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UMA NOVA POLITICA 
OR<;AMENTALC1) 

PROF. ANTONIO REBELO DE SOUSA 



Lusfada 

0 RIENTA(:OES ESTRATEGICAS 

A pol ftica on;amental deve estar inserida num modelo de estabilizac;iio macro
econ6mica coerente, devidamente articulado com uma estrategia de crescimento 
que assegure urn desenvolvimento sustentado viabilizador de uma efectiva 
integrac;iio de Portugal no espa<;o econ6mico europeu (maximizando o aproveita
mento dos factores de competitividade, que o mesmo e dizer, das nossas vanta
gens comparativas). 

Assim, constitui urn objectivo prioritario para qualquer Executivo a aplica
<;iio de uma politica orgamental de rigor, com controle das despesas publicas e 
maior eficiencia na realizac;ao das cobranc;as fiscais e no com bate a fraude e a 
evasao, procurando-se reduzir as racios defice do SPA-Sector Publico Adminis
trativo/PIB e Of vida Publica/PIE. 

Em boa verdade, a racio defice do SPA/PIB, que se situou abaixo dos 3% 
em J 997, devera diminuir para 2,5% em J 998, sendo, tambem, previsfvel que a 
racio Dfvida Publica/PIB se aproxime dos 60% (entre 63 e 64%, em finais de 98). 

Oeste modo, estamos em condi<;6es de respeitar o criteria de convergencia 
relativo ao d6fice do SPA e, com uma significativa descida da racio Dfvida Publi
ca/PIE em 1996 e 1997, aproximando-nos do nfvel de 60%, cumprimos tambem o 
criteria da dfvida. Apresentamos assim resultados que nos colocam no grupo de 
pafses da U .E. com melhores indicadores, do ponto de vista da satisfac;ao dos 
cri terios de convergencia nom ina!. 

Por outro !ado, a politica de contengiio da despesa e a polftica de estabilida
de cambial tern permitido consolidar o processo de desinfla~iio da economia portu
guesa. 
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De facto, a estabilidade cambial evita o aparecimento de novas "pres
soes" inflacionistas, as quais poderiam ocorrer atraves do que se convencionou 
designar de "componente importada" da infla<_;:ao, componente essa que assume 
sempre urn a importancia relativa significativa numa pequena economia aberta como 
a portuguesa. 

A taxa de infla<;:ao (taxa de varia<;:ao media do IPC) desceu para 2,3% em 
Outubro de 1997, situando-se nos 2,2% no final do ano transacto- abaixo da meta 
do Governo para 1997- pelo que tambem o criteria de convergencia relative a 
evolu<;:ao dos pre<;:os tern vindo a ser respeitado. 

Sendo certo que no atinente ao "criteria cambial" ja o respeitamos ha alguns 
anos, convira, tao somente, salientar que as taxas de jura tam hem tern vindo a 
conhecer uma evolu<;:ao bern mais favoravel, muito embora se tivesse registado 
uma interrup<_;:ao temporaria no movimento descencional no mes de Outubro de 97. 

A taxa de absor<;:ao de liquidez atingiu em Novembro de 97 os 4,9% e a taxa 
de cedencia baixou para os 5,3%, passando a Lisbor a situar-se entre os 5,44 e os 
5,5%. 

0 spread entre as taxas de juro de Iongo prazo (Obriga<;:6es do Tesouro -
dez anos) em Portugal e na Alemanha passou a ser inferior a meio ponto percentual. 

Nao constituira, por conseguinte, sinal de excessive optimismo afirmar-se 
que, tambem neste domfnio, estamos em condi<_;:6es de respeitar os criterios de 
convergencia estabelecidos em Maastricht. 

A aposta na nossa entrada para a "Zona do Euro" resulta da vontade em se 
contribuir para a implementa<;:ao de urn modelo macro-econ6mico assente na 
desinfla<;:ao, na estabilidade cambial e numa redu<;:ao gradual das taxas de jura. Tal 
possibilitara- como, aWis,ja tern possibilitado- urn acrescimo mais significative do 
investimento, com efeitos indutores positives no nfvel de actividade econ6mica. 

