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Agravamento da conjuntura
económica agita situação política 
em Portugal 

•	 Novas previsões após a sétima avaliação da troika ao 
bailout português

•	 Cresce contestação ao Governo e ao ministro das Finanças 

•	 Tribunal pode decretar inconstitucionalidade do Orça-
mento de Estado

A conjuntura económica portuguesa continua domi-
nada pela intervenção externa e pelo agravamento 
dos indicadores macro-económicos, à semelhança 
do que está acontecer em vários países da União 

Europeia. À instabilidade económica junta-se agora a agita-
ção política, com largos sectores da sociedade portuguesa a 
manifestarem a sua insatisfação com o Governo de coligação 
de centro-direita, liderado por Pedro Passos Coelho.

Portugal encontra-se sob resgate financeiro externo desde 
Maio de 2011, num montante total de 78 mil milhões de euros, 
sendo alvo de avaliações trimestrais por parte da troika de cre-
dores, constituída pela Comissão Europeia, BCE e FMI. O pedi-
do de ajuda internacional foi um dos últimos atos do governo 
de José Sócrates (PS) antes de se demitir e provocar eleições, 
que deram origem ao atual executivo de coligação entre o 
Partido Social Democrata (centro direita) e Partido Popular 
(direita), tendo Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro.

Apesar da degradação que se vive atualmente no contexto 
económico, a reestruturação da dívida, ou mesmo um “hair-
cut”, são, para já, cenários fora de causa. No entanto, todas 
as metas de consolidação orçamental foram revistas: o obje-
tivo para o défice público deste ano passou para 5,5% do PIB, 
o que compara com a meta de 4,5% definida em Setembro 
de 2012 e com os 3% projetados no início do programa. Para 
2014, aponta-se agora para um défice de 4%, contra os 2,5% 
exigidos desde Setembro de 2012 até agora e os 2,3% do pro-
grama inicial.

Este cenário mais favorável –Portugal ganhou mais tempo 
para cumprir as exigências da troika– só foi possível no con-
texto de uma manifesta impossibilidade de responder aos 
prazos inicialmente traçados pelo programa de austeridade.
 
O facto político mais marcante reside agora nos erros suces-
sivos de previsão cometidos pelo Governo português e pe-
las autoridades internacionais que constituem a troika, o que 
está a provocar agitação social e institucional. Na realidade, 
a contração da economia portuguesa está agora estimada 
em 2,3%, quando há um trimestre se previa que fosse de 1%. 

Esta previsão é ainda pior do que os 1,9% que a Comissão 
Europeia, um dos membros da troika, tinha apresentado há 
apenas três semanas atrás. Para 2014, continua agendado o 
crescimento, mas agora já de apenas 0,6%, contra 1,2% espe-
rados anteriormente.
 
O agravamento da conjuntura europeia, onde o cenário ma-
cro se revela igualmente adverso, nomeadamente em par-
ceiros comerciais como Espanha e França, teve um natural 
efeito de contágio na economia portuguesa. Porém, as novas 
previsões oficiais do Ministério da Finanças, demonstram de 
forma clara que não serão apenas as exportações (crescimen-
to de 0,8% em 2013, contra os 3,6% antes previstos) a contri-
buir para a contração da economia portuguesa. De acordo 
com os dados oficiais, o consumo privado deverá cair 3,5% 
em 2013 (a anterior previsão era de 2,2%). O investimento, 
por seu lado, mantém uma queda de 7,6%, contra a descida 
inicialmente prevista de 4,2%.

A nova previsão de desemprego ficou agora estabelecida nos 
19%, valor que deverá ser atingido no final deste ano.

CENÁRIOS PARA 2013: INSTABILIDADE POLÍTICA E 
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Esta revisão negativa das previsões macro para Portugal, a 
par dos sucessivos erros de previsão, quer da troika, quer 
do governo português, estão a provocar uma subida da 
agitação política.

Por outro lado, o Orçamento de Estado 2013 está a ser avalia-
do pelo Tribunal Constitucional (TC), a pedido do Presidente 
da República, a que se seguiram requerimentos de fiscaliza-
ção sucessiva oriundos de um grupo de deputados do Par-
tido Socialista, de um conjunto de deputados do Bloco de 
Esquerda, Partido Comunista e Partido Ecologista Os Verdes, 
bem como do Provedor de Justiça. Caso o Tribunal reprove 
as normas do Orçamento de Estado, este será mais do que 
um facto de Finanças Públicas, podendo ter consequências 
políticas quanto à continuidade do Governo.

De acordo com o que vários especialistas têm afirmado à 
comunicação social, a medida que deverá ser chumbada, por 
ser a que mais dúvidas legais levanta, é a taxa extraordiná-
ria de solidariedade (um imposto adicional em sede de IRS). 
Se esta for a única medida a ser chumbada (porque existem 
outras sob análise), ficarão a faltar cerca de 425 milhões de 
euros ao que está planeado para a execução orçamental, o 
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que poderá levar a novas medidas de 
austeridade. Atendendo ao contexto 
socio-económico e à fadiga fiscal já ve-
rificada, estas poderão ter consequên-
cias políticas e sociais imprevisíveis. 
Os juízes do TC não têm prazo para se 
pronunciarem, mas é esperada uma de-
cisão para depois da Páscoa.

