
OECD Economic Surveys
PORTUGAL

FEBRUARY 2019

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/eco_surveys-prt-2019-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

OECD Economic Surveys

PORTUGAL
Portugal’s economic recovery is now well established, with GDP back to its pre-crisis level. However, legacies 
of the recent crisis remain. A high public debt burden and ongoing fi nancial sector vulnerabilities make the 
economy less resilient. The country is also facing a rapidly ageing population. In this context, there should be 
a continued focus on getting unemployed or marginalised workers back into jobs and promoting productivity 
growth. The latter will further boost the external competitiveness of the economy. Existing strict regulations in 
some sectors including professional services and transport harm productivity prospects, as do those that hold 
back competition in the ports. However, the institutions implementing regulations also matter. Improving judicial 
effi ciency is particularly important in this regard. Recent reforms have lowered the time to resolve a court case, 
but it remains long. The information system that registers court proceedings should thus be better utilised and 
the courts should be granted stronger autonomy in managing their resources.
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• As condições económicas em Portugal melhoraram.

• A saúde das finanças públicas e do sistema financeiro ainda constitui um desafio fundamental.

• A prosperidade futura dependerá da utilização do trabalho e do crescimento da produtividade.

• A economia pode ser ainda mais orientada para o exterior.

• A eficiência do sistema judicial pode ser melhorada.



Principais Recommendações

Melhorar a sustentabilidade orçamental e a estabilidade financeira

•     Manter a consolidação orçamental gradual a fim de garantir a redução da dívida pública.

•   Simplificar o sistema fiscal, reduzindo a utilização de disposições especiais (p. ex., isenções fiscais, taxas especiais) e as ambiguidades na 
terminologia fiscal.

•     As autoridades competentes devem continuar a monitorizar os planos de redução de NPL,  traduzindo os resultados alcançados na 
concretização dos objetivos em alterações nos requisitos de capital. 

•     Fazer da insolvência uma solução viável para pessoas singulares altamente endividadas, reduzindo o período de exoneração e isentando 
mais ativos do devedor dos processos de insolvência.

•     Criar um mecanismo extrajudicial para facilitar a liquidação de empresas inviáveis.

Continuar a promover o desempenho das exportações

•     Direcionar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para os trabalhadores pouco qualificados, nomeadamente através da 
recolha e divulgação pública de informações sobre os benefícios pessoais decorrentes da melhoria das qualificações.

•     Incluir nos critérios de atribuição das concessões portuárias as taxas que os proponentes irão cobrar aos utilizadores dos portos. 

•     Garantir que os contratos de concessão portuária especifiquem um nível mínimo de investimento por parte do operador; não renovar as 
concessões sem lançar um novo concurso público.

Melhorar o sistema judicial para promover a atividade económica

•     Reforçar a autonomia de gestão dos tribunais para que possam afetar de forma mais eficaz os recursos, nomeadamente magistrados, 
outros funcionários judiciais e orçamentos.  

•     Analisar amplamente os dados recolhidos através do sistema informático dos tribunais (CITIUS), de modo a que os tribunais possam 
identificar processos problemáticos e outros processos prioritários.

•     Criar uma entidade de supervisão independente para garantir que a regulamentação da profissão jurídica sirva o interesse público. 

•     Continuar a melhorar a capacidade do Ministério Público para combater a criminalidade económica e financeira, incluindo a corrupção. 
Os agentes do Ministério Público devem continuar a receber formação especializada nesta matéria.

•     Criar um registo eletrónico de interesses para todos os membros do Governo e altos funcionários da Administração Pública, a atualizar 
regularmente. 

Melhorar a utilização da mão de obra e reduzir a pobreza

•     Evitar o recurso generalizado aos apoios à contratação, limitando-os aos casos em que existe um risco elevado de desemprego de longa 
duração e risco de pobreza.

•     Alargar os programas de formação profissional bem concebidos (i.e. «Aprendizagem» e «Cursos de Educação e Formação de Adultos»), de 
modo a servir um maior número de pessoas com baixas qualificações.  

