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Enquadramento

A CIMAL � Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral é uma entidade intermunicipal nos 

termos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, compreendida na NUT II Alentejo e 

correspondendo à NUT III Alentejo Litoral. 

De acordo com art.º 82.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro na sua última redação, para 

além da Assembleia Intermunicipal, são órgãos da Comunidade Intermunicipal, o Conselho 

Intermunicipal, o Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal e o Secretariado 

Executivo Intermunicipal.

O Conselho Intermunicipal é o órgão deliberativo e executivo, sendo constituído pelo conjunto 

dos Srs. Presidentes de Câmara do Alentejo Litoral, ou seja, Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, 

Santiago do Cacém e Sines. De entre os seus membros foi eleito o Sr. Presidente da Câmara de 

Alcácer do Sal para Presidente do Conselho Intermunicipal e os Srs. Presidentes das Câmaras de 

Santiago do Cacém e Sines para Vice-Presidentes deste órgão.

O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal é o órgão de natureza 

consultiva, sendo constituído por representantes de entidades, organizações, instituições com 

relevância e intervenção no domínio dos interesses do Alentejo Litoral, cabendo ao Conselho 

Intermunicipal deliberar sobre a sua composição, que atualmente se consubstancia no elenco 

seguinte:

§ ADL � Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
§ ADRAL � Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo
§ Aeroporto de Beja (ANA Aeroportos)
§ Agência Portuguesa do Ambiente
§ AHSA � Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano
§ AICEP � Global Parques
§ Alensado � Coop. Agrícola do Sado CRL
§ AMBILITAL � Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
§ AMGAP � Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo
§ ANSUB - Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado
§ Aparroz - Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado, Lda.
§ Apasado - Associação de Proteção Ambiental do Sado
§ APS - Administração do Porto de Sines e do Algarve
§ APVCA � Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana
§ ARPTA - Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo
§ ARS Alentejo  � Administração Regional de Saúde do Alentejo IP
§ Associação Casas Brancas
§ Associação de Agricultores de Grândola
§ Associação de Beneficiários do Mira
§ Associação de Criadores de Limousine
§ Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado
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§ Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sado
§ Associação de Resorts do Alentejo Litoral
§ Centro de Ciência Viva do Lousal
§ Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral
§ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
§ Direção de Serviços da Região Alentejo � Direção Geral do Estabelecimentos Escolares
§ Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
§ Direção Regional de Cultura do Alentejo
§ EDIA, S.A.
§ EDP � Central Termoelétrica de Sines
§ EPO � Centro Escolar e Empresarial do Sudoeste Alentejano SA
§ Escola de Artes do Alentejo Litoral
§ Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget do Litoral Alentejano
§ Escola Tecnológica do Litoral Alentejano
§ Galpenergia � Refinaria de Sines
§ ICNF � Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
§ Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Beja
§ Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Setúbal
§ Instituto Politécnico de Beja
§ Instituto Politécnico de Setúbal
§ Matadouro do Litoral Alentejano
§ Repsol Polímeros, S.A. � Complexo Petroquímico de Sines
§ SinesTecnopolo
§ TAIPA � Organização Coop. Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira
§ Turismo do Alentejo ERT
§ União das Misericórdias Portuguesas
§ Unidade Local de Saúde do Alentejo Litoral
§ Universidade de Évora

O Secretariado Executivo Intermunicipal é o órgão executivo eleito sob proposta do Conselho 

Intermunicipal e com deliberação da Assembleia Intermunicipal.

Contexto

A preparação deste Orçamento e das respetivas Grandes Opções do Plano para o ano de 2023 

ocorre num período de grande incerteza em consequência de uma conjuntura europeia 

preocupante, novamente marcada pelo contexto de guerra, que acresce numa persistente e 

continuada crise económica que tem aprofundado as disparidades sociais, com tentativas 

sucessivas de impor uma austeridade permanente e de amputar direitos sociais, políticos e 

humanos mais elementares. A este propósito recorda-se que 94,4 milhões de pessoas estavam 
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em risco de pobreza e/ou risco de exclusão social na Europa1, portanto, cerca de 21,5% do total 

da população da União Europeia, superando mesmo os 30% em Países como a Bulgária e a 

Roménia, a que se adiciona um consecutivo fluxo de refugiados, migrantes e vitimas de tráfico 

humano para a Europa, que desesperadamente tentam escapar de situações de conflito, de 

pobreza e fome e que inexoravelmente esbarram no securitarismo, na descriminação, na 

intolerância, na demagogia, na xenofobia e no racismo. Para além do que esta circunstância 

encerra, que é no mínimo alarmante e indigna, a relativa indiferença da maioria da opinião 

publicada sobre esta matéria, pontuada por momentos de grande euforia mediática que 

imediatamente se volatilizam, acrescenta um risco de normalização e alheamento para uma 

situação que permanentemente nos deveria interpelar a todos, e em consequência exigir 

insistentemente as ações políticas essenciais que mitiguem e resolvam a pobreza e as 

desigualdades na distribuição da riqueza.

Não obstante o cenário de incerteza, a atividade económica em Portugal havia acelerado no 

primeiro trimestre de 2022, sendo o nosso país aquele que, na área do euro, apresentou neste 

período o maior crescimento homólogo do PIB, como é demonstrado por meio da leitura da 

última edição de julho do Boletim Trimestral da Economia Portuguesa (BTEP)2. A atividade 

turística teve uma 

recuperação digna de 

destaque aproximando-se 

dos valores de 2019, antes 

da retração provocada pela 

pandemia da Covid-19. O 

indicador de confiança dos 

serviços cresceu desde o 

início do ano, atingindo o 

valor mais alto dos últimos 

anos. Já o indicador de 

confiança dos 

consumidores, após dois 

meses de recuperação, desceu no mês de junho.

O mercado de trabalho evoluiu positivamente no primeiro trimestre de 2022, com o emprego a 

aumentar e a taxa de desemprego a decrescer. Neste período, o Alentejo era a região do país 

com a taxa de desemprego mais baixa.

1 fonte: «Key figures on Europe � 2022 edition», disponível em Key figures on Europe � 2022 edition - Products Statistical Books -

Eurostat (europa.eu)
2 Que pode ser consultado em anexo em detalhe
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Contudo, como já é do conhecimento real de todos os Portugueses, a inflação teve um 

crescimento significativo, atingindo em junho o valor mais elevado desde dezembro de 1992. 

Registou-se um abrandamento do consumo privado, com variações negativas na componente 

alimentar e uma quebra na venda de veículos. Salienta-se, ainda, o aumento substancial dos 

preços da habitação, quer no que diz respeito à venda residencial, quer ainda nos custos de 

construção de novas habitações.
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Grandes Opções do Plano

O exercício do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2023 corresponde aos objetivos 

essenciais da missão da Comunidade Intermunicipal, já completamente estabilizados e seguros 

no âmbito da cooperação horizontal entre os municípios do Alentejo Litoral.

É nesse sentido, que voltamos enfatizar a prioridade relativa ao Pacto para o Desenvolvimento 

e Coesão Territorial (PDCT) do Alentejo Litoral que, a par de outros instrumentos de abordagem 

territorial contratualizados no âmbito do Portugal 2020, se tem revelado instrumental na sua 

complementaridade do investimento municipal.

Como desiderato, a CIMAL continuará a concentrar grande parte da sua atividade no exercício 

das atribuições que lhe foram delegadas, nomeadamente pela Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional do Alentejo 2020, enquanto organismo intermédio, por forma a honrar 

os compromissos com a delegante e cumprir com eficácia as diretrizes dos municípios. 

Correlacionado com esta matéria, o processo de recondicionamento e recentragem do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral que determinará as escolhas tematizadas 

do território até 2030 já se encontra aprovado na generalidade pelo Conselho Intermunicipal. 

Recorde-se que este trabalho foi contratualizado com a Delloitte SA e cuja síntese se concretiza 

em seguida:
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Em paralelo continuaremos a acompanhar o desenvolvimento do próximo período de fundos 

estruturais, sendo que a esta altura já é conhecido o Acordo de Parceria 2021-20273 entre 

Portugal e a Comissão Europeia que no essencial fixa o quadro dos 

grandes objetivos estratégicos para a aplicação de 23 mil M� e que será 

materializado pelo programa Portugal 2030. 

3 Pode ser consultado em Home - PT2030 (portugal2030.pt)
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Adicionalmente, também já é conhecida a arquitetura do Programa Regional do Alentejo4 que 

será suscetível de contratualização com as Comunidades Intermunicipais com o objetivo de 

alavancar investimento público. Ainda que não definitivo, pois 

ainda se encontra pendente de validação da Comissão Europeia, 

entendemos relevante partilhar desde já as grandes linhas

temáticas:

Ademais, prosseguiremos com a prioridade de desenvolvimento e aprofundamento do exercício 

de competências delegadas nas áreas do ruído, da metrologia, da fiscalização de ascensores e 

defesa do consumidor, robustecendo aquilo que é a prestação de serviço público. Ainda neste 

contexto, queremos salientar que enquanto Autoridade de Transportes para os serviços 

públicos de passageiros temos a expectativa de concluir o processo de contratualização da rede 

de transporte público rodoviário para o Alentejo Litoral. Com efeito a Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral é a entidade competente para a contratualização do serviço 

público de passageiros intermunicipais da sua área de abrangência territorial, tendo ainda sido 

delegadas nesta entidade as competências dos municípios que a integram relativas aos serviços 

públicos de transporte de passageiros municipais. A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que reflete

o Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 

enquadrou as CIM como Autoridades de Transporte, definindo um conjunto de etapas para a 

contratualização dos serviços, culminando na contratualização do serviço público de transporte 

rodoviário. Esta contratualização reitera a já existente relação entre a CIMAL e o Operador, 

fixando-se o controlo e gestão da operação a um nível regional, em contraste ao antigo 

Regulamento de Transportes, em que a articulação com operadores de transporte público era 

rotinada com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes � IMT-I.P.

4 Esta informação foi extraída de documento oficioso da CCDR Alentejo, que resulta da dialética institucional que tem sido realizada 

e onde a CIMAL tem participado.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da CIMAL - 2023 - 9/38



Face à dimensão da rede de serviços e aos níveis de serviço assegurados pela rede atual, a CIMAL 

procedeu à contratualização da rede por concurso público, elegendo um modelo misto, com 

características de concessão e de prestação de serviços, permitindo a partilha do risco da 

operação. Permanecem os objetivos de aprofundar os níveis de serviços atuais e integrar um 

conjunto de ajustes, nomeadamente o reforço da oferta em eixos de potencial procura, 

conforme averiguado conjuntamente com os Municípios do Alentejo Litoral.

A Rede Base assentará no modelo de concessão, 

contemplando 2.410.529 veículos/quilómetro anuais, não 

se verificando qualquer pagamento pela CIM ou Municípios 

referente a esses serviços. A Rede Complementar, a qual 

contempla um conjunto de reforços de oferta num total de 

192.934 veículos/quilómetro anuais, assentará no modelo 

de prestação de serviços, considerando a falta de viabilidade económica destas carreiras, 

verificando-se consequentemente num pagamento ao Operador. Salienta-se ainda a Rede 

Urbana de Sines, também em regime de prestação de serviços, totalizando 72.502 

veículos/quilómetro anuais. 

Finalmente sinalizar a manutenção da prioridade da valorização do trabalho e dos 

trabalhadores, que se traduz na contínua qualificação das condições de trabalho e na constante 

apreciação dos trabalhadores.

O Orçamento e o Plano Orçamental Plurianual para 2023-2027

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o quinquénio 2023-2027 foram elaborados de 

acordo com o estipulado no normativo contabilístico SNC-AP � Sistema de Normalização 

Contabilística para a Administração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de 

setembro, na sua redação atual.

O SNC-AP revoga o POCAL � Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com exceção das matérias relativas ao controlo 

interno (Ponto 2.9), regras previsionais (Ponto 3.3) e modificações do orçamento (Ponto 8.3.1), 

que se se mantêm em vigor.

Assim, os presentes documentos previsionais foram elaborados de acordo com as regras 

previsionais constantes no ponto 3.3 do POCAL e o disposto no n.º 46 do ponto 11 da Norma de 

Contabilidade Pública 26, que alude ao preparo do Orçamento enquadrado num Plano 

Orçamental Plurianual (ano seguinte e mais 4 anos) e ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI).
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Considerando a alínea e) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que define o 

RFALEI � Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, foram 

igualmente elaboradas as Atividades Mais Relevantes (AMR), que com o PPI compõem as 

Grandes Opções do Plano.

A ausência de previsão expressa de regras específicas para o apuramento da receita e da 

despesa plurianual, não impede a que na elaboração do plano orçamental plurianual sejam 

utilizadas as regras previsionais e os princípios vigentes.

Considerando a imprevisibilidade inerente à tipologia de algumas receitas e despesas, a previsão 

para os anos seguintes ao do orçamento é meramente indicativa, resultando da aplicação da 

taxa de inflação prevista pelo Governo, sendo o quadro do plano orçamental plurianual 

atualizado anualmente, respeitando assim o princípio da estabilidade orçamental, bem como o 

da equidade intergeracional previstos nos artigos 5.º e 9.º do RFALEI, respetivamente.

Atende-se ainda ao disposto nos artigos 9.º-A e 40.º, relativos à anualidade e plurianualidade e 

equilíbrio orçamental.

Assim, a antevisão de receitas e despesas plurianuais está dependente da manutenção da 

estrutura de pessoal da Comunidade bem como dos projetos inclusos nas Grandes Opções do 

Plano, já em execução ou a iniciar, podendo se verificar oscilações de valores conforme a 

execução dos mesmos de ano para ano, sendo por isso difícil efetuar uma previsão aproximada, 

dado não se conseguir prever os projetos possíveis de submissão aos fundos nos exercícios 

futuros. As previsões apresentadas regem-se pelo classificador económico das receitas e 

despesas definido pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro.

O Orçamento da CIMAL para 2023 apresenta um valor global de 3.872.253,00 euros.

Como verificado em anos precedentes, a CIMAL mantém uma estrutura reduzida e em grande 

medida suportada pelas quotas dos Municípios associados. 

