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PROSPECTO
 

República de portugal
 

Portugal pode, de tempos em tempos, oferecer até US $ 2.730.000.000 (ou seu equivalente em outras moedas ou moedas
compostas), o valor principal agregado de seus títulos consistindo em notas, títulos e / ou outras evidências de endividamento. Estes
títulos podem ser denominados em dólares americanos ou, à escolha de Portugal, em qualquer outra moeda ou moedas, em moedas
compostas ou em montantes determinados por referência a um índice, conforme especificado no suplemento de prospecto aplicável ao
presente prospecto. Portugal pode oferecer os seus valores mobiliários ocasionalmente como emissões separadas em montantes,
preços e termos a determinar no momento da venda e fornecidos em suplementos a este prospecto. Os títulos serão incondicionais,
 

Os termos de cada emissão de valores mobiliários sob este prospecto serão estabelecidos em um suplemento do prospecto
relacionado a essa emissão. Os termos descritos nestes suplementos de prospecto incluirão, conforme aplicável, a designação, o valor
principal agregado, a moeda ou moedas de denominação e pagamento, as denominações, o vencimento ou vencimentos, a taxa ou
taxas (que podem ser fixas ou variáveis) e as datas de pagamento de juros (se houver), os termos de resgate, extensão ou troca por
opção de Portugal ou dos titulares (se houver), os termos de amortização ou compra de pagamentos de fundos (se houver), o preço da
oferta pública inicial , os nomes de quaisquer subscritores ou agentes, os descontos de subscrição e comissões de subscrição ou de
agência (se houver) e quaisquer outros termos relacionados à oferta e venda de uma emissão de títulos.
 

 Nem a Securities and Exchange Commission nem qualquer comissão estadual de valores mobiliários aprovou ou
desaprovou esses valores mobiliários ou determinou se este prospecto é verdadeiro ou completo. Qualquer declaração em
contrário é considerada crime.
 

 
A data deste Prospecto é · , 2005.
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SOBRE ESTE PROSPECTO
 

Este prospecto fornece uma descrição geral dos valores mobiliários que Portugal pode oferecer. Cada vez que Portugal vender
valores mobiliários, irá fornecer um suplemento de prospecto que conterá informações específicas sobre os termos dessa oferta. O
suplemento do prospecto também pode adicionar, atualizar ou alterar as informações contidas neste prospecto. Se as informações
neste prospecto diferirem de qualquer suplemento do prospecto, você deve confiar nas informações do suplemento do prospecto.
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Exceto quando especificado de outra forma, todos os valores monetários neste documento são expressos em euros (“€”, “euro”
ou “EUR”) ou em dólares dos Estados Unidos (“dólares”, “$”, “US $”, “dólares americanos ”Ou“ USD ”) As taxas de câmbio
euro / dólar americano nas seguintes datas e para os seguintes períodos com base na média das 14h15 (CET) taxas de câmbio de
referência do BCE, conforme cotadas pelo Banco Central Europeu, foram:
 

TAXAS DE CÂMBIO EURO / DÓLAR DOS EUA
 
Período

  

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

Fim   0.931  0.881  1.049  1.263  1.362
Média   0.924  0.896  0.946  1.131  1.244

Fonte: Banco Central Europeu.
 Em 2 de setembro de 2005, a taxa de câmbio de referência publicada pelo Banco Central Europeu era de 1,2541 dólares
americanos por euro.
 

As previsões descritas neste prospecto baseiam-se em pressupostos que abrangem um vasto leque de fatores económicos,
políticos e outros, intrinsecamente imprevisíveis e fora do controlo do Governo da República de Portugal. Consequentemente, essas
previsões estão sujeitas a revisões de tempos em tempos e podem não refletir o curso de eventos e circunstâncias futuras.
 

As informações estatísticas fornecidas neste Prospecto baseiam-se nas informações oficiais mais recentes disponíveis na fonte
indicada. A evolução da informação estatística relativa à economia portuguesa encontra-se, no entanto, em curso, sendo os valores e
estimativas provisórias revistas produzidas numa base contínua. Salvo indicação em contrário, o número oficial mais recente, em vez
de informações provisórias ou preliminares, foi fornecido. Em razão de arredondamento, os números e percentuais das colunas das
tabelas aqui contidas podem não somar aos totais indicados.
 

Actualmente, a República de Portugal cumpre o Special Data Dissemination Standard (“SDDS”) do Fundo Monetário
Internacional (“FMI”) no que se refere à cobertura, periodicidade e actualidade dos dados económicos. Embora a assinatura do
SDDS pelos países membros seja voluntária, ela implica o compromisso dos membros assinantes de observar o padrão e fornecer
certas informações ao FMI sobre suas práticas de divulgação de dados econômicos e financeiros.
 

 A República de Portugal é um Estado soberano estrangeiro. Portanto, pode ser difícil para você obter ou executar sentenças
contra Portugal nos tribunais dos Estados Unidos. Portugal pode pleitear imunidade soberana ao abrigo da Lei de Imunidades
Soberanas Estrangeiras dos EUA de 1976 em ações movidas contra si ao abrigo das leis de valores mobiliários federais dos EUA ou
quaisquer leis de valores mobiliários estaduais. Sem o levantamento de imunidade de Portugal em relação a essas ações, você não
poderá obter uma decisão contra Portugal em um tribunal dos EUA, a menos que o tribunal determine que Portugal não tem direito à
imunidade nos termos da Lei de Imunidades Soberanas Estrangeiras. Além disso, a execução em propriedade de Portugal nos EUA
para executar uma sentença pode não ser possível, exceto nas circunstâncias limitadas especificadas na Lei de Imunidades Soberanas
Estrangeiras. Ver “Limitações às Ações Contra a República de Portugal”.
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RESUMO
 

O resumo a seguir é qualificado em sua totalidade e deve ser lido em conjunto com as informações mais detalhadas que
aparecem em outras partes deste documento.
 

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

 
   (euros em milhões, exceto percentagens)  
A ECONOMIA                 
PIB (a preços de mercado atuais) (1)   115,548  122,549.7  128,458.4  130,510.7  135,078.7 
% de mudança em relação ao ano anterior (em

termos reais)   3.4%  1.7%  0.4%  (1.1)%  1.0%
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor

(taxa de variação anual)   2.8%  4.4%  3.7%  3.3%  2.5%
Taxa de desemprego (média dos números

trimestrais)   3.9%  4.0%  5.0%  6.3%  6.7%
Balança de pagamentos                 

Conta corrente   (11,962.7)  (12,408.4)  (9,745.3)  (6,999.5)  (10,186.3)
Conta de capital   1,669.8  1,198.1  1,996.0  2,651.9  2,228.0 
Contas correntes e de capital   (10,293.0)  (11,210.2)  (7,749.2)  (4,347.6)  (7,958.2)
Conta financeira   10,865.3  11,267.4  6,989.5  4,690.0  9,440.0 

   

2000 (3)
   

2001

  

2002

  

2003 E
   

2004 E
  

   (euros em milhões, exceto percentagens)  
FINANÇAS PÚBLICAS (2)                 
Recursos atuais totais do governo geral   47,387.8  49,630.1  53,640.9  55,102.5  56,245.3 

% do PIB (1)   41.0%  40.5%  41.8%  42.2%  41.6%
Despesas correntes totais do governo geral   46,525.3  50,306.5  53,970.5  56,570.6  59,367.7 

% do PIB (1)   40.3%  41.0%  42.0%  43.3%  44.0%
Saldo Geral do Governo Geral   (3,477.3)  (5,419.7)  (3,761.6)  (3,883.6)  (4,228.6)

% do PIB (1)   (3.0)%  (4.4)%  (2.9)%  (3.0)%  (3.1)%
Saldo primário do governo geral (4)   202.9  (1,538.1)  132.5  (76.0)  (396.7)

% do PIB (1)   0.2%  (1.3)%  0.1%  (0.1)%  (0.3)%

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

 
   (euros em milhões, exceto percentagens)  
DÍVIDA PÚBLICA DIRETA (em 31 de

dezembro)                 
Dívida pública direta total do Estado (5)   66,175.5  72,450.1  79,474.7  83,377.0  90,739.1 

% do PIB (1)   57.3%  59.1%  61.9%  63.9%  67.2%
Dívida pública direta do Estado denominada

em euros (5)   62,239.1  67,532.8  76,810.3  82,208.1  90,368.1 
% do PIB (1)   53.9%  55.1%  59.8%  63.0%  66.9%

Dívida pública direta do Estado não
denominada em euros (5)   3,936.4  4,917.2  2,664.4  1,168.9  371.0 

% do PIB (1)   3.4%  4.0%  2.1%  0.9%  0.3%
Dívida do governo geral (definição do Eurostat)

(6)   61,566.4  68,465.9  75,141.5  78,321.0  83,757.1 
% do PIB (1)   53.3%  55.9%  58.5%  60.0%  62.0%

(1) Em agosto de 2005, o INE (Instituto Nacional de Estatística) publicou dados revisados   do PIB para os anos de 1995 a 2003, que
usam 2000 como ano base (em vez de 1995) e um novo método de cálculo, o que resultou em uma revisão média para cima de
cerca de 5 %. Em Setembro de 2005, o INE publicou também valores revistos do PIB para 2004. Os dados e discussões relativos
ao PIB e os cálculos dos vários resultados económicos e orçamentais em percentagem do PIB no saldo deste Prospecto baseiam-
se nos valores anteriores. A mesa
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 abaixo mostra os números revistos do PIB para o período de 2000-2004 e os rácios revistos com base nesses números do PIB:
 

  

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004

 
  (euros em milhões, exceto percentagens)  
PIB (a preços de mercado atuais)  120,302  127,769  133,828  135,822  141,115 
% de mudança em relação ao ano anterior (em termos reais)  3.8%  2.0%  0.5%  (1.2)%  1.2%
Recursos correntes totais do governo geral como% do PIB  39.4%  38.8%  40.1%  40.6%  39.9%
Despesas correntes totais do governo geral como% do PIB  38.7%  39.4%  40.3%  41.7%  42.1%
Saldo geral do governo geral como% do PIB  (2.9)%  (4.2)%  (2.8)%  (2.9)%  (3.0)%
Saldo primário do governo geral como% do PIB  0.2%  (1.2)%  0.1%  (0.1)%  (0.3)%
Dívida pública direta total do Estado em% do PIB  55.0%  56.7%  59.4%  61.4%  64.3%
Dívida pública direta do Estado denominada em euros em%

do PIB  51.7%  52.9%  57.4%  60.5%  64.0%
Dívida pública direta do Estado não denominada em euros

em% do PIB  3.3%  3.8%  2.0%  0.9%  0.3%
Dívida do governo geral (definição do Eurostat)  51.2%  53.6%  56.1%  57.7%  59.4%
 (2) Com base nas contas nacionais. Estimativas mais recentes extraídas do Relatório de Déficits Públicos e Níveis de Dívida de

agosto de 2005. Os resultados das operações de swap e FRA (contrato de taxa fixa) são considerados operações não financeiras e
estão registrados na despesa como juros.

 (3) As receitas das finanças públicas incluem o recibo da concessão da licença de telemóvel UMTS.
 (4) Saldo geral do Governo Geral excluindo juros.
 (5) Com base nas contas públicas e antes das trocas. O risco cambial deixou de existir para a dívida pública portuguesa denominada

nas moedas dos 12 Estados membros da União Monetária Europeia (UEM) que, em 1 de Janeiro de 1999, relativamente às
moedas dos 11 Estados membros originais da UEM e em 1 de Janeiro , 2001 no que diz respeito ao dracma grego, tornaram-se
subunidades da nova moeda única unificada. Como resultado, a partir de 31 de dezembro de 1998 (a data em que as respectivas
taxas de câmbio oficiais do euro das moedas dos Estados membros originais da UEM foram fixadas),

 (6) Calculado de acordo com a fórmula do procedimento do défice excessivo (definição do Eurostat). A dívida das administrações
públicas calculada de acordo com os critérios do Eurostat difere do total da dívida pública direta do Estado calculada com base
nas contas públicas, tanto em termos de âmbito como de instrumentos. Em termos de âmbito, o cálculo do Eurostat inclui fundos
e serviços autónomos, segurança social e dívida das administrações locais e regionais. No que diz respeito aos instrumentos, o
cálculo do Eurostat inclui moedas e juros sobre obrigações com desconto profundo (como letras do Tesouro e papel euro-
comercial), mas exclui juros vencidos sobre certificados de aforro, que são incluídos no cálculo das contas públicas.

 
E — estimate.
 
Fontes: Instituto Nacional de Estatística (PIB, IHPC, taxa de desemprego e Finanças Públicas de 2000 a 2002), Banco de Portugal
(Balança de Pagamentos), Ministério das Finanças (Finanças Públicas em 2003 e 2004, Dívida do Governo Geral) e IGCP (Estado
Dívida Pública Direta).
 

Não obstante os esforços para fazer face ao aumento do défice orçamental nos últimos anos, verificou-se um aumento da dívida
do Governo Geral como percentagem do PIB, de 53,3% em 2000 para 62% em 2004. Em Maio de 2005, o novo Governo reviu o
anterior Estimativa do déficit orçamentário do governo para 2005 de 2,2% para 6,8%, e apresentou uma série de novas medidas ao
Parlamento destinadas a reduzir o déficit em 2005 e nos anos futuros. Após a adopção destas medidas, a estimativa revista para o
défice do Governo Geral em 2005 é de 6,2% do PIB (6,0% com base na revisão do PIB). Em resultado do aumento do défice, a UE
deu início a um procedimento relativo aos défices orçamentais excessivos contra Portugal. Veja “A Economia - Convergência
Econômica com a UE”, “Finanças Públicas” e “Dívida Pública”.
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USO DE RECURSOS
 

O produto líquido da venda de títulos oferecidos pela República de Portugal será adicionado aos recursos financeiros do Governo
Central e utilizado para diversos fins governamentais.
 

REPÚBLICA DE PORTUGAL
 
Área e População
 A República de Portugal compreende Portugal continental, situado no sudoeste da Europa, e as duas Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores, situadas no Oceano Atlântico a meio caminho entre a Europa e a América. Portugal Continental é limitado pela
Espanha a norte e a leste e pelo Oceano Atlântico a oeste e a sul.
 

Portugal Continental tem um clima ameno com poucos extremos de temperatura e humidade. O norte tem um clima atlântico
influenciado pela Corrente do Golfo, enquanto o sul tem um clima do tipo mediterrâneo. A área total de Portugal é de 92.152
quilómetros quadrados (35.610 milhas quadradas). O maior comprimento (norte-sul) de Portugal continental é de 561 km (349
milhas), e a sua maior largura (este-oeste) é de 218 km (135 milhas). O litoral total tem 850 km (528 milhas) de comprimento e a
fronteira com a Espanha tem 1.198 km (744 milhas) de comprimento. Portugal Continental tem as fronteiras estáveis   mais antigas da
Europa, tendo-se mantido inalterado desde o século XIII. Da área total do terreno, aproximadamente 39% é para uso agrícola, 35% é
composto por florestas, 9% é composto por áreas urbanas e 17% por outros usos.
 

No censo de 2001, a população de Portugal, incluindo Madeira e Açores, era estimada em cerca de 10,4 milhões,
correspondendo a uma densidade de cerca de 112 habitantes por quilómetro quadrado (291 por milha quadrada). Lisboa, a capital, e o
Porto são as duas principais cidades, abrangendo áreas metropolitanas com cerca de 2 milhões e 1 milhão de habitantes,
respetivamente. Mais de um terço da população portuguesa vive em cidades com mais de 10.000 habitantes. Nos últimos anos,
Portugal experimentou imigração principalmente de África, Europa Central e Oriental e América do Sul.
 

Em comparação com outros países da OCDE, a população de Portugal é relativamente jovem: 15,9% têm menos de 14 anos,
69,9% têm entre 15 e 64 anos e 14,2% têm mais de 65 anos. Em média, a taxa de crescimento anual da população portuguesa foi de
0,8% durante os anos 1980 e 0,5% entre 1991 e 2001. A única língua oficial é o português.
 
Governo e Sistema Político
 Portugal é uma República desde 1910. A sua constituição actual, adoptada em 1976, instituiu uma democracia parlamentar com
sufrágio universal para eleger um Presidente como chefe de Estado por um mandato de cinco anos e um Parlamento por um mandato
de quatro anos.
 

Desde 1985, o poder político mudou entre os dois maiores partidos políticos - o Partido Social-Democrata de centro-direita e o
Partido Socialista de centro-esquerda. Os dois principais partidos mantiveram seu compromisso com a economia de mercado livre e
finanças públicas sólidas. Estes objectivos gozam de amplo apoio político nos dois partidos, que juntos obtiveram quase 74% dos
votos nas últimas eleições parlamentares, realizadas em Fevereiro de 2005.
 

De 1985 a 1995, o Partido Social-democrata formou o Governo e Aníbal Cavaco Silva, como seu dirigente, foi primeiro-
ministro. Em Outubro de 1995, o Partido Socialista ganhou as eleições e governou Portugal até Março de 2002. Durante este período,
o Sr. António Guterres foi Primeiro-Ministro, e Portugal conseguiu satisfazer os critérios de Maastricht e tornar-se um dos 11 Estados-
Membros fundadores a participar no a 

3ª
 fase da União Monetária Europeia (UEM).

 
De abril de 2002 a julho de 2004, o Governo foi liderado pelo Primeiro-Ministro Dr. José Manuel Durão Barroso do Partido

Social Democrata, em coligação com o Partido Popular (direita). Porém, em julho de 2004, o Sr. Durão
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Barroso foi proposto pelo Conselho Europeu para ser o novo Presidente da Comissão Europeia, e o Presidente nomeou o Dr. Pedro
Santana Lopes do Partido Social Democrata como novo Primeiro-Ministro com base nas recentes eleições e na maioria que a
coligação continuou a manter o Parlamento. Ele continuou a liderar o governo em coalizão com o Partido Popular. Em Dezembro de
2004, o Presidente da República fez uso da sua autoridade constitucional para destituir a gestão do Dr. Santana Lopes e convocar
eleições parlamentares para o mês de Fevereiro de 2005, tendo em conta que já não se cumpriam as premissas sobre as quais a sua
decisão de nomear o Dr. Santana Lopes como Primeiro-Ministro.
 

As eleições parlamentares mais recentes foram realizadas nas eleições de fevereiro de 2005. Nessas eleições, o Partido Socialista
obteve 45,03% dos votos e 121 cadeiras no parlamento. O Partido Social Democrata recebeu 28,76% dos votos e conquistou 75
cadeiras, a Coalizão Democrática da Unidade, que inclui comunistas e verdes, conquistou 14 cadeiras, com 7,54% dos votos, o Partido
Popular obteve 12 cadeiras com cerca de 7% dos votos , enquanto o Bloco de Esquerda conquistou 8 cadeiras, com 6,35% dos votos.
Após as eleições, o Presidente nomeou José Sócrates, do Partido Socialista, como novo Primeiro-Ministro.
 

O primeiro Presidente eleito pela nova Constituição foi Ramalho Eanes, que cumpriu dois mandatos de 1976 a 1986. Foi
substituído por Mário Soares, o ex-chefe do Partido Socialista, e duas vezes primeiro-ministro de Portugal, que cumpriu dois
mandatos a partir de 1986 a 1996. Nas eleições presidenciais de 1996, foi eleito o candidato apoiado pelo Partido Socialista no poder e
antigo Presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio, derrotando o antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. O Presidente Sampaio
foi reeleito em janeiro de 2001.
 

História política de Portugal na primeira parte do 20 
º
 século foi caracterizado por um longo período de domínio por um único

partido e apenas dois primeiros-ministros de 1932 a 1974. Em 1974, o Movimento das Forças Armadas pacificamente assumiu o
poder. Posteriormente, um governo de coalizão foi instalado, iniciando um período durante o qual governos de coalizão relativamente
fracos se seguiram em sucessão até 1985.
 

As próximas eleições legislativas estão agendadas para 2009. As próximas eleições presidenciais estão agendadas para 2006.
 

O quadro seguinte mostra a representação dos partidos políticos no Parlamento nas três últimas eleições parlamentares.
 

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PARLAMENTARES RECENTES
 

   

Outubro de 1999
   

Março de 2002
   

Fevereiro de 2005
  

   

No. of
 Seats
   

% de
votos 

 votados
   

No. of
 Seats
   

% de
votos 

 votados
   

No. of
 Seats
   

% de
votos 

 votados
  

Partido Social Democrata (PSD)   81  32.3% 105  40.2% 75  28.8%
Partido Socialista (PS)   115  44.0  96  37.8  121  45.0 
Popular Party (CDS/PP)   15  8.4  14  8.8  12  7.3 
Coalizão Democrática de Unidade (CDU) (1)   17  9.0  12  7.0  14  7.5 
Bloco de Esquerda (BE) (2)   2  2.5  3  2.8  8  6.4 
Outras   —    3.8  —    1.6  —    5.1 
Votos nulos   —    2.0  —    1.9  —    1.6 
           
Total   230  100.0% 230  100.0% 230  100.0%
           

(1) Inclui o Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista dos Verdes (PEV).
 (2) Partido formado em 1999, que inclui três partidos: o Partido Socialista Revolucionário (PSR), a União Democrática Popular

(UDP) e a Política XXI (Política XXI).
 

Nos termos da Constituição, a representação no Parlamento é determinada pela representação proporcional, enquanto o
Presidente é eleito diretamente. A mesma pessoa pode ocupar o cargo de presidente por apenas dois mandatos consecutivos.
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O Presidente nomeia o Primeiro-Ministro com base nos resultados das eleições parlamentares e nas consultas aos partidos
políticos representados no Parlamento. O Presidente tem ainda o direito de destituir o Governo, de dissolver a Assembleia da
República e de dissolver as respectivas instituições das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
 

O poder executivo pertence ao primeiro-ministro e ao seu governo. O Governo é responsável tanto perante o Presidente como
perante o Parlamento, visto que o Presidente pode dissolver o Governo, e o Parlamento pode demitir o Governo através de moção de
censura.
 

O poder legislativo é investido na Assembleia única de câmara, atualmente composta por 230 membros. Para assuntos
específicos, o Parlamento pode conceder ao Governo autorização para legislar, sendo o Governo competência legislativa própria em
matérias que não sejam da competência exclusiva do Parlamento.
 