•     Consolidar os dois sistemas de ensino e formação profissional num único sistema dual com uma forte componente de formação no local 
de trabalho e realizar uma avaliação aprofundada de todos os programas de formação profissional.

Recalibrar a economia para um crescimento mais ecológico

•     Promover a utilização dos transportes públicos e o desenvolvimento de novas soluções de transporte partilhado, acompanhadas de uma 
supervisão e regulamentação adequadas.  

•     Subir os impostos sobre o gasóleo e aumentar a tributação energética do carvão e do gás natural.
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A economia recuperou
As condições económicas em Portugal melhoraram significativamente nos últimos anos. O PIB voltou 
aos níveis anteriores à crise e a taxa de desemprego caiu 10 pontos percentuais desde 2013, situando-
se agora abaixo dos 7 %, uma das maiores descidas registadas nos países da OCDE ao longo da 
última década. Não obstante, a crise deixou as suas marcas, que se refletem na ainda elevada taxa de 
pobreza da população em idade ativa e na perceção de bem-estar subjetivo, inferior aos níveis antes 
da crise. 

   
A recuperação estende-se agora à procura interna. O forte 
aumento das exportações sustentou a atividade económica 
nos anos imediatamente a seguir à crise.  O forte aumento 
das exportações sustentou a atividade económica nos anos 
imediatamente a seguir à crise.  Para tal contribuíram não só 
o rápido crescimento do setor do turismo, como também as 
exportações de diversos setores da indústria transformadora, 
em resultado das melhorias na qualidade dos produtos e da 
descida dos preços relativos das exportações. O investimento em 
máquinas e equipamentos voltou a subir significativamente e o 
investimento em imobiliário residencial está a ser estimulado pela 
subida dos preços da habitação. O consumo também contribuiu 
de forma  substancial para o crescimento do PIB ao longo dos 

Figura A. A recuperação está bem consolidada

Fonte: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (base de dados), 
novembro.

Quadro A. O crescimento irá manter-se sólido

Fonte:  OECD Economic Outlook 103 database. 

Variação % 2018 2019 2020

Produto interno bruto (PIB) 2.1 2.1 1.9

  Consumo privado 2.2 1.8 2.0

  Consumo público 0.7 -0.1 -0.1

   Formação bruta de capital fixo 4.5 5.6 4.7

   Exportações de bens e serviços 6.0 4.5 3.7

    Importações de bens e serviços 6.2 4.7 4.2

    Taxa de desemprego 7.1 6.4 5.7

    Índice de preços no consumidor 1.3 1.3 1.4

últimos anos, sustentado pelo aumento dos salários no setor 
privado.

A economia deverá continuar a crescer a um ritmo estável. As 
previsões apontam para um crescimento do PIB na ordem dos 2 
% ao ano entre 2018 e 2020 (Quadro A). Os novos aumentos do 
emprego e a subida dos salários em termos reais irão sustentar 
o crescimento do consumo, induzindo um ligeiro aumento da 
inflação. O previsível abrandamento da atividade económica 
nos principais parceiros comerciais de Portugal irá desacelarar o 
crescimento das exportações. 

As perspetivas enfrentam riscos. Estes incluem uma eventual 
subida das taxas de juro, que poderá resultar da normalização da 
política monetária por parte do Banco Central Europeu, e terá um 
impacto negativo nas despesas das empresas e das famílias.



São necessárias melhorias adicionais nas 
finanças públicas e no sistema financeiro
O rácio da dívida pública tem vindo a diminuir, mas o elevado peso da dívida continua a limitar 
a capacidade do Estado para fazer face a futuros choques económicos. Graças à melhoria dos 
saldos orçamentais, o rácio da dívida pública em percentagem do PIB baixou de 130,6 %, em 
2014, para cerca de 121,1 %, em 2018. Não obstante, este rácio continua a ser um dos mais 
elevados entre os países da OCDE. 

Figura B.  A dívida pública diminuiu, porém continua 
elevada

Fonte: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (base de dados).  
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Para continuar a melhorar as finanças públicas será 
necessário reduzir o défice orçamental e manter um saldo 
primário positivo.  Confrontado com o rápido envelhecimento 
da população, o Governo introduziu reformas nos sistemas de 
saúde e segurança social. Apesar disso, será vantajoso para a 
sustentabilidade orçamental continuar a transferir os tratamentos 
médicos para as unidades de cuidados de saúde primários e a 
limitar o acesso a reformas antecipadas. 