As últimas notícias falam de um ce-
nário mais negro para o Governo: o 
Tribunal poderá considerar inconsti-
tucionais mais medidas, num total de 
1000 milhões de euros, o que provo-
cará a inviabilidade do Orçamento de 
Estado em larga escala. A consequên-
cia política desta decisão será, inevi-
tavelmente, a queda do Governo ou a 
demissão do Ministro das Finanças.

Cresce a opinião –ainda longe de reunir consensos– de que o 
Presidente da República deverá intervir, formando um Governo 
de iniciativa presidencial –integrando uma grande coligação 
com os atuais partidos de Governo, mais o Partido Socialista–, 
uma solução que permitiria substituir o governo sem os custos 
sociais, políticos e económicos de novas eleições. Em Portu-
gal, o Presidente da República não detém poderes executivos, 
mas pode, ao abrigo da Constituição, dissolver o Parlamento 
e destituir o Governo. A última vez que isso aconteceu foi em 
2004, quando Jorge Sampaio destituiu Pedro Santana Lopes, 
no meio de grande agitação política e lutas de poder dentro 
do próprio Governo. Santana Lopes havia substituído Durão 
Barroso, que abandonou o cargo de Primeiro-Ministro uns me-
ses antes para assumir a presidência da Comissão Europeia.

A quase totalidade dos líderes de opinião –comentadores, 
empresários e políticos– critica agora de forma aberta a atu-
ação do Governo e a persistência da política de austeridade. 
Reputados economistas começam a escrever explicitamente 
sobre um novo default português e ainda sobre a reestrutura-
ção ou perdão parcial (“haircut”) da dívida.

Este é o ano em que se realizam as eleições locais (autárqui-
cas), marcadas para Outubro, mas a agenda política e medi-
ática está longe de lhes prestar a atenção habitual, face às 
novas previsões macro e à recorrentes dificuldades do Exe-
cutivo na execução orçamental.

TROIKA EM PORTUGAL: REFORMA DO ESTADO E ESTÍ-
MULOS AO INVESTIMENTO

A entrada da troika em Portugal foi acompanhada de um 
programa de medidas de reforma do Estado, no sentido de 
cortar drasticamente a despesa. O sector público foi espe-
cialmente afetado com cortes salariais, ao mesmo tempo que 
os objetivos de défice implicaram aumentos drásticos de im-
postos, não só sobre rendimentos como sobre o consumo, 

de que é exemplo o IVA, cuja taxa máxima de 23% se tornou 
mais universal, nomeadamente para bens e serviços que se 
encontravam nas taxas média e reduzida.

Neste momento, encontra-se em cima da mesa um corte da 
despesa do Estado de 4 mil milhões de euros, imposto pelos 
credores da troika, uma meta que o Governo português conse-
guiu prolongar no tempo, mantendo-se, mesmo assim, para o 
exercício de 2013, uma necessidade de corte de 800 milhões.

O estrangulamento económico obrigou a acelerar uma 
agenda de medidas de crescimento e é nesse sentido que 
se aguarda, com alguma expectativa, a proposta de reforma 
do IRC – o imposto que incide sobre o lucro das empresas. 
Esta alteração é vista como crucial para estimular a compe-
titividade e atrair investimentos, mas terá de ser balanceada 
com as necessidades fiscais do Estado português para cum-
prir os défices orçamentais. A proposta preliminar –e ainda 
não oficial– aponta para que as empresas que realizem in-
vestimentos em 2013 possam abater estas despesas à sua 
coleta de IRC, até um máximo de 70%. Portugal é, dentro da 
Europa a 27, o país com a terceira taxa de IRC mais elevada, 
situando-se nos 31,5%.

As empresas exportadoras têm registado uma boa perfor-
mance neste primeiros anos de intervenção da troika, fruto 
do dinamismo com novos parceiros comerciais, nomeada-
mente a China. Juntamente com a quebra do consumo in-
terno, este facto acabou por ter reflexos muito positivos na 
Balança Comercial portuguesa: 2012 foi o primeiro ano desde 
1943 que a economia vendeu mais ao exterior do que aquilo 
que comprou. O Banco de Portugal, espera que o saldo entre 
compras e vendas de mercados e serviços ao exterior permita 
financiar a economia portuguesa em 2,5% já em 2013.

No gráfico seguinte, pode consultar-te a evolução da Balança 
Comercial durante o período imediatamente anterior e duran-
te a intervenção financeira internacional em Portugal:

“Fruto da redução 
do consumo interno 
e da boa performance 
das exportações, 2012 foi 
o primeiro ano desde 
1943 em que a economia 
portuguesa vendeu mais 
ao exterior do que aquilo 
que comprou”
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d+i é o Centro de Ideias, Análise e Tendências
da LLORENTE & CUENCA.

Porque estamos perante um novo contexto económico 
e social. E a comunicação não lhe fica atrás: avança.

d+i é a combinação e a troca de conhecimento que identifica, 
analisa e dá conta dos novos paradigmas da comunicação 
com um posicionamento independente.

d+i é uma corrente permanente de ideias que vão ao encontro 
de uma nova era de informação e gestão empresarial.

Porque a realidade não é a preto e branco,
existe d+i LLORENTE & CUENCA.
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Quanto aos países para os quais Portugal mais exportou, 
Espanha continua a ser o maior parceiro comercial de Por-

10	MAIORES	MERCADOS	DE	EXPORTAÇÃO	EM	2012
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tugal. A grande novidade em 2012 deu-se com a entrada da 
China para o “top ten”, destronando o Brasil.