Contrariamente a algumas previs6es pessimistas, da responsabilidade dos 
que confundem polftica de rigor or<_;:amental com polftica contraccionista, a taxa de 
crescimento do PIB situou-se ao nfvel dos 3% em 96, atingindo os 3,75% em 1997, 
ten do-se constatado, simultaneamente, que continua a ser val ida a Lei de OKUN, 
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no que concerne ao impacto do crescimento econ6mico no mercado de trabalho, 
baixando a taxa de desemprego, em menos de urn ano, de 7,4 para 6,3%.(2) 

DE UMA POLITICA FISCAL MAIS JUSTA E MAIS EFICAZ 

De acordo com os "quadros gerais", aprovados em Conselho de Ministros 
em Julho de 1997, de uma Reforma Fiscal que esta progressiva e fortemente posta 
em aplicac:;ao, constitui uma das prioridades do Executive introduzir ajustamentos 
orientados no sentido da obten<;;iio de uma maior justic:;a social e de uma maior 
eficacia. 

Pretende-se uma maior justi~a para as famflias, para os trabalhadores por 
conta de outrem, para os consumidores e para os pensionistas, bern como criar 
condigoes para uma maior dinamiza<;ao da economia. 

E e assim que se tern vindo a actuar no sentido de, nomeadamente, actuali
zar os escaloes do Tmposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, criar urn a 
Taxa intermedia do IVA- Impasto sobre o Valor Acrescentado, estabelecer incen
tives ao investimento de empresas de menor dimensao e reduzir a taxa do Impasto 
sabre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 

Paralelamente, importara, no futuro, rever alguns impastos, designadamen
te os que incidem sabre o Patrim6nio, como eo caso da Sis a, do Impasto sobre 
Sucessoes e Doac:;oes e da propria Contribuigao Aut<irquica. 

Uma maior eficacia fiscal s6 sera possfvel se, entretanto, se caminhar no 
sentido de uma reforma gradual das Financ;as Locais e Regionais e bern a.ssim de 
uma profunda modemizac;ao da Administrac;,:ao Fiscal, utilizando-se, para o efeito, 
novas metodos de gcstao, reformulando-se 0 proprio processo declarative, 
refon;ando-se a auditoria in lerna e apostando-se numa crescente ( e rna is operacional) 
informatizac;ao dos se1vic;os. 

0 Executivo devenl procurar, final mente, adoptar uma polftica mais equil i
brada no que se refere ao peso relativo da tributac:;ao directa e indirecta nas recei
tas totais tributarias. 

E do conhecimento geral que, em princfpio, a tributac;ao directa desempe-
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nha rna is do que a indirecta o papel de contribuir para urn a justi<;a distributiva. 

Todavia e por raz6es de natureza diversa, a tributa<;iio indirecta apresenta-se, 
em regra, mais eficaz em materia de contribui<;iio para o incremento das receitas 
fiscais, pelo que, ao Iongo dos ultimos anos, o seu peso relativo nestas tern vindo a 
aumentar. 

Com a adop<;iio de regras e de mecanismos mais rigorosos de combate a 
fraude e a evasiio fiscal (que atingem urn a maior expressiio no segmento dos 
impastos directos), procurar-se-a, de alguma forma, cornbater essa tendencia, tan
to rna is quanta e certo que o recurso sistematico a tributa<;iio indirecta como forma 
de atenuar os detices or<;amentais conduz a alguma "pressiio" inflacionista, o que 
se afigura, altamente, indesejavel. 

DA POLITICA SOCIAL 

0 Or<;amento para 98 procura dar a maior relevancia ao refor<;o da polftica 
social, tendo, nomeadamente, em linha de conta tres grandes finalidades: 

-o desenvolvirnento da Seguran<;a Social;- a institucionaliza<;iio do rendirnen
to mfnimo garantido;- o cornbate as situa<;6es de pobreza e de exclusiio. 

A reforma da Seguran<;a Social, tendo ern vista assegurar a racionaliza<;iio 
das despesas e uma maior articula<;iio entre a interven<;iio desejavel do Estado (a 
fim de garantir a satisfa<;iio de necessidades sociais basicas) e urn papel mais 
dinarnico da iniciativa privada, corn particular destaque para as ernpresas segura
doras, deve constituir, tam bern, urna aposta fundamental de qualquer Executivo. 

