Orçamento do Estado - Conceitos Fundamentais

1.

O papel do Estado não se encontra definido cientificamente, mas os economistas distinguem duas

correntes de opinião. Explicite-as.

2. Consultando a imagem abaixo, apresenta dois exemplos de medidas de intervenção do
Estado por cada uma das suas funções económicas.

3. O que é o Orçamento de Estado? (OGE)
4. Utiliza a classificação funcional das despesas públicas para distinguir as doutrinas
liberais das intervencionistas.
5. Refere inconvenientes da utilização das receitas patrimoniais e das receitas
creditícias no financiamento das despesas públicas.
6. Distingue:
a) Taxas de Impostos;
b) Impostos de Contribuições para a Segurança Social;
c) Despesas Correntes de Despesas de Capital.
7. Define os seguintes conceitos de Saldo Orçamental:
a) Saldo Corrente;
b) Saldo de Capital;
c) Saldo Global ou Efectivo;
d) Saldo Primário;
e) Saldo Estrutural.
8. Refere o significado do Saldo Efectivo (ou Saldo Global).
9. Refere o significado do Saldo Primário.
10. Refere o significado do Saldo Estrutural.

11. Explicita a “Regra de Ouro” das Finanças Públicas.
12. Refere o efeito sobre o défice orçamental de:
a) Uma medida temporária ou não recorrente;
b) Um efeito especial.

13. Justifica a

criação

do

conceito

de Saldo

Estrutural pela

União

Europeia.

14. Perez Metelo refere que a nova LEO “ vai condicionar o futuro de todos nós nos

próximos 20 anos (...) PS/PSD/CDS acordaram como actuar ao nível da despesa, e
sobretudo ao nível de redução da Dívida” (vídeo). Comenta a regra que destacou no seu
comentário.

15. Identifica, por ordem decrescente, os quatro anos em que a Dívida Pública mais
cresceu.
16. Justifica o

crescimento

da

dívida

em

2011,

tendo

em

consideração

que

o MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE AS CONDICIONALIDADES DE
POLÍTICA

ECONÓMICA (Troika)

foi

assinado

em

Maio

de

2011.

17. Explicita a relação que se deverá observar entre a taxa de juro implícita na dívida
e a taxa
18.

de

Observa

Comenta a

crescimento do PIB
o

gráfico

para

que se reduza

interactivo Taking

situação portuguesa

Europe's

no contexto da

o rácio Dívida/PIB.

pulse

(The

União Europeia,

Economist).
relacionando

a (1) Divida Pública (Public debt) e o (2) Défice Orçamental (Efectivo ou Primário) em
percentagem do PIB (Budget balance ou Primary balance) com as (A) Taxas de
Desemprego (Economy/Unemployment) e as (B) previsões para o crescimento das
economias (Growth/2013 GDP forecast).

