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Excertos de referências dos Pareceres do Conselho Económico e Social
ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro

(Excerpts of references to the Economic and Financial Adjustment Program from the 
latest Opinions of the Economic and Social Council of Portugal)

Parecer sobre a Proposta do Orçamento do Estado para 2014:
(aprovado em Plenário do CES a 4 de novembro de 2013) 

“No entanto, o CES alerta para que o regresso aos mercados financeiros não significará 
a resolução dos graves problemas que afetam a economia portuguesa que continuarão 
a condicionar negativamente o crescimento económico e a criação de emprego. 
Problemas que, em alguns casos, como o desemprego ou a dívida pública em 
percentagem do PIB, vieram a ser agravados pela execução do atual PAEF. 

Na opinião do CES, quatro erros maiores condicionaram a elaboração do Memorando 
de Entendimento e as políticas dele resultantes: 

- Uma inadequada caraterização da crise, subestimando a dimensão estrutural da 
mesma e os elevados níveis de endividamento, não apenas do Estado, mas também 
das empresas e das famílias, o que conduziu a uma estratégia com tempos de resposta 
impossíveis de concretizar sem pôr em causa equilíbrios económicos e sociais 
fundamentais, apontando para uma austeridade expansionista, irrealista nas condições 
em que o País se encontrava em 2011. 

- Uma subavaliação do peso da procura interna e do impacte negativo da sua redução 
sobre o crescimento e o emprego, cujo reverso foi a sobrestimação da capacidade de 
alavancagem da procura externa, além de não se ter tido em devida conta a recessão 
que veio a ter lugar na zona euro e no conjunto da União Europeia;

- Uma reforma do Estado apressadamente confundida com mero combate cego ao 
despesismo e corte de gorduras do Estado e que, na ausência de uma reflexão sobre os 
serviços públicos e a sua gestão e o papel das Administrações Públicas, acabou 
confinada à lógica do corte indiscriminado da despesa, sobretudo, do número e 
vencimentos dos funcionários públicos, da diminuição das prestações sociais e das 
pensões de reforma, de modo a comprimir a despesa pública, mas afetando, por outro 
lado, o rendimento disponível de muitos portugueses, cujo empobrecimento reduziu a 
sua capacidade de consumo. 

- Uma visão minimalista das reformas estruturais da economia, assimilada a uma mera 
sucessão de desvalorizações internas competitivas, que ignoraram a necessidade de 
rever o nosso modelo económico, no quadro de um reposicionamento qualitativo face 
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à globalização ao mesmo tempo que, se recuperava a ideia de uma destruição criativa, 
donde poderia emergir uma economia supostamente mais forte e competitiva, 
baseada numa mera lógica de competitividade-custo, ou seja ignorando os desafios de 
uma competitividade alicerçada em valor acrescentado e diferenciação do produto. 

O resultado desta estratégia materializou-se num sistemático desfasamento entre o 
previsto e o executado, traduzido, quer no plano económico-social, quer no financeiro, 
por: 

- Uma pronunciada queda da atividade económica (-5,3%, com o País em recessão 
entre 2011 e 2013), com especial ênfase nos indicadores do investimento (a FBCF 
caiu 19,5%) e do consumo (a despesa em consumo sofreu uma queda de 7,9%);

- Um aumento muito rápido do desemprego, cuja taxa era de 12,7% da população 
ativa em 2011 prevendo-se que atinja os 17,4% no presente ano;

- Uma forte queda do rendimento disponível das famílias e o encerramento de um 
grande número de empresas; 

- Um processo de consolidação orçamental insuficiente, que acabou prisioneiro do 
círculo vicioso austeridade-recessão. Entre 2011 e 2013, foi exigido ao País um 
esforço de consolidação de cerca de 15 mil milhões de euros cujo resultado foi, 
chegar-se ao fim de 2013, com um défice orçamental pouco inferior ao de 2011 e 
com a dívida pública a crescer. 

(…)
O CES regista que os juros e encargos com a dívida pública continuam a ser os 
principais impulsionadores do aumento da dívida pública, em torno dos 4,4 p.p.. Esta 
situação fundamenta em parte as recomendações do CES em Pareceres anteriores no 
sentido da renegociação do PAEF, sobretudo em matéria de juros e de maturidades.”

Parecer sobre as Grandes Opções do Plano para 2014:
(aprovado em Plenário do CES a 9 de outubro de 2013)

“Esta determinação nacional deve ser acompanhada, como o CES tem vindo a 
defender, por um processo negocial com os credores internacionais associados ao 
Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), visando a revisão das 
condições do Memorando de Entendimento, nomeadamente quanto à calendarização 
das metas de consolidação orçamental e às condições de pagamento da dívida.”