O reforço das finanças públicas passa também pelo alarga-
mento da base tributária. O recurso a isenções e taxas reduzidas 
nos impostos sobre o consumo estreita a base tributária e deve 
ser minimizado. Além disso, existe margem para aumentar a 
fiscalidade ambiental, tendo em conta que os tarifários nacionais 
de algumas fontes de energia não refletem os custos ambientais 
associados à sua utilização.  

Figura C. O stock de empréstimos non-performing (NPL) 
continua elevado 

 
Percentagem de créditos, 2018 T3

Fonte: Autoridade Bancária Europeia

As vulnerabilidades que subsistem no setor financeiro 
também afetam a resiliência da economia. O stock de em-
préstimos non-performing (NPL) tem vindo a diminuir de forma 
consistente (mais de 35 % desde junho de 2016, altura em que 
atingiu o seu máximo, até junho de 2018). Não obstante, o rácio 
de NPL face ao total do crédito concedido continua a ser um dos 
mais elevados da OCDE (Figura C), o que afeta a rendibilidade 
dos bancos. Os planos de redução submetidos pelos bancos 
que apresentam rácios elevados de NPL devem continuar a ser 
monitorizados com rigor, traduzindo os resultados alcançados na 
concretização dos objetivos em alterações nos requisitos de cap-
ital. Considerando a reduzida probabilidade de recuperação de 
alguns NPL, deve continuar a incentivar-se o respetivo abatimen-
to ao ativo, tendo em conta as medidas adotadas a nível europeu. 
Outra forma de reduzir os NPL passa por facilitar a liquidação de 
empresas insolventes e por reduzir as restrições à sua saída do 
mercado.



Apesar dos progressos recentes, a taxa de desemprego 
de longa duração permanece comparativamente elevada, 
sobretudo entre os trabalhadores menos qualificados. O 
Governo tem vindo a promover o emprego desses trabalhadores 
através de apoios à contratação e de programas de melhoria e 
reorientação de competências. Não obstante, seria importante 
alargar os programas de formação profissional que provaram ter 
um impacto positivo nas perspetivas de emprego dos formandos, 
de modo a abranger um maior número de pessoas com baixas 
qualificações.  

 

A prosperidade futura irá depender da 
utilização da mão de obra e do crescimento da 
produtividade
O bem-estar subjetivo é baixo, o que reflete o baixo padrão do nível de vida em comparação com 
outros países da OCDE e a pouca convergência registada ao longo das últimas décadas. A fim de 
reduzir as disparidades de bem-estar, devem ser envidados esforços no sentido de reintegrar no 
mercado de trabalho os trabalhadores desempregados ou marginalizados.   

Figura D.  A economia poderá tornar-se mais  
orientada para o exterior

Fonte: OCDE (2018), Comércio de bens e serviços (indicador); OCDE (2018), 
Níveis de IDE (indicador).
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A convergência dos níveis de vida também pode ser 
promovida reanimando o crescimento da produtividade, 
que tem abrandado nas últimas duas décadas. Uma das 
vantagens de uma maior  produtividade será o reforço da 
competitividade externa da economia (ver Capítulo 1). As 
exportações em percentagem do PIB e os níveis de investimento 
direto estrangeiro são ainda inferiores aos de outras economias 
europeias de dimensão comparável (Figura D), embora se situem 
acima da média da área do euro.