No que respeita à receita, as transferências expectáveis do Orçamento de Estado representam 

cerca de 24% do total das receitas, ascendendo a cerca de 931.904,00 euros, onde se incluem,

entre outras, verbas para financiamento da CIMAL enquanto Autoridade de Transportes. As 

quotas das edilidades, que se manterão inalteradas em 2023, representam cerca de 14% das 

receitas da Comunidade, totalizando 538.800,00 euros. Considerando a concessão da 

exploração dos serviços de transporte público rodoviário de passageiros do Alentejo Litoral e os 

projetos em curso e a desenvolver, são expectáveis comparticipações de fundos comunitários e 

das respetivas edilidades, com um peso de 17% e 41% respetivamente no total das receitas, que 

deverão alcançar cerca de 2.256.677,00 euros. 
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Ao nível da despesa a principal contribuidora será a rúbrica de investimentos, ascendendo a 

1.500.344,00 euros e representando cerca de 39% do total das despesas, sendo de realçar a 

construção do centro de recolha oficial intermunicipal de animais de companhia. Com igual 

relevância temos a rúbrica de aquisição de bens e serviços, com um montante global de 

1.166.251,00 euros, onde se incluem, entre outros, os serviços da rede complementar e da rede 

urbana integrados na concessão da exploração dos serviços de transporte público rodoviário de 

passageiros. Destaque ainda para as despesas com o pessoal e os subsídios no âmbito dos

programas de apoio à redução tarifária e de apoio à densificação e reforço da oferta de 

transporte público, com pesos de 17% e 13% no total das despesas orçamentais, 

respetivamente.
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ORÇAMENTO E QUADRO

ORÇAMENTAL PLURIANUAL

2023-2027
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RESUMO DO ORÇAMENTO

2023
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RESUMO DO ORÇAMENTO POR 
CAPÍTULO

2023
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ORÇAMENTO COMPLETO

2023
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2023-2027
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ANEXOS

2023

Responsabilidades Financeiras Resultantes de Compromissos Plurianuais

Mapas das Entidades Participadas

Normas de Execução Orçamental
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Un.: Euros

Data Serv. Req. Documento PPI/AMR Ano n+1 Ano n+2 Ano n+3 Ano n+4 Outros

21-02-2020  [1] CIMAL  PROP.: 29/2020  0102  020220 600,00

01-09-2020  [1] CIMAL  PROP.: 2020/50/2020  0102  020208 2.634,43

24-11-2020  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/69/2020  0102  020209 3.530,80

26-01-2021  [1] CIMAL  PROP.: 2020/300.10.005/33/2021  0102  020220  2 242 2020/6 2 10.608,50

16-02-2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/3/2021  0102  020220  2 242 2020/5 1 20.258,10

30-07-2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/43/2021  0102  020201 11.732,00 3.288,00

23-09-2021  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/72/2021  0102  020220 1.180,80 177,12

13-01-2022  [1] CIMAL  PROP.: 2021/300.10.005/92/2022  0102  010107 1.783,50

20-01-2022  [1] CIMAL  PROP.: 2021/300.10.005/95/2022  0102  020220 14.978,40 14.978,40 1.248,20

20-01-2022  [1] CIMAL  PROP.: 2022/300.10.005/2/2022  0102  010107 910,00

02-03-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/16/2022  0102  02010202 9.701,00 4.169,00

24-03-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.05/11/2022  0102  020220 9.225,00

30-03-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/20/2022  0102  020219 8.605,08 8.776,05

26-04-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/23/2022  0102  020220 5.904,00 5.904,00 2.460,00

24-05-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/31/2022  0102  020220 35.424,00 35.424,00

01-06-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/37/2022  0102  020202 4.040,55

15-06-2022  [1] CIMAL  PROP.: 2021/300.20.400/3/2022  0102  020220  3 331 2022/3 532.454,88 532.454,88 532.454,88 532.454,88 399.341,16

22-06-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.100.005/21/2022  0102  020220 25.192,67

23-06-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.100.005/36/2022  0102  020209 2.051,64 2.051,64 1.196,79 0,00

20-07-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/49/2022  0102  020220 2.583,00

28-09-2022  [1] CIMAL  PROP.: 300.10.005/66/2022  0102  020220 25.932,52 26.650,00 19.987,48

07-11-2022  [1] CIMAL  PROP.: 2022/300.10.005/85/2022  0102  010107 20.418,00

Total:           749.748,87             633.873,09             557.347,35             532.454,88             399.341,16   

CI. Orçamento

Responsabilidades Financeiras Resultantes de Compromissos Plurianuais
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Entidade NIF % de Participação Valor da Participação

ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

S.A.,
504236091 8% 39.903,83 �                             

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 503341479

CIMAL - Anexo ao Orçamento para 2023

Mapa das Entidades Participadas (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - artigo 46.º n.º 2 c))
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NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Artigo 1.º - Objeto

O presente normativo contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da CIMAL 

para o ano de 2023, as quais são complementares aos diplomas legais que, no seu conjunto, 

constituem o quadro normativo legal, a saber:

a) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro � Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, na sua redação atual;

b) Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro � Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso � LCPA, na sua redação atual;

c) Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho � Normas para aplicação da LCPA, na sua 

redação atual;

d) Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro � Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Públicas � SNC-AP, na sua redação atual;

e) Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto � Regime Simplificado do SNC-AP;

f) Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais � POCAL, com as alterações posteriormente efetuadas, nos pontos 

que não foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

Artigo 2.º - Execução orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da 

utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. A assunção de 

encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e 

oportunidade.

2. Os serviços da CIMAL são responsáveis pela gestão dos meios financeiros afetos às 

respetivas áreas de atividade e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa 

utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental 

definidas pelo Executivo.

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a preservar o 

equilíbrio financeiro, obriga:

a) ao registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em 

anos anteriores que tenham fatura ou documento equivalente associado e não pagos, 

cumprindo o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;

b) ao registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos de 

anos anteriores sem fatura ou documento equivalente associado;

c) ao registo de todos os compromissos contratualizados para 2023, de acordo com o 

plano de assunção da despesa e cumprindo o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho.
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Artigo 3.º - Modificações aos documentos previsionais

1. O Conselho Intermunicipal, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará 

as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais efetuando modificações 

orçamentais para permitir a utilização das dotações disponíveis.

2. As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários ou outros, 

só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida da 

CIMAL.

Artigo 4.º - Arrecadação de receita

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na 

rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no 

Orçamento.

2. O montante creditado em contas bancárias da CIMAL que não seja possível reconhecer até 

ao final do ano económico é liquidado como receita da CIMAL, mediante autorização do 

Presidente do Conselho Intermunicipal.

3. A receita cobrada nos termos do número anterior é regularizada desde que os clientes 

apresentem os respetivos comprovativos de depósito ou transferência bancários.

Artigo 5.º - Realização de despesa

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras 

definidos nos diplomas legais elencados no artigo 1.º.

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas 

cumulativamente as seguintes condições:

a) verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos 

da lei;

b) registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à 

execução orçamental;

c) emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de 

encomenda/requisição ou documento equivalente.

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos 

disponíveis.

4. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas se estiverem 

devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso das atividades 

relevantes/investimentos, se estiverem inscritas no Orçamento e nas Grandes Opções do 

Plano, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e, no caso das restantes despesas, 

se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir.
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Artigo 6.º - Assunção de compromissos plurianuais

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 fevereiro, 

fica autorizada, pela Assembleia Intermunicipal, a assunção por parte da CIMAL de 

compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que 

resultem de projetos, ações ou procedimentos de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano e que os seus encargos não excedam o limite de � 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

2. O Conselho Intermunicipal poderá delegar no Presidente do Conselho Intermunicipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativos a despesas de funcionamento de 

carácter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa 

prevista no Orçamento, nos termos do nº 1, até ao montante permitido por Lei, no 

âmbito do regime de contratação pública.

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Intermunicipal, deverá ser presente uma 

listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida.

Artigo 7.º - Autorizações assumidas

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento as seguintes despesas:

a) Vencimentos e salários;

b) Remunerações de contratos de tarefa ou avença;

c) Encargos de empréstimos;

d) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus 

dependentes.

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades no âmbito de 

Operações de Tesouraria.

Artigo 8.º - Dúvidas sobre a execução do Orçamento

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação deste normativo serão 

resolvidas por despacho do Presidente do Conselho Intermunicipal.
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 Sumário 

A recuperação da economia mundial, no primeiro semestre de 2022, ficou fortemente condicionada por 

diversos fatores, tendo se registado um abrandamento do ritmo de crescimento do PIB em volume do 

G20, onde pontuaram uma redução da atividade económica nos EUA (influenciada pelo contributo 

negativo das exportações líquidas) e por sinais de abrandamento na área do euro (após uma recuperação 

significativa no início do ano). As pressões inflacionistas intensificaram-se, com a inflação a atingir níveis 

historicamente elevados na generalidade das economias avançadas. Em reação, procurando contrariar a 

subida galopante da taxa de inflação, a política monetária tornou-se mais restritiva nas principais 

economias avançadas. Já os mercados financeiros internacionais, dominados pela incerteza e pelo 

aumento do pessimismo dos investidores, continuaram voláteis. 

Em Portugal, a atividade económica acelerou no primeiro trimestre de 2022 (sendo relevante um efeito 

de base devido aos condicionamentos à atividade económica no primeiro trimestre de 2021), destacando-

se o contributo acentuado do consumo privado (estando a taxa de poupança a reduzir-se para valor pré-

pandémicos) e um contributo positivo da procura externa líquida (que reflete a forte recuperação da 

atividade turística). O investimento tem igualmente mostrado maior dinamismo. 

No primeiro trimestre de 2022, o emprego aumentou (em 4,7%, maioritariamente no sector dos 

serviços) e a taxa de desemprego diminuiu, tendo os custos do trabalho aumentado (se bem que a um 

ritmo menor). Indicadores mais recentes, disponíveis para abril e maio, indiciam a manutenção de uma 

evolução positiva, embora com alguma moderação. 

A inflação atingiu níveis historicamente elevados, atingindo os 8,7% em junho (inflação subjacente 

ascendeu a 6%), com forte contributo dos produtos energéticos e com o contributo dos preços dos 

produtos alimentares e bebidas não alcoólicas cada vez mais significativo. Em termos comparativos, o 

IHPC em junho foi de 9% em Portugal, face a uma estimativa do Eurostat de 8,6% para a área do euro. 

No primeiro trimestre de 2022, as exportações portuguesas aceleraram num contexto económico e 

geopolítico adverso, retomando a valores pré-pandemia. A recuperação é visível nas rubricas de bens e 

de serviços, mas o resultado do primeiro trimestre de 2022 está principalmente associado ao 

comportamento das exportações de serviços, sustentadas pela forte recuperação no turismo. 

No primeiro trimestre de 2022, o stock de crédito bancário às SNF manteve a trajetória de 

desaceleração iniciada em 2021, após o aumento significativo registado no primeiro ano da pandemia. 

No entanto, o ritmo de recuperação apresenta padrões diferenciados entre sectores, refletindo ainda os 

impactos do choque pandémico. Apesar da estabilidade observada nos custos de financiamento, as 

expectativas dos agentes económicos apontam para uma deterioração das condições de acesso a 

empréstimos bancários. 

Os indicadores de dinamismo empresarial registaram uma evolução positiva no primeiro trimestre de 

2022, em linha com a trajetória de recuperação que se verifica desde 2021. Não obstante a aproximação 

aos valores de referência pré-pandemia, a recuperação exibe diferenças sectoriais relevantes, refletindo 

os impactos diferenciados da pandemia, com os sectores mais afetados a registarem padrões de 

recuperação menos intensos. 
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No primeiro trimestre de 2022 verificou-se uma redução do défice orçamental para 0,4% do PIB (6% no 

trimestre homólogo de 2021), em resultado do efeito conjugado do aumento da receita (em 11,9%) e da 

diminuição da despesa (em 1,4%). Para esta evolução contribuíram a recuperação da atividade 

económica, em particular do consumo privado, e a evolução positiva do mercado de trabalho bem como 

o menor impacto das medidas relacionadas com a pandemia (com destaque para os subsídios às 

empresas) na sequência da mitigação dos efeitos económicos da pandemia de COVID-19. O peso da dívida 

pública em percentagem do PIB diminuiu para 127%.  
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 Enquadramento Internacional 

No primeiro semestre de 2022, diversos fatores afetaram negativamente a recuperação da economia 

mundial: persistência dos efeitos da pandemia de COVID-19; choque derivado da guerra na Ucrânia; 

ruturas nas cadeias de abastecimento globais; intensificação de pressões inflacionistas que levaram à 

alteração da política monetária com a consequente subida das taxas de juro nas principais economias 

desenvolvidas. 

Assim, no primeiro trimestre de 2022, o ritmo de crescimento do PIB em volume do G20 abrandou 

passando de 1,3%, em cadeia, no último trimestre de 2021, para 0,7%, em resultado sobretudo da quebra 

do PIB dos EUA (-0,4%, em cadeia). Apesar da recuperação dos sectores ligados ao turismo, em linha com 

o fim das restrições associadas à COVID-19 (com exceção da China), e da poupança acumulada pelos 

consumidores durante a pandemia na generalidade dos países, os indicadores disponíveis indicam um 

enfraquecimento global da atividade económica mundial durante o segundo trimestre de 2022. Este facto 

decorre sobretudo do impacto do conflito bélico na Ucrânia e do aumento da incerteza que este 

acontecimento originou, afetando a confiança dos agentes económicos, exacerbando as pressões 

inflacionistas e conduzindo à implementação de uma política monetária restritiva nos EUA e menos 

acomodatícia na área do euro. 

A redução da atividade económica nos EUA, foi influenciada pelo contributo negativo das exportações 

líquidas (recuo das exportações e aceleração das importações) e pela variação negativa das existências 

(as quais tinham registado um forte crescimento no final de 2021). A procura interna manteve um forte 

dinamismo devido ao crescimento robusto do investimento empresarial e do consumo privado favorecido 

pelo comportamento positivo do mercado de trabalho e da poupança acumulada nos últimos anos. 

Porém, os indicadores mais recentes indicam um abrandamento das vendas a retalho no segundo 

trimestre de 2022, indiciando um recuo do consumo privado, influenciado por um ambiente de taxas de 

inflação elevadas. Registou-se, também, uma deterioração significativa da confiança dos empresários da 

indústria, num contexto de aumento das taxas de juro.  

A economia da área do euro apresentou uma recuperação significativa no início do ano, tendo a 

variação do PIB acelerado para 0,6% em cadeia e 5,4% em termos homólogos no primeiro trimestre de 

2022. De destacar a evolução positiva de alguns dos principais parceiros comerciais de Portugal (a 

variação do PIB da Espanha e da Alemanha foi de 6,3% e de 3,8%, respetivamente, em termos 

homólogos). 