Parecer sobre o Documento de Estratégia Orçamental 2013-2017:
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(aprovado em Plenário do CES a 22 de maio de 2013)

“É de sublinhar ainda que o programa de ajustamento financeiro tem prosseguido de 
uma forma que o CES considera desequilibrada. Efetivamente, embora as medidas de 
redução drástica da procura interna tenham tido como consequência positiva a 
obtenção de um rápido reequilíbrio na balança corrente com o exterior, a verdade é 
que, em sentido contrário, e para além dos impactes negativos nas pessoas e no 
emprego, têm impedido que se cumpram os objetivos de redução do défice das 
finanças públicas, e constituem um fator poderoso de alimentação da espiral recessiva.
(…)
O CES considera que a dinamização da procura interna permitiria reequilibrar o 
programa de ajustamento, de forma a harmonizar a manutenção de uma situação 
próxima do equilíbrio nas contas externas com uma melhor execução orçamental e 
uma situação menos dramática do ponto de vista do desemprego.
(…)
Os esforços realizados por Portugal para o cumprimento dos compromissos assumidos 
no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro podem ser assim 
prejudicados por falta de uma visão suficientemente integradora da economia e da 
sociedade por parte daquelas Instituições.”

Parecer sobre a Proposta de Orçamento do Estado para 2013:
(aprovado em Plenário do CES a 5 de novembro de 2012)

“Na conceção do PAEF não foi tido em conta nem o baixo nível do rendimento médio 
nem o elevado nível de endividamento das famílias e das empresas; foram 
negligenciadas as consequências da existência de profundos desequilíbrios na estrutura 
produtiva, baseada predominantemente em pequenas, médias e micro empresas com 
estruturas financeiras muito frágeis; e descurou-se o peso muito significativo do 
mercado interno na economia portuguesa, especialmente no que respeita à 
manutenção de emprego, conforme foi referido pela UTAO no seu Relatório Análise da 
2ª alteração ao OE para 2012 (pág. 8).
(…)
Desta forma, o CES volta a recomendar uma renegociação do PAEF de modo a serem 
incluídas estes aspetos, até agora não considerados, e que se revelam fundamentais, 
com vista ao sucesso do ajustamento. O País está perante um ajustamento económico 
colossal, com as metas acordadas para o défice orçamental (passagem de 6,8% do PIB, 
no 1º semestre de 2012 para 2,5% em 2014) fixadas sem ter atenção a situação 
existente à partida e não tendo como referência um valor de variação realista e que 
assegure o crescimento económico.
(…)
Porém, o facto de importantes aspetos de fundo não terem sido considerados no atual 
PAEF negociado em 2011 leva a que o CES venha a insistir na necessidade da revisão 
das condições constantes daquele programa.
(…)
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Tal como foi referido anteriormente, a proposta de revisão das condições atuais do 
PAEF tem como válida justificação o facto de vários importantes aspetos de fundo não 
terem sido considerados na sua negociação. O processo de negociação deve ter lugar 
no mais curto espaço de tempo, de forma a poder refletir-se nas metas para 2013.
(…)
Na revisão do PAEF deve estar ausente qualquer princípio com carácter punitivo ou a 
ideia de que a menor eficiência das medidas que foram adotadas anteriormente se 
deve à forma como o país as aplicou e não ao conteúdo das mesmas que, em muitos 
casos, não teriam em consideração a realidade do nosso tecido económico e social. 
Três áreas, em concreto, devem estar no centro de renegociação. São elas:- A dos 
encargos financeiros a suportar com a dívida pública e que deverá conduzir a uma 
redução expressiva dos juros a pagar pelo empréstimo concedido a Portugal.- A 
reavaliação dos prazos, seja relativamente à necessidade de flexibilizar as metas do 
défice orçamental, seja em relação aos períodos de amortização dos empréstimos;- A 
do estabelecimento de um maior equilíbrio entre política orçamental e crescimento, 
mediante a introdução de novas e eficientes medidas fomentadoras de uma retoma da 
economia e de criação de emprego.”

Parecer sobre a Proposta de Grandes Opções do Plano para 2012-2015:
(aprovado no Plenário do CES de 8 de novembro de 2011)

“O CES, face à prevista degradação económica mundial e europeia -substancialmente 
diferente do cenário considerado nas negociações do PAEF – e mal se tornem 
inequívocos os dados que demonstrem que está em curso uma efectiva redução da 
despesa pública e do défice orçamental, e antes que a situação económica e social se 
degrade irreversivelmente, recomenda que o Governo encete negociações com a 
Troika no sentido de alterar o conteúdo e alargar o prazo acordado para os objetivos de 
redução do défice público.”

Parecer sobre a Proposta de Orçamento do Estado para 2012:
(aprovado no Plenário do CES de 8 de Novembro de 2011) 

“Nestas circunstâncias, uma renegociação das condições, incluindo os prazos, 
relacionadas com a redução do défice contribuiria para evitar o estrangulamento do 
nosso tecido económico, o que, a suceder, hipotecaria por vários anos qualquer 
hipótese de retoma e crescimento da economia elevaria a um empobrecimento 
acentuado dos portugueses.”


