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234% PIB
Dívida Externa Bruta ´11
Entre 1999 e Junho de 2011, a Dívida Externa Bruta de Portugal multiplicou
por 2,3x.
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BB
Rating S&P ´12
Mercados financeiros internacionais estão vedados a Portugal. Irlanda com
‘BBB+’ (4 níveis acima), Espanha com ‘A’ (6 níveis acima) e Grécia com ‘CC’ (6
níveis abaixo).
“An obligor is LESS VULNERABLE in the near term than other lower-rated obligors. However,
it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic
conditions which could lead to the obligor's inadequate capacity to meet its financial
commitments.”
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Yields da
Dívida Soberana
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106% PIB
Dívida Pública ´11
Dívida Pública Portuguesa alcança 106% do PIB no ano de
2011, em resultado de sucessivos défices do Orçamento de
Estado. Em 1999, era pouco superior a 50%.
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19% PIB
Dívida Bancária SEE ´ 10
A esta dívida acrescem Capitais Próprios negativos de €235 milhões de euros, no
ano de 2010.
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129% PIB
Dívida Empresas Privadas
No ano de 1997, a dívida das empresas ao sector financeiro era de 80% doPIB.
Em 2010, o património financeiro líquido ascendeu a -165% do PIB (i.e.,
corresponde maioritariamente a financiamento – capital próprio e dívida – do
sector empresarial privado não financeiro) revelendo insuficiente capitalização
com recursos próprios.

7

95% PIB
Dívida Famílias ´ 10
A dívida dos particulares, no ano de 2010, corresponde a 129% do
Rendimento Disponível anual. O património financeiro líquido atingiu
123% do PIB em 2010. A riqueza das famílias equivale a 5,8x o
Rendimento Risponível, mas mais de 50% é habitação.
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11% PIB
Taxa de Poupança Bruta ´11
A Poupança Bruta do sector privado (financeiro e não financeiro) em queda, em resultado
de um forte efeito-riqueza sobre o consumo. Insuficiente para financia o investimento
público e privado no PIB que, em 2010, ascendeu a 18%.
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+5%
2000

-3% PIB
Saldo Primário OE2010
A média nos Países da Zona Euro foi de +2.2% em 2010.
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-9% PIB
Balança Corrente ´11
Estruturalmente, a Balança Corrente é deficitária e a insuficiência da
Balança Financeira tem exigido, persistentemente, o financiamento
externo da economia. Não é gerada poupança interna suficiente para
financiar o investimento desejado.
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48% PIB
Despesa Estado ´11
A despesa das Administrações Públicas ascende a mais de 85 mil
milhões de euros, 2x mais que em 1998.
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6% PIB
Despesa Saúde ´10
A despesa do Estado com Saúde cresceu significativamente entre 1998 e
2010 (+1,7 p.p. do PIB) e está em linha com a média da OCDE. Em 2011, a
despesa pública com Saúde terá ultrapassado 9,7 mil milhões de euros.
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5% PIB
Despesa Educação ´10
O valor da despesa do Estado com Educação estabilizou na última década.
Em 2011 terá atingido 8,5 mil milhões de euros. A média na UE-27 é de 5,1%
(2008) e Portugal ocupa a 17ª posição. Os países nórdicos lideram, com a
Dinamarca à cabeça com 7,8%.
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14% PIB
Parcerias Público-Privadas
Valor actual das responsabilidades por pagamentos futuros do Estado às
contrapartes privadas em PPP. Entre 2011 e 2021, os encargos anuais ultrapassarão
1% do PIB, com um máximo de 1,4% em 2016. Uma forte restrição aos orçamentos
do Estado no futuro.
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Não é possível apresentar esta imagem de momento.

45º /142
Global Competitiveness Index ´11
Num conjunto de 142 países, Portugal apresenta como debilidades principais as condições do
mercado de trabalho (122º) e o clima macroeconómico (111º). As questões institucionais e de
Estado ocupam lugar de destaque nas respostas dos inquiridos.
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+9,5% vs UE
Custos Unitários do Trabalho
1998-2010
Entre 1998 e 2010, os custos unitários do trabalho em Portugal aumentaram mais 9,5% que a
média dos países da Zona Euro. Acrescendo o encarecimento do custo do capital,
nomeadamente da taxa de juro, é urgente actuar sobre os factores de competitividade.
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116,5%
Índice de Envelhecimento
O Índice de envelhecimento mede a relação entre o número de idosos (65+ anos) e
jovens. O índice de longevidade (medindo a relação entre 75+ e 65+) é de 46,6%.
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18% PIB
Segurança Social ´10
Os gastos públicos com Segurança Social duplicaram no espaço de 10
anos. O valor das contribuições representa menos de metade do
montante de receitas totais.
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12,5%
Taxa de Desemprego ´11
Em 2011, a taxa de desemprego foi de 12,5%. A taxa de desemprego tem
evoluído em espiral ascendente, desde há mais de uma década.
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Dimensão Média
das Famílias ´10

Taxa Bruta de
Natalidade ´10

Nova Vaga de
Emigração ´11

2,7

9,5
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Em 1991, cada agregado familiar
era composto por 3,1 pessoas,
em média.