No segundo trimestre, a área do euro apresentou sinais de abrandamento. Com efeito, o indicador de 

sentimento económico da área do euro diminuiu neste trimestre, influenciado sobretudo pelo recuo do 

indicador de confiança dos consumidores, o qual foi condicionado por um ambiente de taxas de inflação 

elevadas. Adicionalmente, as vendas a retalho desaceleraram para um crescimento de 2,1% em termos 

homólogos reais no conjunto dos meses de abril e maio de 2022 (5,3% no primeiro trimestre), indiciando 

um abrandamento do consumo privado neste período, e a produção industrial registou uma quebra 

homóloga de quase 2% em abril de 2022 (-0,5% em março). Acresce que, em consequência da forte 

dependência energética da Rússia, é expectável uma deterioração da atividade económica da área do 

euro nos próximos meses, especialmente da indústria alemã, em resultado do impacto dos cortes no 

fornecimento de gás russo à Europa, em 60%, já anunciados pela empresa russa de gás Gazprom. Num 
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contexto de fraqueza económica e de pressões inflacionistas (as quais contribuem para uma política 

monetária mais restritiva), os riscos de estagflação da área do euro tendem a aumentar. 

Gráfico 1. PIB e Sentimento Económico 
(tvh, %; SRE) 

Gráfico 2. Taxa de Inflação da área do euro 
(tvh, %) 

   
Fonte: Eurostat Fonte: Eurostat 

As pressões inflacionistas intensificaram-se. A inflação atingiu níveis historicamente elevados na 

generalidade das economias avançadas, situando-se em 8,6% nos EUA (taxa de inflação homóloga em maio, 

o valor mais elevado dos últimos quarenta anos) e na área do euro (taxa de inflação homóloga estimada para 

junho). Nesta região, destaca-se uma subida da taxa de inflação para dois dígitos nos países bálticos, 

Eslováquia, Grécia, Eslovénia, Bélgica, Espanha e Luxemburgo. A inflação subjacente (com exclusão dos 

preços de energia e dos alimentos não processados) subiu ligeiramente para 4,6% em junho (4,4% em maio). 

Na área do euro, os preços de energia (gás natural, eletricidade e combustíveis) registaram em junho um 

crescimento homólogo de cerca de 42%. O preço dos produtos alimentares também aumentou, em parte, 

devido ao bloqueio das exportações de cereais provenientes da Rússia e da Ucrânia. O preço dos 

contentores, que disparou com a pandemia de COVID-19, tem vindo a diminuir gradualmente desde 

fevereiro.  

Gráfico 3. Preço unitário dos contentores 
(milhares de dólares) 

 
Nota: Os valores apresentados para o GCFI e BEDI, correspondem à média dos valores observados na 
última semana do mês e ao valor observado no último dia do mês, respetivamente. No caso do GCFI, o 
índice refere-se ao preço unitário médio de um contentor de 40 pés (forty-foot equivalent unit). No caso 
do BEDI, trata-se de um índice compósito de três subíndices para contentores de granel seco com 
dimensões diferentes. 
Fonte: GEE, com base nos dados da Freightos and Baltic Exchange. 

Os mercados financeiros internacionais continuaram voláteis e dominados pela incerteza em torno do 

conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia e pelo aumento do pessimismo dos investidores perante uma 

60

70

80

90

100

110

120

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2019 2020 2021 2022

AE-19: PIB (TVH real, escala da esquerda)

UE-27: PIB (TVH real, escala da esquerda)

AE-19: Indicador de Sentimento Económico

UE-27: Indicador de Sentimento Económico

8,6

4,6

41,9

-12,0

-2,0

8,0

18,0

28,0

38,0

48,0

IHPC
IHPC (excl. energia e prod. aliment. não transf.)
Preços de energia



 
 

PÁGINA | 9  
 

JULHO 2022 

possível recessão económica provocada pelo ajustamento monetário dos bancos centrais na tentativa de 

conter a escalada da inflação. De facto, invertendo a recuperação registada em 2021, os índices bolsistas 

internacionais (área do euro e EUA) apresentaram uma quebra acumulada de 20% e 15%, 

respetivamente, no primeiro semestre de 2022, refletindo as preocupações em torno da evolução futura 

das economias. O preço do petróleo Brent tornou a acelerar em junho de 2022 para 117 USD/bbl (111 

�/bbl) devido, em parte, à descida dos inventários de crude nos EUA, acabando por anular o efeito do 

acordo da OPEP e seus aliados relativo ao aumento da produção em 648 mil barris diários nos dois meses 

(julho e agosto) com o objetivo de atenuar a subida do preço desta matéria-prima. No primeiro semestre 

de 2022, o preço do petróleo Brent culminou num registo médio de 104 USD/bbl (96 �/bbl), 

representando um crescimento homólogo de 60% e 77%, respetivamente. O preço do gás natural de 

referência da Europa atingiu, em meados do mês de junho de 2022, o nível mais alto desde o início de 

março, refletindo os contínuos cortes de fornecimento desta matéria-prima pela Rússia à Europa. 

A política monetária tornou-se mais restritiva nas principais economias avançadas com o objetivo de 

contrariar a subida galopante da taxa de inflação. Assim, a Reserva Federal dos EUA aumentou a taxa de 

juro de referência em 150 pontos base no primeiro semestre de 2022, para o intervalo situado entre 1,5% 

e 1,75% no final de junho de 2022, igualando o nível de final de 2019. O Banco de Inglaterra procedeu, 

por várias vezes, à subida da taxa de juro oficial, de 100 pontos base no primeiro semestre, para 1,25% no 

final de junho de 2022. O Banco Nacional da Suíça aumentou a taxa de juro em 50 pontos, para -0,25% na 

primeira metade do ano de 2022. Relativamente à área do euro, o Banco Central Europeu (BCE) terminou 

a sua intervenção no quadro do PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) no final de março de 

2022 e confirmou, na reunião de junho de 2022, a cessação de compras líquidas de ativos sob o APP 

(Asset Purchase Programme) a partir de 1 de julho de 2022 (avaliado em 90 mil milhões de euros entre 

abril e junho de 2022). Para além da redução dos estímulos monetários, o BCE também sinalizou o início 

da subida das taxas de juro oficiais a decidir na reunião prevista para 21 de julho de 2022. A fim de evitar 

o risco de fragmentação da área do euro, com a subida dos juros da dívida soberana dos países do sul da 

Europa e os respetivos prémios de risco face à Alemanha, e preservar o funcionamento do mecanismo de 

transmissão da política monetária, o BCE decidiu criar um novo instrumento anti-fragmentação, dotando-

o de uma maior flexibilidade no reinvestimento dos resgates a vencer na carteira do PEPP. Neste 

contexto, as taxas de juro de curto e longo prazo dos EUA e da área do euro apresentaram uma tendência 

ascendente ao longo do primeiro semestre de 2022, traduzindo o início da normalização da política 

monetária em ambos os lados do Atlântico. É de realçar que, para além da Euribor a 12 meses, a taxa 

Euribor a 6 meses também se tornou positiva a partir do início de junho de 2022 (invertendo o ciclo de 

taxas de juro negativas dos últimos anos). 

 Economia Portuguesa 

Atividade Económica 

No primeiro trimestre de 2022, a atividade económica acelerou, sendo Portugal o país da área do euro 

com o maior crescimento homólogo do PIB. Neste trimestre, o PIB registou uma variação homóloga real 

de 11,9% e uma variação de 2,6% face ao trimestre anterior (no trimestre anterior, o PIB aumentou 5,9%, 

em termos homólogos, e 1,7%, em cadeia). A evolução homóloga está influenciada, no entanto, por um 

efeito de base relacionado com as medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade 

económica no primeiro trimestre de 2021. Para a variação homóloga do PIB destaca-se o contributo 
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acentuado do consumo privado, o qual aumentou 12,7% face a igual período do ano anterior (2,2% em 

cadeia). A procura externa líquida também teve um contributo positivo (1,6 p.p.), verificando-se uma 

aceleração das exportações de bens e, particularmente, de serviços, o que reflete a forte recuperação da 

atividade turística. Em particular, as exportações de serviços cresceram 67,2%. Já o investimento, tendo 

aumentado 6% em termos homólogos (3,5% em cadeia), originou um contributo de 1,2 p.p. para o 

crescimento do PIB. Em comparação com o primeiro trimestre de 2019, o PIB apresenta um crescimento 

de 3%, estando já acima de níveis pré-pandémicos. No entanto, o VAB da indústria e do comércio 

permanecem ainda abaixo de níveis pré-pandémicos.

Gráfico 4. PIB e componentes
(tvh, %)

Gráfico 5. VAB por sector
(índice 2019IV=100)

Fonte: INE. Fonte: INE.

A atividade turística recuperou para níveis próximos de 2019. A atividade turística, medida pelo número 

de hóspedes e dormidas, ultrapassou pela primeira vez, em abril, os níveis de 2019, com o número de 

hóspedes e o número de dormidas a aumentarem 0,8% e 0,4%, respetivamente, face a igual período de 

2019. Esta situação reverteu-se em maio, mês durante o qual o número de hóspedes ficou 3,2% abaixo do 

mesmo período de 2019, segundo a estimativa rápida do INE. No conjunto dos primeiros cinco meses de 

2022, as dormidas aumentaram 335,2% face ao período homólogo, mas permaneceram inferiores (-9%) 

aos níveis do mesmo período de 2019. As dormidas de residentes registaram um crescimento de 4,9%, 

enquanto as dormidas de não residentes ficaram 14,4% abaixo do registado em igual período de 2019, 

destacando-se as quebras no número de turistas com origem na Suécia (-36,2%), no Brasil (-32,5%) e em

Itália (-20%).

O indicador de clima económico diminuiu ligeiramente em maio e junho, após dois meses em que 

permaneceu estável. Para esta evolução, destaca-se o contributo negativo do indicador de confiança da 

construção, que registou uma diminuição acentuada em junho. Esta diminuição reflete a contribuição 

negativa das apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego. As empresas da 

construção reportaram, em junho, como obstáculos mais relevantes à atividade a dificuldade em 

contratar pessoal (58%) e a falta de materiais e/ou equipamentos (57,1%). Já o saldo da expectativa dos 

empresários sobre a evolução futura dos preços de venda atingiu o máximo da respetiva série. Por outro 

lado, o indicador de confiança dos serviços tem apresentado uma tendência crescente desde o início do 

ano, tendo atingido o valor mais alto desde os últimos anos. No que diz respeito ao indicador de confiança 

dos consumidores, após dois meses de recuperação, verificou-se uma queda no mês de junho, em 

resultado de uma evolução negativa de todas as componentes.
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Gráfico 6. Indicadores de confiança 
(SRE, MM3) 

 
Fonte: INE. 

O consumo privado aumentou 12,7% em termos homólogos reais no primeiro trimestre de 2022.Para 

esta evolução contribuíram tanto os bens duradouros como os bens não duradouros que registaram 

crescimentos homólogos de 20,8% (contributo de 1,9 p.p.) e 12,2% (contributo de 10,7 p.p.), 

respetivamente. Esta evolução do consumo privado reflete o efeito do alívio das medidas de combate à 

COVID-19. Quando comparado com o primeiro trimestre de 2019 (pré-pandemia), o crescimento do 

consumo foi de 3,4%. 

Gráfico 7. Crescimento real do Consumo Privado 
(tvh, %; p.p.) 

Gráfico 8. Taxa de poupança 
(% do RDB) 

   
Fonte: INE. Fonte: INE. 

A taxa de poupança diminuiu fixando-se em 8,3% do rendimento disponível bruto no primeiro trimestre 

de 2022, o que compara com uma taxa de 14,3% no período homólogo e de 10,7% no trimestre anterior. 

Esta evolução ficou a dever-se a um aumento de 4,1% nas despesas de consumo final e a um aumento de 

1,4% no rendimento disponível bruto face ao trimestre anterior. 

Os indicadores disponíveis para maio indiciam abrandamento do consumo privado. O Índice de Volume 

de Negócios no Comércio a Retalho1 desacelerou em termos homólogos de 4,5% em abril para 2,1% em 

maio 2022. As principais componentes apresentaram dinâmicas distintas. A componente alimentar 

registou variações negativas desde março, recuperando, no entanto, em maio, com uma variação 

negativa de 0,9% (-3,7% em abril). Já a componente não alimentar tem registado um abrandamento 

 
1
 Índice ajustado de efeitos de calendário e de sazonalidade e deflacionado. 
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desde março, tenho crescido 4,4%, em termos homólogos, em maio (11,3% em abril). Por sua vez, as 

vendas de veículos (em médias móveis de 3 meses) registaram uma quebra de 12,7%, no mês de maio 

(menos 17,1 p.p. face a abril) e as compras e levantamentos na rede multibanco desaceleraram, 

registando em maio um crescimento homólogo (considerando médias móveis de 3 meses) de 18,3% no 

caso das operações nacionais (menos 8,7 p.p. face ao mês anterior) e 164,8% relativamente às operações 

internacionais (menos 22,3 p.p. face a abril).

Gráfico 9. Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho

(tvh, %, MM3M)

Fonte: INE.

No primeiro trimestre de 2022, o investimento em volume registou o nível mais elevado desde o 

segundo trimestre de 2010. Esta evolução corresponde a um crescimento homólogo de 6% e em cadeia 

de 3,5% (7,2% e 4% no último trimestre de 2021, respetivamente). A Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF) teve um crescimento de 6,2%, em termos homólogos, e 3,6% em cadeia. Para este aumento, a 

componente da construção contribuiu com um crescimento homólogo de 4,9% (3,5% em cadeia) e a 

componente outras máquinas e equipamentos com um crescimento homólogo de 7,1% (1,1% em cadeia), 

sendo que ambas as componentes já se encontram acima do respetivo período de 2019 em 9% e 10,7%, 

respetivamente.

Gráfico 10. Formação Bruta de Capital Fixo e contributos
(tvh, %)

   Fonte: INE.
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O investimento em construção apresentou um dinamismo positivo no primeiro trimestre deste ano. 