Reformas da regulamentação no sentido de reforçar 
a concorrência aumentariam a eficiência. As restrições 
regulamentares existentes em alguns setores de serviços, 
incluindo as profissões liberais e os transportes, prejudicam de 
modo particular a produtividade. Por exemplo, várias profissões 
liberais não só são estritamente regulamentadas como também 
são representadas pela mesma associação profissional. É o caso 
dos advogados, cuja Ordem é responsável por estabelecer as 
condições de acesso à profissão, os honorários dos advogados 
e a configuração das sociedades. De modo a garantir que 
a regulamentação destes setores serve o interesse público, 
deveriam ser criadas entidades de supervisão independentes 
incumbidas de aprovar quaisquer novas disposições 
regulamentares e de promover a concorrência na profissão.
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O quadro regulamentar do setor dos transportes limita 
a concorrência, designadamente nos portos. A reforma 
deste quadro será importante para promover e manter o forte 
desempenho das exportações. Os contratos de concessão 
dos portos podem ser atribuídos a operadores privados que 
prestam serviços portuários, mas a duração destes contratos é 
frequentemente excessiva, o que reduz o potencial de entrada 
de novos concorrentes no mercado com capacidade para prestar 
serviços de maior qualidade. Além disso, o critério de atribuição 
das concessões portuárias não confere relevância suficiente ao 
proponente que irá cobrar as taxas mais baixas aos utilizadores 
do porto, contribuindo assim para aumentar os custos suportados 
pelas empresas. 
 
A produtividade é influenciada não só pela regulamentação, 
mas também pela gestão e pelas instituições que aplicam a 
legislação. As autoridades têm realizado um esforço contínuo de 
combate à corrupção e ao suborno no setor público e privado, e 
esta prioridade deve ser mantida. No futuro, convém continuar 
a melhorar a capacidade do Ministério Público para combater 
a criminalidade económica e financeira, nomeadamente 
assegurando a disponibilidade de recursos adequados para 
que os magistrados do Ministério Público possam receber 
formação especializada nesta matéria. Seria importante rever 
os procedimentos de recurso para evitar abusos. O Ministério 
Público e a Polícia Judiciária devem continuar a ser providos de 
recursos adequados. Além disso, deveria ser criado um registo 
eletrónico de interesses para todos os membros do Governo 
e altos funcionários da Administração Pública, a monitorizar e 
atualizar regularmente. 

A ineficiência do sistema judicial diminui a produtividade 
no setor empresarial (ver Capítulo 2). As reformas recentes 
reduziram o tempo necessário para a resolução dos processos 

Figura E. Os processos judiciais são morosos
Dias necessários para resolver um processo judicial

Fonte: CEPJ.

no sistema judicial, que, todavia,continua a ser longo (Figura E). 
A melhoria da eficiência do sistema judicial garantirá celeridade 
na execução dos contratos e reduzirá o custo das transações 
no mercado, fomentando assim a concorrência. Tal reveste-se 
de particular importância nas operações financeiras, de modo 
a assegurar a execução das garantias e, por conseguinte, a 
acautelar os direitos dos credores. A morosidade e complexidade 
dos processos judiciais refletem-se numataxa de recuperação 
das garantias muito baixa, que pode afetar negativamente as 
condições de crédito dos bancos. Atualmente, as ineficiências 
do sistema judicial prendem-se com dificuldades na gestão 
eficaz do volume de processos. O sistema informático de 
registo dos processos judiciais poderia ser utilizado de forma 
mais abrangente, tendo em vista avaliar o volume de trabalho, 
prioritizar processos e definir a distribuição dos recursos 
pelo sistema judicial. Também existe margem para reforçar a 
autonomia dos tribunais, cujas responsabilidades têm vindo a 
aumentar, mas não a sua capacidade de gestão de recursos. 
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As emissões de gases com efeito de estufa por unidade de PIB 
são inferiores à média da OCDE. Não obstante, os progressos 
ao nível da dissociação entre as emissões e o PIB estagnaram 
nos últimos anos.  Os transportes, embora sendo responsáveis 
por grande parte da poluição e das emissões, têm reduzido as 
suas emissões a um ritmo mais lento do que outros setores da 
economia. Tal deve-se, em parte, ao facto de a utilização dos 
automóveis de passageiros ser muito mais elevada do que a dos 
transportes públicos. Para além de um aumento dos impostos 
sobre alguns tipos de energia, como o carvão e o gás natural, 
devem ser encorajadas novas soluções de transporte partilhado, 
acompanhadas de uma supervisão e regulamentação adequadas.
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Mais informações 
www.oecd.org/economy/surveys/portugal-economic-snapshot

@oecdeconomy
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