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SUMÁRIO: Procede à primeira alteração à Lei n.º 55/IX/2019, de 1 de julho, que 

estabelece as Bases do Orçamento do Estado, definindo os princípios que regulam a sua 

formulação, programação, aprovação, execução, avaliação, controlo e responsabilização  

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O Governo da IX Legislatura, no âmbito do seu Programa, aprovou as Bases do 

Orçamento do Estado, através da Lei n.º 55/IX/2019, de 1 de julho, dotando, assim, o país 

de uma Lei moderna, consentânea com as novas exigências da atualidade, por estabelecer 

nela princípios que acautelam o futuro das finanças públicas. 

A aprovação das Bases do Orçamento do Estado representa um grande passo normativo, 

no que tange à garantia de um quadro orçamental previsível e sustentável das finanças 

públicas.  

Nesse quadro, e, visando assegurar a estabilidade orçamental, a Lei de Bases do 

Orçamento do Estado estabelece um limite específico de endividamento anual da 

administração central, designadamente, o limite anual do financiamento com recursos 

internos até 3% do PIB a preços de mercado. 

Todavia, no contexto atual, que decorre da crise sanitária e económica provocada pela 

pandemia do Covid-19, tem vindo o Governo a adotar um conjunto de medidas, de 

carácter excecional, visando (i) controlar a situação epidemiológica do país, (ii) mitigar 

o efeito da crise económica aos mais vulneráveis, e (iii) proteger o rendimento, através 

de reforço de medidas de inclusão social e apoio às empresas.  

Essas medidas de carácter excecional decorrem de políticas orçamentais de curto prazo, 

traduzindo-se numa política expansionista, do lado da despesa, que conferirá uma maior 

pressão de necessidade de financiamento por parte do Orçamento de Estado, aliado à 

rigidez estrutural das despesas do Estado, à incerteza da evolução da pandemia e, 

consequentemente, na arrecadação de receitas fiscais.  

Contudo, pese embora o Orçamento de Estado para o ano económico de 2021 tenha 

presente os desafios acima apresentados, os últimos dados, relativamente à evolução da 

situação epidemiológica do País e a nível mundial vêm acentuar a incerteza do quadro 

macroeconómico e os riscos fiscais, tornando imperativo e de forma prudente identificar 

e flexibilizar outras fontes de financiamento, nomeadamente através do endividamento 

interno. 

Neste sentido, faz-se necessário proceder com a alteração da Lei de Bases do Orçamento, 

no tocante ao limite do endividamento da Administração Central. 

De sublinhar, neste contexto, que diversos países, de acordo com recomendações de 

instituições internacionais especializadas, introduziram cláusulas de salvaguarda nos 

respetivos quadros de regras orçamentais ao longo dos últimos anos, especialmente, após 

a crise financeira mundial. As cláusulas de salvaguarda podem conferir alguma 

flexibilidade às regras para fazer face a eventos raros. 



                                                         
                           

A implementação de um quadro de política orçamental baseado em regras permite desvios 

das metas orçamentais em circunstâncias excecionais. 

Assim, tendo em conta o contexto acima referido, existem um conjunto de circunstâncias, 

que estão fora do controlo do Governo, tais como, recessão económica grave, catástrofe 

natural, catástrofes sanitárias e outras, bem como emergências públicas, que determinam 

o princípio de flexibilização das regras orçamentais. 

Neste sentido, faz-se necessário rever a Lei de Bases do Orçamento, no tocante ao limite 

do endividamento da Administração Central, aditando-se um artigo, que permite a 

flexibilização dos limites orçamentais, em linha com as boas práticas internacionais. 

É, igualmente, imperativo proceder à correção da designação do saldo corrente previsto 

na presente Lei, sendo que o objetivo é que a restrição recaísse sobre o saldo corrente 

primário e não sobre o saldo corrente global, restringindo as operações de crédito ao 

montante das despesas de capital e do serviço da dívida. Para tal, é necessário expurgar 

os efeitos dos juros, que decorrem das operações de crédito, do saldo corrente, obtendo 

desta forma o saldo corrente primário. 

Assim, 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 203º da Constituição, o Governo submete à 

Assembleia Nacional a seguinte Proposta de Lei: 

 

Artigo 1º 

Objeto 

A presente Lei procede à primeira alteração à Lei n.º 55/IX/2019, de 1 de julho, que 

estabelece as Bases do Orçamento do Estado, definindo os princípios que regulam a sua 

formulação, programação, aprovação, execução, avaliação, controlo e responsabilização. 

 

Artigo 2º 

Alteração 

É alterado o artigo 9º da Lei n.º 55/IX/2019, de 1 de julho, que passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“Artigo 9.º 

[…] 

1- […] 

2- […] 

3. O saldo corrente primário deve ser nulo ou positivo. 

4- […].” 

 

 

Artigo 3º 

Aditamento 

É aditado à Lei n.º 55/IX/2019, de 1 de julho, o artigo 14.º-A, com a seguinte redação: 

 



                                                         
                           

Artigo 14º-A 

Flexibilização dos limites orçamentais 

1- Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 9º e n.º 1 do artigo 14º, nos casos de 

recessão económica, catástrofe natural e sanitária, bem como de emergência pública, com 

impacto na diminuição de receitas e ou no aumento de despesas, pode:  

a) O défice do Orçamento do Estado financiado com recursos internos exceder 3% do 

PIB a preço de mercado, não podendo ultrapassar 5% do mesmo.  

b) O saldo corrente primário ser negativo, não podendo ultrapassar o limite de 6% do 

PIB. 

2- Para aplicação do disposto no número anterior são utilizadas as seguintes referências: 

a) O impacto nas receitas correntes, excluindo donativos, que nelas consubstancie 

diminuição em pelo menos 5%, relativamente ao orçamento base;  

b) O impacto nas despesas públicas, que nelas consubstancie agravamento de pelo 

menos 5%, relativamente ao orçamento base, para acomodar as medidas em resposta 

aos casos previstos no n.º 1.  

3- Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do número anterior considera-se orçamento 

base: 

a) O orçamento do ano anterior ao orçamento impactado pelos casos previstos no n.º 

1; 

b) O orçamento inicial do ano corrente, que é impactado pelos casos previstos no n.º 

1, obrigando à apresentação de um orçamento retificativo. 

 

 

Artigo 4º 

Entrada em vigor 

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Aprovada em Conselho de Ministros do dia 4 de novembro de 2021  
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