Destaque para a evolução das vendas de cimento, que atingiram o melhor registo dos últimos dez anos, 

tendo um crescimento homólogo de 10,7%, e para o número de edifícios licenciados que foi o mais 

elevado desde o terceiro trimestre de 2010, representando um aumento de 0,6% face ao período 

homólogo. No entanto, nos dois primeiros meses do segundo trimestre verifica-se uma inversão desta 

tendência, com as vendas de cimento a registarem um decréscimo homólogo médio de 4,4% em abril e 

maio, bem como o número de edifícios licenciados, em abril, a registar um decréscimo de 20,1% face ao 

mês homólogo. 

Mercado de Trabalho 

O mercado de trabalho manteve uma evolução positiva no primeiro trimestre de 2022, com o emprego 

a aumentar e a taxa de desemprego a diminuir. Neste período, e face ao trimestre homólogo, a 

população ativa aumentou 3,3% em resultado de um aumento do emprego (em 4,7%, maioritariamente 

no sector dos serviços), conjugado com uma diminuição da população desempregada em 14,3%. 

Consequentemente, a taxa de desemprego desceu para 5,9% (menos 0,4 p.p. face ao trimestre anterior e 

menos 1,2 p.p. face ao período homólogo). É de realçar a redução, a um ritmo mais acentuado, da taxa de 

desemprego dos jovens (16 aos 24 anos), estimada em 20,6%. Em termos homólogos, a taxa de 

desemprego desceu em todas as regiões. Do total de pessoas desempregadas no quarto trimestre de 

2021, 54% continuaram desempregadas no primeiro trimestre de 2022, 25,6% transitaram para o 

emprego e 20,4% transitaram para a inatividade. A subutilização do trabalho (abrange, para além da 

população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de 

emprego, mas não disponíveis, e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego) registou um 

decréscimo de 1,9% em relação ao trimestre anterior e de 17,2% relativamente ao trimestre homólogo. 

Face a esta evolução, a taxa de subutilização do trabalho diminuiu para 11,5% no primeiro trimestre 

(menos 2,6 p.p. face ao mesmo período de 2021). 

Gráfico 11. Taxa de emprego e componentes da taxa 
de subutilização do trabalho 

(% força de trabalho alargada e da população) 

Gráfico 12. Subutilização do mercado de trabalho 
(% força de trabalho alargada) 

    
Fonte: INE. Fonte: INE. 

Os custos do trabalho aumentaram, mas a um ritmo menor. O índice de custo do trabalho (ICT) 

aumentou 1,1% no primeiro trimestre de 2022, face ao trimestre homólogo (no trimestre anterior tinha 

aumentado 2,6%), tendo os custos salariais aumentado 0,4% e os outros custos 3,8%. O aumento mais 

acentuado dos outros custos resulta da retoma do pagamento das contribuições patronais das empresas, 

que no trimestre homólogo tinham aderido ao regime de layoff simplificado ou ao Apoio Extraordinário à 

Retoma Progressiva. Na origem da variação homóloga do ICT, encontram-se os aumentos de 3,1% no 
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custo médio por trabalhador e de 2,6% nas horas efetivamente trabalhadas por trabalhador. O ICT 

aumentou em todas as atividades económicas, tendo diminuído apenas na Administração Pública (-1,9%), 

refletindo o decréscimo dos custos salariais e não salariais devido ao aumento no número de horas 

efetivamente trabalhadas por trabalhador nestas atividades. 

Os indicadores mais recentes, disponíveis para abril e maio, indiciam a manutenção de uma evolução 

positiva do mercado de trabalho, mas com alguma moderação. Com efeito, em abril e maio, a população 

ativa e o emprego diminuíram face ao mês anterior e registaram aumentos homólogos, mas menos 

acentuados face ao registado no primeiro trimestre. Por sua vez, a população desempregada aumentou 

nestes meses face ao mês anterior, mantendo-se inferior ao registado nos períodos homólogos. Em maio 

de 2022, a taxa de desemprego situou-se nos 6,1% (mais 0,2 p.p. face a abril e menos 0,8 p.p. em termos 

homólogos).  

No fim do mês de maio, encontravam-se 296 mil desempregados registados no IEFP, o que corresponde 

a uma diminuição de 5,7% face ao mês anterior e de 26,3%, em termos homólogos. Todavia, e ao 

contrário do observado nos meses anteriores, o número de novos desempregados inscritos aumentou, 

em termos homólogos, em abril e maio (1,1% e 8,8%, respetivamente). 

Gráfico 13. Taxa de desemprego 
(%) 

Gráfico 14. Taxa de desemprego por regiões 
(%) 

    

Fonte: INE.  Fonte: INE. 

Preços 

A Inflação atingiu níveis historicamente elevados. No final do segundo trimestre, a taxa de inflação 

manteve a evolução ascendente, prolongando a tendência registada no primeiro trimestre. Em junho, a 

taxa de inflação foi de 8,7% (mais 0,7 p.p. face ao mês anterior), o valor mais elevado desde dezembro de 

1992, e a taxa de inflação subjacente ascendeu a 6% (mais 0,4 p.p. face a maio), o valor mais elevado 

desde junho de 1994. Os produtos energéticos terão registado uma taxa de variação homóloga do índice 

de preços de 31,7% (mais 4,4 p.p. em relação a maio), o valor mais elevado desde agosto de 1984. 

Contributo da classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas cada vez mais significativo para a 

evolução da inflação. No mês de junho, todas as classes apresentaram um contributo positivo para a 

evolução da inflação, excetuando as de vestuário e calçado e saúde, cujos contributos foram de 0,0 p.p. e 

-0,2 p.p., respetivamente. Entre as classes com maior contributo estão produtos alimentares e bebidas 

não alcoólicas, transportes e habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis cujos contributos 

foram de 2,9 p.p., 2,1 p.p., e 1,3 p.p., respetivamente. Realça-se que a classe de produtos alimentares e 

bebidas não alcoólicas tem apresentado o maior contributo para a inflação desde o mês de abril, sendo 

que desde o início do ano até março, era a classe de transportes a qual apresentava o maior contributo. A 

inflação média anual situou-se, em junho, em 4,1% (3,4% no mês anterior). 
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Gráfico 15. Taxa de Inflação
(tvh, %)

Gráfico 16. Índice de preços na produção industrial
(tvh, %)

   Fonte: INE      Fonte: INE.

A inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou uma variação 

homóloga de 9% em junho (8,1% no mês anterior). Compara com a estimativa do Eurostat de 8,6% para a 

área do euro.

Crescimento dos preços na produção industrial abranda.  Após um conjunto de meses em que a variação 

homóloga do índice de preços na produção industrial (IPPI) apresentou uma tendência crescente 

(consistente desde março de 2021), e ter alcançado um valor de 26,6% no mês de março, verificou-se, em 

abril e maio, um abrandamento no aumento dos preços na produção industrial, tendo o IPPI registado 

variações homólogas de 24,7% e 24,5%, respetivamente.

Os preços da habitação aceleram no segundo trimestre. De acordo com a Confidencial Imobiliário, o 

índice de preços residencial evidenciou uma aceleração na variação homóloga desde o início do ano, 

sendo que, em maio, a taxa de variação homóloga foi de 17,6% (mais 0,1 p.p. face ao mês anterior). A par 

da subida dos preços de venda, verifica-se igualmente um aumento dos custos de construção (de 

habitação nova), cuja taxa de crescimento homóloga se encontra em trajetória ascendente desde o início 

do ano, tendo, no entanto, desacelerado no mês de maio para 13,5% (menos 0,7 p.p. face ao mês 

anterior). Considerando a desagregação entre materiais e mão de-obra, no mês de maio, em termos 

homólogos, os custos dos primeiros cresceram 18,7% (menos 1,8 p.p. relativamente ao mês anterior), 

enquanto que o custo da mão-de-obra cresceu 6,1% (mais 0,6 p.p. face a abril).

Gráfico 17. Índice de Preços Residenciais
(tvh, %)

Gráfico 28. Índice de Custos Construção
(tvh, %)

   Fonte: Confidencial Imobiliário   Fonte: INE.

Caixa 1.A contribuição dos efeitos base para o crescimento da taxa de inflação do IHPC

Após a diminuição ocorrida ao longo de 2020, a taxa de variação anual do IHPC (taxa de inflação do IHPC) 

tem registado um crescimento significativo quer em Portugal quer na área do euro. Se na área do euro o 

crescimento da taxa de inflação do IHPC teve início nos primeiros meses de 2021, em Portugal apenas 

ocorreu no segundo semestre, o que pode ser explicado pelo confinamento motivado pela pandemia de
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COVID-19 ocorrido nos primeiros meses do ano. No entanto, apesar deste desfasamento de seis meses no 

início do crescimento da taxa inflação do IHPC, segundo os dados provisórios do Eurostat, no mês de 

junho Portugal superou o valor registado na área do euro em 0,4 p.p. (taxa de variação homóloga de 9% 

em Portugal e 8,6% na área do euro), fruto do crescimento mais acentuado registado desde o início de 

2022. 

Apesar do rápido crescimento da taxa de inflação ser explicado em parte pelo aumento dos preços da 

energia, verifica-se que Portugal já superou a taxa de inflação do IHPC subjacente da área do euro no 

início de 2022, registando em maio um valor superior em 1,5 p.p. (5,83% em Portugal e 4,37% na área do 

euro), indiciando que em Portugal está a ocorrer um crescimento mais significativo dos preços de 

produtos não energéticos comparativamente com a área do euro. 

Gráfico 19. IHPC 
(tvh, %) 

Gráfico 20. IHPC subjacente 
(tvh, %) 

  
2021-06* - dados provisórios 
Fonte: Eurostat. 

Fonte: Eurostat. 

De facto, a pressão dos preços tem-se verificado na generalidade dos produtos com um aumento da 

proporção de produtos com uma taxa de inflação superior a 4% (50,5% dos produtos em maio, 

comparativamente com 12,2% no período homólogo) e uma redução dos produtos com taxa de inflação 

negativa (9% em maio, comparativamente com 38,9% no período homólogo).  

Gráfico 21. Distribuição da taxa de inflação dos produtos do IHPC 
(%) 

 
Fonte: Eurostat. 

Quando analisado por categoria de produto, verifica-se que as dez categorias com maior peso no IHPC 

(representando em conjunto um total de 41,3% do total do ponderador do IHPC), em maio, com exceção 

da categoria referente a vestuário, registavam uma taxa de variação homóloga superior a 2%, sendo que 

cinco dessas categorias de produtos já registavam uma taxa de variação homóloga superior a 10% 

(representando um total de 18,4% do ponderador). 
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No gráfico seguinte, são apresentadas todas as categorias de produtos por classificação COICOP2, por 

ordem crescente de taxa de variação homóloga. A largura das colunas representa o peso de cada 

categoria de produtos no ponderador do IHPC para o cálculo da taxa de inflação e a altura das colunas 

corresponde à taxa de variação homóloga registada em maio. 

Gráfico 22. Estrutura de ponderação por TVH crescente 
(tvh) 

 
Fonte: Eurostat. 

Comparando a taxa de variação homóloga registada em maio de 2022 com a média registada nos cinco 

anos anteriores (entre 2017 e 2021), verifica-se que os dez produtos com maior peso no IHPC registaram 

em maio uma taxa de variação homóloga superior à sua média dos últimos cinco anos (janeiro de 2017 a 

dezembro de 2021), sendo que a diferença é superior a 10 p.p. em cinco dessas categorias. 

Tabela 1. Produtos com maior peso no ponderador do IHPC 

 
Fonte: Eurostat. 

Contudo, o crescimento mais rápido da taxa de inflação do IHPC pode não ser totalmente explicado por 

um aumento mais significativo dos preços. De facto, as alterações na taxa de inflação do IHPC não se 

devem somente à evolução dos preços num determinado período, mas também à volatilidade registada 

no período homólogo do ano anterior, que é designada por efeito base. Assim, a variação ocorrida na taxa 

de inflação do IHPC pode ser decomposta em efeito preço (variação no preço ocorrida entre dois meses) e 

efeito base (variação no preço ocorrida nos meses homólogos do ano anterior). 

 
2
 Classificação do Consumo Individual por Objetivo. 
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Restauração 73,56 6,4 2,0 4,4

Automóveis 46,40 6,3 2,3 4,1

Combustíveis 41,59 26,2 4,5 21,8

Pão e cereais 41,13 13,1 0,7 12,5

Rendas de habitação 40,95 2,6 2,1 0,5

Vestuário 40,59 0,2 -2,0 2,2

Carne 40,29 15,9 1,8 14,1

Peixe 33,90 13,8 1,1 12,7

Telecomunicações 27,59 2,2 -0,4 2,5

Eletricidade 27,40 23,6 -0,7 24,4

subtotal do ponderador e contributos 413,40 10,4 1,2 9,2

total do ponderador e IHPC 1000,00 13,1 2,0 11,1

PonderadorCategoria de produtos Diferença
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Comparando a variação da taxa inflação do IHPC entre Portugal e a área do euro, verifica-se que, em 

2022, o crescimento foi superior em Portugal nos meses de janeiro (mais 0,6 p.p.), fevereiro (mais 0,2 

p.p.) e abril (mais 1,9 p.p.), sendo inferior em março (menos 0,5 p.p.). Decompondo a variação em efeito 

preço e efeito base, é possível verificar que em janeiro e fevereiro, o crescimento mais acentuado 

ocorrido em Portugal não foi devido a um aumento de preços (pelo contrário, a variação mensal dos 

preços em Portugal foi inferior à área do euro), mas devido ao efeito base, ou seja, devido à variação dos 

preços em Portugal ter sido inferior em janeiro e fevereiro do ano anterior. Efeito contrário ocorreu no 

mês de março em que Portugal, apesar de ter registado um crescimento superior dos preços (mais 0,1 

p.p.), teve um crescimento inferior na taxa de inflação devido ao efeito base, pois em março de 2021 o 

crescimento dos preços tinha sido superior. 

Gráfico 23. Efeito base e efeito preço do IHPC 
(tvh) 

 
* dados provisórios. 
Fonte: Eurostat. 

Em abril, o crescimento mais significativo da taxa de inflação ocorrido em Portugal não é justificado pelo 

efeito base, mas por um aumento dos preços (efeito preço). Para uma análise mais pormenorizada do 

mês de abril, foram considerados individualmente os grandes grupos de componentes da taxa de inflação 

do IHPC: bens alimentares, bens energéticos, bens industriais não energéticos e serviços.  