O Parlamento aprova os orçamentos anuais do Estado e também aprova os tratados internacionais, que são posteriormente
ratificados pelo Presidente da República. A Constituição pode ser emendada por uma maioria de dois terços dos votos do Parlamento
e foi emendada mais recentemente em 2004.
 

Portugal está dividido em condados, que são subdivididos em freguesias. Cada condado é administrado por um prefeito, uma
câmara municipal (Câmaras Municipais) e uma assembleia municipal (Assembleias Municipais). As freguesias são administradas por
juntas de freguesia (Juntas de Freguesia) e por assembleias de freguesia (Assembleias de Freguesia). Os membros dos conselhos
distritais são eleitos diretamente pelos residentes do concelho. As assembleias municipais são compostas em parte por membros
eleitos diretamente pelos residentes do município e em parte pelos presidentes das assembleias de freguesia. Os membros das juntas
de freguesia são eleitos pelas assembleias de freguesia, que por sua vez são eleitas directamente pelos residentes da freguesia. O
presidente de uma freguesia é a primeira pessoa da lista do partido com mais votos. Existem 278 condados em Portugal continental,
 

As Regiões Autónomas (Madeira e Açores) exercem as atribuições que lhes são atribuídas pela Constituição nos termos do
respectivo Estatuto de Autonomia. A Constituição também estabelece as organizações institucionais de cada uma das Regiões
Autónomas, que consistem em uma assembléia legislativa eleita por sufrágio universal que promulga legislação sobre assuntos
regionais específicos e um governo com funções executivas e administrativas chefiadas por um presidente do governo regional, que é
nomeado por um Ministro da República de acordo com os resultados eleitorais. O Ministro da República de cada Região Autónoma é
nomeado pelo Presidente da República e faz a ligação entre o Continente e as Regiões Autónomas e coordena as acções do Continente
com as das Regiões e da Administração Central.
 

O poder judicial é investido em tribunais independentes. Os juízes são nomeados por um Conselho Superior da Magistratura,
composto por 17 membros: o Presidente (que é o Presidente do Tribunal Superior de Justiça), dois membros nomeados pelo
Presidente da República, sete membros eleitos por Parlamento e sete membros eleitos pelos seus pares. Os juízes só podem ser
destituídos do cargo em circunstâncias muito limitadas.
 
Relações Internacionais
 Portugal’s primary international orientation is European. Portugal became a full member of the European Community, now
known as the European Union (EU), on January 1, 1986. Before then, it was a founding member of the European Free Trade
Association (EFTA). In addition to the EU, Portugal is a member of the United Nations and of other international organizations,
including the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the International Bank for Reconstruction and
Development (World Bank), the International Monetary Fund (IMF), the International Finance Corporation (IFC), the International
Development Association (IDA), the European Investment Bank (EIB), the European Bank for Reconstruction and
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Development (EBRD), the African Development Bank (ADB), the Asian Development Bank (ADB), the Inter-American
Development Bank (IADB) and the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Portugal is also a party to the World Trade
Organization (WTO) Agreement. Portugal also fosters its relationships with other Portuguese language countries, such as Brazil and
former Portuguese colonies in Africa, through cooperation agreements and within the Community of Portuguese Language Countries.
 
The European Union and European Integration
 Today, Portugal is one of the EU’s 25 member states. On May 1, 2004, ten new countries, Cyprus, the Czech Republic, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, the Slovak Republic and Slovenia became part of the EU, joining its previous members
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the
United Kingdom (the “Member States”). The aggregate population of the Member States is now approximately 455 million. The
accession negotiations with Bulgaria and Romania have been completed successfully and both countries are scheduled to join the EU
on January 1, 2007. The accession treaty was signed in April 2005, but has yet to be ratified. Turkey was recognized as an applicant
country in December 1999. In December 2004, the European Council decided to start accession negotiations with Turkey in October
2005, but the European Parliament has yet to agree to this course of procedure. Accession negotiations with Croatia are planned as
soon as Croatia has proven that it cooperates with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
 
Integração política
 A adesão plena à UE envolve uma transferência limitada de soberania para as instituições da UE. As três principais instituições
da UE são o Conselho da União Europeia (que representa os governos dos Estados-Membros), o Parlamento Europeu (eleito e em
representação dos cidadãos dos Estados-Membros) e a Comissão Europeia (o órgão executivo da UE). Em contrapartida desta
transferência limitada de soberania, Portugal está representado nas várias instituições da UE. Esta representação é composta por um
Comissário nomeado pelo Governo, 24 dos 517 membros do Parlamento Europeu eleitos diretamente e membros do Conselho de
Ministros e do Conselho Europeu.
 

A fim de assegurar que o processo de tomada de decisão nas instituições da UE continue a funcionar eficazmente, a Convenção
Europeia foi criada em 2001. O seu objetivo era redigir uma Constituição Europeia que definisse os poderes e responsabilidades das
instituições e do processo de decisão processo, permitindo assim à UE fazer face aos seus principais desafios a médio prazo, o
alargamento da UE e o maior envolvimento dos cidadãos da UE, introduzindo mais democracia e transparência na governação da UE.
O projecto de constituição foi apresentado em Julho de 2003 e, em Outubro de 2004, o Conselho Europeu finalmente chegou a acordo
sobre a Constituição, que tem de ser ratificada por todos os Estados-Membros para entrar em vigor. Até agosto de 2005, quatorze
Estados Membros ratificaram a Constituição. No entanto, em referendos separados realizados em 29 de maio,
 

Os Estados-Membros da UE concordaram que um objetivo a mais longo prazo é a formação de uma União Política Europeia. As
áreas atuais de estreita cooperação incluem política externa e de segurança, bem como assuntos internos e sociais. No entanto, os
Estados-Membros, por enquanto, mantêm a soberania nas áreas políticas mais importantes.
 
Integração econômica
 Com a conclusão do processo que conduz ao Mercado Único Europeu em Janeiro de 1993, foram eliminadas virtualmente todas
as barreiras físicas, jurídicas e fiscais à livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais na UE. A integração das economias dos
Estados-Membros e a realização de um mercado único são também promovidas por uma política europeia de concorrência, que visa
criar condições de concorrência equitativas para as empresas dos Estados-Membros e promover a eficiência económica. Além disso,
várias medidas de liberalização e harmonização
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estão sendo implementados. Entre outras coisas, os setores de telecomunicações e energia estão sendo liberalizados e abertos para
concorrentes privados. No setor financeiro, o mercado único foi fomentado ao prever a livre circulação de capitais e a liberdade de
prestação de serviços bancários em toda a UE ao abrigo do denominado “Passaporte Europeu”, que permite às instituições financeiras
prestar serviços financeiros em todo o mercado baseado numa única licença obtida num Estado-Membro.
 

Outra área política importante para a UE tem sido a agricultura. No âmbito da reforma da “Agenda 2000”, foram introduzidas
medidas destinadas a preparar os sectores agrícolas dos Estados-Membros para o alargamento de 2004. Os subsídios a este sector, que
representava 42% do orçamento da UE ou 49 mil milhões de euros em 2005, foram reestruturados para manter a agricultura europeia
competitiva e reduzir os custos.
 

Outro instrumento com o qual a UE promove a integração económica são os auxílios regionais, que se destinam a concentrar os
esforços de desenvolvimento em certas regiões e segmentos da população desfavorecidos. Portugal tem vindo a receber transferências
líquidas positivas dos orçamentos da UE nos últimos anos e espera continuar a receber essas transferências até 2006. Ver “Finanças
Públicas - Transferências da União Europeia”.
 

Em dezembro de 1992, o Parlamento ratificou o Tratado da União Europeia de fevereiro de 1992 (também conhecido como
"Tratado de Maastricht") com os votos favoráveis   dos dois maiores partidos, o Partido Social-Democrata e o Partido Socialista, ambos
fortemente comprometidos com modelo de organização económica e política da UE. Em 1 de janeiro de 1999, após cumprir os
critérios de convergência estabelecidos no Tratado de Maastricht, Portugal e dez outros membros da União Europeia adotaram o euro
como sua moeda legal e em 1 de janeiro de 2001, a Grécia tornou-se o décimo segundo estado membro participante do 3 

rd
fase da

UEM, quando adoptou o euro como moeda legal. Em 1o de janeiro de 2002, notas e moedas de euro foram emitidas nos estados
membros da UEM. Desde então, o euro substituiu o escudo português, tendo o escudo sido retirado de circulação geral no final de
Junho de 2002. Ver “A Economia - Convergência Económica com a UE”.
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A ECONOMIA
 
Em geral
 Desde 1986, ano da adesão de Portugal à UE (então Comunidade Europeia), o Governo tem prosseguido uma estratégia gradual
de ajustamento da economia, com o objetivo de gerar um crescimento seguro a longo prazo, desempenho económico em linha com os
dos países mais fortes da UE. em qualquer altura e integração completa na economia europeia. Esta estratégia tem permitido a
Portugal atingir, desde 1986, níveis de desemprego relativamente baixos e uma desaceleração significativa da inflação. Também
resultou num crescimento económico geralmente acima da média da UE, reduziu os défices orçamentais e reduziu os rácios dívida /
PIB.
 

Em 2001, a economia mundial iniciou um processo de desaceleração, com consequências significativas para a economia
portuguesa, onde a diminuição acentuada do crescimento teve o correspondente efeito negativo nas finanças públicas. Em 2003, essa
tendência foi ainda mais exacerbada, com o PIB caindo 1,1%, o que representou a primeira recessão desde 1993. O fator mais
significativo relacionado à queda do PIB foi a deterioração da demanda interna, que vem desacelerando continuamente desde 1999, e
efetivamente registrada queda tanto em 2002 quanto em 2003 (-0,3% e -2,5%, respectivamente). Em 2004, a economia retomou o
crescimento positivo (1,0%), embora a um ritmo moderado, principalmente devido ao aumento da procura interna privada. Cada um
dos três componentes principais da demanda privada (consumo privado, consumo público e formação bruta de capital fixo) registaram
uma aceleração em termos reais. Em contraste com os quatro anos anteriores, a balança comercial teve um contributo negativo para o
crescimento do PIB em 2004, visto que o crescimento das exportações diminuiu e as importações aumentaram significativamente.
 

O desemprego tem aumentado continuamente desde 2001. No primeiro trimestre de 2005 atingiu o nível mais alto do ciclo
econômico atual, 7,5% da população ativa, que compara a um nível tão baixo quanto 3,7% alcançado no quarto trimestre de 2000.
 

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), aumentou em 2000 e 2001 (atingindo 4,4% em
2001), principalmente devido ao aumento do preço do petróleo e ao aumento dos preços dos alimentos. Desde então, a apreciação do
euro (que conduziu à diminuição dos preços das importações), o abrandamento dos salários e o enfraquecimento da economia
contribuíram para a diminuição da inflação. Em 2004, apesar da forte subida dos preços internacionais do petróleo, a inflação
continuou a diminuir, caindo para uma taxa média anual de 2,5%, principalmente em resultado da desaceleração dos custos unitários
do trabalho, da descida dos preços de importação de bens de consumo e do aumento. na taxa real de penetração das importações. Em
2001, o diferencial entre a inflação portuguesa e a da área do euro aumentou de 0.7 pontos percentuais para 2.1 pontos percentuais.
Nos últimos três anos, porém, essa tendência foi revertida,
 

Portugal tem um défice comercial estrutural. As receitas e transferências líquidas do turismo (principalmente fundos estruturais
da UE e remessas de emigrantes) permitem a Portugal compensar parcialmente os aumentos do défice comercial. Em grande parte
como resultado do crescente déficit comercial, o déficit em conta corrente e de capital deteriorou-se continuamente desde 1995,
atingindo um nível de até 9,1% do PIB em 2001. Nos dois anos seguintes, essa tendência foi revertida, com o déficit da balança de
capitais caiu para 3,3% do PIB em 2003. O principal fator por trás dessa evolução foi a desaceleração do ciclo econômico, com a
redução das importações, embora o desempenho relativamente bom do setor exportador também tenha contribuído. Em 2004, porém,
o déficit da balança corrente e de capital voltou a aumentar para 5,9% do PIB, refletindo um déficit da balança comercial de 10,8% do
PIB.
 

Consulte “Produto Interno Bruto”, “- Emprego e Mão de Obra”, “- Preços e Salários” e “Balança de Pagamentos” para obter
mais detalhes sobre os assuntos acima.
 

O défice orçamental (défice do sector público administrativo) ascendeu a 3% em 2000. No entanto, principalmente em resultado
da recessão económica, o défice orçamental aumentou em 2001 para 4,4% do PIB, excedendo o valor de referência da área do euro de
3%. No ano seguinte, o Governo implementou medidas para fazer face a esta evolução e conseguiu reduzir o défice orçamental para
2,9% do PIB. Em 2003 e 2004, o déficit orçamentário aumentou novamente para 3% e 3,1%, respectivamente. Apesar dos esforços
para enfrentar o aumento do déficit orçamentário, houve um aumento
 

9



21/04/2021 ALTERAÇÃO PÓS-EFETIVA Nº 2 À DECLARAÇÃO DE REGISTRO NO ANEXO B

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/911076/000119312505183020/dposam.htm?fbclid=IwAR30RZpXzWSDHYzZb6EoI7FRNQh2mHvV8-… 13/85

Índice

da dívida do Governo Geral como percentagem do PIB, de 53,3% em 2000 para 62% em 2004. Em Maio de 2005, o novo Governo
reviu a estimativa do défice orçamental do Governo anterior para 2005 de 2,2% para 6,8%, e apresentou uma série de novas medidas
ao Parlamento destinadas a reduzir o défice em 2005 e nos anos futuros. Após a adopção destas medidas, a estimativa revista para o
défice do Governo Geral em 2005 é de 6,2% do PIB (6% com base na revisão do PIB). Em resultado do aumento do défice, a UE deu
início a um procedimento relativo aos défices orçamentais excessivos contra Portugal. Para mais informações sobre o déficit do
Governo Geral e o Programa de Estabilidade e Crescimento, consulte “Finanças Públicas - Contas do Governo e do Estado”.
 
Economic Convergence with the EU
 Em 1998, Portugal cumpriu os critérios de convergência estabelecidos no Tratado da União Europeia de 1992 (o “Tratado de
Maastricht”) para se qualificar para a União Económica e Monetária (“UEM”), e em 1999 passou a ser um dos onze países (agora
doze e, em conjunto, os “países participantes”) para introduzir o euro como sua moeda oficial.
 

Em 1o de janeiro de 2002, os países participantes emitiram novas notas e moedas denominadas em euros para uso em transações
em dinheiro. A transição para o euro fiduciário foi amplamente reconhecida como um grande sucesso, uma vez que não ocorreram
grandes interrupções. Uma das principais ameaças era que a mudança para o dinheiro aumentaria a pressão sobre a inflação, já que os
varejistas arredondariam os preços. Embora haja evidências de que este possa ter sido o caso para algumas rubricas de baixo custo, o
impacto global parece ter sido muito limitado, uma vez que a taxa de inflação média na área do euro registou de facto uma pequena
redução de 2,3% em 2001 para 2,1% em 2004.
 

Nos termos do Tratado de Maastricht, para se qualificarem para a UEM, os Estados-Membros que pretendem se qualificar têm
de satisfazer as seguintes condições: (i) uma taxa de inflação que não exceda em mais de 1,5% a média dos três melhores
desempenhos estados membros em termos de estabilidade de preços, (ii) um défice orçamental que não ultrapassou 3% e uma dívida
pública bruta acumulada que não ultrapassou 60% do PIB, (iii) o cumprimento sem desvalorização do mecanismo de taxa de câmbio
(MTC) margens de flutuação por pelo menos dois anos; e (iv) taxas de juros nominais médias de longo prazo sobre títulos do governo
que não excediam em mais de 2% as taxas dos três Estados membros com melhor desempenho em termos de inflação.
 

A fim de assegurar e reforçar a convergência em curso das economias participantes na UEM, consolidar o mercado único e
assegurar a disciplina orçamental na área do euro, os países participantes acordaram num Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC),
que entrou em vigor em julho. 1, 1998. Nos termos do Tratado de Maastricht, conforme esclarecido pelo PEC, um país participante
cujo défice público total exceda o limite de referência de 3% do PIB fica sujeito ao denominado “procedimento relativo aos défices
excessivos”. O PEC também exorta os Estados Participantes a avançarem no sentido de posições orçamentais destinadas a um
equilíbrio ou excedente, a fim de criar uma margem que permita aos países participantes lidar com potenciais flutuações cíclicas
adversas.
 

Since the EMU came into force, some of the participating countries have had recurring problems complying with the 3% limit,
and a discussion about how the SGP could become more flexible evolved. In March 2005, the SGP was reformed with the aim of
strengthening and clarifying its implementation, giving greater flexibility to deal with economic developments and increasing the
focus on safeguarding the sustainability of public finances.
 

Under the new rules of the SGP, if a participating country exceeds the threshold of 3% of GDP and there are no “exceptional
circumstances”, the European Council will make its determination that there is an excessive deficit, issue a recommendation to take
effective action to correct the situation, and give a maximum of six months (previously four months) after the issuance of the
recommendation to do so. “Exceptional circumstances” that prevent implementation of an excessive debt procedure included a severe
economic downturn (which is now defined to include not only a negative growth rate but also an accumulated loss of output during a
protracted period of very low growth relative to potential output) or an unusual event outside the control of the participating country
concerned (e.g., a significant natural disaster of a war impacting that country). In addition, new rules were introduced for assessing
and deciding upon the existence of an excessive deficit that take into account other relevant factors such as potential growth, cyclical
conditions, the implementation of policies in the context of the Lisbon agenda and policies to foster research and development and
innovation, among others.
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No momento da emissão da sua recomendação, o Conselho Europeu deve estabelecer um prazo para a correção do défice
excessivo. De acordo com as regras anteriores, a correção deveria ser concluída no ano seguinte à sua identificação. No entanto, ao
abrigo das novas regras, são tidas em conta circunstâncias especiais para que a acção possa ser melhor enquadrada nos procedimentos
orçamentais nacionais. Se um Estado membro tiver tomado medidas eficazes, mas eventos econômicos adversos inesperados com
consequências negativas importantes para as finanças do governo impedirem a correção do déficit excessivo dentro do prazo
estabelecido pelo Conselho, uma recomendação revisada pode ser emitida pelo Conselho. Se o Conselho considerar que as medidas
não são eficazes, podem ser impostas sanções, se for caso disso, no prazo de dezasseis meses após a comunicação de um défice
excessivo. As sanções podem incluir a realização de um depósito não remunerado de até 0,5% do PIB, que pode ser convertido em
multa se o déficit excessivo não for corrigido no prazo de dois anos. Sanções não pecuniárias também podem ser implementadas.
 

De acordo com os regulamentos do PEC, os países participantes são obrigados a apresentar programas de estabilidade à
Comissão Europeia e os membros não participantes da UE são obrigados a apresentar programas de convergência. Estes programas,
que cobrem um período de três a quatro anos, devem apresentar projeções para os saldos orçamentais, o rácio da dívida e a estratégia
orçamental em geral.
 

Desde a implementação do PEC, tem havido um reconhecimento crescente na UE de que, ao analisar a evolução do défice
orçamental de um país da UE, é importante distinguir entre as alterações no orçamento que reflectem o ciclo económico e aquelas que
reflectem as medidas de ajustamento orçamental decididas pelos formuladores de políticas. A fim de permitir o monitoramento da
eficácia das medidas políticas implementadas pelos Estados-Membros, os países da UE agora usam uma metodologia comum
desenvolvida pela Comissão da UE para fornecer os chamados "saldos orçamentários ajustados de forma cíclica", que separam as
mudanças atribuíveis a mudanças inesperadas no potencial crescimento daqueles atribuíveis a mudanças de política. Ao rever o
cumprimento das orientações relativas aos défices excessivos, a Comissão exclui a componente da alteração atribuível a alterações
inesperadas no crescimento potencial.
 

Portugal foi colocado numa situação de défice excessivo na sequência do surgimento de um défice orçamental de 4,4% do PIB
em 2001. No entanto, não foram impostas sanções, uma vez que o país conseguiu reduzir o défice para um nível inferior a 3% nos
dois anos seguintes . Em Abril de 2004, a Comissão da União Europeia (a “Comissão”) recomendou ao Conselho o fim do
procedimento relativo aos défices excessivos em Portugal, decisão que o ECOFIN confirmou em Maio.
 

Após as eleições gerais de fevereiro de 2005, em maio, o novo governo revisou a estimativa de déficit orçamentário do governo
anterior para 2005 de 2,2% para 6,8%. crescimento e exclusão de medidas pontuais previstas no programa anterior.
 

Em Junho de 2005, o Governo apresentou ao Conselho da União Europeia e à Comissão Europeia uma actualização do Programa
de Estabilidade e Crescimento de Portugal (a actualização reviu um programa apresentado pelo anterior Governo Português em
Dezembro de 2004) com o objectivo de reduzir o défice em. 2005 e anos futuros, e apresentou uma série de novas medidas ao
Parlamento com base no programa atualizado. As medidas apresentadas até o momento foram adotadas, e outras medidas estão
planejadas (e serão necessárias) para alcançar novas reduções nos anos futuros. O déficit do Governo Geral esperado para 2005 no
âmbito do Programa de Estabilidade e Crescimento atualizado conforme implementado pelo novo Governo é de 6,2% do PIB (6%
com base nos números revisados   do PIB). O Programa de Estabilidade e Crescimento atualizado marca uma mudança na estratégia de
consolidação orçamental em Portugal.
 

Tendo em conta os dados relativos ao défice e à dívida apresentados no programa actualizado, a 22 de Junho de 2005, a
Comissão iniciou novamente um procedimento relativo aos défices excessivos contra Portugal. Prevê-se que o Conselho decida
durante setembro ou outubro de 2005 se existe um procedimento relativo aos défices excessivos (tendo em conta a recomendação da
Comissão e após consulta do Comité Económico e Financeiro), caso em que emitirá também uma recomendação para a correção do
déficit excessivo que incluirá um prazo para implementação da correção recomendada. Ver “- Políticas Econômicas Recentes” e
“Finanças Públicas”.
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Desenvolvimentos econômicos recentes e previsões
 De acordo com as previsões do Banco de Portugal em Julho de 2005, a taxa de crescimento do PIB deverá ser de 0,5% em 2005,
o que compara com um crescimento estimado do PIB de 1,1% em 2004. Esta estimativa para 2005 baseia-se numa previsão de
desaceleração da procura interna ( de 2,1% para 0,9%), que decorre da queda do investimento e da desaceleração do crescimento do
consumo privado. Atualmente, a taxa de crescimento do consumo privado deverá ser próxima de 2%, superior à projetada para o
rendimento disponível real (1,6%), o que indica uma redução moderada do rácio de poupança das famílias. As exportações líquidas
deverão ter uma contribuição menos negativa para o PIB do que em 2004, uma vez que as importações deverão desacelerar a uma taxa
mais elevada do que as exportações.
 

