dado mais importante 
das tabelas apresentadas 
aqui mensalmente, após a 
disponibilização dos dados da 
execução orçamental (agora 
de Julho), é o do canto inferior 
direito da tabela 1: 53,3%. Signifi ca 
que, em sete meses, estamos 
a pouco mais de metade do 
objectivo para 2011 de redução do 
défi ce orçamental, que estimamos 
ser de 4598,7 milhões de euros. É 
um pouco preocupante, pois, há 
um mês, esse valor era superior 
(57,8%). Perceber porque foi 
dado este pequeno passo atrás 
exige compreender duas coisas. 
Primeiro que o objectivo será, 
ou não, alcançado em função 
dos contributos dos quatro 
subsectores das administrações 
públicas (esqueçamos por 
agora as empresas públicas que 
contribuem para o défi ce). O 
défi ce é, aproximadamente, a 
soma dos défi ces ou excedentes 
do Estado (“ministérios”), fundos 
e serviços autónomos, Segurança 
Social e administração regional 
e local (ARL). Assim, olhando 
para a coluna 3 dessa tabela 
1, aparentemente é o Estado 
essencialmente que contribui 
para a consolidação orçamental 
(2806 milhões), e por outro 
lado a Segurança Social (-173,4 
milhões) e os FSA (-278,5 milhões) 

contribuem para o agravamento 
do défi ce, tendo a ARL um efeito 
marginalmente positivo (94,6 
milhões). Ora o que se previa para 
o fi nal de 2011 é que a Segurança 
Social piorasse um pouco o seu 
saldo (-115 milhões, na coluna 
2). Há pois uma derrapagem 
da Segurança Social. Por outro 
lado, previa-se que os FSA 
contribuíssem positivamente 
para o equilíbrio das contas 
públicas (543,7 milhões), pelo que 
o défi ce verifi cado é ainda mais 
preocupante. Para compreender 
estes desvios é necessário ter em 
conta um segundo factor. Existem 
muitas transferências entre o 
Estado (“ministérios”), os FSA, 
a Segurança Social e a ARL. As 
poupanças do Estado podem ser 
“reais”, na redução de despesa 
própria ou aumento de receita, 
ou “virtuais”, através de reduções 
nas transferências para os outros 
subsectores. 

Estas não têm, tudo o resto 
constante, infl uência no défi ce, 
pois o que o Estado melhora no 
seu saldo por diminuí-las é o 
que o outro subsector piora. É a 
lógica dos vasos comunicantes. A 
melhoria “real” no saldo global do 
Estado foi de 1206 milhões (tabela 
2) e a melhoria “virtual”, devido 
à redução das transferências, 
de 1600,3 milhões. A soma das 
duas dá o já referido contributo 
do subsector Estado para a 
consolidação. 

O “passo atrás” na Segurança 
Social deve-se então sobretudo 
a dois factores. Comparando 
com 2010, o Estado transferiu 
até Julho menos 586,6 milhões 
de euros ao abrigo da Lei de 
Bases da Segurança Social, 
destinada sobretudo a fi nanciar 
o regime não contributivo. Por 

outro lado, só no mês de Julho 
há um aumento de despesa com 
formação profi ssional fi nanciado 
pelo Fundo Social Europeu em 
100 milhões de euros, sendo que 
as receitas do FSE se mantiveram 
praticamente constantes. Há 
aqui algo anómalo que deveria 
ser melhor explicado, pois o 
princípio da neutralidade dos 
fundos comunitários faz com que 
essa despesa não tenha impacto 
no saldo global corrigido. Porque 
é que a parcela da despesa de 

formação suportada pelo FSE 
(732,8 milhões) é superior à 
receita do FSE para essa mesma 
formação (709,2 milhões)? 
Concluindo, é muito importante 
que se distinga a consolidação 
orçamental “real” da “virtual”, 
porque esta última dá muitas 
vezes origem a efeitos colaterais 
escondidos, como seja o 
aumento exponencial da dívida 
a fornecedores não devidamente 
contabilizada. Professor do ISEG/
UTL        

Comentário

Paulo Trigo Pereira

Os pequenos passos da Europa

a O que está sobre a mesa 
é saber quais os países que 
podem e querem permanecer 
no euro e no projecto de forte 
integração europeia, que incluirá 
nalgumas décadas o federalismo 
político, e os que fi carão de 
fora. Será um caminho longo, 
ao nível do fortalecimento das 
instituições políticas e económicas 
europeias, mas progredirá com 
os percalços necessários. Merkel 
e Sarkozy já perceberam que a 
estratégia da União deverá ser 
não o alargamento, mas o seu 
aprofundamento. O anunciado 
“governo económico” da zona 
euro ainda não existe, mas é o 
único caminho possível para a 
União. Não há governo, sem um 
orçamento que se veja, e hoje o 