Gráfico 24. Efeito base e efeito preço do IHPC em abril 
(tvh) 

 
    Fonte: Eurostat 
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Através do gráfico é possível constatar que não se registaram grandes diferenças nos efeitos base, no 

entanto, Portugal teve um crescimento mais significativo nos preços bens alimentares (mais 3,1 p.p.) e 

nos serviços (mais 1,3 p.p.), tendo registado uma variação contrária à área do euro nos bens energéticos, 

com um crescimento dos preços de 7,2% enquanto a área do euro registou uma redução de 5,8% 

(diferença de 13 p.p.). Considerando o efeito base e os dados provisórios do Eurostat sobre a taxa de 

inflação, estima-se que o crescimento dos preços em Portugal em junho tenha sido superior ao da área do

euro em aproximadamente 0,3 p.p.

Comércio Internacional

As exportações portuguesas aceleraram num contexto económico e geopolítico adverso, superando os 

valores pré-pandemia. No primeiro trimestre de 2022 as exportações nominais de bens e serviços 

cresceram, em termos homólogos, 32,6% passando a representar 47,1% do PIB (que compara com 43,7% 

em 2019). O crescimento em volume foi inferior (18,3%) refletindo a incorporação do aumento de preços 

das matérias-primas e a pressão sobre os custos de produção resultante da escalada dos custos 

energéticos e dos constrangimentos ao nível das cadeias de fornecimentos, exacerbados pelo conflito na 

Ucrânia. Ainda assim, o volume de exportações ultrapassou já os valores pré-pandemia (103,3% do valor 

observado em igual período de 2019). Do lado das importações o crescimento nominal foi ligeiramente 

mais pronunciado (33,8%), embora menor em termos reais (13,4%). Apesar da deterioração do 

enquadramento externo, o contributo da procura externa líquida para a variação real do PIB foi positivo 

(1,6 p.p.), ao contrário do observado em igual período do ano transato (-1,6 p.p.)

A recuperação das exportações foi diferenciada por componente, sendo de destacar a aceleração das 

exportações de serviços (mais 75,2% em valores nominais e mais 67,2%, em volume, em termos 

homólogos), sustentadas pela forte recuperação da atividade turística, na sequência do levantamento da 

generalidade das restrições impostas no contexto da pandemia de COVID-19. As exportações de bens 

também registaram uma evolução positiva, tendo crescido 3,7% em volume. Do lado das importações, a 

componente de serviços também registou um crescimento em volume superior ao registado na 

componente de bens (25,2% e 11,5%, respetivamente).

Gráfico 25. Exportações de bens e serviços, volume
(2019=100)

Gráfico 3. Importações de bens e serviços, volume
(2019=100)

Fonte: GEE, com base nos dados das Contas Nacionais Trimestrais do 
INE.

Fonte: GEE, com base nos dados das Contas Nacionais Trimestrais do 
INE.

As exportações nominais para o mercado comunitário (que no primeiro trimestre de 2022 

representaram 73,1% do total das exportações portuguesas) cresceram relativamente mais do que as 

exportações para países terceiros (20,2% e 13,2%, respetivamente). As exportações para Espanha, o 

principal mercado de destino das exportações portuguesas de mercadorias (representando 26,8% nos 
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primeiros três meses de 2022), registaram o maior contributo para o crescimento das exportações de 

mercadorias (mais 6,1 p.p.), seguidas das exportações para França (mais 2,4 p.p.), Alemanha (mais 2,2 

p.p.) e EUA (mais 1,9 p.p.). Do lado das importações, destaca-se igualmente o contributo do mercado 

Espanhol (mais 10,3 p.p.), seguido do contributo das importações dos EUA (mais 2,3 p.p.), do Brasil (mais 

2 p.p.) e da China (mais 1,8 p.p.). 

Nos primeiros três meses do ano, a maioria dos grupos registou uma variação homóloga positiva, com 

exceção das exportações de Material de Transporte que registaram uma quebra de 7,1% face ao 

trimestre homólogo. A atividade desta indústria tem sido fortemente condicionada pelas perturbações 

nas cadeias de fornecimento globais e pela escassez da oferta de componentes para fornecimento 

industrial, em particular os semicondutores, cuja normalização se espera que ocorra apenas na segunda 

metade do ano. 

A componente de viagens e turismo destaca-se com o maior contributo para o crescimento das 

exportações totais (mais 10,3 p.p.), no primeiro trimestre de 2022, mas compara ainda ligeiramente 

abaixo dos valores pré-pandémicos (95% da despesa nominal observada em igual período de 2019). 

Seguiu-se o contributo dos transportes (mais 4,3 p.p.) e dos minérios e metais (mais 3 p.p.). 

Gráfico 4. Taxas de crescimento1 das exportações de bens e serviços e contributos2 das componentes 

 
1Lado esquerdo. 2Lado direito. Contributos - análise shift-share: TVH x peso no período homólogo anterior ÷ 100. O somatório corresponde à TVH 
das exportações de bens e serviços, de acordo com os valores nominais das Contas Nacionais do INE (32,6%). 
Fonte: Cálculos do GEE com base em dados das Contas Nacionais, para as exportações de bens e serviços, do Banco de Portugal para o cálculo da 
estrutura das exportações de serviços e do INE, para o cálculo da estrutura das exportações de bens. A distribuição dos contributos segue a 
estrutura implícita na base de dados do Comércio Internacional de Mercadorias do INE para as exportações de bens e a estrutura implícita nos 
dados da Balança de Pagamentos do Banco de Portugal para as exportações de serviços. 

 

Contas Externas 

Até abril, o défice externo agravou-se em resultado do aumento do défice da balança de bens e da 

diminuição do excedente do rendimento secundário e da balança de capital. A economia portuguesa 

registou uma necessidade de financiamento de 1787 milhões de euros, no período até abril de 2022, o 

que compara com o défice de 27 milhões de euros no período homólogo. O défice da balança de bens 

aumentou 3967 milhões face ao mesmo período do ano anterior em resultado do crescimento das 

importações ter sido superior em 14,5 p.p. ao das exportações. Por sua vez, o excedente da balança de 

serviços aumentou face a 2021 (mais 2536 milhões), influenciado pela evolução positiva das viagens e 
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turismo (no mês de abril, as exportações e importações de viagens e turismo superaram os valores 

registados em igual período de 2019, pré-crise pandémica). A redução nas atribuições de fundos europeus 

foi determinante na redução do excedente do rendimento secundário e da balança de capital, para o qual 

contribuiu também a aquisição de licenças de carbono.

Gráfico 28. Balança corrente
(milhões de euros)

Gráfico 5. Saldo acumulado das balanças corrente
(milhões de euros)

    Fonte: Banco de Portugal. Fonte: Banco de Portugal.

Financiamento e Endividamentodas Sociedades Não Financeiras 

O crescimento dos montantes de novos empréstimos e do stock de empréstimos bancários às 

sociedades não financeiras (SNF) registou uma desaceleração em 2021, que se prolongou, de forma 

menos intensa, no primeiro trimestre de 2022, após se ter verificado um aumento do stock de crédito 

bancário no primeiro ano da pandemia. Nos primeiros meses de 2022, a taxa de variação anual do stock 

de empréstimos bancários em Portugal regressou a níveis equiparáveis aos da área do euro, após registar 

níveis superiores desde o início da crise pandémica, um contraste claro face ao ritmo de crescimento dos 

anos anteriores. O valor acumulado total dos novos empréstimos dos bancos às empresas durante o 

primeiro trimestre de 2022 foi de 5150 milhões de euros, o que correspondeu a uma variação homóloga 

acumulada de -11,41%, resultado de uma diminuição mais expressiva de novas operações até 1 milhão de 

euros.

Gráfico 30. Stock de Empréstimos Bancários
(tva, %)

Gráfico 36. Novos Empréstimos às Sociedades não 
Financeiras

(milhões de euros)

    Fonte: Banco de Portugal. Fonte: Banco de Portugal.

Apesar dos indicadores de stock total de empréstimos bancários e de novos montantes sinalizarem uma 

aproximação à situação pré-pandémica, a análise desagregada por maturidade e por sectores indica 

padrões diferenciados de recuperação. As necessidades de financiamento das empresas no contexto da 

pandemia e da crise da Ucrânia determinaram uma aceleração do crescimento de empréstimos bancários 
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de curto prazo. No primeiro trimestre de 2022, as taxas de variação anual dos empréstimos com 

maturidade inferior a um ano continuaram a registar um crescimento mais acelerado (11%), que 

contrasta com a evolução dos empréstimos com maturidades superiores, de um a cinco anos e a mais de 

cinco anos, cujas taxas de variação anual diminuíram no mesmo período para 0,9% e 2,7%, 

respetivamente.

As dinâmicas sectoriais sinalizam também ritmos de recuperação diferenciados. Após um aumento do 

stock de empréstimos ao longo de 2020 e dos primeiros trimestres de 2021, transversal a todos os 

sectores, tem se verificado uma diminuição das taxas de variação anual que se manteve até ao primeiro 

trimestre de 2022. Face ao período comparativo, primeiro trimestre de 2019, o stock de empréstimos 

ainda apresenta taxas de crescimento superiores em todos os sectores; destacam-se, em particular, 

diferenças significativas nos sectores das indústrias, construção e atividades de consultoria, técnicas, 

científicas e administrativas e serviços de apoio.

Gráfico 32. Stock de Empréstimos Bancários por 
maturidades

(tva, %)

Gráfico 33. Stock de Empréstimos Bancários por sector
(tva, %)

Fonte: Banco de Portugal.     Fonte: Banco de Portugal.

No primeiro trimestre de 2022, as condições de acesso a financiamento por parte das empresas 

permaneceram relativamente estáveis, caracterizadas por taxas de juro inferiores aos registados antes 

da crise pandémica, apesar da desaceleração dos montantes contratados com garantia pública. Em março 

de 2022, na categoria de empréstimos até 1 milhão de euros, a taxa de juro de novas operações foi de 

2,1%, que compara com 2,12% em 2021, 2,29% em 2020 e 2,42% em 2019. O diferencial da taxa de juro 

face à média da área do euro manteve a evolução positiva, na categoria de empréstimos até 1 milhão de 

euros este diferencial foi de 0,33 p.p. no primeiro trimestre de 2022, o que compara com 0,59 p.p. em 

2019.

As expectativas dos agentes económicos para os próximos trimestres apontam para uma deterioração 

das condições de acesso a empréstimos bancários, não obstante a estabilidade observada nos custos de 

financiamento. De acordo com o Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area (SAFE), 

realizado entre 7 de março e 15 de abril de 2022, uma percentagem significativa das empresas espera um 

aumento das taxas de juro e de outros custos de financiamento, pela primeira vez desde o início da crise 

pandémica. No Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito de abril de 2022, realizado pelo Banco 

de Portugal, os bancos esperam um aumento da restritividade dos critérios de concessão de crédito para 

o segundo trimestre de 2022. O aumento dos custos de financiamento poderá limitar as decisões de 

investimento das empresas, bem como colocar pressão financeira sobre as empresas que ainda não 

recuperaram o desempenho depois do choque pandémico e sobre as empresas mais endividadas.
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Em 2021, a dívida das Sociedades não Financeiras, em percentagem do PIB, diminuiu 1,9 p.p. face ao 

ano anterior para 99,3% do PIB. A evolução da dívida das Sociedades não Financeiras é explicada, 

maioritariamente, pelo impacto do crescimento do PIB, cujo contributo positivo mais do que compensou 

os aumentos nominais das componentes da dívida. Em termos percentuais, os créditos comerciais e 

adiantamentos registaram o maior crescimento em 2021.

Gráfico 7. Evolução da Dívida das SNF
(% do PIB)

Gráfico 35. Contributos para a variação da Dívida das SNF
(pontos percentuais)

    Fonte: Banco de Portugal. Fonte: Banco de Portugal.

Caixa 2.Evolução da Estrutura de Financiamento das SNF

Desde 2013 tem-se assistido a um reforço da capitalização e redução da dependência de financiamento 

externo da generalidade das empresas. Ao longo de 2020 e de 2021, a redução do peso dos 

financiamentos obtidos no total do ativo foi transversal a todas as classes de dimensão e a vários sectores 

de atividade. 

Gráfico 36. Estrutura de Financiamento das SNF privadas
(% do ativo total)

                      Fonte: Banco de Portugal.

A autonomia financeira das PME (correspondente ao peso dos capitais próprios no ativo) registou um 

aumento de 2,7 p.p. entre 2021 e 2019, correspondente a um reforço da estrutura de financiamento 

em linha com os anos anteriores de recuperação económica. Nas grandes empresas, com mais facilidade 

em aceder a fontes alternativas de financiamento e com maior poder negocial para obter melhores 

condições de crédito, o peso dos capitais próprios na estrutura de financiamento reduziu-se ao longo de 
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2021, permanecendo, ainda assim, num nível superior ao registado em 2019. No final de 2021, o sector 

da construção registou pela primeira vez um nível de autonomia financeira superior aos financiamentos 

obtidos (% ativo).

Em paralelo, os indicadores de acesso a financiamento das SNF privadas registaram uma evolução 

positiva, em linha com os anos anteriores. Em 2021, o custo dos financiamentos obtidos diminuiu para 

2,6%, correspondente a uma diminuição de 0,4 p.p. e 0,2 p.p. face a 2019 e a 2020, respetivamente, e 

ao valor mais baixo desde 2012. Esta diminuição foi transversal à generalidade dos sectores, à exceção 

do sector do comércio (aumento de 0,1 p.p. entre 2021 e 2019). A cobertura dos gastos de 

financiamento, um indicador de solvabilidade financeira de curto-prazo calculado como o número de 

vezes em que o EBITDA gerado pelas empresas é superior aos gastos de financiamento, aumentou para 

8,4, em 2021, sendo que esta evolução foi particularmente significativa na indústria. Este indicador 

registou o valor mais alto desde 2012, traduzindo uma menor pressão financeira do sector empresarial.

Gráfico 37. Indicadores de Financiamento das SNF privadas
(evolução entre 2019IV e 2021IV)

Fonte: Banco de Portugal.