No que respeita ao défice comercial, as projecções do Banco de Portugal apontam para um agravamento do défice da balança
corrente e de capital de 5,9% em 2004 para 7,0% em 2005. Este aumento reflecte os efeitos do aumento do preço do petróleo e
também do aumento da diferencial de crescimento entre as exportações reais e as importações reais que se projeta levar a uma
deterioração da balança de bens e serviços de 1,3% do PIB.
 

Prevê-se que a taxa de desemprego aumente em 2005 (de acordo com a actualização do PEC para 7,4%), reflectindo o
abrandamento do crescimento da actividade económica observado no segundo semestre de 2004. No entanto, o desemprego em
Portugal deverá permanecer abaixo da área do euro média, que foi de 8,9% em 2004.
 

A taxa de inflação homóloga (medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor) caiu de 4,0% em Dezembro de 2002
para um mínimo de 0,6% em Junho de 2005. Esta tendência descendente resulta principalmente da significativa apreciação euros
observados nos últimos três anos, o que tem contribuído para a diminuição da inflação dos preços de importação em 2002 e 2003
(cerca de -2,2 e -2,1%, respetivamente). O Banco de Portugal espera que esta tendência se mantenha em 2005, prevendo uma inflação
média de 2,3% para este ano. Em Junho de 2005, o diferencial entre a inflação homóloga portuguesa e a da área do euro atingiu -1,5
pontos percentuais, diminuindo de 1,7 pontos percentuais no final de 2002.
 

A seguir estão os dados econômicos e estatísticos resumidos para as datas e períodos indicados. Alguns desses dados são, em
parte, baseados em projeções de desenvolvimentos econômicos futuros, incluindo tendências econômicas internacionais, e estão,
portanto, sujeitos a revisão.
 

RESUMO DOS DADOS ESTATÍSTICOS DE 2005
 
A economia     
Crescimento real do PIB (previsão de 2005)   0.5%
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (junho de 2005, ano a ano)   0.6%
Taxa de desemprego (primeiro trimestre de 2005)   7.5%
   

Dívida Pública (euros em milhões)     
Dívida pública direta estadual total (em aberto em 31 de julho de 2005) (1)   97,297 

Dívida pública direta estatal denominada em euros (em aberto em 31 de julho de 2005) (1)   96,916 
Dívida pública direta do Estado não denominada em euros (em aberto em 31 de julho de 2005) (1)   382 

Dívida do Governo Geral (projeção para 2005) (2)   95,374.1 
Dívida do Governo Geral como porcentagem do PIB (projeção para 2005) (2)   65.1%
Déficit do governo geral como porcentagem do PIB (projeção para 2005) (2)   6.0%
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Cinco meses encerrados 
 em 31 de maio de 2005

  

   

2004

  

2005
  

   (euros em milhões)  
Balança de pagamentos        
Conta corrente   (4,210.6) (6,026.1)
Conta de capital   880.6  410.8 
Conta corrente e conta de capital   (3,330.0) (5,615.3)
Conta financeira   3,458.6  6,147.7 

(1) Com base nas contas públicas.
 (2) Publicado no Excessive Deficit Report apresentado à UE em setembro de 2005. Com base em dados revistos do PIB; consulte a

nota de rodapé 1 da tabela de resumo na página 4.
 
Fontes: Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estatística e Ministério das Finanças.
 
Políticas Econômicas Recentes
 Reforçar e sustentar a convergência com a Europa tem sido a principal prioridade da política económica dos últimos governos
portugueses. O novo governo, em prol desse objetivo, iniciou uma série de medidas políticas. Essas medidas incluem:
 
 •  Reforma fiscal, para melhorar a eficiência da Administração Tributária e combater a evasão e a fraude fiscais;
 
 •  Privatização de empresas do setor público;
 
 •  Reforma da previdência social;
 
 

•  Consolidar e controlar as finanças públicas, melhorar a qualidade da despesa pública e a utilização de infraestruturas e
recursos públicos,

 
 •  Reforma dos cuidados de saúde e educação;
 
 

•  Reforma da administração pública e gestão dos seus recursos humanos, para aumentar a produtividade da administração
pública e reduzir o crescimento das despesas;

 
 •  Medidas para aumentar a competitividade das empresas privadas (enquadradas em um Plano de Tecnologia); e
 
 •  Reforma do mercado de trabalho.
 

Estas políticas e medidas estão em harmonia com o objectivo da União Europeia de atingir um nível mais elevado de
crescimento económico e emprego através de uma estratégia de três componentes principais:
 
 

•  Políticas macroeconómicas sólidas no quadro do PEC que conduzam ao crescimento, ao emprego, à estabilidade de preços e
a uma evolução salarial adequada;

 
 

•  Políticas para melhorar o funcionamento geral dos mercados de trabalho e, em particular, para melhorar as competências de
emprego, o espírito empresarial, a adaptabilidade e a igualdade de oportunidades; e

 
 •  Reformas econômicas que aumentam a eficiência e a flexibilidade dos mercados de bens e serviços.
 

As políticas monetária e cambial das economias participantes da UEM passaram a ser da responsabilidade do Banco Central
Europeu (BCE) após a introdução do euro. Cada país participante continua a ser responsável pelas suas próprias políticas fiscais e de
emprego, embora o poder discricionário na definição dessas políticas seja limitado pela necessidade de cumprir os objetivos definidos
pelo PEC, em particular, e pela UE, em geral. Veja “Sistema Monetário - Política Monetária e Cambial”.
 

A discussão a seguir resume algumas das medidas e propostas de reforma do novo governo no contexto de outras reformas
iniciadas nos últimos anos.
 

Reforma tributária e medidas de aumento de receita relacionadas. Desde 1994, várias medidas foram introduzidas para alargar a
base tributária, aumentar a eficiência do seu esforço de cobrança de impostos e reduzir a fraude fiscal e
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evasão. Essas medidas, que foram particularmente bem-sucedidas nos anos desde 1996, levaram ao aumento das receitas fiscais sem
qualquer aumento nas taxas marginais de imposto. No entanto, num contexto de forte actividade económica que prevaleceu até 2001,
o elevado nível de receitas fiscais também foi, em parte, reflexo dessa actividade.
 

Em Maio de 2002, ao apresentar um orçamento revisto para esse ano, o Governo aumentou a taxa normal do IVA de 17% para
19% e abandonou um programa de novas hipotecas subsidiadas.
 

Durante o período de 2002 a 2004, várias medidas pontuais foram implementadas para aumentar as receitas, incluindo: uma
anistia fiscal e a venda de uma concessão rodoviária (2002); securitização de dívidas fiscais e previdenciárias (2003); e transferências
de empresas estatais para o sistema de pensões dos funcionários públicos (Caixa Geral de Aposentações) (2004).
 

Em Outubro de 2004, como parte do seu orçamento de 2005, o Governo introduziu novas medidas para lutar contra a evasão e
fraude fiscais e para racionalizar o sistema fiscal. O Governo também reduziu certos impostos sobre a renda pessoal e eliminou certos
benefícios fiscais e pretendeu fazer uso de medidas pontuais para aumentar as receitas (como havia feito em anos anteriores).
 

Em Junho de 2005, o Governo recentemente eleito apresentou um orçamento revisto para 2005 (com um défice orçamental
estimado de 6,2% do PIB para 2005) com uma mudança estratégica importante: a consolidação orçamental será efectuada sem
medidas pontuais. De acordo com o novo orçamento revisto, a estratégia de consolidação orçamental do Governo deve basear-se
fundamentalmente no controlo estrito do crescimento da despesa primária corrente. No entanto, o Governo também anunciou algumas
medidas para aumentar as receitas e reduzir o défice, como aumentar a taxa normal do IVA de 19% para 21%, o imposto sobre os
produtos petrolíferos (para 2,5 cêntimos por litro em média por ano, entre 2006 e 2008) e o imposto sobre o tabaco (em 15%, em
termos nominais, por ano entre 2006 e 2009), para cortar certos benefícios fiscais, criar uma faixa adicional de tributação com uma
taxa marginal de 42% (aplicada aos rendimentos anuais superiores a 60.000 euros), para melhorar a eficiência da Administração Fiscal
e combater a evasão e a fraude fiscais (o sigilo fiscal será parcialmente eliminado). Veja “Finanças Públicas”.
 

Privatização.O processo de privatizações teve início em 1989 e prossegue com o objetivo de reduzir a dívida pública, fomentar o
crescimento do mercado de capitais, limitar o envolvimento do Estado na economia e aumentar a eficiência económica. Em 2002, as
receitas do Estado com o programa de privatizações ascenderam a 406 milhões de euros e quase todas essas receitas (398 milhões de
euros) foram aplicadas ao reembolso da dívida pública. Em 2003, o Fundo de Regularização da Dívida Pública não registou receitas
de privatizações e em 2004 registou 1.081 milhões de euros. O novo Governo anunciou que irá prosseguir o programa de
privatizações e identificou várias empresas que irá privatizar num futuro próximo. O Governo estabeleceu que, a partir de 2006, mais
de 80% (anteriormente pelo menos 60%) das receitas de privatização serão destinadas à amortização da dívida pública.
 

Gestão da dívida e controle de despesas.Em Dezembro de 1996, o Governo criou o Instituto de Gestão do Crédito Público
(IGCP), com autoridade para emitir e gerir a totalidade da dívida pública directa de Portugal denominada em euros e não denominada
em euros. Antes da criação do IGCP, a dívida interna e a dívida externa eram geridas por entidades separadas dentro do Ministério das
Finanças. Ao estabelecer o IGCP, o Governo procurou centralizar a gestão da dívida pública e preparar-se para a terceira fase da
UEM. Este último objetivo refletiu-se na adequação do quadro jurídico, organizacional, processual e estratégico de gestão da dívida
pública e do financiamento. Ver “Dívida Pública - Gestão e Objetivos da Dívida”. A fim de melhorar ainda mais as condições de
financiamento do Governo e responder aos desafios apresentados por uma moeda única, Em 1999, foi iniciada uma ampla reforma do
mercado secundário de dívida pública, com o objetivo de aumentar a sua eficiência e aumentar a competitividade e a negociabilidade
da dívida portuguesa. Veja “Sistema Monetário - O Setor Financeiro”.
 

A estratégia do Governo para consolidar as finanças públicas também está a ser implementada através da Lei-Quadro do
Orçamento do Estado, que foi adoptada no início de 2002. Esta lei reforça o controlo do défice orçamental e
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sobre o acesso ao financiamento da dívida por parte do governo central reagrupado na categoria de Fundos e Serviços Autônomos. Ele
também estende os controles contábeis dos serviços do governo para aumentar o controle e a visibilidade dos compromissos de fazer
despesas nos anos futuros. Em Agosto de 2002, o Governo aprovou a Lei de Estabilidade Orçamental, que visa estruturar a
participação de todos os níveis do Governo Geral (central, regional e local) no processo de consolidação orçamental e visa reduções
proporcionais da dívida a todos os níveis. Em 2005, o novo Governo anunciou a sua intenção de reformar a forma como as regiões
autónomas e as autarquias locais são financiadas.
 

Em 2003 e 2004, os salários dos funcionários públicos foram congelados.
 

Plano de tecnologia. Atualmente, o novo Governo está tomando certas medidas que visam aumentar a competitividade e a
produtividade das empresas privadas. No âmbito do denominado Plano Tecnológico, o novo Governo pretende aumentar o
investimento público (não co-financiado pela UE) em 15% ao ano até 2009 com o principal objetivo de construir uma sociedade
“baseada no conhecimento”, com recursos humanos qualificados , progresso tecnológico e inovação. As medidas tomadas no âmbito
do Plano de Tecnologia incluem a promoção do financiamento de cursos tecnológicos e científicos e o lançamento de um sistema de
pontuação para avaliação das empresas.
 

Reforma da Previdência Social.Em 1998, uma força-tarefa do governo apresentou ao Parlamento um novo modelo de seguridade
social que envolveria uma transição para um sistema de financiamento destinado a aumentar a sustentabilidade da seguridade social
por meio da diversificação das fontes de financiamento e da limitação dos benefícios daqueles com rendas mais altas. A Lei-Quadro
da Segurança Social, adoptada em 2002, bem como um novo acordo com os sindicatos e outras organizações de trabalhadores sobre as
fórmulas de pensões, deram continuidade à reforma do sistema de segurança social com vista a proporcionar uma base sólida a médio
e longo prazo. como a redução do impacto do envelhecimento da população nas finanças públicas. Em 2005, o novo Governo
anunciou novas medidas para promover as condições para a sustentabilidade a longo prazo da segurança social e, ao mesmo tempo,
aliviar a pressão orçamental a curto e médio prazo decorrente do envelhecimento da população e de um sistema inadequado. O
Governo pretende eliminar a diferenciação entre o regime especial de serviço público e o regime do sector privado. Veja “Finanças
Públicas - O Sistema de Previdência”.
 

Reforma do setor público.Em Junho de 2003, o Governo apresentou um esboço da chamada Reforma da Administração Pública,
que visa reduzir o seu custo excessivo, satisfazer eficazmente as necessidades dos cidadãos e promover uma cultura de mérito e
qualidade. Esses objetivos foram orientados pela definição das tarefas que o Estado deveria assumir diretamente e pela privatização de
outras tarefas como já havia sido feito nos setores de saúde e justiça e através da privatização dos serviços de registro e cartório. Foi
implementado um novo modelo organizacional com processo de tomada de decisão agilizado, processamento mais rápido, melhor
colaboração entre os serviços, compartilhamento de informações e melhor gestão da informação. A introdução de uma gestão com
definição de metas promoveu a responsabilização, que foi complementada pela avaliação baseada no desempenho, promoção baseada
no mérito e formação de recursos humanos. Outras medidas estão a ser tomadas no sentido de reduzir os encargos do sector público
sobre a economia, nomeadamente devido à sua elevada massa salarial, bem como de aumentar a produtividade da administração
pública. Estas incluem uma reavaliação das funções do Estado, medidas de incentivo ao intercâmbio entre os vários ramos da
administração de pessoal excedente, a reforma do sistema de carreiras e remunerações dos funcionários públicos e limitação de novas
admissões de funcionários públicos.
 

Reforma do mercado de trabalho. Em 2002, o Governo apresentou uma proposta para um novo Código do Trabalho, que foi
aprovado pela Assembleia da República em 2003 e visa uma maior liberalização do mercado de trabalho, permitindo práticas de
contratação e despedimento mais flexíveis. Veja “- Emprego e Trabalho”.
 

Reforma da educação. No que diz respeito ao sistema educacional, em maio de 2003 o Governo propôs uma nova Lei de Bases
da Educação. As suas principais características foram o aumento progressivo da escolaridade obrigatória de nove para doze anos, a
promoção da gestão profissional nas escolas, a integração da educação e dos programas profissionais e a formação profissional ao
longo da vida profissional. Em 2004, foram tomadas algumas medidas com o objetivo de promover a qualidade e a eficiência dos
sistemas de educação e formação. O Plano Nacional para o
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A Prevenção do Abandono Escolar foi lançada com o principal objetivo de reduzir a taxa de abandono escolar e abandono escolar
precoce para pelo menos metade até 2010. As iniciativas de reforma educacional incluíram a Reforma Curricular do Ensino
Secundário no ano letivo 2004/2005 que pretende adequar os currículos e conteúdos programáticos e também potenciar a formação
em TIC, a introdução de cursos complementares no ensino recorrente de nível secundário, a expansão da infraestrutura tecnológica e a
promoção do e-learning. Atualmente, outras medidas em consideração visam reduzir os gastos públicos no setor educacional e
fortalecer a qualidade e a importância do ensino superior.
 

Assistência médica.No que diz respeito ao sistema de saúde, uma importante reforma no setor hospitalar foi lançada em 2002.
Essa reforma é baseada em um sistema misto, onde os setores privado, público e de assistência social são complementares e onde o
Estado regulamenta e fiscaliza os estabelecimentos privados e sociais e define as metas de qualidade de serviço. A grande modificação
está relacionada à gestão de diversos hospitais públicos, com 34 hospitais públicos sendo transformados em 31 empresas públicas que
não fazem mais parte da administração pública. Em vez disso, o governo nomeia os conselhos desses hospitais, que são administrados
como se fossem do setor privado e financiados de acordo com o tipo e o número de serviços médicos realizados. Além disso, foram
introduzidas mudanças na política de medicamentos farmacêuticos para reduzir os gastos com medicamentos. Em 2003, foi criada a
Agência Reguladora de Saúde (que é um órgão público com autonomia financeira e administrativa) que responde à necessidade de
separar as funções de provedor e financiamento do Estado da sua função de regulação. No setor farmacêutico, a principal preocupação
era aumentar a participação de mercado dos chamados “genéricos”, fornecendo aos pacientes informações sobre os preços dos
genéricos e limitando o pagamento do Sistema Único de Saúde ao preço do medicamento genérico mais caro vendido no país.
mercado. As medidas que estão atualmente em consideração visam principalmente melhorar os serviços, mantendo os gastos públicos
sob rédea curta, por exemplo, revisando o subsídio do Estado aos medicamentos (de 100% para 95%), reduzindo o preço de todos os
medicamentos subsidiados, bem como o subsídio recebido por medicamento genérico.
 
Produto Interno Bruto
 Em agosto e setembro de 2005, o Instituto Nacional de Estatística publicou dados revisados   do PIB para os anos de 1995 a
2004. Ver nota de rodapé 1 do quadro-resumo na página 4. A discussão a seguir não reflete esta revisão geral dos números do PIB.
 

Entre 1986 e 1999, o crescimento real do PIB de Portugal foi consistentemente superior à média da UE, ficando atrás da média
da UE apenas em 1993, após a desaceleração económica nesse ano. Este crescimento melhor do que a média do PIB deveu-se
principalmente a aumentos consistentes da procura interna, à medida que os salários reais e os padrões de consumo em Portugal se
aproximavam dos níveis da UE. Entre 1996 e 1999, a economia portuguesa cresceu, em média, 1,5 pontos percentuais acima da média
da UE. A adopção da moeda única europeia teve uma influência significativa na economia portuguesa, ao baixar de forma acentuada a
inflação e as taxas de juro, impulsionando assim a procura privada, quer do consumo, quer do investimento, com o correspondente
aumento do endividamento privado.
 

Desde 1999, o crescimento da economia portuguesa tem abrandado principalmente devido a uma desaceleração da procura
interna, que está relacionada com o processo de ajustamento em curso após as elevadas taxas de crescimento registadas no final da
década de 1990. Em 2000 e 2001, o crescimento do produto português foi em linha com o da UE. Em 2002, o PIB real de Portugal
cresceu a um ritmo consideravelmente mais lento do que o da UE e, em 2003, esta divergência foi ainda mais agravada, visto que o
PIB real diminuiu em Portugal, embora tenha aumentado modestamente cerca de 0,9% ao nível agregado da UE. Em 2004, a
economia portuguesa registou um crescimento positivo de 1,0%, o que reduziu esta diferença negativa, visto que a UE cresceu em
média 2,2%.No entanto, as projecções do Banco de Portugal indicam que em 2005 este gap negativo voltará a aumentar, visto que se
prevê que o crescimento do PIB real em Portugal desacelere para cerca de 0,5%, enquanto se estima que a UE cresça cerca de 1,9%
(Comissão Europeia previsões).
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O quadro seguinte apresenta o crescimento real do PIB de Portugal em comparação com o crescimento médio do PIB dos 15
Estados-Membros da UE nos anos indicados.
 

Crescimento do PIB (%)
 

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003
   

2004

Portugal (1)   3.4  1.7  0.4  (1.1) 1.0
EU 15   3.6  1.7  1.1  0.9  2.2

(1) Os números não refletem a revisão geral dos números do PIB. Consulte a nota de rodapé 1 da tabela de resumo na página 4.
 
Fontes: Instituto Nacional de Estatística (Portugal) e Eurostat.
 

A demanda doméstica foi o principal motor do crescimento no final da década de 1990, mas nos últimos anos as exportações
líquidas se tornaram a principal fonte de crescimento. O consumo privado aumentou 5,1% em 1999, devido à rápida queda das taxas
de juro no período que antecedeu a UEM. Desde então, o crescimento do consumo privado apresentou uma tendência constante de
queda. A confiança do consumidor deteriorou-se em 2000, com o aumento dos preços ao consumidor e das taxas de juros afetando
negativamente o rendimento disponível real, e enfraqueceu ainda mais em 2001 e 2002, uma vez que se tornou evidente que a
economia mundial estava em declínio. Em 2003, o consumo privado diminuiu 0,3%. Em meados de 2003, entretanto, a confiança do
consumidor começou a se recuperar, embora o aumento do desemprego tenha atenuado o efeito. Em 2004, o consumo privado
recuperou notavelmente, registando um crescimento real de 2,5%, Em resultado da melhoria das condições de financiamento (taxas de
juro baixas e facilidade de acesso ao crédito), do panorama menos pessimista quanto às condições do mercado de trabalho e do
crescimento da massa salarial real. O Banco de Portugal antecipa uma ligeira desaceleração do crescimento do consumo privado este
ano (para 2,0%).
 

Os gastos com investimento aumentaram rapidamente, chegando a quase 12,4% em 1998, com um boom na construção e no
investimento público. No entanto, com a concretização de grandes projetos como a Feira Internacional (Expo 98), a Ponte Vasco da
Gama sobre o estuário do Tejo e a expansão do metropolitano de Lisboa, o crescimento do investimento foi abrandado ao longo dos
anos seguintes. Em 2002 e 2003, os gastos com investimento diminuíram significativamente, refletindo um alto nível de
endividamento privado. Enquanto as despesas de investimento aumentaram moderadamente em 2004 (cerca de 1,3%), principalmente
em resultado das perspectivas de aumento da procura, condições financeiras favoráveis   e os efeitos positivos do Campeonato Europeu
de Futebol realizado em Junho de 2004, as despesas de investimento deverão cair novamente em 2005 (-1,5%).
 