A idade média da mulher no
nascimento do primeiro filho é
de 25 anos.

A emigração atinge
maioritariamente as camadas
mais qualificadas da população.

mil

“É vital cumprir
escrupulosamente
as condições
estabelecidas no
memorando.”
10 de Novembro de 2011
Discurso do Ministro da Economia e do Emprego no debate
na generalidade da proposta de Orçamento de Estado para
2012, na Assembleia da República.
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4,5% PIB
Défice previsto no OE2012
Estimativa do défice global das contas públicas previsto no Orçamento de Estado para 2012.
Foi 9.1% em 2010 e 4.0% em 2011.
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“A tarefa mais urgente é
a de estabilização.”
10 de Novembro de 2011
Discurso do Primeiro-Ministro no debate na generalidade da proposta de Orçamento de
Estado para 2012, na Assembleia da República, referindo-se a este orçamento como um
‘orçamento de estabilização’.
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“E, também...
o compromisso com o
crescimento.”
Missão Crescimento é uma iniciativa da sociedade civil que agrega várias
entidades e personalidades, contando-se, entre outros, a Ordem dos
Economistas, a Ordem dos Engenheiros, o Fórum de Administradores de
Empresas, a Deloitte Circle (Projecto Farol) e a CIP.
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Síntese
o que fazer para crescer?
melhorar a

COMPETITIVIDADE
estabilizar o

FINANCIAMENTO

renovar o

ESTADO

forçar o

DESENDIVIDAMENTO

ajustar à

DEMOGRAFIA
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Forçar o desendividamento
recuperar a credibilidade perante os investidores

comprometer as famílias
¬ Incentivar a constituição de poupança duradoura
¬ Estimular a amortização antecipada de dívidas
¬ Diminuir a propensão para o recurso ao crédito

comprometer as empresas
¬ Incentivar a retenção e o reinvestimento de lucros
¬ Premiar o aumento da intensidade de capitais próprios
¬ Estimular as empresas à amortização antecipada de dívida

comprometer o Estado e a sociedade
¬ Cumprir metas para a dívida pública, a médio e longo prazo
¬ Cumprir metas para a dívida externa total, a médio e longo prazo
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Forçar o desendividamento
Propostas exemplares...

Transformar dívida em
capital com um novo quadro
regulatório e falimentar que
permita preservar o valor
social das empresas.
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Mobilizar o financiamento
acomodar imparidades e relançar o investimento produtivo

estabilizar o sistema financeiro
¬ Garantir a adequada capitalização das instituições por fundos próprios
¬ Garantir plena racionalidade e eficiência na gestão das instituições
¬ Assegurar o alinhamento com tendências regulatórias internacionais
¬ Reforçar a protecção dos consumidores

atrair novos accionistas, novos empreendedores
¬ Fixar capitais externos via política de privatizações
¬ Concessionar grandes infra-estruturas a operadores internacionais
¬ Reformar as políticas de estímulo ao empreendedorismo
¬ Reformar o capital de risco de iniciativa pública
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Mobilizar o financiamento
Propostas exemplares...

Promover e apoiar veículos
especiais vocacionados para
a gestão e valorização de
ativos e infraestruturas em
situação de imparidade.
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Melhorar a competitividade

1|2

actuar sobre os factores de atração de negócio internacional

assegurar a continuidade do tecido produtivo
¬ Assegurar a reestruturação de empresas viáveis em stress financeiro
¬ Reformular o processo falimentar, com enfoque na recuperação
¬ Agilizar reestruturações, por conversão de dívida em capital
¬ Aperfeiçoar modelos de governance e gestão empresarial

estimular a exportação e o investimento estrangeiro
¬ Enfocar as políticas públicas nos bens transacionáveis
¬ Garantir maior eficiência das estruturas de logística
¬ Assegurar melhoria de processos das autoridades aduaneiras
¬ Garantir eficácia aos instrumentos de diplomacia económica
¬ Investir na conectividade internacional
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Melhorar a competitividade

2|2

actuar sobre os factores de atração de negócio internacional

comprimir custos de contexto
¬ Reformar os modelos de Contrato Social entre empresas e trabalhadores
¬ Estimular a criação de emprego, em detrimento da garantia de emprego
¬ Reforçar a autonomia e a independência das autoridades de regulação
¬ Assegurar a liberalização do arrendamento urbano
¬ Agilizar a transmissão de imóveis
¬ Reformar o uso de solos com aptidão agrícola e silvícola
¬ Incrementar a eficiência da política energética
¬ Reformular conteúdos no sistema educativo
¬ Afirmar o culto da meritocracia no sistema educativo
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Melhorar a competitividade
Propostas exemplares...