Dinamismo Empresarial 

A dinâmica de constituição de novas empresas registou uma evolução positiva no primeiro trimestre de 

2022, em linha com a trajetória de recuperação que se verifica desde 2021, mas permanece inferior ao 

período pré-COVID. As taxas de entrada de novas empresas são um indicador importante de dinamismo 

empresarial, constituindo um fator potenciador de maior concorrência nos mercados, com efeitos 

positivos esperados nos níveis de investimento, valor acrescentado e produtividade. O período recente de 

recuperação económica, iniciado em 2013, foi caracterizado por um elevado dinamismo no sector

empresarial � entre 2017 e 2019, o número de novas empresas registava, em média, crescimentos anuais 

de 10%. Este dinamismo foi particularmente afetado com o choque pandémico e, apesar da recuperação 

verificada nos últimos trimestres, permanece inferior ao período pré-COVID. Portugal registou quebras 

significativamente superiores na intensidade de novas entradas ao longo de 2020 e 2021, em comparação 

com o agregado da área do euro � cujos indicadores de novas constituições já recuperaram para níveis 

pré-pandémicos. Os sectores dos transportes e armazenagem, alojamento e restauração e comércio
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apresentaram as quebras mais significativas face a 2019; contrastando com um perfil de recuperação e 

recomposição do dinamismo do sector empresarial para as atividades imobiliárias e as atividades de 

informação e comunicação.

Gráfico 8. Constituição de Novas Empresas
(índice 2019 = 100)

Gráfico 9. Processos de Insolvência
(índice 2019 = 100)

      Fonte: INE. Fonte: DGPJ

Em 2021, o número de novos processos de insolvência registou o valor mais baixo da série histórica

(desde 2007), refletindo o contributo positivo das medidas de apoio às empresas, bem como a extensão e 

alargamento dos programas de recuperação empresarial, na mitigação dos efeitos adversos da pandemia. 

Não obstante a diminuição do número total de novos processos de insolvência, a desagregação sectorial 

evidencia tendências de saída assimétricas entre sectores e contrastantes com o período pré-COVID. O 

sector do alojamento e restauração registou os aumentos mais significativos no número de insolvências, 

ao longo de 2020 e 2021, face ao período de 2019; sendo que, nos últimos trimestres de 2021, o número 

de insolvências apresenta uma tendência de recuperação aos valores pré-COVID. Inversamente, o sector

das indústrias registou níveis de insolvência progressivamente menores durante o período considerado, 

com um contributo positivo significativo para a evolução global do número de insolvências.

Caixa 3. Insolvência de Empresas em Portugal �Balanço de 2021 e Perspetiva para 2022/23

Em 2021, foram decretadas 1969 insolvências, o número mais baixo desde 2007. Entre 2012 e 2019, o 

número de insolvências decretadas por tribunais judiciais de primeira instância diminuiu a uma taxa de 

variação média de 12,9%. Esta tendência foi interrompida em 2020, com um crescimento de 2,3% face a 

2019, que se traduziu em mais 52 empresas insolventes. O choque económico gerado pela crise 

pandémica levou a que muitas empresas passassem por uma situação de pressão financeira, mas que, 

efetivamente, não se materializou num aumento significativo de insolvências. Para este facto terão 

contribuído as medidas de apoio à atividade empresarial e a suspensão do prazo de apresentação do 

devedor à insolvência. Assim, em 2021 voltou a registar-se uma diminuição no número de insolvências, 

com uma diminuição homóloga de 13,1%.
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Gráfico 100. Insolvências Decretadas 
(número, tvh) 

 
Fonte: DGPJ. 

Portugal deverá registar aumentos anuais do número de insolvências, de acordo com as estimativas da 

Allianz apresentadas no Global Insolvency Report, de 2% em 2022 e 16% em 2023. No entanto, quando comparado 

com o ano de 2019 (pré-pandemia), as previsões ainda apontam para uma diminuição das insolvências em 2022 de 

13%, aumentando apenas 1% em 2023. Este relatório, publicado pela Allianz, estima a evolução das insolvências 

com base nos dados de fontes nacionais de cada país, OCDE e Eurostat, tendo em consideração o ciclo económico, 

a situação financeira das empresas, as expectativas para os custos de financiamento e as medidas de política de 

apoio às empresas anunciadas por cada país. Para a Alemanha, Bélgica e França embora as previsões sejam de 

aumento de insolvências, tanto em 2022 como em 2023, estes países continuarão a apresentar números abaixo 

dos registados em 2019. Já no caso de Espanha, com um aumento previsto de 8% em 2022, o número de 

insolvências deverá ficar 33% acima do de 2019 e em 2023 estima-se que aumente 13% o que irá representar um 

acréscimo de 50% face a 2019. 

Quadro 11. Previsão de Insolvências 
(tv em %) 

 
FFonte: Allianz. 

No primeiro trimestre de 2022, as sociedades não financeiras mantiveram a tendência de recuperação 

registada nos trimestres anteriores. Após as quebras significativas registadas em 2020, de 9,1% do valor 

acrescentado bruto e de 10,27% da formação bruta de capital fixo, o sector das sociedades não 

financeiras tem vindo a apresentar evoluções positivas dos níveis de valor acrescentado, investimento e 

excedente bruto de exploração, ao longo de 2021, com uma trajetória de recuperação que se manteve no 

primeiro trimestre de 2022. Contudo, considerando o atual contexto de recuperação económica, a 

avaliação destes indicadores em percentagem do PIB evidencia que o sector ainda não recuperou para os 

níveis pré-pandemia. 
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Gráfico 41. Evolução do VAB e FBCF das SNF
(diferenças p.p. do PIB face a 2019I, ano acabado no 

trimestre)

Gráfico 42. Rendibilidade das SNF
(EBITDA, % do ativo total)

Fonte: INE. Fonte: Banco de Portugal.

A taxa de investimento das SNF, medida através do rácio entre a FBCF e o VAB, aumentou para 26,4% 

no primeiro trimestre de 2022, em linha com a tendência de recuperação que se verifica desde o terceiro 

trimestre de 2021. Não obstante o contexto de restrições significativas da atividade económica, as 

dinâmicas de investimento das empresas registaram quebras pouco significativas entre a segunda metade 

de 2020 e a primeira metade de 2021, traduzidas numa redução da taxa de investimento para 24,7% no 

segundo trimestre de 2021 (ano acabado no trimestre, correspondente a uma redução de 1,27 p.p. face 

ao período homólogo). Após esta ligeira contração, a taxa de investimento das SNF registou uma 

recuperação célere, tendo recuperado em 2022 para níveis superiores aos registados no primeiro

trimestre de 2019 (taxa de investimento de 26,1%, ano acabado no trimestre). Para esta evolução 

contribuíram positivamente vários mecanismos de apoio às empresas, no contexto da pandemia, de 

apoio ao investimento na reconfiguração e readaptação dos processos produtivos, bem como o 

alargamento de várias linhas de crédito destinadas ao investimento empresarial. De acordo com o 

inquérito semestral ao investimento realizado em abril de 2022, a intenção dominante dos empresários 

para 2022, corresponde à estabilização do investimento realizado, tanto na indústria transformadora 

como nos serviços.

Os rácios de rendibilidade das SNF registam tendências de recuperação diferenciadas, refletindo os 

impactos assimétricos do choque pandémico nos sectores de atividade económica. Em 2021, para o 

conjunto das SNF, a rendibilidade do ativo, medida como o rácio entre o resultado operacional (EBITDA) e 

o ativo total, registou uma recuperação de 1 p.p. face a 2020, para 7,2%, não tendo ainda atingido os 

níveis registados nos anteriores à pandemia (7,9% em 2017 e 2018 e 7,7% em 2019). Apesar da evolução 

positiva transversal a todos os sectores de atividade, em 2021, apenas nos sectores das indústrias e da 

construção se verificou um crescimento da rendibilidade média para níveis superiores aos observados no 

período anterior ao choque pandémico. No sentido inverso, nos sectores dos transportes e 

armazenagem, serviços e comércio, a evolução da rendibilidade do ativo reflete os impactos significativos 

da pandemia, apresentando ainda desvios significativos face a 2019.

Finanças Públicas

Défice diminuiu para 0,4% do PIB. No primeiro trimestre de 2022, o défice das administrações públicas 

situou-se em -0,4% do PIB, diminuindo 5,5 p.p. do PIB face ao trimestre homólogo de 2021. Esta redução 

resultou do efeito conjugado do aumento da receita (em 11,9%) e da diminuição da despesa (em 1,4%).
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Gráfico 12. Saldo das administrações públicas 
(% do PIB) 

Gráfico 44. Dívida pública (ótica de Maastricht) 
(% do PIB) 

 
 

  Fonte: INE.   Fonte: INE e Banco de Portugal. 

A receita aumentou 11,9%. Para este aumento contribuíram todas as componentes da receita com 

exceção das outras receitas correntes e da receita de capital. Os maiores contributos positivos foram 

dados pelos impostos indiretos (com destaque para o IVA) e pelas contribuições sociais refletindo a 

evolução positiva do consumo privado e do mercado de trabalho face ao trimestre homólogo o qual ficou 

marcado por medidas de confinamento que restringiram a atividade económica. A outra receita corrente 

diminuiu 30,8%, reflexo, em larga medida, da menor utilização de fundos da União Europeia para 

financiamento de despesa realizada no combate à pandemia de COVID-19, tendo, contudo, impacto 

neutro no saldo. A diminuição da receita de capital em 9,6% reflete principalmente o decréscimo das 

receitas provenientes de fundos da União Europeia. 

A despesa diminuiu 1,4%. Esta evolução foi determinada pela redução da despesa corrente em 2,4%, a 

qual foi mitigada pelo aumento (em 21,4%) da despesa de capital. A redução da despesa corrente reflete 

principalmente o menor impacto das medidas relacionadas com a pandemia. Destaca-se a redução 

significativa do contributo das despesas com subsídios às empresas, refletindo a redução acentuada dos 

apoios pagos às empresas no contexto da mitigação dos efeitos económicos da pandemia de COVID-19, 

com destaque para os apoios no âmbito do Programa Apoiar, o layoff simplificado e o apoio 

extraordinário à retoma progressiva da atividade. A despesa com juros contribuiu igualmente para a 

redução da despesa corrente, tendo diminuído 12,6%. Em sentido contrário, verificaram-se aumentos nas 

restantes componentes da despesa. Destacam-se os contributos das prestações sociais que aumentaram 

3,9%, em resultado principalmente do aumento da despesa com pensões (refletindo o impacto da 

atualização das mesmas e o aumento em 1,1% do número de pensionistas no regime geral) e com os 

subsídios por doença e parentalidade, do consumo intermédio que aumentou 10,2% e das despesas com 

pessoal que cresceram 3,8% em resultado do aumento em 2,2% do emprego nas administrações públicas, 

de atualizações salariais e valorizações remuneratórias. Por sua vez, o investimento público (FBCF) 

aumentou 15,5%, destacando-se os contributos dos investimentos em material militar, em infraestruturas 

ferroviárias e de transportes e, em menor escala, do impacto da execução do programa universalização da 

escola digital. 

A dívida pública diminuiu para 127% do PIB. No final de março de 2022, a dívida pública na ótica de 

Maastricht situava-se em 276 mil milhões de euros (6,8 mil milhões de euros acima do valor registado no 

final de 2021), representando 127% do PIB, uma redução de 0,4 pontos percentuais face ao registado no 

final de 2021. 
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Caixa4.Orçamento do Estado para 2022

O Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) foi aprovado pela Assembleia da República a 27 de maio de 

2022 e entrou em vigor a 28 de junho de 2022.

Contexto

O OE 2022 foi apresentado num contexto dominado pelas tensões geopolíticas resultantes da invasão 

militar da Ucrânia pela Rússia, as quais exacerbaram as pressões inflacionistas que se vinham 

manifestando desde finais de 2021 na generalidade das economias, incluindo Portugal.

Apesar dos riscos negativos associados a este 

contexto, que poderão limitar o dinamismo 

económico na área do euro e em Portugal, espera-

se a continuação da recuperação da economia 

portuguesa, alicerçada na resiliência conquistada 

nos últimos anos, em particular no mercado de 

trabalho e nas políticas sustentáveis de finanças 

públicas, as quais permitiram manter o défice 

abaixo do limiar dos três por cento do PIB, 

conquistar subidas de rating e colocar a dívida 

pública numa trajetória descendente.

Gráfico 45. Produto Interno Bruto
(taxa de crescimento real, %)

Fonte: OE 2022.

Prioridades

Neste contexto, o OE 2022 apresenta como 

prioridades:

· Prosseguir a consolidação orçamental;

· Mitigar o choque geopolítico;

· Reforçar os rendimentos das famílias;

· Apoiar a recuperação das empresas;

· Investir na transição climática e digital;

· Recuperar os serviços públicos.

Gráfico 46. Saldo Orçamental
(% do PIB)

Fonte: OE 2022.

Principais medidas

A consolidação orçamental deverá prosseguir com a redução do défice orçamental de 2,8% do PIB, em 

2021, para 1,9% do PIB, em 2022. Esta trajetória será apoiada pela recuperação económica e pela gestão 

criteriosa dos apoios públicos e das despesas permanentes.

A dívida pública deverá reduzir-se em 6,7 p.p. do 

PIB, aproximando-se dos níveis pré-pandemia 

(situando-se em 120,7% do PIB que compara com 

127,4%, em 2021 e 116,6%, em 2019).

A consolidação orçamental ocorre num contexto 

de manutenção de medidas de apoio ao combate 

à pandemia, de mitigação do choque geopolítico e 

de suporte ao investimento público.

Gráfico 47. Dívida Pública
(% do PIB)

Fonte: OE 2022.
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As medidas de mitigação do choque geopolítico visam a contenção dos preços da energia, apoios às 

empresas, apoios às famílias mais vulneráveis e a aceleração da transição energética. 

O reforço dos rendimentos das famílias far-se-á através do alívio fiscal (aumento do número de escalões 

de IRS, de 7 para 9), dos apoios aos mais vulneráveis (e.g. aumento das pensões e do mínimo de 

existência), do apoio à natalidade (aumento do apoio para o segundo filho, gratuidade das creches, 

Garantia infância até aos 17 anos) e do apoio aos jovens (IRS jovem, Programa Regressar, aumento do 

valor das bolsas de mestrado). 

O apoio à recuperação das empresas passa pela capitalização (recapitalização das empresas afetadas 

pela pandemia e capitalização do Banco Português de Fomento para apoiar as empresas), investimento, 

inovação (incentivos e subsídios no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a inovação, 

digitalização, qualificação e descarbonização; incentivo fiscal para as empresas e fim do PEC e 

desagravamento das tributações autónomas de IRC) e simplificação. 