A tabela a seguir apresenta (i) a taxa de crescimento dos principais componentes do PIB por categoria de demanda e (ii) PIB
total a preços correntes de mercado, em cada caso para os anos indicados.
 

TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA DESPESA NACIONAL (%) (1)
 

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

Consumo privado   2.9  1.2  1.1  (0.3) 2.5
Consumo público   4.1  3.3  2.3  0.3  1.2
Investimento   2.4  1.2  (5.1) (9.8) 2.2

Formação bruta de capital fixo   3.8  0.7  (5.1) (9.9) 1.3
Mudanças nos estoques (2)   (0.3) 0.1  0.0  0.0  0.2

Demanda doméstica total   3.0  1.5  (0.3) (2.5) 2.2
Exportações   7.8  1.4  2.0  5.0  4.6
Total demand   4.1  1.5  0.3  (0.7) 2.8
Importações   5.5  1.1  (0.2) (0.1) 6.9
PIB total   3.4  1.7  0.4  (1.1) 1.0
PIB (em preços de mercado atuais)                

(em milhões de euros)   115,548  122,549.7  128,458.4  130,510.7  135,078.7
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(1) Os números não refletem a revisão geral dos números do PIB. Consulte a nota de rodapé 1 da tabela de resumo na página 4.
 (2) Contribuição para a taxa de crescimento do PIB em pontos percentuais.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Ministério das Finanças.
 

No início da década de 1980, a importância relativamente elevada da agricultura e de outros produtos primários, e a baixa
participação da energia e dos serviços em comparação com os parceiros de Portugal na UE, caracterizaram a produção e a estrutura de
emprego da economia portuguesa. Desde 1986, houve um progresso significativo, à medida que a economia mudou de setores de
baixa produtividade / baixos salários para setores de maior produtividade, valor agregado e altos salários. Enquanto em 1980 a
agricultura, a silvicultura e a pesca respondiam por 12,7% do PIB, a indústria e mineração por 37,0% e o setor de serviços por 41,4%,
em 1998 esses setores representavam 3,6%, 24,8% e 60,2% do PIB, respectivamente. Nos últimos anos, a importância relativa do
setor de serviços continuou a aumentar, mas agora principalmente às custas do setor industrial e de construção, visto que o peso destes
componentes no Valor Acrescentado Bruto (VAB) total diminuiu de 22,2% e 7,4% em 1998 para 19,1% e 6,5% em 2004,
respectivamente. No mesmo período, a participação do setor de serviços passou de 66,5% para 70,9%. Mudança semelhante ocorreu
nos padrões de emprego, uma vez que a participação do setor primário no emprego total diminuiu de 19,8% em 1986 para 12,0% em
2004, enquanto a do setor de serviços aumentou no mesmo período de 46,6% para 57,0%.
 

Os quadros seguintes apresentam (i) o VAB de Portugal e o crescimento real do VAB por setores de origem, e (ii) a distribuição
da mão-de-obra portuguesa por setor, em cada caso para os anos indicados. Os números são apresentados com base no VAB
(refletindo a oferta) e não com base no PIB (refletindo as despesas).
 

VALOR BRUTO ADICIONADO (1) (2)
 

   

% do valor agregado bruto
   

Taxa de crescimento real (%)
  

   

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004
   

2000
   

2001
   

2002
   

2003

  

2004
  

Agricultura, silvicultura e pesca   3.4  3.7  3.6  3.7  3.5  (4.0) (0.3) 5.7  (3.5) 1.9 
Indústria, mineração, eletricidade, gás e água   20.8  20.1  19.7  19.3  19.1  2.7  1.9  (1.0) 0.4  0.4 
Construção   7.7  7.8  7.6  6.7  6.5  4.9  2.8  (3.8) (13.4) (2.3)
Serviços   68.0  68.5  69.1  70.4  70.9  4.8  3.5  1.1  0.4  2.7 

(1) Excluindo impostos.
 (2) Os números não refletem a revisão geral dos números do PIB. Consulte a nota de rodapé 1 da tabela de resumo na página 4.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (1)
 

   

2001
   

2002

  

2003
   

2004
 

   

No. of
 Persons
 Employed
   

%
do 

 total
   

No. of
 Persons
 Employed
   

% do 
 total
   

No. of
 Persons
 Employed
   

%
do 

 total
   

No. of
 Persons
 Employed
   

%
do 

 total
 

   (em milhares, exceto porcentagens)
Agricultura, silvicultura e pesca   634.7  12.4  621.0  12.3  624.9  12.2  614.9  12.0
Indústria, mineração, eletricidade, gás e água   1,135.3  22.2  1,088.0  21.5  1,059.4  20.7  1,060.5  20.7
Construção   600.8  11.7  628.0  12.4  567.3  11.1  534.1  10.4
Serviços Totais   2,748.4  53.7  2,720.2  53.8  2,866.7  56.0  2,924.4  57.0

dos quais , comércio   776.4  15.2  746.0  14.8  785.7  15.4  767.5  14.9
                 
Emprego Total   5,119.2  100  5,057.2  100.0  5,118.3  100  5,133.9  100
                 

(1) Quarto trimestre.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
 
Principais Setores da Economia
 Agricultura, Silvicultura e Pesca
 A agricultura, silvicultura e pesca representaram aproximadamente 3,5% do VAB e 12,0% do emprego total em 2004. Uma
sucessão de secas e intensa competição de importação resultante de regulamentações da UE levou a taxas de crescimento do VAB
negativo em 1998. No entanto, em 1999, a agricultura, silvicultura e a pesca recuperou fortemente, crescendo 7,4% em termos reais.
Em 2000 e 2001, foram observados novos declínios no VAB real, principalmente devido ao mau tempo. Em 2002, esses efeitos foram
compensados   por uma taxa de crescimento real de 5,7% no setor primário, principalmente no subsetor agrícola, uma vez que a
produção de alguns vegetais aumentou significativamente. Em 2003, o sector primário voltou a apresentar variação negativa de 3,5%,
a que se seguiu ligeira recuperação (cerca de 1,9%) em 2004.
 

O setor agrícola é caracterizado por baixa produtividade e produção, devido à má qualidade do solo, grandes variações anuais
nas chuvas, pequenas propriedades e falta geral de avanço tecnológico. Nos últimos anos, foram introduzidas melhorias neste setor,
em grande parte resultantes de fundos da UE. Em particular, a UE prestou assistência especial para irrigação, construção de estradas
rurais, formação técnica, melhoria das condições de produção de produtos agrícolas e beneficiamento de vinhas. Veja “Finanças
Públicas - Transferências da União Européia”.
 

Os principais produtos agrícolas incluem vinho, azeite, batata, milho, tomate e trigo. As videiras são cultivadas na maior parte do
país. A área vitivinícola mais importante é o troço legalmente definido no vale do Douro de onde provém o vinho generoso, o porto. A
produção de azeite tende a variar de acordo com as influências climáticas no ciclo de dois anos da olivicultura.
 

Portugal é o maior produtor mundial de cortiça. O setor florestal tem crescido continuamente nos últimos anos, principalmente
com o plantio de eucalipto, para uso na indústria de celulose.
 

O valor acrescentado bruto no sector da pesca tem diminuído à medida que as capturas diminuem, reflectindo as políticas
destinadas a preservar os estoques da exaustão.
 
Indústria, Mineração, Eletricidade, Gás e Água
 Em 2004, a indústria e o setor elétrico responderam por aproximadamente 19,1% do VAB e 20,7% do emprego total. Após
crescer 5,1% em 1998, a produção do setor desacelerou em 1999 e quase
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estagnou em 2000, devido ao declínio significativo da procura externa. Em 2001, a produção industrial apresentou alguma
recuperação, aumentando 3,1%, mas em 2002 a tendência negativa foi retomada, com o índice da produção industrial diminuindo
0,4%. Este desenvolvimento foi resultado da crise econômica; de facto, a área do euro no seu conjunto registou uma diminuição
semelhante, com o índice de produção industrial a descer pela primeira vez desde 1993 (negativo 0,8%). Em 2003, a produção
industrial recuperou apenas ligeiramente, apresentando uma taxa de crescimento de 0,1%, e em 2004, o índice voltou a registar uma
queda (cerca de 2,7%). Essa queda deveu-se principalmente ao aumento de produtos importados, principalmente dos países asiáticos,
notadamente da China, que resultou na queda da produção interna em alguns setores industriais. Os maiores segmentos da indústria
em Portugal são têxteis e vestuário, máquinas e equipamentos, alimentos e produtos químicos. No início da década de 1980, a
indústria portuguesa especializou-se em setores de mão-de-obra intensiva e de nível intermediário de mão de obra qualificada, como o
têxtil e a maquinaria. As indústrias pesadas, como as químicas, siderúrgicas e estaleiros navais, foram desenvolvidas quer para
explorar a procura interna num mercado relativamente bem protegido, quer para beneficiar da situação geográfica e geopolítica de
Portugal.
 

Desde a adesão de Portugal à UE em 1986, tem havido um processo de reestruturação industrial em que os recursos têm se
dirigido a subsetores com níveis mais elevados de formação dos trabalhadores, com rácios capital / trabalho mais elevados
acompanhados de tecnologias mais avançadas. Também tem havido um grau crescente de especialização no comércio intra-indústria.
A participação do sector industrial português nos mercados internacionais também tem vindo a aumentar fortemente, e o significativo
investimento nos últimos anos na modernização de instalações e equipamentos. O contributo das diferentes indústrias para o
crescimento da produção industrial tem oscilado significativamente nos últimos anos, refletindo o processo de reestruturação em curso
na indústria transformadora portuguesa.
 

No setor têxtil e de confecção, recursos têm fluído da fabricação de fios e tecidos para a fabricação de roupas e produtos de lã.
Embora o seu peso no total das exportações tenha diminuído, os têxteis, vestuário e calçado continuam a ser as principais exportações
de Portugal, representando 19,6% do total das exportações em 2004. Ver “Balança de Pagamentos - Comércio Externo”.
 

O setor de máquinas e equipamentos expandiu-se a taxas elevadas, à medida que essas indústrias se deslocavam das economias
de alto custo de mão de obra da UE para países com custos unitários de trabalho mais baixos e mão de obra qualificada. A
participação nas exportações totais representadas pelas exportações de máquinas e equipamentos aumentou de 11,9% em 1989 para
18,7% em 2004. Os equipamentos de transporte tornaram-se um setor dinâmico, representando 15,7% do total exportado em 2004.
 

O plantio significativo de eucalipto permitiu uma expansão da produção de celulose. Os custos de produção de Portugal são
competitivos com os do Norte da Europa.
 

A riqueza mineral de Portugal está dispersa e, portanto, não pode ser explorada comercialmente em grande escala. A produção
tende a flutuar de acordo com os preços mundiais vigentes. Os principais minerais extraídos em Portugal são cobre, estanho,
tungsténio, zinco e urânio. Desde 1989, a indústria de mineração registra um crescimento significativo com a abertura de novas minas,
principalmente uma nova mina de cobre no sul do país. Portugal tem também uma produção significativa de mármore, granito e
calcário.
 

O setor de energia tem sido um dos mais robustos, após alguma liberalização do mercado de energia, que também resultou em
reduções significativas do preço industrial da eletricidade. Este sector está a ser reestruturado e a fusão do negócio de gás e
electricidade foi acordada em Abril de 2004. A introdução do Mibel (Mercado Ibérico de Electricidade - IEM), que resultou de um
acordo entre Portugal e Espanha assinado em Janeiro de 2004, poderá dar um impulsionar ainda mais este processo. O pólo português
do IEM, responsável pela gestão dos contratos de fornecimento de energia a termo certo, foi instalado em Julho de 2004. Em
Fevereiro de 2004, foi introduzida a base legal de elegibilidade dos Consumidores Especiais de Baixa Tensão para escolherem
livremente o fornecedor de electricidade, que foi estendido a todos os consumidores com uso normal de baixa tensão em agosto de
2004.
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A tabela a seguir apresenta informações sobre as taxas reais de crescimento dos diversos setores industriais nos anos indicados.
 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (%) (1)
 

   

1997
   

1998
   

1999
   

2000
   

2001

  

2002
   

2003
   

2004

 
Bens de consumo   (0.5) 5.4  (0.8) (1.8) 0.5  (1.4) (2.3) (2.3)
Bens intermediários   5.1  4.8  7.2  1.0  2.9  3.5  2.9  1.5 
Bens de investimento   0.9  5.8  (4.9) (6.9) 4.7  (4.9) (8.2) (4.4)
Energia   —    —    —    —    8.1  (4.5) 5.1  (13.5)

Mineração e pedreira   7.1  4.3  (2.8) 1.5  1.9  (5.3) (9.4) 4.3 
Manufatura   3.4  2.9  1.4  0.3  2.3  0.4  (0.4) (0.8)
Eletricidade, gás e vapor   (3.0) 22.0  16.2  0.8  9.0  (5.3) 5.4  (16.2)

Índice Geral (2)   2.7  5.1  3.2  0.4  3.1  (0.4) 0.1  (2.7)

(1) Em 2001, o Instituto Nacional de Estatística introduziu várias modificações no cálculo das diferentes componentes do índice de
preços industriais. Em particular, (i) novos pesos foram assumidos dentro e entre as diferentes categorias de bens e indústrias; (ii)
energia, que antes era considerada como parte dos bens intermediários, passou a ser uma categoria separada e (iii) todos os
índices passaram a ser baseados no ano de 2000 (em vez de 1995). Como resultado, os números de 2001-2003 não são
diretamente comparáveis   às estatísticas dos anos anteriores.

 (2) O Índice Geral é composto pelas indústrias manufatureiras, extrativas e eletricidade, gás e água.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
 
Construção
 O setor da construção é uma componente importante da economia portuguesa devido ao seu peso relativamente elevado no
emprego. Embora a sua influência tenha diminuído nos últimos anos, em 2004 o setor representava 10,4% do emprego total e
representava cerca de 6,5% do VAB. Este setor é altamente cíclico, sendo fortemente afetado por mudanças nas taxas de juros e no
crédito em geral. A componente habitacional da atividade de construção está também dependente da regulação do mercado de
arrendamento e da poupança dos emigrantes e das compras por estrangeiros, os quais têm demonstrado elevada preferência pelo
investimento na habitação. Os custos da habitação residencial em Portugal mantiveram-se relativamente elevados em comparação com
a média da UE na última década, em resultado das elevadas taxas de juro, ineficiências de produção devido ao uso de tecnologia de
baixo nível e à falta de terras disponíveis. Tecnologia aprimorada, taxas de juros mais baixas e reduções em outros custos financeiros
reduziram o diferencial de custo de habitação nos últimos anos.
 

A atividade de construção aumentou fortemente no final da década de 1990, à medida que o setor se beneficiou de investimentos
significativos em obras públicas. No entanto, com a conclusão de grandes projectos de infra-estruturas como a Feira Internacional
(Expo 98), a Ponte Vasco da Gama sobre o estuário do Tejo e a expansão do sistema metropolitano de Lisboa, o sector da construção
ficou ligeiramente menos dinâmico no segundo semestre de 1998 e ao longo de 1999. Em 2000 e 2001, a construção de moradias
desacelerou um pouco, pois os aumentos das taxas de juros tornaram as compras de moradias significativamente mais caras e o alto
endividamento pressionou o saldo do setor privado. A taxa de crescimento real do VAB da construção diminuiu para 2,8% em 2001.
Entre 2002 e 2004, o VAB do setor diminuiu (a queda em 2003 atingiu 13,4%),
 
Serviços
 Em 2004, o setor de serviços representava cerca de 70,9% do VAB e 57,0% do emprego total. Embora tenha havido uma
tendência de queda desde 1999, o crescimento real do VAB do setor de serviços manteve-se
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bastante forte até 2001, quando registrou uma taxa de crescimento de 3,5%. Em 2002 e 2003 o setor não mostrou a mesma resiliência
à desaceleração econômica, crescendo apenas 1,1% e 0,4% em termos reais, respectivamente, enquanto em 2004 o VAB do setor
aumentou 2,7%.
 

Turismo. O turismo tem sido uma das mais importantes fontes de receitas externas para Portugal e um contributo significativo
para o excedente da conta de serviços da balança de pagamentos de Portugal. Em 1999, as receitas de divisas quase estagnaram, o que
reflecte principalmente o elevado nível registado no ano anterior com a Feira Internacional (Expo 98). Em 2000, uma tendência
positiva voltou e continuou em 2001. No entanto, em 2002 e 2003 o turismo diminuiu, provavelmente refletindo a deterioração do
ambiente internacional que se seguiu aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Em 2004, uma ligeira melhora foi registrada,
refletindo a melhora do mercado turístico internacional e ainda o efeito do Campeonato Europeu de Futebol realizado em Portugal em
Junho de 2004.
 

TURISMO EM PORTUGAL
 

   

1999

  

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

 
Receitas de viagens e turismo (euros em milhões)   4,957.9  5,720.0  6,124.8  6,049.1  5,812.2  6,260.6(c)
Chegadas de visitantes internacionais nas fronteiras nacionais

(em milhares)   27,016.3  28,014.0  28,149.9  27,193.9  27,531.0  N / D 
Camas em hotéis e estabelecimentos similares (em milhares)

(a) (b)   216.8  223.0  233.6  239.9  245.8  253.9 
Noites passadas em hotéis e estabelecimentos similares (em

milhares) (a)   32,728.1  33,795.1  36,276.5  34,209.0  33,875.5  34,140.6 

(a) Em 2001, o Instituto Nacional de Estatística introduziu alterações metodológicas para o cálculo desta variável. Como resultado,
os números de 2001 em diante não são diretamente comparáveis   às estatísticas dos anos anteriores,

 (b) Valores registrados no final de julho de cada ano.
 (c) Valores provisórios.
 
Fonte: Banco de Portugal, Departamento de Turismo e Instituto Nacional de Estatística.
 

Serviços Financeiros . A partir de 1984, tem havido uma liberalização gradual do setor financeiro em Portugal, o que tem
permitido o estabelecimento de novos bancos e seguradoras privados e estrangeiros. Este processo tem estado associado à
diversificação e aumento da sofisticação dos produtos e serviços financeiros e à desregulamentação dos mercados monetário e
financeiro à medida que Portugal se integra cada vez mais na UE. Veja “Sistema Monetário - O Setor Financeiro”. O setor financeiro
de Portugal esteve em grande parte nas mãos do Estado desde meados da década de 1970 até ao final da década de 1980. Desde então,
houve privatizações significativas no setor de serviços financeiros. Ver “- Papel do Estado na Economia e Privatizações”.
 

Em resultado das alterações do regime regulamentar e do processo de privatizações, os anos 90 assistiram a uma revolução na
forma e âmbito do sector dos serviços financeiros em Portugal. Novos produtos financeiros foram desenvolvidos e oportunidades de
vendas cruzadas entre diferentes segmentos da indústria foram exploradas. Verificou-se um crescimento significativo, em particular,
no setor de retalho através do desenvolvimento da bancassurance (comercialização de produtos de seguros através de redes de banca
comercial), banca privada e gestão de fundos de activos.
 

Adicionalmente, a utilização de meios electrónicos de pagamento por Portugal é uma das mais difundidas na UE. Os serviços
bancários por telefone são amplamente difundidos e o uso da Internet como canal de prestação de serviços está se expandindo
rapidamente. Os bancos maiores já permitem que seus clientes realizem transações como transferência de fundos, negociação de
títulos e
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operações de câmbio através da Internet. Portugal é também um dos primeiros países em que os cartões inteligentes foram
introduzidos com sucesso numa escala relativamente grande. Por fim, a moeda única levou à aceleração das tendências de
securitização - o aumento do uso de títulos na intermediação de finanças - e promoveu a integração dos mercados financeiros em toda
a Europa.
 

Telecomunicações . Portugal possui uma ampla e moderna rede de telecomunicações fixas e móveis, com um elevado grau de
digitalização e aumento do consumo dos serviços de telecomunicações nos últimos anos. Por exemplo, o número de assinantes de
telecomunicações fixas quase dobrou desde o início da década de 1990, enquanto o setor de telecomunicações móveis também
experimentou fortes taxas de crescimento. No final de 2004, o número de assinantes dos serviços de telecomunicações móveis
ultrapassava os 9,9 milhões (um rácio de 9/10 da população total). O crescimento das assinaturas de Internet e TV a cabo também tem
sido particularmente dinâmico. No último trimestre de 2004, o número de assinaturas da Internet foi de mais de 6,7 milhões, em
comparação com menos de 0,2 milhões em 1998.
 

De acordo com os regulamentos da Comissão Europeia para o sector das telecomunicações, um novo quadro regulamentar foi
introduzido em 1997, estabelecendo a liberalização e a concorrência como princípios gerais de organização do mercado das
telecomunicações. No entanto, de acordo com os regulamentos da Comissão Europeia, durante um período transitório (até 1 de
Janeiro de 2000), a prestação de serviços de telecomunicações fixas foi exclusiva do operador histórico (Portugal Telecom). A
liberalização total dos serviços de telecomunicações fixas ocorreu em Janeiro de 2000, com a entrada de 12 novos fornecedores de
telecomunicações da rede fixa. Para esta liberalização, em 1999 foram aprovados três decretos-lei relativos às redes públicas de
telecomunicações, serviços de utilidade pública e estabelecimento e utilização de redes privadas. Outro passo importante foi o Plano
Nacional de Renumeração realizado em outubro de 1999, que possibilitou a entrada de novos fornecedores de comunicações na rede
fixa. Em 2004, os novos operadores representavam 21,8% das chamadas elegíveis, o que compara com cerca de 10,9% em 2001. O
aumento da concorrência neste mercado traduziu-se na redução dos preços das telecomunicações. Em 2004, os preços dos serviços
telefónicos fixos estavam globalmente em linha com a média da UE.
 

No nível das telecomunicações móveis, a concorrência foi introduzida pela primeira vez em 1993, com este segmento do
mercado inicialmente estruturado como um duopólio, até que um terceiro fornecedor começou a operar em 1998.
 