Ajustar os salários à
produtividade e os impostos
das empresas ao
investimento e à criação de
emprego.
Criação de um “level playing field”, para que as empresas
que apostam na inovação como fator de aumento da
produtividade possam ser estimuladas ao investimento e
ao desenvolvimento tecnológico e do capital humano.
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Renovar o Estado
mais e melhor regulação, menos intervenção na produção

melhorar a eficiência da oferta de serviços públicos
¬ Regular o acesso de operadores privados à gestão de serviços públicos,
com a contrapartida de ganhos de eficiência
¬ Fomentar a liberdade de escolha dos cidadãos
¬ Assegurar o benchmarking entre operadores públicos e privados
¬ Redesenhar o financiamento das autarquias locais

redesenhar as funções do sector público
¬ Redefinir domínios prioritários para o investimento público
¬ Racionalizar efectivos, à luz da necessidade e capacidade dos contribuintes
¬ Reformar o modelo de gestão do sector público empresarial
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Renovar o Estado
Propostas exemplares...

Reduzir o perímetro de
intervenção direta do Estado,
reconduzindo-o a um papel
de regulador norteado por
princípios de eficiência.
Tendo em vista aumentar de forma significativa a
produtividade da economia, propõe-se que seja
concessionada a exploração de serviços públicos de saúde
e educação, subordinando-a a objetivos de eficiência e
promoção de uma cultura concorrencial, num ambiente de
mercado regulado.
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Ajustar à demografia
corrigir imparidades inter-geracionais, promover a coesão social

corrigir imparidades inter-geracionais
¬ Integrar todos os sistemas contributivos de Segurança Social
¬ Instituir um novo modelo de Segurança Social com três pilares
¬ Fomentar eficazmente a natalidade
¬ Incentivar a concentração de agregados familiares pluri-geracionais

promover a coesão social
¬ Intensificar os dispositivos de apoio a IPSS
¬ Incentivar a prestação de serviço cívico pelos cidadãos
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Ajustar à demografia
Propostas exemplares...

Um novo modelo de Estado
social, com partilha de
responsabilidades e assente
em financiamento público e
privado.
Um modelo de segurança social com 5 pilares, limitando as
responsabilidades do Estado como “segurador de última
instância” e incentivando as poupanças dos particulares,
em articulação com os objetivos de mobilidade do trabalho
e as escolhas dos cidadãos.
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It’s the end of the world as we know it...

... and I feel fine!
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Informação Adicional
Alguns dados e indicadores estatísticos relevantes
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O país na encruzilhada
aliviar a pressão da procura pública de fundos e fomentar o crescimento
Défice do Orçamento de Estado, em % do PIB
Fonte: Eurostat
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• Qual a capacidade de resitência da economia Portuguesa?
• Quais as saídas possíveis, para acelerar a retoma?

• Esta é a equação fundamental que importa melhorar,
porque dela depende a capacidade de baixar o custo do
financiamento à economia Portuguesa, em geral, e ao
sector privado produtivo, em particular.
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Forçar o desendividamento
O excesso do financiamento externo

Posição do Investimento Externo de Portugal, em % do PIB
Fonte: Banco de Portugal

• Estruturalmente, o valor do endividamento externo
excede as aplicações no estrangeiro.
• Em 2009, a posição líquida negativa ultrapassa o valor do
riqueza produzida anualmente.
• Se as taxas de juro permanecerem elevadas, a reestruturação da dívida Portuguesa será uma inevitabilidade.
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Mobilizar o financiamento
poupança interna em perda e financiamento externo ao investimento supera os 50%

Financiamento do investimento, em % do PIB
Fonte: Banco de Portugal
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Mobilizar o financiamento
acomodar imparidades e relançar o investimento produtivo

Autonomia Financeira do Sector Empresarial não financeiro: 2007 a 2009
Fonte: Central de Balanços do Banco de Portugal | Notas: Capitais Próprios em % do Activo de Exploração

Dívida líquida em percentagem dos rendimentos: 2004 e 2009
Fonte: Eurostat | Notas: Os rendimentos são medidos como os resultados depois de impostos
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Mobilizar o financiamento
o papel central dos bancos no financiamento à economia
Sector Bancário (-33%)
Estado (-46%)

Exterior
(Mercados
Financeiros
Internacionais)