Os investimentos na transição climática e digital far-se-ão principalmente através de subvenções do PRR 

para investimento público nos domínios da habitação e infraestruturas, saúde, transição digital e 

climática, qualificações e competências, entre outros. 

Por fim, a recuperação dos serviços públicos dos efeitos da pandemia, em especial nas áreas da saúde e 

educação, é prioritária. O OE 2022 prevê transferências adicionais para o SNS no montante de 700 

milhões de euros e o reforço de recursos humanos e de infraestruturas tecnológicas na educação, através 

do Plano de Recuperação de Aprendizagens. 

O emprego público aumentou 2,2%, em termos homólogos. No final de março de 2022, o emprego das 

administrações públicas totalizava 741 288 postos de trabalho, representando um aumento de 2,2% face 

ao final de março de 2021 e de 1% face ao final de 2021. O crescimento homólogo (mais 13 587 postos de 

trabalho) resultou essencialmente do aumento do emprego na administração central (2,1%, 

correspondente a mais 11 365 postos de trabalho) e na administração local (2%, correspondente a mais 

2558 postos de trabalho). As entradas foram superiores às saídas (facto que se verifica desde 2015) sendo 

que, no primeiro trimestre de 2022, o maior contributo para o saldo positivo foi dado pelas áreas da 

saúde (refletindo, em parte, a integração, neste trimestre, do Hospital de Loures, E.P.E. no universo das 

administrações públicas) e da educação, especialmente com contratos a termo o que deverá refletir ainda 

os efeitos do contexto da pandemia de COVID-19. 
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Gráfico 13. Saldo global de entradas e saídas do emprego público 
(Indivíduos) 

 
Fonte: DGAEP. 

As remunerações de base e os ganhos médios mensais apresentaram uma evolução ascendente. Em 

janeiro de 2022, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no 

sector das administrações públicas situava-se em 1548,50 euros, 1,3% acima do valor registado no 

período homólogo de 2021, refletindo o efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com 

diferentes níveis remuneratórios e da atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida 

(RMMG) e do valor da base remuneratória para 705 euros (valor anterior, 665 euros). O ganho médio 

mensal nas administrações públicas é estimado, para janeiro de 2022, em 1815,60 euros (mais 0,9% em 

termos homólogos). A variação positiva reflete o aumento da remuneração base média mensal, bem 

como da maioria das restantes componentes do ganho (como prémios e subsídios ou suplementos 

regulares), com exceção dos pagamentos por horas suplementares ou extraordinárias. 

Financiamento das Instituições Financeiras Europeias 

A Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento assinaram 

no passado dia 7 de março o Acordo de Garantia do Programa InvestEU, um dos principais instrumentos 

de apoio à recuperação pós-COVID e à transição verde e digital na União Europeia.  

O Programa InvestEU inclui três elementos: i) o Fundo, que ambiciona mobilizar investimentos totais na 

ordem dos 372 mil milhões de euros, com base numa garantia de 26 mil milhões de euros, financiada com 

recursos do orçamento comunitário. Os investimentos a financiar enquadram-se em quatro áreas 

prioritárias de política (infraestrutura sustentável; investigação, inovação e digitalização; PME; 

investimento social e formação); ii) o Advisory Hub: um envelope financeiro de 270 milhões de euros para 

atividades de desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de habilidades e assessoria de projetos e 

iii) o Portal InvestEU. 

O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, antecessor do InvestEU, constituiu um instrumento 

relevante na consolidação da recuperação da economia portuguesa entre 2018 e 2020 em duas áreas 

essenciais: o financiamento de projetos de infraestrutura e inovação e o apoio às PME, com um montante 

de operações aprovadas na ordem dos 4 mil milhões de euros até ao final de 2020. 
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O Grupo do BEI será o principal parceiro do Programa, implementando 75% da garantia. O Conselho de 

Administração do BEI aprovou já uma operação InvestEU, na área de inovação e desenvolvimento, que 

abrange atividades a desenvolver em Portugal. 

Previsões Económicas 

Quadro 2. Previsões Económicas para 2022 | Portugal 
(à data de 30.06.2022) 

 
e estimativa. 
Fontes: Ministério das Finanças [MF] - Orçamento do Estado 2022; Banco de Portugal [BdP] - Boletim Económico, 15 de jun. 2022; Conselho de 
Finanças Públicas [CFP] - Perspetivas Económicas e Orçamentais 2022-2026, março de 2022 Banco Central Europeu [BCE] - ECB Macroeconomic 
projections, 23 de junho 2022; Comissão Europeia [CE] - European Economic Forecast: Spring 2022, 16 de maio 2022; Fundo Monetário 
Internacional [FMI] - Portugal: 2022 Article IV Consultation - Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Portugal, 30 
de junho 2022; Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE] - Economic Outlook, 8 de junho 2022 (Versão Preliminar). 

PIB e componentes da despesa (taxa de crescimento real, %)

PIB 4,9   6,3   4,8   6,3   5,8   5,8   5,4   

Consumo privado 3,8   5,2   3,6   - 4,6   3,4   3,6   

Consumo públ ico 1,3   2,2   2,5   - 1,2   1,3   1,3   

Investimento (FBCF) 7,9   5,0   6,9   - 6,5   5,9   7,7   

Exportações  de bens  e serviços 13,1   13,4   10,4   - 12,3   7,2   13,2   

Importações  de bens  e serviços 11,5   9,5   8,6   - 8,6   1,7   9,3   

Contributos para o crescimento do PIB (p.p.)

Procura  interna 4,3   2,6   4,3   - 4,5   3,5   4,1   

Procura  externa l íquida 0,6   3,7   0,5   - 1,3   2,2   1,3   

Desenvolvimentos cíclicos

Produto potencia l  (taxa  de variação, %) - - 2,3   - 2,0   3,5   1,7   

Hiato do produto (% produto potencia l ) - - -0,6   - 0,3   -0,3   -2,9   

Evolução dos preços (taxa de variação, %)

Deflator do PIB 2,5   - 2,5   - 2,9   6,0   3,7   

IHPC 4,0   5,9   3,9   5,9   4,4   6,1   6,3   

 Evolução do mercado de trabalho (taxa de variação, %)

Emprego (ótica  de Contas  Nacionais ) 1,3   1,7   1,1   - 1,0   1,2   -

Taxa de desemprego (% da população ativa) 6,0   5,6   6,4   5,6   5,7   6,5   5,8   

Produtividade aparente do trabalho 3,5   - 3,6   - - - -

Contas Públicas (em % do PIB)

Receita  tota l 44,7   - 44,5   - 44,2   44,4   -

Despesa total 46,6   - 46,0   - 46,1   46,6   -

Sa ldo primário 0,3   - 1,1   - 0,3   -0,1   -

Sa ldo global -1,9   - -1,6   - -1,9   -2,2   -1,5   

Sa ldo estrutura l -1,2   - - - -1,9   -0,8   -

Dívida  públ ica 120,7   - 120,2   - 119,9   115,8   120,0   

Saldo das balanças corrente e de capital (em % do PIB)

Capacidade/necess idade l íquida de financiamento face ao exterior 1,6   0,4   -0,6   - - 0,9   -

Sa ldo da balança corrente -1,7   - -2,3   - -1,7   -1,3   -2,2   

   da qual: sa ldo da balança de bens  e serviços -3,4   -3,5   -3,6   - - -1,8   -

Sa ldo da balança de capita l 3,3   - 1,7   - - 2,2   -

2022e

 
MF BdP CFP FMI OCDEBCE CE
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Quadro 3. Previsões Económicas para 2022 | Área do euro 
(à data de 09.06.2022) 

 
e estimativa. 
Fontes: Banco Central Europeu [BCE] - ECB Macroeconomic projections, 9 de junho 2022; Comissão Europeia [CE] - European Economic 
Forecast: Spring 2022, 16 de maio 2022; Fundo Monetário Internacional [FMI] - World Economic Outlook, 19 de abril 2022; Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE] - Economic Outlook, 8 de junho 2022 (Versão Preliminar). 

 Política Económica 

Política Europeia 

Reunião dos Ministros das Finanças da União Europeia de 5 de abril de 2022. Foram debatidas as 

sanções a adotar contra a Rússia e o impacto da invasão russa na economia europeia, principalmente 

quanto ao aumento dos preços da energia e das matérias-primas, no quadro do qual se sublinhou a 

necessidade de solidariedade e coordenação entre os países da União. Ainda no âmbito da alteração 

substancial do contexto geopolítico, destacam-se também a adoção de conclusões relativas ao reforço da 

autonomia estratégica do sector económico e financeiro europeu, as quais realçam a importância de 

fortalecer o papel internacional do euro, de ter um sector financeiro robusto e que evite riscos inerentes 

a uma dependência excessiva de instituições e infraestruturas financeiras de países terceiros, da proteção 

e do reforço da resiliência operacional digital do sector financeiro, do desenvolvimento de um mecanismo 

PIB e componentes da despesa (taxa de crescimento real, %)

PIB 2,8   2,7   2,8   2,6   

Consumo privado 3,1   3,2   - 2,6   

Consumo públ ico 0,6   0,8   - 0,8   

Investimento (FBCF) 2,8   3,1   - 4,8   

Exportações  de bens  e serviços 3,9   5,1   4,9   -

Importações  de bens  e serviços 4,1   5,1   5,3   -

Contributos para o crescimento do PIB (p.p.)

Procura  interna - 2,6   - 2,9   

Procura  externa l íquida - 0,2   - -0,3   

Desenvolvimentos cíclicos

Produto potencia l  (taxa  de variação, %) - 1,5   - -

Hiato do produto (% produto potencia l ) - -0,6   -1,0   -2,3   

Evolução dos preços (taxa de variação, %)

Deflator do PIB - 3,9   3,2   4,4   

IHPC 6,8   6,1   5,3   7,0   

 Evolução do mercado de trabalho (taxa de variação, %)

Emprego (ótica  de Contas  Nacionais ) 1,9   2,0   1,2   -

Taxa de desemprego (% da população ativa) 6,8   7,3   7,3   7,1   

Produtividade aparente do trabalho - - - -

Contas Públicas (em % do PIB)

Receita  tota l - 46,6   46,4   46,6   

Despesa total - 50,3   50,7   50,7   

Sa ldo primário - -2,3   -3,2   -2,8   

Sa ldo global - -3,7   -4,3   -4,1   

Sa ldo estrutura l - -3,4   -3,5   -

Dívida  públ ica - 94,7   95,2   96,9   

Saldo das balanças corrente e de capital (em % do PIB)

Capacidade/necess idade l íquida de financiamento face ao exterior - - -

Sa ldo da balança corrente 0,3   2,4   1,8   2,2   

   da qual: sa ldo da balança de bens  e serviços - - - -

Sa ldo da balança de capita l - - - -
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eficaz de gestão das sanções e da cooperação com países parceiros. Foi ainda discutida a implementação 

das conclusões, adotadas pelo Conselho ECOFIN em 2021, relativas ao reforço da arquitetura financeira 

europeia para o desenvolvimento. No âmbito fiscal, é de realçar a discussão sobre os progressos quanto 

ao acordo sobre uma Diretiva que visa aplicar, a nível da UE, a componente da reforma fiscal 

internacional da OCDE relativa a um nível mínimo de tributação das grandes empresas. 

Reunião dos Ministros das Finanças da UE de 24 de maio de 2022. Foram debatidas as consequências 

económicas e financeiras da invasão da Ucrânia pela Rússia, em particular a deterioração das perspetivas 

económicas e a evolução da inflação, em que se discutiu a coordenação das políticas económicas de 

resposta a esta conjuntura. Neste âmbito, foi também discutida a resposta europeia às necessidades 

financeiras da Ucrânia, incluindo a possibilidade de um pacote de assistência macrofinanceira adicional. 

De destacar igualmente a adoção de um regulamento que visa liberalizar temporariamente as trocas 

comerciais com a Ucrânia. Ademais, os ministros discutiram a implementação do Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência, assim como debateram soluções estruturais para a presente crise energética. 

Por fim, é de salientar o debate relativo ao pacote para a União dos Mercados de Capitais, no quadro do 

qual o Conselho ECOFIN adotou a sua posição sobre uma proposta de alteração do Regulamento relativo 

aos fundos europeus de investimento a longo prazo, com o objetivo de canalizar mais financiamento para 

as PME e projetos a longo prazo, de reforçar o papel dos investidores não profissionais, preservando, não 

obstante, elevados níveis de proteção dos investidores. 

Reunião dos Ministros das Finanças da UE de 17 de junho de 2022. Foi discutida a atual situação 

económica e financeira, na qual se concordou na necessidade de continuar a coordenar a resposta ao 

aumento do nível de inflação, especialmente através de medidas temporárias que visem proteger os 

agentes económicos mais vulneráveis. Foi adotada uma recomendação tendo em vista a adoção do euro 

pela Croácia a partir de 1 de janeiro de 2023, e que materializa a primeira etapa do processo legislativo 

para o efeito. O Conselho ECOFIN tomou ainda conhecimento dos desenvolvimentos verificados na 

implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, tendo adotado uma decisão de execução 

que aprova o Planto de Recuperação e Resiliência da Polónia. Adicionalmente, no quadro do Semestre 

Europeu de 2022, os ministros endossaram as recomendações específicas por país. Foram ainda 

abordados temas como a proposta de nova decisão relativa ao sistema de recursos próprios da UE e o 

relatório de progressos da Presidência sobre legislação relativa ao combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo. 

Políticas Nacionais 

No atual contexto de recuperação económica pós-pandemia, a atuação de política económica 

caracterizou-se por uma transição progressiva entre o fim dos apoios extraordinários destinados às 

empresas mais afetadas pela pandemia COVID-19 e a introdução de novos mecanismos de intervenção 

pública, de cariz estrutural, orientados para a transformação da atividade económica em três eixos 

prioritários: resiliência económica, transição digital e transição climática � definidos no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR). Para além destes, o primeiro semestre de 2022 foi marcado por um novo 

choque económico, desencadeado pelo conflito Rússia-Ucrânia, cujos impactos adversos implicaram 

novas medidas de apoio público de alívio temporário para as empresas. 