Antes da liberalização, o setor das telecomunicações era apenas composto por duas empresas estatais, total ou parcialmente
(CTT-Correios) estatais. Em 1995, foi vendida no mercado de capitais a primeira tranche da Portugal Telecom, uma quota de 27,3%
do seu capital. A privatização da Portugal Telecom prosseguiu com parcelas adicionais em 1996, 1997, 1999 e 2000, permitindo ao
Governo alienar a maioria do seu capital, mantendo o controlo ou “golden” share.
 
Papel do Estado na Economia e Privatizações
 Como resultado de uma onda de nacionalizações após a mudança de regime político em 1974, o Estado tornou-se o proprietário
direto das participações em cerca de 60 grandes empresas, anteriormente privadas, e o proprietário indireto de numerosas
participações em outras empresas detidas pelas empresas nacionalizadas. As grandes empresas nacionalizadas estavam concentradas
no setor de serviços financeiros (virtualmente todos os bancos e seguradoras foram nacionalizados, exceto entidades estrangeiras que
detinham uma pequena parcela do mercado) e no setor industrial básico (incluindo grandes negócios no refino e distribuição de
petróleo, aço fabricação, produção de cimento, produção de celulose e papel e distribuição de energia elétrica).
 

Em 1989, o Governo iniciou um programa gradual de privatizações de empresas públicas detidas diretamente. É intenção do
Governo que todas as empresas estatais, com excepção das poucas cujas actividades envolvam elementos importantes de serviço
público, ou que sejam monopólios naturais ou de importância estratégica por razões de segurança nacional, sejam vendidas ao sector
privado. A Lei-Quadro da Privatização adotada em 1990 estabelece os principais objetivos do processo de privatização:
 
 •  aumentar a competitividade e a eficiência na alocação de recursos na economia;
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 •  para espalhar a propriedade das ações;
 
 •  contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais;
 
 •  otimizar o valor do patrimônio público; e
 
 •  reduzir o peso relativo da dívida pública.
 

Em 2004, a Lei-Quadro da Privatização foi alterada revogando a restrição de participações de estrangeiros no capital de
empresas privatizadas.
 

No período 1990-2004, as receitas das privatizações (destinadas ao Fundo de Regularização da Dívida Pública) totalizaram cerca
de 18.087 milhões de euros, dos quais cerca de 64% foram utilizados para o resgate da dívida. O produto das privatizações foi
utilizado: (i) para saldar a dívida pública (de acordo com a Lei-Quadro da Privatização, pelo menos 40% do produto do Estado deve
ser gasto no resgate da dívida); (ii) para resgatar dívidas de empresas públicas; e (iii) financiar a reestruturação de outras empresas
públicas. No final de 1998, a participação das empresas estatais operando no setor privado havia diminuído para 5,8% do valor
adicionado bruto e 2,1% do emprego, em comparação com 11% e 4%, respectivamente, no final de 1989.
 

No final da década de 1990, grandes empresas como a Portugal Telecom , a Electricidade de Portugal ( EDP ), a empresa de
auto-estradas BRISA e a cimenteira Cimpor encontravam-se em grande parte em mãos privadas.
 

Em 2004, várias empresas foram privatizadas. Foi ainda efectuada a alienação de um novo transe da EDP, que representou 73%
do total das receitas de privatizações geradas em 2004. Outras privatizações foram Galp (energia), Gescartão (papel) e Portucel (pasta
e papel).
 

De acordo com o Programa de Estabilidade e Crescimento para o período de 2005 a 2009, atualizado em junho de 2005, o novo
Governo pretende continuar os esforços de privatização de forma a usar as receitas da privatização para reduzir a dívida pública (de
2006 em diante mais de 80% das receitas da privatização será utilizado para a amortização da dívida pública) e ao mesmo tempo para
reestruturar as empresas prestadoras de serviços públicos, com objetivos claros e controle adequado. A tabela a seguir apresenta os
recursos totais da privatização e o valor desses recursos usados   para o resgate da dívida em cada um dos anos indicados.
 

PROCEDIMENTOS DE PRIVATIZAÇÃO
 

  

1990

 

1991

 

1992

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

  (euros em milhões)
Receitas Totais  652 543 1,102 332 468 719 1,901 4,119 2,556 1,480 2,313 415 406 0 1,081
Como% do PIB  1.3 1.0 1.7 0.5 0.6 0.9 2.2 4.4 2.5 1.4 2.0 0.3 0.3 0 0.8
Resgate de Dívida  362 365 997 256 150 613 1,457 3,167 1,443 627 735 281 398 9 710
Como% do PIB  0.7 0.7 1.6 0.4 0.2 0.8 1.7 3.4 1.4 0.6 0.6 0.2 0.3 0 0.5

Fonte: Fundo de Regularização da Dívida Pública.
 
Emprego e Trabalho
 O recorde de desemprego de Portugal tem sido forte, com a taxa de desemprego a diminuir para um mínimo de 3,7% no final de
2000 (quarto trimestre), mais 3,3 pontos percentuais abaixo da média da UE para o mesmo período. No entanto, nos últimos anos, a
taxa de desemprego de Portugal aumentou e atingiu 6,7% em 2004 (face à média da UE de 8,9% em 2004). Apesar dos progressos
registados nos sistemas educativos e formativos portugueses desde a entrada na Comunidade Europeia em 1986, os níveis de educação
e qualificação da população em idade activa têm permanecido baixos e têm dificultado o aumento dos níveis de produtividade. O
mercado de trabalho permanece relativamente inflexível em termos de práticas de contratação e demissão e outras restrições aos
empregadores, embora algumas reformas tenham sido introduzidas recentemente (ver abaixo). No entanto, no nível macroeconômico,
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Portugal possui um dos mercados de trabalho mais flexíveis da UE, devido ao seu processo de negociação salarial concertado. Para o
setor público, esse processo envolve todos os principais sindicatos e resulta no estabelecimento de um teto para toda a economia para
aumentos salariais. Este sistema centralizado tornou muito mais fácil para o governo negociar acordos com os sindicatos, permitindo
apenas aumentos salariais moderados em troca de políticas de criação de empregos. Nos últimos anos, os conflitos laborais raramente
resultaram em greves em Portugal.
 

Uma das prioridades do anterior Governo foi a revisão da legislação laboral portuguesa com vista à sua harmonização com a
legislação laboral europeia. Um novo código de trabalho foi aprovado em dezembro de 2003 e entrou em vigor em julho de 2004.
Espera-se que essa reforma promova a competitividade entre as empresas nacionais, ao mesmo tempo que garante maior flexibilidade
em termos de tempo dedicado ao trabalho, treinamento, vida familiar e outras atividades. Alguns dos pontos-chave são: (i) aumentar a
duração máxima dos contratos a termo certo, (ii) flexibilizar as condições exigidas para despedimentos justos, (iii) novas medidas para
combater o absentismo e licenças por doença fraudulentas, (iv) aumentar a dimensão geográfica / mobilidade funcional da mão de
obra e flexibilização do horário de trabalho; e (v) revisão dos acordos coletivos. O regime jurídico do subsídio de doença também foi
revisto e foi introduzida uma nova regra para limitar o montante máximo do subsídio de doença. No primeiro semestre de 2004, o
Governo iniciou também a revisão do regime de trabalho temporário de forma a tornar mais fácil aos empregadores a oferta de
trabalho temporário e a melhorar as condições dos trabalhadores temporários. O novo governo pretende alterar ainda mais o novo
código do trabalho. Por exemplo, em agosto de 2005, chegou a um acordo com empregadores e sindicatos para melhorar o processo
de negociação coletiva e para alterar as regras de mediação que regem disputas trabalhistas. O novo governo pretende alterar ainda
mais o novo código do trabalho. Por exemplo, em agosto de 2005, chegou a um acordo com empregadores e sindicatos para melhorar
o processo de negociação coletiva e para alterar as regras de mediação que regem disputas trabalhistas. O novo governo pretende
alterar ainda mais o novo código do trabalho. Por exemplo, em agosto de 2005, chegou a um acordo com empregadores e sindicatos
para melhorar o processo de negociação coletiva e para alterar as regras de mediação que regem disputas trabalhistas.
 

Implementando a Estratégia Europeia de Emprego (EES), o Governo português adoptou um Plano Nacional de Emprego em
Junho de 1999. Em 2002, a Comissão Europeia reviu os resultados dos primeiros cinco anos de EES e redesenhou o EES, tendo em
conta os vários contribuições políticas das instituições da UE (nomeadamente as conclusões do Conselho Europeu na reunião de
Barcelona). O EES revisto estabelece três objetivos globais: (i) aumentar as taxas de emprego e de participação de acordo com as
metas estabelecidas nas cimeiras de Lisboa e Estocolmo (em média para a UE: taxa de emprego global de 67% em 2005 e 70% em
2010, emprego taxa para mulheres de 57% em 2005 e 60% em 2010, taxa de emprego de 50% para trabalhadores mais velhos (55 a
64) em 2010), (ii) melhorar os padrões de qualidade no trabalho e promover empregos produtivos, e (iii) promoção de um mercado de
trabalho inclusivo, reduzindo as disparidades relacionadas a fatores sociais (incluindo gênero) e geográficos. Na prossecução destes
três objectivos, a Comissão Europeia recomenda que os Estados-Membros implementem políticas que tenham em consideração as
seguintes orientações específicas:
 
 •  Adotar medidas ativas e preventivas para os desempregados e inativos;
 
 •  Promover a criação de empregos e empreendedorismo;
 
 •  Abordar a mudança e promover a adaptabilidade e a mobilidade no mercado de trabalho;
 
 •  Promover o desenvolvimento do capital humano e a aprendizagem ao longo da vida;
 
 •  Aumentar a oferta de trabalho e promover o envelhecimento ativo;
 
 •  Apoiar a igualdade de gênero;
 
 •  Promover a integração e o combate à discriminação das pessoas em situação de desvantagem no mercado de trabalho;
 
 •  Faça o trabalho compensar por meio de incentivos para aumentar a atratividade do trabalho;
 
 •  Transformar o trabalho não declarado em emprego regular; e
 
 •  Abordar as disparidades regionais de emprego.
 

O Plano Nacional de Emprego de Portugal foi actualizado em 2003. Apesar da recente deterioração do mercado de trabalho, os
níveis de emprego de Portugal cumprem alguns dos objectivos de Lisboa e Estocolmo para 2005 (a taxa de emprego global era de
67,2% no início de 2003 e no no segundo trimestre do mesmo ano, a taxa de emprego das mulheres era de 57,1% e a taxa de emprego
dos trabalhadores mais velhos era de 51,2%). O novo
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O Governo assumiu como um dos seus objectivos a manutenção destes níveis até 2005, o que se percebe como uma meta ambiciosa,
tendo em conta os efeitos retardados da recessão económica no mercado de trabalho. Em conjunto com este objetivo, o Governo
pretende aumentar os níveis de emprego altamente qualificado. Outros objetivos estratégicos do plano, como melhorar a qualidade do
emprego e a proteção do trabalho ou melhorar o sistema educacional, foram mantidos.
 

Em 2004, a Comissão Europeia, com o objetivo de reforçar a implementação da EES, publicou a avaliação e análise do Grupo de
Trabalho para o Emprego no Relatório Conjunto sobre o Emprego de 2004, que mostra que todos os Estados-Membros e os parceiros
sociais devem dar prioridade imediata a: (i) aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores e empresas; (ii) atrair mais pessoas para
entrar e permanecer no mercado de trabalho; (ii) investir de forma mais eficaz no capital humano e na aprendizagem ao longo da vida;
e (iv) assegurar a implementação efetiva das reformas por meio de uma melhor governança. Este relatório sublinha ainda o facto de
Portugal estar perto de atingir os objectivos de Lisboa e Estocolmo, mas constata que os níveis de produtividade, os níveis globais de
realização educacional e de acesso à formação permanecem particularmente baixos e recomenda que estas sejam as principais
prioridades das autoridades portuguesas. Para a implementação destas recomendações, foram adoptadas ou estão em curso
determinadas medidas que visam uma maior participação dos trabalhadores na formação profissional contínua (em particular dos
trabalhadores de empresas com dificuldades económicas em sectores em reestruturação ou em processo de modernização tecnológica)
; promover a educação tecnológica e profissional e reforçar a formação contínua dos trabalhadores. O quadro seguinte apresenta os
dados relativos à população, população activa e emprego médios de Portugal nos anos indicados. foram adoptadas ou estão em curso
determinadas medidas que visam uma maior participação dos trabalhadores na formação profissional contínua (nomeadamente dos
trabalhadores de empresas com dificuldades económicas em sectores em reestruturação ou em processo de modernização
tecnológica); promover a educação tecnológica e profissional e reforçar a formação contínua dos trabalhadores. O quadro seguinte
apresenta os dados relativos à população, população activa e emprego médios de Portugal nos anos indicados. foram adoptadas ou
estão em curso determinadas medidas que visam uma maior participação dos trabalhadores na formação profissional contínua
(nomeadamente dos trabalhadores de empresas com dificuldades económicas em sectores em reestruturação ou em processo de
modernização tecnológica); promover a educação tecnológica e profissional e reforçar a formação contínua dos trabalhadores. O
quadro seguinte apresenta os dados relativos à população, população activa e emprego médios de Portugal nos anos indicados. e
reforçar a formação contínua das pessoas empregadas. O quadro seguinte apresenta os dados relativos à população, população activa e
emprego médios de Portugal nos anos indicados. e reforçar a formação contínua das pessoas empregadas. O quadro seguinte apresenta
os dados relativos à população, população activa e emprego médios de Portugal nos anos indicados.
 

POPULAÇÃO, EMPREGO E DESEMPREGO (1)
 

   

1999

  

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004
 

   (em milhares, exceto porcentagens)
População residente total   10,167  10,223  10,294  10,366  10,445  10,509
Força de trabalho   5,143  5,226  5,325  5,408  5,460  5,488
Emprego   4,916  5,021  5,112  5,137  5,118  5,123
Desemprego   226  206  214  271  342  365
Taxa de desemprego (%)   4.4  3.9  4.0  5.0  6.3  6.7

(1) Média dos números trimestrais.
 
Fontes: Banco de Portugal e Instituto Nacional de Estatística.
 
Preços e salários
 Desde 1990, a política antiinflacionária do Governo resultou em uma redução progressiva da taxa de inflação de 13,7%
(conforme medido pelo Índice de Preços ao Consumidor) no final de 1990 para um intervalo estreito em torno de 2% no final da
década de 1990. Para cada um dos anos de 1997 a 1999, o diferencial em relação à média da UE foi inferior a 1,1 pontos percentuais.
Na década de 1990, a taxa de subida dos preços dos bens e serviços transaccionáveis, sujeitos à concorrência internacional,
aproximou-se rapidamente dos principais parceiros comerciais de Portugal, baixando de 13,1% no final de 1990 para 2,2% no final de
1999 Os preços dos bens não comercializáveis   mostraram uma resposta mais tardia à política antiinflacionária do Governo, mas ainda
assim diminuíram significativamente de uma taxa de crescimento de 14,7% em 1990 para 2,5% no final de 1999.
 

Em 2000 e 2001, a taxa de inflação aumentou, principalmente em resultado do aumento dos preços do petróleo e dos alimentos
(em parte devido a factores externos como a febre aftosa), que afectou os preços em Portugal mais do que no conjunto da UE; assim, o
diferencial face à inflação média da área do euro aumentou para 2.1 pontos percentuais em 2001, de um valor tão baixo quanto 0.7
pontos percentuais um ano antes. Desde então, a apreciação do euro (que conduziu a uma diminuição da inflação dos preços das
importações entre 2001 e 2003), o abrandamento dos salários, aliado ao enfraquecimento da economia, têm contribuído para a
diminuição da inflação. Em 2002, os preços do petróleo e dos alimentos caíram, mais do que compensando fatores inflacionários
como o aumento de dois pontos percentuais na taxa normal do IVA e a
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efeitos da conversão para o euro, levando a uma diminuição da taxa de inflação de 4,4% para 3,7%. Em 2003 esta tendência manteve-
se com os preços a registarem um crescimento médio anual de 3,3%. Este foi principalmente o resultado de efeitos de base favoráveis   
relacionados com a dissipação do aumento da taxa normal do IVA, e de uma desaceleração dos preços dos serviços, associada a uma
notável moderação salarial. Em 2004, a inflação média foi de 2,5%, conduzindo a uma diminuição do diferencial face à média da área
do euro para 0,4 pontos percentuais. Este resultado foi alcançado apesar do forte aumento dos preços internacionais do petróleo e das
commodities não energéticas devido à desaceleração dos custos unitários do trabalho, à redução dos preços de importação de bens de
consumo e ao aumento da taxa real de penetração das importações.
 

A tabela a seguir mostra as mudanças de preços, salários e custos de mão de obra nos anos indicados.
 

ALTERAÇÃO POR CENTO DE PREÇOS E SALÁRIOS
 

   

1999

  

2000

  

2001

  

2002

  

2003
   

2004

Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (1)   2.2  2.8  4.4  3.7  3.3  2.5
Deflator do PIB   3.1  3.5  4.3  4.4  2.8  2.5
Deflator de consumo privado   2.1  3.3  3.9  3.5  3.2  2.4
Salários nominais (rendimentos totais)   5.3  6.6  5.6  3.9  2.6  2.6
Salários reais (2)   3.1  3.0  1.6  0.4  (0.6) 0.2
Custos de trabalho unitários nominais (3)   3.4  4.9  5.6  3.9  3.3  1.6

(1) Taxa média anual.
 (2) Usando deflator de consumo privado.
 (3) Setor privado.
 
Fontes: Instituto Nacional de Estatística e Banco de Portugal.
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BALANÇA DE PAGAMENTOS
 

Em 2004, Portugal registou um valor negativo da balança de pagamentos (saldo corrente e de capital) de 7.958,2 milhões de
euros, passando do menor défice de 2003 para o nível de 2002.
 

O quadro seguinte apresenta a balança de pagamentos de Portugal nos anos indicados.
 

BALANÇA DE PAGAMENTOS (BASE DE OPERAÇÕES) (1)
 

   

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004
  

   (euros em milhões)  
Conta corrente   (11,962.7) (12,408.4) (9,745.3) (6,999.5) (10,186.3)

Merchandise f.o.b.   (15,035.4) (15,254.2) (13,425.8) (11,846.0) (14,597.9)
Serviços   2,178.1  2,870.7  3,306.7  3,519.3  4,135.7 
Renda   (2,743.5) (3,760.2) (2,575.7) (1,546.3) (2,499.1)
Transferências atuais   3,638.0  3,735.2  2,949.6  2,873.5  2,775.1 

Conta de capital   1,669.8  1,198.1  1,996.0  2,651.9  2,228.0 
Conta corrente + conta de capital   (10,293.0) (11,210.2) (7,749.3) (4,347.6) (7,958.2)

(como% do PIB)   (8.9) (9.1) (6.0) (3.3) (5.9)
Conta financeira   10,865.3  11,267.4  6,989.5  4,690.0  9,440.0 

Investimento direto   (1,624.6) 62.2  1,713.3  (680.5) (4,080.6)
Investimento português no exterior   (8,826.6) (6,976.1) (164.7) (6,490.9) (4,975.7)
Investimento estrangeiro em portugal   7,202.0  7,0.8.2  1,878.0  5,810.4  895.2 

Investimento de portfólio   (2,078.0) 2,134.5  3,121.0  (5,056.5) 1,200.7 
Ativos   (5,040.3) (8,761.8) (7,545.3) (18,750.4) (9,242.1)
Responsabilidades   2,962.3  10,896.3  10,666.2  13,693.9  10,442.8 

Derivativos Financeiros   338.4  389.5  (9.8) 61.9  (55.0)
Outro investimento   14,634.6  9,651.0  3,279.9  4,566.7  10,842.0 

Ativos   (11,783.9) (7,003.3) (7,038.6) (8,403.8) (376.9)
Responsabilidades   26,418.5  16,654.3  10,318.4  12,970.6  11,218.9 

Ativos de reserva   (405.1) (969.8) (1,114.9) 5,798.3  1,533.0 
Erros e omissões   (572.0) (57.0) 760.0  (342.0) (1,482.0)

(1) Os dados aqui apresentados foram calculados pelo Banco de Portugal de acordo com a quinta edição do Manual da Balança de
Pagamentos do FMI divulgado em 1998. Este sistema contabilístico pretendia criar um padrão consistente de cálculo dos dados
da balança de pagamentos e das contas nacionais foi introduzido em Portugal nesse mesmo ano. Os dados da balança de
pagamentos são agora compostos por três agregados principais: a conta corrente, a conta de capital e a conta financeira. A Conta
Corrente inclui as transações entre residentes e não residentes associadas ao comércio externo de bens e serviços, rendimentos do
trabalho e do investimento e transferências correntes não correspondidas. A conta de capital inclui transferências de capital e a
aquisição / alienação de ativos não financeiros intangíveis (por exemplo, patentes, licenças, direitos autorais, marcas comerciais,
franquias e outros contratos transferíveis), bem como transferências do Fundo de Coesão e uma parte significativa das
transferências do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (ver
Finanças Públicas - Transferências entre Portugal e a União Europeia). A conta financeira reflete todas as transações
relacionadas com transferências de propriedade de ativos e passivos financeiros estrangeiros da economia, refletindo a antiga
conta de capital não monetária mais a posição externa financeira líquida das instituições de crédito e as reservas oficiais do
banco central.

 
Fonte: Banco de Portugal.
 
Conta corrente e conta de capital
 O déficit da balança corrente mais de capital registrou um aumento significativo desde 1996, com melhorias em 2002 e
novamente em 2003, com um aumento em 2004 de volta aos níveis de 2003. Esta deterioração é
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principalmente devido ao aumento do fosso entre a demanda interna e a produção, que se traduziu em maiores importações e
deterioração da balança comercial. Em percentagem do PIB, o défice aumentou de 6,3% em 1999 para 8,9% em 2000, principalmente
devido a termos de troca desfavoráveis   resultantes da subida dos preços do petróleo bruto e da depreciação do euro. Em 2001, a
deterioração da atividade econômica em quase todas as partes do mundo afetou fortemente a demanda interna, o que resultou em um
aumento do déficit corrente e de capital como percentual do PIB para 9,1%. Em 2002 e 2003, com a redução das importações e o
crescimento das exportações, o déficit em conta corrente e de capital diminuiu para 6,0% e 3,3% do PIB, respectivamente. Em 2004, a
expansão da demanda doméstica resultou na deterioração do déficit corrente e de capital para 5,9% do PIB.
 