Estado

Empresas

Famílias

Posição do Investimento Externo de Portugal, em % do PIB no ano de 2010: classes de activos
Fonte: Banco de Portugal
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Mobilizar o financiamento
o papel central dos bancos no financiamento à economia
Sector Bancário (-29%)
Estado (-25%)

Exterior
(Mercados
Financeiros
Internacionais)

Estado

Empresas

Famílias

Posição do Investimento Externo de Portugal, em % do PIB no ano de 2000: classes de activos
Fonte: Banco de Portugal
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Mobilizar o financiamento
efeito “crowding-out” da despesa pública

Financiamento (líquido) da economia portuguesa, por sectores institucionais, em % do PIB
Fonte: Banco de Portugal
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• O ano de 2010 ilustra a concorrência por
financiamento entre Estado e Empresas, numa
conjuntura de insuficiência de fundos para
investimento.
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Mobilizar o financiamento
bancos enfraquecidos para financiar o crescimento

Balanço consolidado do sector bancário: 2008 a 2011
Fonte: Banco de Portugal
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Crédito a Clientes

68.9

64.6

59.6
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Outros Investimentos
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3.0

3.8

9.1
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82.9

Dívida Subordinada

2.6

2.3

1.9

1.6

Capital

5.9

6.5

6.4

6.0

- Imparidades em créditos concedidos

2.9

3.4

4.1

4.1

- Crédito vencido

2.2

3.3

4.1

4.3

Empréstimos de Bancos Centrais
Passivo e
Capital

2009

Depósitos e Outros Passivos

Por memória:

No primeiro semestre de 2011:
• Activo Bancário diminuiu 2,4%
• Crédito a Clientes caiu 3,2%
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Insuficiência de Liquidez
Solvabilidade
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Melhorar a competitividade
actuar sobre os factores de atracção de negócio internacional
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Melhorar a competitividade
World Economic Forum 2011/12
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Melhorar a competitividade
Recuperar o terreno perdido nos custos de produção

Taxa de variação anual dos custos unitários do trabalho e perda de competitividade, em %
Fonte: Banco de Portugal

CAGR=+0.9%

• Entre 1998 e 2010 os custos unitários do trabalho em Portugal cresceram 9.4%
mais que na zona Euro, reduzindo a competitividade internacional.
• Na medida em que não é possível repor competitividade pela via cambial, resta
o processo de ajustamento dos custos de produção, seja pela via da redução
dos salários reais, e/ou pelo aumento da produtividade dos factores.
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Melhorar a produtividade
“pensar estratégico” nas empresas Portuguesas com reforço da formação...

Taxas de participação em acções de formação no ano de 2009, em % do total de empregados:
Fonte: Eurostat | Notas: Trabalhadores entre os 25 e 34 anos de idade

+41
+37
+31

+12

• Globalmente, a participação média dos trabalhadores
em acções de formação ao longo da vida (em % do
total de empregados) é muito baixa em Portugal, por
comparação com a Espanha, a Irlanda e a Alemanha
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• O afastamento é muito mais acentuado quando se
considera a participação dos gestores e quadros
técnicos superiores em acções de formação ao longo
da vida (em % do total de empregados).

Forçar o desendividamento
excessiva dependência do endividamento externo em todos os sectores institucionais

Posição do Investimento Externo de Portugal, em % do PIB: Componentes positivas e negativas
Fonte: Banco de Portugal
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Síntese
o que fazer para crescer?

forçar o DESENDIVIDAMENTO
O endividamento atingiu a insustentabilidade. No sector público, no sector privado, na economia como um todo. É
fundamental forçar o desendividamento e atenuar riscos de informação assimétrica e de moral hazard. Para
recuperar a credibilidade e a reputação perante os investidores.

estabilizar o FINANCIAMENTO
O congestionamento dos mercados interbancários, a dificuldade de acesso a financiamento, o elevado nível das taxas
de juro e dos prémios de risco de crédito asfixiam as empresas e eliminam projetos rentáveis. É primordial garantir a
estabilização financeira, a normalização do financiamento das empresas e a recapitalização da economia.

melhorar a COMPETITIVIDADE
A competitividade do tecido produtivo foi corroída na última década. É primordial alicerçar a competitividade em
factores estáveis e estruturalmente sustentáveis. A desvalorização competitiva pode mitigar debilidades do passado,
mas não promove mais bem-estar no futuro.

renovar o ESTADO
Portugal precisa de um novo Estado. Um Estado que garanta os bens públicos fundamentais, que promova a
equidade, orientado por princípios de eficiência em todos os azimutes de intervenção.

ajustar à DEMOGRAFIA
O ajustamento à ‘tendência pesada’ da demografia requer políticas persistentes, de longo prazo. Exige medidas
novas, que corrijam imparidades inter-geracionais em termos sustentáveis e minimizem tensões.
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