Execução da Política Pública de Apoio ao Investimento Empresarial. Considerando a importância da 

atual fase de recuperação económica e os novos eixos orientadores de política económica, o 
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acompanhamento e análise regular dos instrumentos públicos de promoção de investimento empresarial 

assumem um papel relevante para uma maior compreensão dos dados de execução e impactos, bem 

como para o desenho futuro de medidas de política económica. Estes instrumentos consistem na 

atribuição de benefícios fiscais às empresas e no programa Sistema de Incentivos ao investimento. De um 

modo geral estes instrumentos distinguem-se pelo facto de os incentivos fiscais se traduzirem na dedução 

à coleta de IRC, em função da realização de despesas de investimento elegíveis, enquanto as medidas no 

âmbito do programa Sistema de Incentivos consistem em empréstimos, sem juros ou a fundo perdido, 

para a realização de projetos de investimento previamente aprovados. 

A análise dos benefícios fiscais de apoio ao investimento empresarial é desenvolvida através dos dados 

anuais publicados pela Conta Geral do Estado e contempla os principais instrumentos de benefício fiscal 

em sede de IRC � Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI),  Sistema de Incentivos Fiscais em 

Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE), Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento 

Produtivo, Crédito Fiscal Extraordinário de Incentivo ao Investimento (CFEI) e Dedução por Lucros Retidos 

e Reinvestidos (DLLR). Em 2021, estes cinco benefícios corresponderam a 74,4% da despesa fiscal3 total 

em IRC. 

O RFAI compreende um conjunto de deduções à coleta e isenções fiscais, mediante a realização de 

investimentos em ativos fixos (tangíveis e intangíveis). A dedução à coleta em sede de IRC corresponde a 

25% dos custos elegíveis, relativamente ao investimento realizado até ao montante de 15 milhões de 

euros e de 10% para investimentos que excedam os 15 milhões de euros, sendo que a dedução a ser 

efetuada no período de tributação relativo ao investimento realizado não pode exceder 50% da coleta de 

IRC. Entre 2014 e 2021, a despesa fiscal média anual, em sede de IRC, relativa ao RFAI foi de 159,1 

milhões de euros, correspondente a uma despesa total acumulada de 1273,2 milhões de euros. 

O SIFIDE constitui um incentivo fiscal que visa promover o investimento em Investigação e 

Desenvolvimento e contempla deduções à coleta de 32,5% do valor das despesas consideradas. A esta 

taxa acresce uma dedução incremental correspondente a 50% da diferença entre as despesas elegíveis 

realizadas no ano e a média nos dois anos anteriores. A despesa fiscal acumulada, entre o período de 

2014 e 2021, correspondeu a 1734 milhões de euros. Em 2021, a despesa atingiu os 438 milhões de euros. 

O Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento é um benefício fiscal de incentivo ao investimento de 

natureza temporária, estabelecido em 2013, com o objetivo de apoiar a recuperação económica. Em 

2013, este benefício abrangia empresas de todas as dimensões e correspondia a uma dedução à coleta de 

IRC no montante de 20% das despesas de investimento elegíveis realizadas ao longo do ano, até ao 

montante de 70% da coleta de IRC. Em 2020, o Programa de Estabilização Económica e Social substituiu 

este benefício pelo CFEI II com um objetivo semelhante. O CFEI II, é aplicável a investimentos realizados 

entre julho de 2020 e 30 de junho de 2021. O CFEI I correspondeu a uma despesa fiscal total de 388,2 

milhões de euros, entre 2014 e 2020, sendo que a maior parte desta despesa se concretizou no primeiro 

ano (217,7 milhões de euros) em 2014. O CFEI II correspondeu a uma despesa de 151,3 milhões de euros. 

Os Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo são definidos por acordo bilateral entre o 

Estado Português e uma empresa, aprovados por resolução do Conselho de Ministros, e justificados pela 

mais-valia do projeto de investimento para a atividade económica, criação de emprego e redução de 

 
3 O conceito de despesa fiscal corresponde ao valor total de matéria coletável que não é recebida efetivamente pelo Estado, em 
virtude de isenções e abatimentos fiscais, bem como das deduções à coleta e créditos fiscais. 
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assimetrias regionais, aplicáveis a investimentos de montante igual ou superior a 3 milhões de euros. Este 

contrato estabelece os objetivos e metas a cumprir pelo promotor e os benefícios fiscais são concedidos 

(podem abranger reduções ou isenções de diferentes categorias de imposto), por um período de vigência 

até dez anos. Os contratos implementados sob este regime concretizaram-se numa despesa fiscal média 

anual de 29,9 milhões de euros e uma despesa total acumulada de 239,2 milhões de euros entre 2014 e 

2021. 

A DLLR é um regime de incentivos fiscais aplicável apenas a micro, pequenas e médias empresas e 

contempla deduções à coleta do IRC de até 10% dos lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações 

de investimento elegíveis, aplicável durante os quatro anos seguintes, não podendo exceder 25% da 

coleta total anual de IRC. A DLLR entrou em vigor em 2014 e representou uma despesa total acumulada, 

entre 2015 e 2021, de 439,5 milhões de euros (62,8 milhões de euros em média, por ano). 

Analisando a despesa fiscal em sede de IRC concretizada entre os cinco benefícios fiscais ao investimento 

empresarial descritos, apenas o DLRR, representado a cinzento, é aplicável exclusivamente a MPME. 

Apesar de não ser possível, através dos dados de despesa agregada fiscal sem informação detalhada por 

empresa, decompor e comparar a despesa em incentivos fiscais atribuídos a grandes empresas e a PME, 

as grandes empresas beneficiam de uma vantagem competitiva na atribuição deste tipo de apoios, na 

medida em que realizam níveis de investimento superiores, concorrendo com as PME para a atribuição de 

apoios concretizados como uma percentagem da despesa elegível, bem como dispõem de maior acesso a 

serviços de consultoria de aconselhamento fiscal e candidatura a programas públicos. 

Considerando o funcionamento dos principais benefícios fiscais de incentivo ao investimento empresarial 

e a execução de despesa fiscal respetiva, verifica-se que uma parte significativa da despesa fiscal em sede 

de IRC de apoio ao investimento contempla grandes empresas. 

Gráfico 49. Benefícios Fiscais de Apoio ao Investimento Empresarial � Despesa Fiscal em IRC  
(milhões de euros) 

 
Fonte: Conta Geral do Estado 
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A par com os incentivos fiscais, o sistema de incentivos constitui um dos principais instrumentos de 

promoção do investimento das empresas. Os incentivos financeiros atualmente disponibilizados podem 

concretizar-se através de: incentivos não reembolsáveis (apoio financeiro a fundo perdido, mediante o 

cumprimento de objetivos definidos em contrato); e incentivo reembolsáveis (empréstimo sem juros, 

mediante condições de reembolso definidas em contrato). Existem três sistemas de incentivos principais, 

correspondentes a três dimensões de desenvolvimento empresarial: Inovação Empresarial e 

Empreendedorismo, Qualificação e Internacionalização das PME e Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico. Implementados a partir de 2015, estes três programas principais contemplam uma despesa 

aprovada, e em execução, em incentivos para empresas de: 3972 milhões de euros em projetos de 

investimento aprovados de Inovação Empresarial e Empreendedorismo; 1235 milhões de euros em 

projetos de Qualificação e Internacionalização das PME; e 1330 milhões de euros em projetos aprovados 

de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico.

A análise da execução do Sistema de Incentivos, referente ao quadro de implementação Portugal 2020, 

denota a orientação deste instrumento de política para as pequenas e médias empresas, que 

representam no seu conjunto 76,6% do valor total de incentivos aprovados. Relativamente às 

características dos projetos apoiados, os dados sinalizam uma despesa superior em projetos de 

investimento de intensidade tecnológica baixa e média-baixa na Indústria, correspondente a 69% do valor 

total de incentivos aprovados para a indústria; e uma despesa significativa em projetos pouco intensivos 

em conhecimento nos serviços, equivalente a 49% do incentivo total aprovado para os serviços.

Gráfico 50. Sistema de Incentivos � Despesa por Categoria

(% da despesa total)

Fonte: Compete ; dados referentes a 31 de dezembro de 2021
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Caixa 5. Medidas de Política Económica de mitigação dos impactos económicos no contexto do conflito Rússia-Ucrânia � Análise e 

Comparação Internacional 

A Comissão Europeia com o objetivo de apoiar a economia em períodos de perturbação disponibiliza, ao 

abrigo do artigo 107.º, n.º 2, alínea b) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, quadros 

temporários de crise compostos por medidas que servem de complemento a outros instrumentos já 

definidos como auxílios de Estado. Estes quadros, que têm um caracter excecional, servem, também, 

para garantir que a Comissão Europeia apresenta uma resposta coordenada entre os estados-membros 

para que se preserve a igualdade de condições do mercado único e evitar situações de favorecimento e 

concorrência desleal. 

Deste modo, a 23 de março de 2022 e com o objetivo de mitigar os impactos económicos nas empresas 

e sectores afetados pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a Comissão Europeia implementou um quadro 

temporário de crise relativo às medidas de auxílio estatal que os estados-membros irão ter disponíveis 

para apoiar as suas economias até dezembro de 2022. 

As medidas e os limites que cada uma deve seguir são os seguintes: 

· Montantes de auxílio limitados sob a forma de subvenções diretas, benefícios fiscais e facilidades de 

pagamento, ou de outras formas como adiantamentos reembolsáveis, garantias, empréstimos e 

capital próprio; este apoio não pode exceder os 35.000 euros por empresa para os sectores da 

agricultura, das pescas e da aquicultura e os 400.000 euros para os outros sectores; 

· Apoio à liquidez sob a forma de garantias públicas de empréstimo durante um período e montante 

limitado. Este empréstimo não pode exceder os 15% do volume de negócios anual total médio do 

beneficiário nos três últimos exercícios contabilísticos encerrados ou 50% dos custos de energias nos 

doze meses anteriores ao mês de apresentação de pedido do auxílio; a garantia está limitada ao 

período máximo de seis anos e a garantia pública não pode ser maior que 90% do capital do 

empréstimo se as perdas são suportadas de forma proporcional e nas mesmas condições pela 

instituição de crédito e pelo Estado ou 35% do capital de empréstimo se as perdas são 

primeiramente imputadas ao Estado e só depois às instituições de crédito; 

· Apoio à liquidez sob a forma de empréstimos bonificados; os contratos de empréstimo são 

assinados, o mais tardar, até 31 de dezembro de 2022 e estão limitados a um prazo máximo de seis 

anos; os limites impostos para este apoio são iguais aos indicados no instrumento acima exposto; 

· Auxílios para custos adicionais devidos a aumentos excecionalmente acentuados dos preços do gás 

natural e da eletricidade; o total do auxílio por empresa não pode exceder, em nenhum momento, 

30 % dos custos elegíveis, até um máximo de 2 milhões de euros; se for uma empresa com utilização 

intensiva de energia, ou seja, quando as aquisições de produtos energéticos representam, pelo 

menos, 50% da perda de exploração nesse período; o total pode chegar aos 25 milhões de euros por 

empresa e, no caso de ser 70%, pode então ascender aos 50 milhões de euros por empresa, em 

sectores específicos. 

No sentido de condensar as medidas que foram aprovadas sobre este quadro temporário de crise pelos 

diferentes países o quadro abaixo apresenta aquelas que foram aprovadas pela Comissão Europeia até à 

data. É importante reforçar que este levantamento não é exaustivo nas medidas que apresenta. Por um 

lado, porque poderão ter sido criados apoios que seguem estas mesmas regras e que não foram, pelo 

menos ainda, aprovados pela Comissão Europeia. Segundo, porque poderão ter sido criados apoios que, 

apesar de se enquadrarem nas regras de auxílios de Estado, não seguem exatamente as regras definidas 

para este contexto específico, por, por exemplo, terem sido criadas em momentos anteriores à 
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aprovação deste mecanismo. Neste contexto, não se pode considerar uma comparação justa e 

equilibrada a análise exclusiva das medidas abaixo representadas. 

Quadro 4 � Medidas do âmbito do quadro temporário aprovadas pela Comissão Europeia 

País Medida Tipo Dotação %PIB 

Portugal 
Sistema de incentivos 
«Apoiar as Indústrias 
Intensivas em Gás» 

Incentivo a fundo perdido 
sob a forma de subvenção 

não reembolsável 

160 milhões 
de euros 

0,076% 

Portugal 
Linha de Apoio à 

Produção¹ 
Instrumento de garantia 

400 milhões 
de euros 

0,189% 

Alemanha 

Esquema de suporte das 
empresas no contexto da 
invasão da Ucrânia pela 

Rússia 

Subvenções diretas; 
vantagens fiscais ou de 

pagamento; 
adiantamentos 

reembolsáveis; garantias; 
empréstimos; património 
líquido; e financiamento 

híbrido 

20.000 
milhões de 

euros 

0,868% 

Alemanha 
Esquema do tipo 

�umbrella" para apoiar as 
empresas 

Garantias sobre 
empréstimos («regime de 

garantias»); e 
empréstimos subsidiados 
(«regime de empréstimos 

subsidiados») 

11.000 
milhões de 

euros 

França 
Esquema de garantias para 

apoiar as empresas 
Instrumento de garantia 

sobre novos empréstimos 

155.000 
milhões de 

euros² 
6,241% 

Espanha 
Esquema para apoiar as 
empresas produtoras de 

leite 
Subvenções diretas 

169 milhões 
de euros 

0,844% 

Espanha 
Esquema de suporte para 
empresas e trabalhadores 

independentes 

Instrumentos de garantia 
ou empréstimos 

10.000 
milhões de 

euros 

Irlanda 
Esquema para apoiar o 

sector do transporte 
rodoviário 

Subvenções diretas 
18 milhões de 

euros 
0,004% 

Polónia 
Esquema para apoiar o 

sector agrícola 
Subvenções diretas 

836 milhões 
de euros 

0,145% 

Itália 

Esquema de apoio aos 
sectores agrícola, florestal, 

pesqueiro e aquícola em 
Friuli Venezia Giulia 

Forma de empréstimos 
com taxas de juro 

favoráveis canalizados 
através de instituições 

financeiras e sob a forma 
de subvenções diretas 

50 milhões de 
euros 

0,070% 

Itália 

Esquema de apoio aos 
sectores agrícolas, 
florestal, pesca e 

aquicultura 

Subvenções diretas; 
vantagens fiscais ou de 

pagamento; 
adiantamentos 

reembolsáveis; e redução 
ou isenção do pagamento 

de contribuições de 
segurança social 

1200 milhões 
de euros 

Malta 
Esquema para apoiar a 

importação, produção e 
venda de cereais a granel 

Empréstimos subsidiados 
30 milhões de 

euros 
0,206% 