Comércio exterior
 Portugal tem um défice comercial estrutural. Após atingir o pico do défice comercial em 1999, de 2000 a 2003, o sector externo
contribuiu positivamente para o PIB real de Portugal. Em 2000, isto resultou principalmente de uma elevada taxa de crescimento das
exportações (7,8%), associada a uma ligeira desaceleração das importações, embora continuasse a crescer a uma taxa de 5,5%. Desde
então, as importações têm apresentado uma tendência muito negativa (crescendo 1,9% em 2001 e diminuindo 3,7% e 1,7%,
respectivamente, em 2002 e 2003), em conseqüência da redução da demanda privada. Enquanto as exportações seguiram esta
tendência em 2001 e 2002 (taxas de crescimento de apenas 2% e 1,8%), em 2003 o crescimento das exportações acelerou para 2,5%
mostrou uma resistência considerável ao crescimento relativamente fraco dos principais parceiros comerciais de Portugal e à
apreciação do euro. Neste contexto,
 

Embora a sua quota nas exportações totais de Portugal tenha diminuído, os têxteis, o vestuário e o calçado continuam a ser os
produtos de exportação mais importantes de Portugal, representando 19,6% do total das exportações em 2004. Esta tendência de
redução resulta de um crescimento relativamente menor da procura destes produtos e do aumento da concorrência devido à entrada de
novos participantes no mercado internacional. Entre 1998 e 2003, a participação das máquinas nas exportações totais passou de 19%
para 19,5% e a dos equipamentos de transporte de 15,3% para 16,9%. No entanto, essa tendência de melhora não se manteve em
2004, com as participações em máquinas e equipamentos de transporte diminuindo para 18,7% e 15,7%, respectivamente. Este
desenvolvimento está relacionado com a perda de competitividade da economia portuguesa. Por outro lado, as exportações de
produtos químicos aumentaram sua participação de 7,5% em 2000 para 9.
 

Os rácios das exportações e importações em relação ao PIB, a preços correntes de mercado, aumentaram de 1995 a 2000, mas
diminuíram nos três anos seguintes. Em 2004, os valores correspondentes para as exportações e importações foram, respectivamente,
21,3% (contra 22,8% em 2000) e 32,7% (contra 37,4% em 2000). Nos últimos anos, as receitas de exportação de mercadorias têm
financiado cerca de 61% dos pagamentos de importação, proporção que aumentou significativamente nos últimos três anos para 67%
em 2003, devido à desaceleração e posterior queda das importações. Em 2004, o rácio exportações / importações diminuiu 2 pontos
percentuais para 65%, tendo em conta o crescimento mais rápido das importações em relação às exportações.
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Os quadros seguintes apresentam as exportações e importações de mercadorias de Portugal por peso relativo dos grupos de
produtos nos anos indicados.
 

EXPORTAÇÕES POR GRUPOS DE PRODUTOS
(% das exportações totais)

 

Grupo de Produtos   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

Alimentos (1)   6.8  7.0  7.5  7.5  7.5
Combustíveis   2.6  1.9  2.0  2.4  3.0
Produtos químicos   7.5  7.4  8.1  8.7  9.6
Couro, peles, madeira, cortiça e papel   10.6  10.1  10.0  9.9  9.2
Têxteis, roupas e calçados   24.7  25.1  23.8  21.4  19.6
Minerais (2)   9.5  9.3  9.6  9.9  11.4
Maquinário   19.9  19.4  19.7  19.7  18.7
Equipamento de transporte   14.7  15.7  15.0  15.3  15.7
Outros produtos acabados   3.5  4.1  4.4  5.1  5.3
           
Total   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
           

(1) Produtos agrícolas e alimentos.
 (2) Metal, produtos de metal e minerais.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
 

IMPORTAÇÕES POR GRUPOS DE PRODUTOS
(% das importações totais)

 

Grupo de Produtos   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

Alimentos (1)   11.3  12.2  12.6  12.8  12.2
Combustíveis   10.3  9.8  9.6  10.1  11.2
Produtos químicos   11.9  12.5  13.8  14.1  14.1
Couro, peles, madeira, cortiça e papel   5.5  5.7  5.7  5.5  5.0
Têxteis, roupas e calçados   8.5  8.4  8.5  8.2  7.6
Minerais e metais (2)   9.1  9.1  9.5  9.4  10.3
Maquinário   21.6  21.9  21.0  21.1  20.0
Equipamento de transporte   16.1  14.8  13.6  13.1  14.2
Outros produtos acabados   5.7  5.5  5.8  5.6  5.4
           
Total   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
           

(1) Produtos agrícolas e alimentos.
 (2) Metal, produtos de metal e minerais.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
 

Os principais parceiros comerciais de Portugal são os países da UE. Desde que Portugal aderiu à UE em 1986, a quota agregada
do seu comércio com os países da UE cresceu substancialmente. As exportações de Portugal para os países da UE e as importações
dos países da UE para Portugal evoluíram de 68% e 79%, respetivamente, em 1986, para cerca de 79% e 77% em 2004. Alemanha,
Espanha e França são os principais parceiros comerciais de Portugal, com Alemanha perdendo participação para a Espanha desde
2002.
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EXPORTAÇÕES POR ÁREA DE DESTINO (FOB)
(% das exportações totais)

 

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

EU                
Espanha   19.3  19.3  20.9  23.8  24.9
França   12.7  12.7  13.5  13.2  14.0
Alemanha   18.0  19.0  17.7  14.8  13.4
Reino Unido   10.9  10.2  10.4  10.3  9.6
Itália   4.0  4.4  4.6  4.7  4.3
Bélgica - Luxemburgo   6.0  5.4  4.4  4.5  4.1
Países Baixos   4.2  4.1  3.8  3.8  4.0
Suécia   1.7  1.5  1.5  1.3  1.1
Dinamarca   1.2  1.1  1.0  0.9  0.8
Finlândia   0.5  0.5  0.4  0.5  0.7
Irlanda   0.5  0.5  0.5  0.5  0.6
Áustria   0.8  0.7  0.6  0.6  0.6
Grécia   0.4  0.4  0.4  0.4  0.4
Outro   0.0  0.0  0.0  0.1  0.9

           
Total EU   80.3  79.8  79.8  79.4  79.4
           
Estados Unidos   5.8  5.7  5.7  5.7  6.1
ACPOL (1)   2.5  2.8  3.0  3.1  3.2
Países EFTA   2.3  2.2  1.9  1.9  1.3
Países da OPEP   0.6  0.8  0.7  0.7  0.8
China   0.0  0.2  0.3  0.5  0.6
Japão   0.5  0.4  0.3  0.3  0.3
Outro   8.1  8.1  8.2  8.3  8.4
           
Total   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
           

(1) Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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IMPORTAÇÕES POR ÁREA DE ORIGEM (CIF)
(% das importações totais)

 

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

 
EU                 

Espanha   25.9  27.4  28.9  30.0  29.3%
Alemanha   13.7  13.8  15.0  14.6  14.3 
França   10.6  10.2  10.2  9.8  9.3 
Itália   7.1  6.8  6.7  6.4  6.1 
Reino Unido   6.0  5.0  5.2  4.9  4.6 
Países Baixos   4.6  4.8  4.6  4.7  4.6 
Bélgica - Luxemburgo   3.2  3.3  3.3  3.2  3.1 
Suécia   1.2  1.1  1.2  1.2  1.3 
Irlanda   0.6  0.6  0.7  0.7  0.8 
Áustria   0.6  0.7  0.7  0.8  0.7 
Dinamarca   0.7  0.6  0.6  0.6  0.6 
Finlândia   0.6  0.5  0.6  0.6  0.5 
Grécia   0.2  0.2  0.2  0.2  0.2 
Outro   0.0  0.0  0.0  0.0  1.1 

           
Total EU   75.1  75.1  77.9  77.7  76.5 
           
Países da OPEP   4.9  4.3  3.9  4.2  5.0 
Estados Unidos   3.0  3.6  2.1  1.9  2.4 
Países EFTA   2.8  3.1  2.2  2.3  2.0 
Japão   2.5  1.8  1.7  1.6  1.5 
China   0.9  0.8  0.8  0.9  1.0 
ACPOL (1)   0.3  0.4  0.3  0.1  0.1 
Outro   10.5  10.8  11.2  11.3  11.5 
           
Total   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
           

(1) Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
 
Investimento Estrangeiro Direto em Portugal
 Após a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em 1986, e até ao início dos anos 90, a economia portuguesa
recebeu fortes entradas de capital na forma de investimento directo. A parte mais significativa deste investimento estrangeiro direto
teve como destino projetos que valorizassem uma produção orientada para a exportação, principalmente no setor automóvel. No
período 1986-1995, o investimento directo em Portugal foi, em termos médios anuais, de 2,1% do PIB, enquanto o investimento
directo português no estrangeiro atingiu apenas 0,3% do PIB. Como consequência, neste período, o investimento direto estrangeiro em
Portugal líquido do investimento direto português no estrangeiro foi, em média, equivalente a cerca de 1,8% do PIB.
 

A partir de meados da década de 1990, os fluxos de investimento direto mudaram significativamente. À semelhança do que
sucede nas restantes economias da União Europeia que tradicionalmente beneficiaram de entradas líquidas de investimento, a
diminuição do investimento directo líquido sofrido pela economia portuguesa sugere um certo reajustamento desses fluxos de capitais,
principalmente nas economias da Europa Central e de Leste. O dinamismo do investimento directo português no estrangeiro, por outro
lado, começou a surgir em 1997 e consolidou-se nos anos seguintes. O aumento do investimento directo português no estrangeiro é
consequência da internacionalização das empresas portuguesas, resultante da crescente globalização dos mercados e das maiores
oportunidades de expansão das empresas portuguesas associadas ao forte crescimento económico do final dos anos 90 e a condições
de financiamento mais favoráveis   devido a uma acentuada descida das taxas de juro. A privatização de várias empresas estatais, que
permitiu a criação de empresas nacionais de maior dimensão e com maior potencial de expansão internacional, também apoiou este
desenvolvimento.
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O resultado é que o investimento direto estrangeiro líquido do investimento direto português no estrangeiro deixou de contribuir
para a cobertura das necessidades líquidas de financiamento da economia portuguesa. O investimento directo no estrangeiro
ultrapassou pela primeira vez o investimento directo líquido recebido pela economia portuguesa em 1998; e no período 1996-2004, as
saídas líquidas de capital entre o investimento português no estrangeiro e o investimento estrangeiro em Portugal atingiram em média
0,6% do PIB. Em 2004, a combinação de fraco investimento directo estrangeiro em Portugal (que atingiu apenas 0,7% do PIB) e a
continuação de forte (embora reduzido) nível de investimento directo português (ascendendo a 3,7% do PIB) conduziu a uma saída
líquida de capital de - 3,0% do PIB, o nível mais elevado desde a adesão de Portugal à UE.
 

Nos últimos anos, nomeadamente em 2000 e 2001, os fluxos quer de investimento directo líquido em Portugal quer no
estrangeiro foram afectados por um aumento significativo de participações cruzadas entre várias sociedades holding de grupos
económicos portugueses e várias empresas estrangeiras. Tal parece indicar que Portugal tem sido cada vez mais utilizado como
plataforma de investimento direto estrangeiro em países terceiros, nomeadamente investimentos estrangeiros em países terceiros
canalizados através de empresas com sede na zona de comércio livre off-shore da Madeira. O aumento destas operações financeiras
intragrupo conduziu a um elevado crescimento dos fluxos de investimento directo com entrada e saída de Portugal, nomeadamente em
2000, 2001 e 2003.
 

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO EM PORTUGAL E INVESTIMENTO PORTUGUÊS NO EXTERIOR
 

   

2000

  

2001

  

2002
   

2003

  

2004(E)
  

Investimento português no exterior   (8.826,6) (6.976,1) (164,7) (6.490,9) (4.975,9)
Investimento estrangeiro em portugal   7.202,0  7.038,2  1.878,0  5.810,4  895,2 
       
Investimento direto - Total   (1.624,6) 62,2  1.713,3  (680,5) (4.080,6)
       
 
E – estimate.
 
Fonte: Banco de Portugal.
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SISTEMA MONETÁRIO
 
O banco central
 O Banco de Portugal (Banco de Portugal) é o banco central de Portugal e é detido a 100% pelo Estado. Até ao final de 1998,
altura em que o Banco Central Europeu passou a ser responsável pela política monetária, o Banco de Portugal implementou a política
monetária e cambial do Governo em colaboração com o Ministério das Finanças. O Banco de Portugal continua a atuar como
depositário e agente financeiro do Governo no que diz respeito à sua adesão ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e gere as suas
reservas de ouro e divisas. Tem ainda poderes de supervisão e regulação sobre todos os bancos e instituições financeiras não
depositantes que operam em Portugal (com exceção das seguradoras). O Banco de Portugal é também responsável pela gestão dos
acordos internacionais de pagamentos bilaterais e multilaterais.
 

No início de 1998, a Lei Orgânica do Banco de Portugal foi revista de forma a facilitar a sua integração no Sistema Europeu de
Bancos Centrais (SEBC) após a introdução do euro. A lei foi revista no que se refere à independência do Banco como autoridade
monetária, de acordo com os requisitos relativos à participação de Portugal na terceira fase da União Económica e Monetária.
 
O Setor Financeiro
 Em 1975, o governo nacionalizou a grande maioria do setor bancário doméstico. A liberalização do mercado bancário português
teve início em 1984 e, desde então, a estrutura do setor financeiro português mudou significativamente.
 

Em 1989, o Governo deu início à privatização do setor financeiro com o intuito de aumentar a eficiência do sistema financeiro e
estimular o desenvolvimento dos mercados de capitais. A implementação do programa permitiu um rápido aumento do peso do setor
privado no setor bancário. A privatização do sector financeiro está agora quase concluída, restando apenas um banco integralmente
estatal, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, que é a maior instituição financeira portuguesa, uma caixa de poupança que
concorre directamente com instituições do sector privado.
 

O setor financeiro agora é composto por três grandes grupos de instituições: (i) instituições bancárias; (ii) instituições financeiras
não monetárias que não podem aceitar depósitos, mas podem conceder empréstimos e que incluem sociedades de leasing e factoring,
financeiras e negociantes de bolsa de valores; e (iii) outras instituições financeiras que não podem aceitar depósitos nem conceder
crédito, como seguradoras, fundos mútuos e de pensão e corretoras de bolsa.
 

Antes de 1993, a legislação restringia as esferas de atividade dos bancos comerciais, de poupança e de investimento. Uma lei
bancária, que entrou em vigor em Janeiro de 1993 de acordo com os regulamentos da UE, estabeleceu um quadro regulamentar para
os bancos universais, que podem exercer toda a gama de actividades bancárias ao abrigo do mesmo quadro regulamentar. Todos os
bancos comerciais, de poupança e de investimento existentes podem se tornar bancos universais. Além disso, qualquer banco de um
país membro da UE está autorizado a estabelecer uma sucursal e a fornecer serviços em qualquer outro país da UE, permanecendo
sujeito à supervisão e regulamentação do seu país de origem.
 

O Banco de Portugal é responsável pela supervisão e regulação dos bancos portugueses. Estes bancos são sujeitos a auditorias
regulares por parte do Banco de Portugal e são obrigados a fornecer-lhe toda a informação necessária para efeitos estatísticos e
regulamentares. Outros regulamentos aplicáveis   ao setor bancário referem-se à adoção pelos bancos de um plano de contabilidade
específico, a aplicação de regras prudenciais com relação aos índices de solvência, limites sobre grandes exposições, níveis mínimos
de provisões para perdas com empréstimos e contribuições obrigatórias para um fundo de seguro de depósito .
 

O início da terceira fase da UEM em Janeiro de 1999 representou mais um passo na integração dos sistemas financeiros
europeus. Em termos dos seus efeitos nos mercados financeiros, a introdução do euro foi significativa na medida em que eliminou as
moedas nacionais e o risco cambial associado. Quanto mais
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a integração dos sistemas financeiros resultante da introdução do euro fomentou a concorrência e conduziu a uma maior eficiência da
intermediação financeira, com maiores retornos para os aforradores e menores custos de capital disponíveis para os investidores. A
moeda única também conduziu a uma aceleração das tendências preexistentes no setor, como a mudança tecnológica, a titularização e
o aumento da concorrência. Como resultado, a lucratividade das instituições financeiras diminuiu e o excesso de capacidade bancária
precisará ser reduzido. No entanto, os rácios de rendibilidade das instituições financeiras portuguesas, reportados pelo Banco de
Portugal, mantêm-se relativamente elevados para os padrões internacionais.
 

Na sequência da privatização do sector, o sistema bancário português atravessou um período de consolidação em resultado de
fusões e aquisições, embora alguns bancos portugueses tenham dado prioridade ao crescimento orgânico. Tanto a densidade de
agências como os níveis de emprego em Portugal são inferiores à média da UE. As medidas de excesso de capacidade baseadas nos
lucros indicam que apenas uma pequena percentagem dos bancos portugueses tem sofrido de baixa rendibilidade, sendo estes
essencialmente bancos de pequena dimensão. No entanto, na medida em que as economias de escala e de âmbito são importantes para
o setor, não se prevê que o sistema bancário português fique livre da pressão de consolidação à escala da UE.
 

A introdução física da moeda única europeia ocorreu em 1o de janeiro de 2002. A conversão para o dinheiro foi amplamente
reconhecida como um grande sucesso, sem grandes interrupções que afetassem a atividade econômica. O euro substituiu
gradualmente o escudo português. No final de Fevereiro de 2002 os escudos já não podiam ser utilizados nas transacções comuns e no
final de Junho de 2002 os escudos foram retirados de circulação, embora ainda seja possível trocar notas de escudo por euros por mais
20 anos a partir dessa data no Banco de Portugal.
 

A introdução do euro foi fundamental para a realização de várias alterações jurídicas que contribuíram para a reestruturação do
mercado de capitais português. O Decreto-lei 349/99 estabeleceu o novo Regime Jurídico das Entidades Gestoras de Câmbio,
reconhecendo a estrutura das entidades gestoras dos mercados de valores mobiliários e das entidades prestadoras de serviços ligados à
gestão desses mercados. Em Dezembro de 1999, as assembleias gerais da Associação de Bolsas de Lisboa e Porto aprovaram a
constituição de uma sociedade (INTERBOLSA) responsável pela gestão da Bolsa de Valores de Lisboa e da Bolsa de Derivados do
Porto. Durante o ano de 2000, as bolsas portuguesas passaram por um importante processo de reorganização, que incluiu a fusão da
Bolsa de Valores de Lisboa e da Bolsa de Derivados do Porto numa única bolsa,
 

A Bolsa de Valores de Lisboa e do Porto e a sua entidade reguladora, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),
comprometeram-se com a plataforma Euronext, o primeiro mercado transfronteiriço de acções, derivados e mercadorias da zona euro
estabelecido por belgas, franceses e bolsas holandesas. Em 13 de Dezembro de 2001, a Euronext e a BVLP celebraram um acordo
sobre as condições financeiras da fusão e desde então a Bolsa de Valores portuguesa funciona sob a denominação “Euronext Lisbon”.
 

Um segundo aspecto da reforma do mercado de capitais foi a aprovação pelo Governo, em setembro de 1999, de um novo
código de valores mobiliários (o “Código do Mercado de Valores Mobiliários”), que entrou em vigor em 1 de março de 2000,
substituindo a Lei do Mercado de Valores Mobiliários de 1991. Entre as principais alterações introduzidas pelo novo código figuram a
simplificação dos procedimentos das ofertas públicas obrigatórias, o aumento dos vínculos entre as bolsas de valores e as regras
relativas à informação a prestar em caso de alteração da posição maioritária.
 

Adicionalmente, para melhorar a negociabilidade da dívida pública portuguesa, foi iniciada em 1999 uma grande reforma do
mercado secundário com a criação do MEDIP (sigla portuguesa para “Mercado Especial da Dívida Pública”). Esta reforma foi
particularmente importante no contexto de uma maior integração do mercado decorrente da introdução da moeda única, criando um
segmento de especialistas (maioritariamente criadores de mercado) destinado a centralizar as transações grossistas, oferecendo as
condições de negociação mais eficientes.
 

O MEDIP é um mercado regulamentado ao abrigo da ISD (Investment Services Directive) e opera numa plataforma eletrónica
MTS ( Mercato di titoli di Stato) (MTS Portugal). Enquanto mercado regulamentado, o acesso e o MEDIP
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as condições de cotação, as suas regras e o seu código de conduta são não discriminatórios e estão sujeitos à aprovação da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários. Além disso, os preços no MEDIP são formados em um ambiente competitivo e, portanto, são
referências úteis para fins de marcação a mercado.
 

A plataforma MTS foi concebida para permitir uma interface fácil com mercados semelhantes, o que facilita a tarefa dos
principais formadores de mercado, e incluirá ligações diretas aos sistemas de back-office e liquidação, o que deverá melhorar a
eficiência e eficácia dos procedimentos associados ao atividade comercial.
 

A negociação na plataforma é anônima e suportada por um mecanismo de cotação bilateral, especialmente projetado para a
criação de mercado, permitindo que os negociadores acertem os preços firmes exibidos nas telas com o clique de um botão. Além
disso, o sistema separa os participantes que podem inserir e obter preços, os “formadores de mercado”, daqueles que podem apenas
obter preços, os “tomadores de mercado”. O privilégio dos formadores de mercado de ter o direito exclusivo de inserir os preços é
complementado pela obrigação de cotar os preços de compra e de venda durante uma parte substancial do dia de negociação, de
acordo com os tamanhos mínimos de lote e spreads máximos entre lances. Os participantes que não cumprirem essas regras estão
sujeitos a pesadas penalidades.
 

O MEDIP iniciou as suas actividades em 24 de Julho de 2000 e é gerido pela MTS Portugal SA, cujas acções são detidas pelos
Dealers Primários Especializados em Obrigações do Tesouro Português (OEVT), pela MTS SPA e pelo IGCP. Em 31 de Julho de
2005, existiam 19 séries de Obrigações do Estado e Bilhetes do Tesouro portugueses transaccionadas no MEDIP, com um valor total
em dívida de 72.264,4 milhões de euros.
 