orçamento da União representa 
cerca de 1% do PIB dos Estados- 
membros, o mesmo é dizer 
quase nada. Por isso, para fazer o 
sector fi nanceiro contribuir para 
as contas públicas e diminuir a 
especulação, justifi ca-se o imposto 
sobre as transacções fi nanceiras. 
Esta medida, a par da abolição 
dos paraísos fi scais (ainda não 
proposta), é algo que só ganha 
plena efi cácia a uma escala 
mundial, mas um importante 
passo é aplicá-la aos 27 Estados 
da UE. Talvez a dupla franco-
alemã tenha percebido que 
deverá avançar o mais que pode 
enquanto Obama estiver na 
presidência, situação garantida 
só até 2012. Mas um governo 
necessita de uma Constituição, e 

ela ou surge de cima para baixo, 
o que Giscard d’Estaing e a sua 
convenção não conseguiram 
fazer, ou de baixo para cima, 
que é a via agora adoptada. 
A constitucionalização de 
apropriada regra orçamental 
é uma medida não sufi ciente, 
mas necessária para o projecto 
europeu, pois ajuda à estabilidade 
do euro. Ao contrário do que se 
diz não impõe nenhuma agenda 
“liberal”, sendo compaginável 
com um grande ou pequeno 
Estado. O défi ce é apenas uma 
relação entre receitas e despesas, 
não implica que as despesas 
sejam grandes ou pequenas. A 
regra constitucionalizada não 
é antidemocrática, mas mais 
democrática, pois impede que 

os “democratas” de hoje gastem  
agora aquilo que os jovens e 
não nascidos pagarão amanhã. 
As democracias imaturas e 
os políticos de vistas curtas 
gostam e praticam o jogo do 
défi ce excessivo. Quem nada 
aprendeu das últimas décadas 
e quiser continuar esse jogo 
perigoso que o faça, mas sairá 
do núcleo duro da União. Este é 
provavelmente o caso da Grécia. 
Os restantes, incluindo Portugal, 
têm que mostrar que podem e 
querem praticar a solidariedade 
intergeracional. Aqui, todos 
aqueles que têm, ou querem 
ter, responsabilidades políticas 
nacionais e acreditam no projecto 
europeu não deverão fi car de fora.
P.T.P.

João Paulo Peixoto: o economista  que acabou o mundo, sábado na Fugas

Desvio colossal 
será confi rmado 
na execução 
orçamental

Ana Rita Faria

a O desvio de 1,1 por cento do PIB que 
o Governo e a troika detectaram nas 
contas públicas será confi rmado pe-
los próximos dados da execução or-
çamental. A afi rmação foi ontem feita 
pelo secretário de Estado adjunto de 
Passos Coelho, Carlos Moedas.

“Os números de ontem [dados do 
boletim da execução orçamental de 
Julho, divulgados na segunda-feira 
à noite] confi rmarão, no futuro, um 
desvio já detectado”, declarou ontem 
Carlos Moedas, à saída da primeira 
audição da Comissão Eventual para 
o Acompanhamento das Medidas do 
Programa de Assistência Financeira 
a Portugal. A audição do adjunto de 
Passos Coelho marcou o arranque 
dos trabalhos desta comissão parla-
mentar, presidida pelo ex-ministro da 
Economia socialista Vieira da Silva, 
que vai acompanhar a execução das 
medidas da troika.

Carlos Moedas foi ontem interpela-
do por vários deputados, como  João 
Galamba (do PS) ou Miguel Tiago (do 
PCP), que questionaram por que é 
que o desvio orçamental de quase 
dois mil milhões de euros não é visí-
vel na execução orçamental até Julho. 

Carlos Moedas respondeu às questões 
mostrando apenas um gráfi co com 
duas trajectórias de redução do dé-
fi ce, mas sem indicação de valores, e 
dizendo que um desvio é a diferença 
entre essas duas trajectórias.

Os dados divulgados na segunda-
feira pela Direcção-Geral do Orça-
mento atestam que o défi ce do Estado 
se reduziu 25 por cento nos primeiros 
sete meses do ano, em termos homó-
logos, e que a despesa, tanto total co-
mo primária (sem juros), está a cair 
acima do previsto.

De acordo com Carlos Moedas, 
que lidera a Estrutura de Acompa-
nhamento dos Memorandos (Esa-
me), esta entidade, o Ministério das 
Finanças e o Banco de Portugal já re-
alizaram, desde 21 de Junho, 85 reu-
niões com 35 diferentes entidades, 
representantes e técnicos da troika. 
“O ritmo foi, praticamente, a con-
cretização da uma medida por dia”, 
salientou o secretário de Estado. Mas 
avisou: “Ainda há muito trabalho pe-
la frente” e “Setembro será um mês 
complicado”, pois têm de ser postas 
em prática 75 medidas.

Estrutura 
liderada por 
Moedas realizou 
85 reuniões com 
35 entidades até 
agora, ao ritmo 
de uma medida 
por dia