Por outro lado, afigura-se da rnaior relevancia tornar a iniciativa de 
dirnensionar e rnodernizar o sector da saude, pelo que, concornitanternente corn a 
reforrna da Seguran<;a Social, irnportani atender as seguintes grandes linhas de 
actua<;iio: 
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- adopc;ao de novas mecanismos de gestao e de controle do Se1v ic;o Nacio
nal de Saude. 

Urn a analise mais detalhada das despesas do Subsector Estado, numa pers
pectiva de grandes "areas de interven<;ao", permite-nos concluir que se tern vindo 
a verificar, ao Iongo dos ultimos anos, urn ganho de importancia relativa das fun
c;6es sociais. 

Assim, em termos de decomposic;ao das despesas do Estado, afigura-se 
possfvel afirmar que o peso relative do que se convencionou designar de "func;6es 
sociais" (integrando a educac;ao, a saude, a seguranc;a e acc;ao sociais, a habitac;ao 
e os scrvic;os colectivos e, ainda, os servic;os culturais) aumentou de 52,3 para 
54,6%, entre 1997 e 1998. 

No caso concreto da Seguranc;a Social, o peso relative aumentou de 14,2 
para 14,8% e no domfnio da sa(tde verificou-se urn aumento, tam bern entre 1997 e 
1998, de 18,8 para 19,8%. 

POLITICA DE EDUCAC::AO, COMPETITIVIDADE E INTERNACI
ONAUZA(AO 

Tern sido dito e red ito que a aposta na Educac;ao, na Formac;ao Profissional 
e numa Qualificac;ao da mao-de-obra cada vez mais ajustada a realidade portu
guesa deveni constituir uma pedra angular do desenvolvimento, econ6mico. 

E, na linha dessa opc;ao de fundo, o peso relativo das despesas com a Edu
cac;ao nas despesas totais passou de 15,6%, em 97, para 16,0%, em 98, o que nao 
deixou de representar urn importante esforc;o financeiro eo cumprimento dos com
promissos quanti tativos assumidos, tendo em vista satisfazer aquela que foi 
erigida em prioridade das prioridades da ac<;:ao governativa. 

Em boa verdade, o nosso efectivo desenvolvimento econ6mico, com 
maximizac;ao das condic;6es de aproveitamento dos factores de competitividade e, 
par conseguinte, com reduc;ao da taxa de desemprego (aproximando-a da "taxa 
natural de desemprego" que, no caso concreto de Portugal, rondara os 3 a 3,5%) 
passa pela Educac;ao, pela Formac;ao e pel a Qualificac;ao da mao-de-obra, criando 
as condic;6es propiciadoras da efectiva supera<;ao de problemas resultantes da 
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existencia de indivisibilidades tecnol6gicas e possibilitando, por isso mesmo, a ob
ten<_;ao de economias de escala, com ganhos de produtividade e com crescente 
flexibiliza<_;ao do mercado de trabalho. 

Urn dos indicadores em que, ainda, nos situamos em rna posi<_;ao, ao nivel do 
con junto dos paises desenvolvidos, eo que corresponde ao nfvel medio de instru<_;iio 
da nossa mao-de-obra, tornando-se necessaria alterar rapidamente esta situa<_;ao 
sem, todavia, se cair na tenta<_;ao de apostar em "facilitar" o acesso a nfveis supe
riores de ensino, com manifesta perda de qualidade. 

Importa conciliar a eleva<_;iio do grau medio de instru<_;iio com uma perma
nente melhoria do ensino em Portugal, dando-se, simultaneamente, maior impor
tancia relativa ao que se convencionou designar de "cursos medios" e a propria 
forma<_;ao permanente. 

S6 assim melhoraremos a nossa competitividade externa e caminharemos 
no sentido da internacionaliza<_;iio das nossas estruturas produtivas. 

Refira-se, a este prop6sito, que o aumento da nossa competitividade externa 
e a nossa crescente intemacionaliza<_;ao implicam nao apenas uma redu<_;ao susten
tada do custo dos factores produtivos estrategicos como tambem a intensifica<_;ao 
da incorpora<_;iio de progresso tecnol6gico nos processos produtivos, a promo<_;ao 
de urn mais adequado esfor<_;o publico de apoio as PME e as micro-empresas, a 
revisao do quadro legal de concorrencia e das condi<_;6es de eficacia na sua aplica
<_;ao e a implementa<_;ao de uma polftica energetica consistente que introduza crite
rios de racionalidade e que promova a gradual utiliza<_;ao de fontes alternativas. 