Política monetária e cambial
 A partir de 1 de janeiro de 1999, o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), que compreende o Banco Central Europeu
(BCE) e os bancos centrais nacionais dos Estados-Membros que adotaram o euro, assumiram a plena responsabilidade pela política
monetária e pela execução do política cambial na área do euro.
 

Os principais órgãos de decisão do SEBC são o Conselho do BCE e a Comissão Executiva. O Conselho do BCE é responsável
pela formulação da política monetária única e pela definição das diretrizes para a implementação da política. As suas
responsabilidades incluem decisões relacionadas com objectivos monetários intermédios, taxas de juro directoras e oferta de reservas
no Eurosistema. Cada membro do Conselho do BCE tem direito a um voto e as decisões de política monetária requerem apenas
maioria simples. O Conselho do BCE é composto pelos governadores dos bancos centrais nacionais participantes na União Monetária
Europeia (UEM) e pelos membros da Comissão Executiva. A Comissão Executiva é composta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e
por quatro outros membros nomeados pelos Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-Membros participantes na UEM.
 

O principal objetivo do BCE é manter a estabilidade de preços a médio prazo, definida como um aumento homólogo do Índice
Harmonizado de Preços no Consumidor para a área do euro inferior a 2%. No entanto, o BCE esclareceu que, dentro desta definição,
visa uma taxa de inflação próxima de 2%. Isso indicou o compromisso de proceder com margem adequada para evitar o risco de
deflação. A estratégia de política monetária do BCE orientada para a estabilidade assenta em dois pilares: (i) análise e avaliação dos
riscos de curto a médio prazo para a estabilidade de preços (análise económica) e (ii) avaliação da evolução monetária de médio a
longo prazo ( análise monetária) incluindo um valor de referência “natural” (valor de referência para a massa monetária da área do
euro M3). A massa monetária M3 da área do euro é amplamente definida como a soma total de moeda em circulação, depósitos à
ordem, depósitos com prazo acordado até dois anos, depósitos reembolsáveis   com pré-aviso até três meses, acordos de recompra,
ações / unidades de participação em fundos do mercado monetário, títulos do mercado monetário e títulos de dívida com prazo até
dois anos. As detenções por não residentes na área do euro de acções / unidades de participação de fundos do mercado monetário,
títulos do mercado monetário e títulos de dívida com um prazo até dois anos estão excluídas do M3 e das suas componentes. O
Conselho do BCE definiu o valor de referência para o M3 em 4,5% de crescimento ao ano. Em Julho de 2005, a taxa de crescimento
homóloga da massa monetária M3 da área do euro foi de 7,9%, excedendo assim o valor de referência. O impacto acomodatício do
baixo nível das taxas de juros continuou a ser o motor dominante da dinâmica monetária, superando o efeito de amortecimento da
continuidade, ainda que gradual,
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A tabela a seguir apresenta as taxas de conversão irrevogáveis   do euro, estabelecidas em 31 de dezembro de 1998, com exceção
da dracma grega, que foi estabelecida em 1o de janeiro de 2001.
 

TAXAS DE CONVERSÃO DO EURO
 

(ATS)

 

(BEF)
  

(DEM)
  

(ESP)

 

(FIM)
  

(FRF)
  

(GRD)
  

(IEP)
  

(ITL)
  

(NLG)
  

1 euro = 
 (PTE)

 
13.7603 40.3399 1.95583 166.386 5.94573 6.55957 340.750 0.787564 1936.27 2.20371 200.482

 
O quadro seguinte apresenta informação relativa às taxas de câmbio do euro nos períodos indicados.

 
TAXAS DE CÂMBIO EM EURO

(Média anual)
 

   

2000
   

2001

  

2002

  

2003

  

2004
 

   (moeda por euro)
Dólar americano   0.9236  0.8956  0.9456  1.1312  1.2439
Yen japonês   99.4748  108.6824  118.0625  130.9712  134.4446
Libra britânica   0.6095  0.6219  0.6288  0.6920  0.6787
Franco suíço   1.5579  1.5105  1.4670  1.5212  1.5438

Fonte: Banco Central Europeu.
 

O quadro seguinte mostra as taxas de câmbio de referência do BCE às 14h15 (CET) para o número de dólares americanos por
euro no período desde 1 de Janeiro de 2004. As médias anuais e trimestrais são calculadas utilizando estas taxas de câmbio de
referência diárias do BCE.
 

   

Alto
   

Baixo
   

Média
   

Fim do
Período

 
2004 (ano encerrado em 31 de dezembro)   $1.3633  $1.1802  $1.2439  $1.3621
2005                 

Primeiro quarto   $1.3507  $1.2762  $1.3113  $1.2964
Segundo quarto   $1.3077  $1.2054  $1.2594  $1.2092
Terceiro Trimestre (a 31 de julho)   $1.2187  $1.1883  $1.2037  $1.2093

Fonte: Banco Central Europeu.
 

Na sequência do abrandamento económico observado nos últimos dois anos, quando os mercados financeiros se caracterizavam
por elevados níveis de incerteza, em 2004, tal como no ano anterior, os indicadores de risco e volatilidade diminuíram
consideravelmente e atingiram níveis próximos dos observados em 1997 e 1998. A evolução dos mercados financeiros (à medida que
os mercados bolsistas melhoraram e tanto as taxas de rendibilidade das obrigações governamentais como as margens de rendibilidade
nos mercados de dívida privada estavam em níveis muito baixos) foram favoráveis   à expansão da actividade económica
 

Em 2004, os mercados accionistas continuaram a tendência ascendente observada desde o início de 2003, altura em que os
mercados accionistas registaram ganhos pela primeira vez desde 1999. Entre o início e o final do ano, o S&P 500 e o Nasdaq subiram
9,3% e 10,8% , respectivamente, enquanto o FTSE Eurotop na Europa ganhou 5,4% e o Nikkei no Japão aumentou 7,6%.
 

No que diz respeito ao mercado obrigacionista, as taxas de juro de longo prazo desceram na área do euro, enquanto se observou
uma estabilização nos EUA. No primeiro trimestre de 2004, as taxas de juro de longo prazo nos EUA e na Alemanha (o valor de
referência para a área do euro) diminuíram, atenuadas pelo agravamento das condições de trabalho e por uma desaceleração modesta
da inflação. No entanto, a partir do início de abril de 2004 esta tendência foi revertida principalmente em resultado de melhores
perspetivas relativamente à economia mundial e perspetivas de inflação elevada, devido ao aumento dos preços do petróleo. Desde
meados de junho, observou-se uma queda gradual, em ambas as economias, refletindo as preocupações com o impacto dos preços do
petróleo na atividade econômica mundial.
 

37



21/04/2021 ALTERAÇÃO PÓS-EFETIVA Nº 2 À DECLARAÇÃO DE REGISTRO NO ANEXO B

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/911076/000119312505183020/dposam.htm?fbclid=IwAR30RZpXzWSDHYzZb6EoI7FRNQh2mHvV8-… 41/85

Índice

Na área do euro esta tendência foi observada até ao final do ano, com as taxas de juro de longo prazo a atingir níveis muito baixos
para os padrões históricos; nos EUA, a tendência descendente inverteu-se após as eleições presidenciais de 2 de Novembro de 2004.
No final do ano, os rendimentos nos EUA estavam aproximadamente ao mesmo nível que em Dezembro de 2003 e na área do euro
eram significativamente mais baixos (cerca de 60 pontos base).
 

As taxas de juro de curto prazo diminuíram no primeiro trimestre de 2004, reflectindo a expectativa de uma política monetária
ainda mais acomodatícia. No entanto, em junho, o Federal Reserve dos EUA iniciou um aperto gradual da taxa de fundos do Fed em
resposta a uma retomada sustentada da demanda doméstica e à aceleração, ainda que modesta, do núcleo da inflação, e, no final do
ano, curto as taxas de juro a prazo aumentaram 125 pontos base. Na área do euro, por outro lado, o Conselho do BCE decidiu manter a
taxa repo inalterada em 2% num contexto de incerteza quanto à sustentabilidade da recuperação económica, ausência de pressões
inflacionistas e gradual apreciação do euro. Como resultado, as taxas de juro de curto prazo registaram ligeiros acréscimos face ao
primeiro trimestre e mantiveram-se praticamente estáveis   até ao final do ano.
 

Os rendimentos de dois anos registraram um desempenho um tanto semelhante aos de 10 anos, em ambas as áreas. No primeiro
trimestre, foi observada uma descida tanto nos EUA como na área do euro. No entanto, no trimestre seguinte, observou-se um
aumento significativo, nos EUA antecipando-se a aumentos da taxa dos Fed Funds, após a divulgação de dados positivos sobre o
mercado de trabalho norte-americano em março, e na área do euro antecipando-se à possibilidade de o BCE seguirá o Federal Reserve
dos EUA. Entre junho e o final do ano, as taxas de rendibilidade de dois anos flutuaram entre 2,5% e 3% nos EUA e caíram
moderadamente na área do euro, uma vez que o BCE manteve a sua taxa de recompra inalterada. Em um contexto de preocupação
com o crescimento econômico, a curva de juros se achatou em ambas as áreas. O spread entre os rendimentos de 10 e 2 anos caiu
cerca de 125 pontos base nos EUA
 

No mercado cambial, manteve-se a acentuada apreciação do euro face ao dólar, observada principalmente desde o início de
2002, reflectindo, nomeadamente, a incerteza quanto à sustentabilidade do elevado défice da conta corrente dos EUA, que atingiu
5,7% do PIB em 2004. Em termos nominais, o euro valorizou-se em média 7,7% face ao dólar, atingindo $ 1,35 no final do ano. A
moeda única europeia também se apreciou em termos nominais face ao iene e marginalmente face à libra esterlina (cerca de 3% e
0,3%, respetivamente). No entanto, desde o início de 2005, o euro se depreciou em relação ao dólar. No final do primeiro semestre de
2005, o euro situava-se em $ 1,21, o que era em média 10,8% inferior ao seu nível no final de 2004.
 
Ativos de reserva
 Desde a introdução do euro, o BCE assumiu a responsabilidade pela maioria dos membros das reservas externas da UEM, sendo
que as reservas externas são agora geridas com base no conjunto da área do euro.
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O quadro seguinte apresenta a posição de investimento internacional de Portugal (incluindo os seus ativos de reserva) no final de
cada ano indicado.
 

POSIÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL
(Posições de fim de período)

 

   

2000 (1)
   

2001

  

2002

  

2003

  

2004 E
  

   (euros em milhões)  
Posição de investimento internacional da autoridade monetária   15,352  16,490  15,693  19,718  12,052 
       
Investimento direto   0  0  0  0  0 
       
Investimento de portfólio   6,621  6,189  5,690  10,809  9,828 

Ativos   6,621  6,189  5,690  10,809  9,828 
Responsabilidades   0  0  0  0  0 

       
Derivados financeiros   0  (2) 7  4  0 
       
Outro investimento   (6,599) (6,810) (6,884) (1,242) (6,354)

Ativos   1,469  1,453  1,722  1,360  2,200 
Passivo (2)   (8,028) (8,262) (8,606) (2,602) (8,553)

       
Ativos de reserva   15,289  17,112  16,879  10,146  8,578 

Ouro monetário (3)   5,716  6,144  6,219  5,493  4,779 
SDR   58  70  72  72  76 
Posição de reserva no FMI   339  427  427  425  323 
Câmbio   9,177  10,471  10,161  4,156  3,400 

(1) No contexto da introdução do euro, a partir de 1999 as moedas substituídas pelo euro deixaram de ser consideradas moedas
estrangeiras no cálculo das reservas patrimoniais líquidas.

 (2) Reflectindo a introdução em 1999 e o aumento da utilização pelos bancos portugueses a partir de 2000 do sistema TARGET
(Transferência Expressa de Liquidação por Bruto Automatizada Transeuropeia em Tempo Real), através do qual as transacções
transfronteiras das contas destes bancos podem ser registadas como passivos do Banco de Portugal . A diminuição da posição do
passivo no final de 2003 deveu-se a diferenças temporárias de tempo na liquidação de um montante significativo de transacções
através do sistema TARGET.

 (3) A preços de mercado.
 E Estimativa.
 Fonte: Banco de Portugal.
 

Desde 2002, o Banco de Portugal alterou a composição da carteira, reduzindo os ativos cambiais e aumentando o investimento
da carteira. A autoridade monetária reduziu a sua posição em créditos não denominados em euros contra residentes não residentes na
área do euro (que são registados como ativos cambiais) e simultaneamente aumentou os seus créditos denominados em euros e
créditos não denominados em euros contra residentes na área do euro (que são registados como investimento de portfólio).
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FINANÇAS PÚBLICAS
 
Em geral
 O Governo Geral de Portugal é composto pelo Governo Central, pelo sistema de segurança social e pelas autarquias locais
(incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira). Cada uma dessas entidades possui orçamento próprio, embora exista
uma rede de repasses e subsídios entre elas. A Administração Central, por sua vez, integra o Estado e os diversos Fundos Autônomos
e Serviços. O Estado é composto pelos vários ministérios portugueses, todos financiados principalmente pelo orçamento do Estado.
Juntos, Fundos Autônomos e Serviços desempenham funções especializadas em áreas como saúde, defesa e segurança, turismo e
cultura. São entidades com autonomia administrativa e financeira (o que significa que podem autorizar as suas próprias despesas). O
financiamento de Fundos Autônomos e Serviços depende de seu status:
 

As autoridades locais têm uma medida de autonomia financeira e são responsáveis   pela administração das atividades
relacionadas com o desenvolvimento local e os serviços públicos locais. Eles são responsáveis   pelo planejamento urbano, instalações
culturais e esportivas municipais, coleta de lixo, abastecimento de água, proteção civil, infraestrutura local de transporte e
regulamentação de certas atividades comerciais. As autoridades locais têm responsabilidades limitadas nas áreas de educação, saúde e
habitação. As receitas do governo local incluem impostos locais ( por exemplo, impostos sobre a propriedade, uma sobretaxa sobre
impostos comerciais e receitas de IVA do turismo), transferências de níveis superiores do governo e receitas de taxas de utilização. O
objetivo da Lei de Estabilidade Fiscal, aprovada em agosto de 2002, é harmonizar as metas do Programa de Estabilidade e
Crescimento (PEC) com o orçamento. Estabelece que cabe ao Parlamento definir as medidas na Lei do Orçamento Anual a aplicar a
cada subsector das administrações públicas, e que essas medidas devem estar em consonância com os objectivos do PEC. Essas
medidas de estabilidade estabelecem limites de endividamento e valores a serem transferidos para cada subsetor, e permitem que tais
valores sejam inferiores aos definidos na legislação financeira específica do subsetor.
 

As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira têm poderes legislativos e administrativos distintos. A lei orçamental
portuguesa em conjunto com a Lei de Estabilidade Fiscal limita o aumento do seu endividamento líquido. A capacidade das Regiões
Autónomas de se envolverem no financiamento do défice também é limitada por lei.
 

A Constituição exige que o Governo prepare uma proposta de orçamento todos os anos para ser apresentada ao Parlamento. A
proposta deve estabelecer as receitas e despesas previstas do Estado, os Fundos Autônomos e Serviços e o orçamento da seguridade
social. A proposta de orçamento deve ainda ser acompanhada de um relatório detalhado de revisão da situação financeira e económica
de Portugal, discutindo propostas de alterações na política fiscal, transferências económicas e necessidades de financiamento e
descrevendo os factores subjacentes às estimativas de receitas e despesas do Governo. Uma vez aprovado pelo Parlamento, a execução
do orçamento é supervisionada pelo Tribunal de Contas (um órgão independente que fiscaliza a conformidade com a lei das despesas
públicas e examina as contas) e pelo Parlamento.
 
Contas do governo geral e do estado
 A discussão a seguir não reflete a revisão geral dos números do PIB publicada em agosto e setembro de 2005. Ver nota de
rodapé 1 do quadro-resumo na página 4.
 

O défice do sector público administrativo diminuiu de 5,5% do PIB em 1995 para 2,8% em 1999. Até 1999, a consolidação
orçamental reforçou-se, principalmente em resultado de menores pagamentos de juros e receitas mais fortes fomentadas pela retoma
do ciclo económico. Nos anos seguintes, o déficit aumentou, devido à desaceleração econômica, receitas abaixo do esperado,
mudanças metodológicas contábeis e aumento das despesas.
 

Em 2000, o déficit do Governo Geral, excluindo medidas extraordinárias, atingiu 3,4% do PIB. Tal foi explicado em parte por
um corte de impostos, nomeadamente para reduzir o impacto interno do aumento dos preços internacionais do petróleo, que em
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por sua vez, levou a um congelamento de gastos intra-ano que foi implementado para atingir as metas orçamentárias. Em 2000, foi
vendida a concessão da licença de telemóvel UMTS, que representava 0,3% do PIB. A medida resultou na redução do déficit (após
medidas pontuais) para 3,0% do PIB.
 

Em 2001, o déficit do Governo Geral foi de 4,4% do PIB. Este aumento deveu-se ao aumento das despesas e à redução das
receitas fiscais do que o esperado devido ao crescimento económico mais lento, mas também é explicado por alterações
metodológicas na contabilização de impostos e contribuições sociais. Na sequência das eleições de 2002, uma Comissão nomeada
pelo novo Governo reviu as contas públicas e implementou alterações metodológicas relacionadas principalmente com o registo de
impostos e contribuições sociais aprovados pela Comissão Europeia. Essas mudanças aumentaram o déficit do Governo Geral em um
ponto percentual do PIB em 2001.
 

A partir de 2002, a consolidação orçamental tem sido um dos grandes objectivos das autoridades portuguesas. Em julho de 2002,
o governo tomou medidas estritas para reduzir o déficit para menos de 3% do PIB. Em Novembro de 2002, o Conselho ECOFIN
adoptou uma recomendação sobre a existência de um Déficit Excessivo em Portugal. No entanto, como resultado das medidas
tomadas, o défice do Governo Geral diminuiu para 2,9% do PIB no final de 2002. As medidas introduzidas para reduzir o défice de
2002 incluíram um aumento da taxa normal do IVA de 17% para 19%, restrições sobre compensação dos funcionários do Estado,
eliminação dos subsídios ao pagamento de juros sobre hipotecas, adoção de uma reforma abrangente da saúde para desacelerar o
crescimento dos gastos com saúde pública e restrições aos aumentos nos gastos com Fundos Autônomos e Serviços e níveis de
endividamento dos municípios. Adicionalmente, foram introduzidas algumas medidas pontuais significativas, incluindo uma amnistia
fiscal, reintrodução de portagens na auto-estrada da circunvalação de Lisboa e a venda da infra-estrutura da rede fixa de
telecomunicações de Portugal à Portugal Telecom. Excluindo as medidas pontuais, o défice do Governo Geral ascendeu a 4,5% do
PIB e o saldo corrigido das variações cíclicas foi de 4,4% do PIB.
 

Apesar da recessão económica em 2003, que teve um forte efeito nas receitas fiscais e aumentou as despesas com benefícios
sociais, o défice do Governo Geral aumentou apenas para 3,0% do PIB. De forma a manter o défice abaixo do limite imposto pelo
Programa de Estabilidade e Crescimento, o Governo tomou medidas rigorosas para cortar despesas correntes primárias, incluindo
reformas estruturais, como limitar o crescimento das transferências para o sistema de segurança social, bem como a capacidade das
autoridades locais para empréstimos, apoiados por congelamentos de salários para alguns funcionários públicos e restrições a novas
contratações no setor público. No entanto, a atividade econômica deteriorou-se frente ao cenário antecipado de crescimento moderado.
A recessão provou ser severa e as receitas fiscais ficaram significativamente aquém dos valores planejados no orçamento. O Governo
voltou a recorrer a medidas pontuais, arrecadando receitas adicionais no valor de 2,5% do PIB principalmente através da venda de
créditos fiscais a uma instituição financeira e da transferência dos ativos dos fundos de pensões dos CTT para a segurança social. .
Apesar dos cortes nas despesas estruturais alcançados em 2003, excluindo as medidas pontuais, o défice do sector público
administrativo ascendeu a 5.5% do PIB e o saldo corrigido das variações cíclicas atingiu 5.0% do PIB. O diferencial negativo entre o
valor real e o ajustado ciclicamente indica que o crescimento do PIB não correspondeu ao crescimento potencial usado para calcular o
saldo ajustado ciclicamente e assumido no orçamento. 5% do PIB principalmente através da venda de créditos fiscais a uma
instituição financeira e da transferência dos ativos dos fundos de pensões dos CTT (Correios) para a segurança social. Apesar dos
cortes nas despesas estruturais alcançados em 2003, excluindo as medidas pontuais, o défice do sector público administrativo
ascendeu a 5.5% do PIB e o saldo corrigido das variações cíclicas atingiu 5.0% do PIB. O diferencial negativo entre o valor real e o
ajustado ciclicamente indica que o crescimento do PIB não correspondeu ao crescimento potencial usado para calcular o saldo
ajustado ciclicamente e assumido no orçamento. 5% do PIB principalmente através da venda de créditos fiscais a uma instituição
financeira e da transferência dos ativos dos fundos de pensões dos CTT (Correios) para a segurança social. Apesar dos cortes nas
despesas estruturais alcançados em 2003, excluindo as medidas pontuais, o défice do sector público administrativo ascendeu a 5.5%
do PIB e o saldo corrigido das variações cíclicas atingiu 5.0% do PIB. O diferencial negativo entre o valor real e o ajustado
ciclicamente indica que o crescimento do PIB não correspondeu ao crescimento potencial usado para calcular o saldo ajustado
ciclicamente e assumido no orçamento.
 

Em 2004, o déficit do Governo Geral atingiu novamente 3,1% do PIB e 5,4% do PIB, excluindo medidas extraordinárias. Do
lado das despesas, os salários dos funcionários públicos foram novamente congelados. Do lado da receita, as medidas pontuais foram
novamente utilizadas para complementar as receitas (principalmente a transferência dos ativos dos fundos de pensões de certas
empresas públicas no valor de 2,3% do PIB para o setor da segurança social). Não obstante o crescimento real do PIB em 2004 de
apenas 1,0%, foram alcançados alguns progressos na consolidação orçamental, principalmente do lado das receitas, em resultado de
um aumento das receitas fiscais, em particular do imposto sobre o rendimento das sociedades. Do lado da despesa, uma redução na
remuneração dos empregados foi amplamente compensada por um aumento nas despesas com pensões. Excluindo as medidas
pontuais, embora o défice do Governo Geral tenha melhorado 0,1 pontos percentuais para 5.
 