CONCILIAR RIGOR COM EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO 

A polftica or<_;amental de rigor que tern vindo a ser implementada perrnitira, 
em 98, a obten<_;iio de uma melhoria ao nfvel do sal do corrente (em cerca de 0,9 
pontos percentuais- calculados a partir do racio em rela<_;iio ao PIB), prevendo-se, 
todavia, urn agravamento do defice de capital. 

Essa melhoria e, alias, explicada pela queda do peso das despesas correntes 
no PIB, o que resultou niio apenas de uma gestao orientada para uma conten<_;iio 
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criteriosa das mesmas, como tam bern da reduc;ao, entretanto, verificada ao nfvel 
dos encargos correntes da dfvida publica. 

Assim, a despesa total do SPA, na 6ptica das contas nacionais, nii.o devera 
sofrer urn aumento nominal superior a 4,4% relativamente a estimativa de execu
c;ao de 97, valoreste inferior a taxa de crescimento nominal do PIB, pelo que se 
admire que o racio Despesa Publica/PIB, venha a diminuir entre 1. p .p. e 1,1 p.p .. 

Por outro !ado, a receita total do SPA, tam bern na 6ptica das contas nacio
nais, devera conhecer urn decrescimento de 0,5 p.p. em relac;ao ao PIB, o que 
podera ser explicado a partir da reduc;ao das receitas de capital, sen do previsfvel 
urn ligeiro aumento da receita fiscal. Tal aumento podera significar que a receita 
fiscal sofrera uma expansao a um ritmo ligeiramente superior ao da taxa de cres
cimento nominal do PIB, o que nao tern que ver com qualquer- agravamento da 
carga fiscal ( ou com qualquer aumento dos impastos), mas tao so mente com uma 
maior eficiencia e justic;a fiscais e, por isso mesmo, como com bate a frau dee a 
evasao. 

Mas, a nova politica orc;amental, ao inserir-se numa polftica de desinflac;ao e 
de estahilidade cambial, esta, simultaneamente, a criar as condic;oes propiciadoras 
de urn a melhoria do "clima de confianc;a" ao nfvel dos agentes econ6micos, o que 
possibilitara- e, alias, ja tem vindo a possibilitar-uma expansi'io do investimento, 
acompanhada de urn alargamento do mercado consumidor (interno e externo, sen
do este ultimo induzido pelo incremento da competitividade) e de um crescimento 
sustentado da actividade econ6mica. 

Mais do que o abaixamento das taxas de juro induzido pelo processo 
desinflacionista, e atraves da "componente psico16gica" do investimento que se 
criam as condi~6es que possibilitam mna acelera~ao do crescimento e urn de
senvolvimento consistente da economia portuguesa. 

Para quem tenha presente OS ensinamentos que decorrem da analise da 
Balanc;a de Pagamentos levada a cabo por Feldstein e Harioka, as vantagens da 
aposta na convergencia nominal resullam no facto de se privilegiar a desintla~ao e 
a "componente psico16gica do investimento", o que, alias, numa perspectiva de 
mediae Jon go prazos, ni'io se apresenta inconciliavel - muito pelo contrario -com a 
convergencia real e a analise neo-keynesiana, designadamente no que se refere 
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ao papel estrategico da variavel investimento e a importancia relativa do lado da 
procura. 

Mas, importa nao confundir o neo-keynesisanismo em "despesismo" ou 
com falta de rigor em materia de polftica on;amental, procurando-se, cada vez 
mais, incutir confianc;a no futuro aos agentes econ6micos e estabelecer metas 
compatfveis com a implementac;ao de urn modelo de desenvolvimento econ6mi
co consistente. 

NOTAS 

(l l Q presente foi elaborado em 1998. 
m Posteriormente- ja no decurso do anode 1998 -,a taxa de desemprego passou mesmo a situar-se 

abaixo dos 6%. 
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