O orçamento inicial de 2005 apresentado pelo Governo anterior baseava-se numa taxa de crescimento do PIB projectada de 2,4%
e previa medidas temporárias no valor de 1,4 pontos percentuais do PIB. Nesta base, o
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o déficit projetado do governo geral era de 2,8% do PIB. Excluindo medidas pontuais, o défice orçamental foi estimado em 4,2% do
PIB. Como parte do seu orçamento, o Governo introduziu novas medidas para lutar contra a evasão e fraude fiscais e para racionalizar
o sistema fiscal. Também reduziu certos impostos sobre a renda pessoal e eliminou certos benefícios fiscais e teve como objetivo fazer
uso de medidas pontuais para aumentar as receitas (como havia feito em anos anteriores).
 

O novo Governo, que entrou em funções em Março de 2005, nomeou uma comissão independente presidida pelo Governador do
Banco de Portugal para reavaliar a projecção orçamental para 2005, num cenário sem alteração de política. Em maio de 2005, a
comissão publicou um relatório revisando a taxa de crescimento do PIB em baixa para 1% e estimou o déficit do Governo Geral em
6,8% do PIB.
 

Imediatamente após o relatório da comissão, o Governo apresentou ao Parlamento um pacote de medidas orçamentais destinadas
a reduzir o défice e assegurar a sustentabilidade das finanças públicas, bem como um Programa de Estabilidade e Crescimento revisto
2005-2009. Em Junho de 2005, o Parlamento aprovou uma resolução que endossava “os objectivos declarados no Programa de
Estabilidade e Crescimento, reconhecendo a necessidade de alcançar: um crescimento do PIB de 3% até 2009, uma redução acentuada
do défice do Governo Geral dos actuais 6,8% de PIB (sem medidas adicionais) para um valor inferior a 3% em 2008, e redução da
dívida pública dos actuais 67% para 64,5% em 2009 ”. No entanto, devido ao elevado nível da dívida pública atual e às perspetivas de
crescimento ainda lento, o rácio da dívida pública continuará a aumentar até 2007, quando atingirá 68% do PIB. O Parlamento apoiou
também “as medidas destinadas a conter a despesa corrente pública primária, sem perder de vista os objectivos de crescimento
económico e de criação de emprego”. O Parlamento exortou o Governo a assegurar “que a consolidação orçamental seja alcançada
através de reformas estruturais, sem recurso a receitas pontuais ou contabilidade criativa”.
 

O Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) estabelece e quantifica os efeitos esperados das medidas anunciadas pelo
Governo. Para além das medidas já implementadas em 2005, estão planeadas (e serão necessárias) outras medidas para alcançar novas
reduções nos anos futuros. Os efeitos diretos dessas medidas deverão contribuir para uma redução cumulativa do déficit do Governo
Geral no período 2005-2009 em 4,1 pontos percentuais do PIB a preços constantes de 2005. Além disso, os efeitos cumulativos das
medidas do Programa deverão aumentar receitas em 2,4 pontos percentuais do PIB e reduzir as despesas em 2,3 pontos percentuais do
PIB até ao final do período 2005-2009. Essas projeções baseiam-se na projeção de crescimento do PIB de 0,8% em 2005, 1,4% em
2006, 2,2% em 2007, 2,6% em 2008 e 3% em 2009. As previsões de crescimento do PIB estão inerentemente sujeitas a incertezas
significativas e a fatores fora do controle do governo, incluindo, entre outros, riscos relacionados à demanda externa menor do que o
esperado e ao aumento dos preços do petróleo. Atualmente, estima-se que a taxa de crescimento do PIB para 2005 seja de apenas
0,5%, ante 0,8% previsto no PEC. Com um crescimento do PIB de 0,5%, o déficit do Governo Geral é estimado em 6,4% do PIB em
2005. Em um cenário com 1 ponto percentual a menos no crescimento da demanda externa do que o assumido para o período 2005-
2009, o Governo Geral diminuiria em 3% do PIB apenas em 2009. a taxa de crescimento do PIB para 2005 deverá ser de apenas
0,5%, em comparação com uma previsão de 0,8% no PEC. Com um crescimento do PIB de 0,5%, o déficit do Governo Geral é
estimado em 6,4% do PIB em 2005. Em um cenário com 1 ponto percentual a menos no crescimento da demanda externa do que o
assumido para o período 2005-2009, o Governo Geral diminuiria em 3% do PIB apenas em 2009. a taxa de crescimento do PIB para
2005 deverá ser de apenas 0,5%, em comparação com uma previsão de 0,8% no PEC. Com um crescimento do PIB de 0,5%, o déficit
do Governo Geral é estimado em 6,4% do PIB em 2005. Em um cenário com 1 ponto percentual a menos no crescimento da demanda
externa do que o assumido para o período 2005-2009, o Governo Geral diminuiria em 3% do PIB apenas em 2009.
 

As medidas do lado das receitas incluem (quantificadas em pontos percentuais do PIB em 2009): combate à evasão fiscal (0,5
pontos percentuais do PIB), redução dos benefícios fiscais (0,3 pontos percentuais do PIB) e aumento das taxas ou base tributária (1,5
pontos percentuais do PIB) PIB), incluindo o aumento de 2 pontos percentuais da taxa normal do IVA com efeitos a partir de julho de
2005 (0,6 pontos percentuais), o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos (para 2,5 cêntimos por litro em média por ano,
entre 2006 e 2008) e o imposto sobre o tabaco (de 15%, em termos nominais, ao ano entre 2006 e 2009). Do lado da despesa, as
medidas incluem a redução das despesas com a segurança social e a remuneração dos empregados (cada uma delas no valor de 1,0
pontos percentuais do PIB), a alienação de bens imóveis do Estado e a poupança nas despesas relacionadas com medicamentos
(ambos em 0. 1 ponto percentual). O Governo prevê também aumentar o investimento público não cofinanciado pela UE com um
crescimento médio anual de 15%, o que deverá contribuir para um aumento do défice de 0,6 pontos percentuais do PIB em 2009.
 

Em junho de 2005, o Parlamento aprovou uma emenda à Lei do Orçamento de 2005. De acordo com o novo orçamento revisto, o
Governo pretende aumentar as suas receitas fiscais, incluindo as contribuições para a segurança social (0,5 pontos percentuais).
Especificamente, governo espera maior arrecadação tributária com aumento de impostos indiretos
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resultantes de alterações fiscais (como o aumento da taxa normal do IVA de 19% para 21%). Espera-se que esse aumento nas receitas
de impostos indiretos seja parcialmente compensado por uma redução nas receitas de impostos diretos (devido à redução na alíquota
do imposto de renda corporativo) e contribuições sociais. O aumento da receita total também inclui a venda de ativos e receitas
pontuais no valor de 0,4 ponto percentual do PIB. Prevê-se que as despesas totais aumentem 0,9 pontos percentuais do PIB,
principalmente devido a um aumento nos pagamentos de transferências sociais (no valor de 0,7 pontos percentuais do PIB). Outros
itens de despesas também deverão crescer, com exceção dos subsídios. O orçamento revisto estima um déficit do Governo Geral de
6,2% do PIB para 2005, o que está em linha com as metas estabelecidas no Programa de Estabilidade e Crescimento. Excluindo as
medidas pontuais,
 

Following the overall revision of GDP figures published in August and September 2005, the Government revised its estimate for
the 2005 General Government deficit to 6.0%. See footnote 1 of the summary table on page 4.
 

See “The Economy – Economic Convergence with the EU” for a description of the excessive deficit procedure instituted by the
EU against Portugal.
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The following table summarizes the main categories of revenue and expenditure at the State and General Government levels for
the years presented.
 

GENERAL GOVERNMENT AND STATE ACCOUNTS (1)
 

  

2000 (2)
   

2001 (2)
   

2002 (2)
   

2003 (2)
   

2004 (2)(3)
   

2005 (2)(4)
  

  

State
   

General
 Gov.

   

State
   

General
 Gov.

   

State
   

General
 Gov.

   

State
   

General
 Gov.

   

State
   

General
 Gov.

   

State
   

General
 Gov.

  
  (euro in millions)  
1. Taxes on production and

imports  13,620.6  16,490.3  14,475.3  17,469.1  15,980.0  19,222.6  17,100.4  20,402.2  16,970.6  20,344.5  18,659.5  22,112.9 
2. Current taxes on income

and wealth  11,291.0  12,015.5  11,383.5  12,129.7  11,788.5  12,573.8  11,274.8  12,041.5  11,443.7  12,394.8  11,637.3  12,596.9 
3. Social contributions  953.5  13,682.3  1,016.1  14,737.5  1,101.5  15,872.3  1,180.3  16,749.7  1,160.0  17,576.1  1,146.6  17,907.4 
4. Of which: actual social

contributions  81.1  12,635.7  96.1  13,608.6  97.7  14,613.0  92.9  15,334.2  94.4  16,124.7  100.0  16,456.8 
5. Sales  463.3  3,199.1  449.9  3,155.4  501.7  3,293.1  548.5  3,532.1  574.7  3,200.0  559.7  3,351.2 
6. Other current resources  1,071.0  2,000.6  1,163.6  2,138.4  1,539.6  2,679.1  1,588.6  2,377.0  1,818.2  2,729.8  1,175.4  2,061.5 
7. Total current resources

(1+2+3+5+6)  27,399.4  47,387.8  28,488.5  49,630.1  30,911.3  53,640.9  31,692.6  55,102.5  31,967.1  56,245.3  33,178.4  58,029.9 

             
% of GDP  23.7  41.0  23.2  40.5  24.1  41.8  24.3  42.2  23.7  41.6  23.7  41.4 
8. Intermediate

consumption  1,162.7  5,211.4  1,339.0  5,532.5  1,110.4  5,623.2  1,228.3  4,929.4  1,293.9  5,447.9  1,449.8  5,723.2 
9. Compensation of

employees  9,517.8  17,328.8  10,071.1  18,516.0  10,966.4  19,906.6  11,585.0  19,697.1  12,056.4  20,432.0  12,596.1  21,208.0 
10. Social benefits  1,236.6  16,500.3  1,300.3  18,000.1  1,452.7  19,770.3  1,504.6  22,678.1  1,176.8  24,169.5  1,165.4  25,890.1 
11. Interest (5)  3,621.5  3,680.2  3,760.8  3,881.7  3,889.0  3,894.2  3,828.3  3,807.6  3,839.2  3,831.9  4,185.7  4,132.1 
12. Subsidies  708.3  1,448.1  787.4  1,695.8  878.1  2,004.8  974.4  2,110.3  746.9  2,160.8  788.6  2,398.1 
13. Other current

expenditure  11,713.6  2,356.4  12,624.9  2,680.5  14,375.5  2,771.3  14,717.0  3,348.0  16,862.2  3,325.7  19,197.8  3,702.0 
14. Total current

expenditure
(8+9+10+11+12+13)  27,960.5  46,525.3  29,883.4  50,306.5  32,672.1  53,970.5  33,837.6  56,570.6  35,975.4  59,367.7  39,383.5  63,053.5 

             
% of GDP  24.2  40.3  24.4  41.0  25.4  42.0  25.9  43.3  26.6  44.0  28.1  45.0 
15. Gross saving (7-14)  (561.1) 862.5  (1,395.0) (676.4) (1,760.8) (329.6) (2,145.0) (1,468.1) (4,008.3) (3,122.4) (6,205.1) (5,023.7)

             
% of GDP  (0.5) 0.7  (1.1) (0.6) (1.4) (0.3) (1.6) (1.1) (3.0) (2.3) (4.4) (3.6)
16. Capital transfers

received  256.8  1,657.0  288.6  2,179.6  364.3  2,338.4  601.5  3,672.1  245.8  5,119.7  184.8  2,164.6 
17. Total receipts (7+16)  27,656.1  49,044.8  28,777.1  51,809.7  31,275.7  55,979.3  32,294.1  58,774.6  32,213.0  61,365.0  33,363.3  60,194.5 

             
% of GDP  23.9  42.4  23.5  42.3  24.3  43.6  24.7  45.0  23.8  45.4  23.8  43.0 
18. Capital expenditures

(19+20)  3,105.5  5,996.9  3,834.3  6,922.9  2,422.3  5,770.5  3,403.4  4,929.9  3,545.7  6,225.9  3,326.5  5,882.3 
19. Gross fixed capital

formation  587.0  4,585.3  572.0  4,992.0  515.4  4,793.2  505.8  4,588.8  511.0  4,397.0  389.3  4,659.6 
20. Other capital

expenditure (6)  2,518.5  1,411.6  3,262.2  1,930.9  1,907.0  977.3  2,897.6  1,498.9  3,034.8  1,828.8  2,937.2  1,222.7 
21. Total expenditure

(14+18)  31,066.0  52,522.2  33,717.7  57,229.4  35,094.4  59,740.9  37,241.0  62,658.3  39,521.1  65,593.6  42,710.0  68,935.8 
% of GDP  26.9  45.5  27.5  46.7  27.3  46.5  28.5  48.0  29.3  48.6  30.5  49.2 
22. Net lending (+)/net

borrowing (-) (17-21)  (3,409.8) (3,477.3) (4,940.6) (5,419.7) (3,818.8) (3,761.6) (4,946.9) (3,883.6) (7,308.2) (4,228.6) (9,346.8) (8,741.4)

             
% of GDP  (3.0) (3.0) (4.0) (4.4) (3.0) (2.9) (3.8) (3.0) (5.4) (3.1) (6.7) (6.2)
23. Primary Balance

(22+11)  211.7  202.9  (1,179.8) (1,538.1) 70.2  132.5  (1,118.6) (76.0) (3,468.9) (396.7) (5,161.0) (4,609.3)

             
% of GDP  0.2  0.2  (1.0) (1.3) 0.1  0.1  (0.9) (0.1) (2.6) (0.3) (3.7) (3.3)
Memorandum: Final

Consumption
expenditure  10,849.8  23,540.5  11,557.8  25,362.7  12,221.6  27,058.3  12,898.8  27,180.3  12,962.7  29,478.5  13,681.4  30,671.4 

(1) Source: Report on Government Deficits and Debt Levels, dated August 2005. Calculated according to the European System of National and Regional Accounts 1995
(ESA 95), which calculates tax revenues on an accrual basis. Revenues from the privatization process are not included in General Government or State accounts. See
“The Economy – Role of the State in the Economy and Privatizations”.

 (2) Figures do not reflect the overall revision of GDP figures. See footnote 1 to summary table on page 4.
 

44



21/04/2021 ALTERAÇÃO PÓS-EFETIVA Nº 2 À DECLARAÇÃO DE REGISTRO NO ANEXO B

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/911076/000119312505183020/dposam.htm?fbclid=IwAR30RZpXzWSDHYzZb6EoI7FRNQh2mHvV8-… 48/85

Table of Contents

(3) Most recent estimate.
 (4) Planned.
 (5) The results of swap and FRA (fixed rate agreement) operations are considered as non-financial operations and are recorded in expenditure as interest.
 (6) Other capital expenditures in 2000 include the UMTS mobile phone license concession receipt.
 
Source: National Statistical Institute and Ministry of Finance.
 
Revenue
 Portuguese taxes include both direct and indirect taxes. After the tax reforms of the late 1980s, direct taxes comprise mainly the
Personal Income Tax (IRS) and the Corporate Income Tax (IRC). The main indirect taxes are the Value Added Tax (IVA) and the Tax
on Petroleum Products (ISP).
 

STATE TAX REVENUE (1)
 

   

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004
   

2005 (2)
 

   (euro in millions)
Direct taxation   11,316.2  11,337.6  11,897.9  11,255.1  11,307.9  11,411.0

Personal   6,739.8  7,163.5  7,258.4  7,379.4  7,398.1  7,7750.0
Corporate   4,469.7  4,077.0  4,430.8  3,768.1  3,891.8  3,440.0
Other   106.7  97.1  208.7  107.6  18.0  221.0

Indirect taxation   14,372.9  14,842.9  16,611.0  17,338.1  17,074.5  18,872.0
Tax on petroleum products (ISP)   2,114.4  2,145.9  2,745.4  2,946.4  2,963.5  3,078.0
Value-added tax (IVA)   8,672.6  8,966.0  9,956.6  10,562.0  10,340.7  11,550.0
Motor vehicle tax (IA)   1,205.1  1,193.2  1,150.4  985.1  1,121.2  1,164.0
Tobacco tax (IT)   1,034.0  1,065.3  1,159.6  1,223.9  1,027.0  1,250.0
Stamp tax   1,034.5  1,145.6  1,219.3  1,349.5  1,368.9  1,495.0
Other taxes   312.2  326.8  379.7  271.1  253.2  335.0

Total   25,689.1  26,180.5  28,508.9  28,593.2  28,382.4  30,283.0
             

(1) Calculated on a public accounts basis, which reflects cash income from taxes. Revenues from the privatization process are not
included in General Government or State accounts. See “The Economy – Role of the State in the Economy and Privatizations”.

 (2) Planned.
 
Source: Ministry of Finance.
 

In recent years, the Government has implemented measures aimed at increasing the efficiency of its tax collection effort,
reducing tax fraud and tax evasion, limiting the use of various tax benefits and increasing taxpayer compliance.
 

The restructuring of the tax system initiated in 2002 and further developed in the following years included: (i) a global review of
property taxes, (ii) fair and effective application of tax policy as a way to reduce tax evasion and the parallel economy by prohibiting
concessions of tax benefits or incentives to those convicted of tax crimes, (iii) the introduction of a new audit regime focusing on all
firms or individuals claiming net losses, and (iv) the improvement of the relation between tax administration and taxpayer by
simplifying procedures and accelerating decision making.
 

The main corporate tax rate on profits was reduced from 34% to 32% in 2000 and further reduced to 30% in 2002. The 2004
budget included a further corporate tax reduction to 25% as a measure to promote investment
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and to help enterprises to increase competitiveness. The full impact on revenue of this reduction will be shown only in 2005 revenues.
Personal income taxes in Portugal are fixed at seven progressive rates ranging from 10.5% (until 2005 this minimum rate was 12%)
for annual taxable income below EUR 4,351 to 42% for annual taxable income in excess of EUR 60,000.
 

In 2003, a new law, which permits cooperation between tax authorities and the police regarding tax information considered
useful for criminal investigation, was introduced to fight tax evasion and fraud. Moreover, a reform on the taxation on assets was
introduced aiming at the establishment of a simple and fair system of real estate evaluation, which is expected to increase efficiency in
the battle against fraud and widen the tax basis. In 2004, a new supervision system was introduced, which allows the monitoring of
individual debtors by kind and amount of debt.
 

In 2004, a real-estate tax reform took place that will allow an increase on tax revenue as soon as house values are updated. This
reform abolished the transaction real-estate tax and successions and donations tax, which will also be partially offset by the
introduction of a stamp tax.
 

In 2005, the new Government has adopted additional measures with the aim to tackle tax evasion and improve the efficiency of
tax administration. These measures include:
 

 
•  implementation of effective mechanisms to prevent the «laundering» of dividends by way of operations to park holdings or

rights related to these holdings through agreements drawn up between entities subject to IRC and entities that are exempt or
have a favorable tax regime,

 
 •  introduction of stamp tax for cash gifts,
 

 
•  publication of a list of companies with outstanding tax or social contributions debt, as well as the periodic disclosure of

companies with the larger amounts of tax and social contributions paid and also of individual taxpayers’ gross annual
income,

 
 •  allowance of access to the taxpayers’ bank information in situations where a high likelihood of fraud and tax evasion exists,
 
 •  improvement of the cross-checking of information among tax administration and other public bodies,
 
 •  implementation of an action plan to minimize the losses of tax delinquencies due to the running of the statute of limitations,
 
 

•  promotion of voluntary compliance by citizens with their tax obligations through persuasive actions, namely personalized
warnings sent to taxpayers with tax arrears or assets subject to seizure and foreclosure proceedings,

 
 

•  implementation of a software to allow automatic claim to be made when an income tax declaration of IRC or IRS have not
been duly filed,

 
 

•  introduction of a system of automatic compensation of balances among tax arrears and reimbursements (of overpaid tax)
among the different taxes.

 
Também em 2005, a taxa padrão do IVA foi aumentada de 19% para 21%.

 
O orçamento de 2006 em preparação pelo Governo prevê um suporte fiscal adicional para rendimentos anuais superiores a

60.000 euros, com uma taxa marginal de 42%, e outras limitações de benefícios fiscais. A partir de 2006, o Governo pretende
aumentar o imposto sobre os combustíveis em 7,5 cêntimos por litro e o imposto sobre o tabaco em 15% ao ano.
 
Despesa
 A classificação funcional dos gastos do estado mostra que entre 2000 e 2004 os maiores aumentos ocorreram nos gastos com
previdência e benefícios sociais. Despesas com seguridade social e benefícios sociais
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representaram 18,5% das despesas totais em 2004, e espera-se que representem 20% em 2005, em comparação com 15,4% em 2000.
As despesas com serviços de saúde, como porcentagem das despesas totais, também aumentaram de 17% em 2000 para 20,8% em
2004, e deverá aumentar para 22% em 2005.
 

A seguinte tabela mostra as principais categorias de despesas do orçamento do Estado para os anos indicados.
 

DESPESAS DO ESTADO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (1)
(Base de Contas Públicas)

 

   

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004
   

2005 (2)
 

   (euros em milhões)
Pagamentos de juros   3,525.5  3,765.6  3,827.6  4,030.4  3,741.4  4,047.7
Serviços de educação   6,064.4  6,575.7  7,276.7  7,005.0  7,132.1  7,317.7
Serviços de saúde   5,271.3  5,772.1  8,061.5  6,329.1  8,454.0  9,505.6
Defesa   1,707.4  1,753.3  1,728.6  1,683.9  1,871.6  1,813.6
Segurança social e benefícios sociais   4,751.5  4,798.4  5,999.1  6,303.1  7,518.7  8,637.4
Obras públicas e habitação, transporte e comunicações   1,700.4  1,742.3  1,478.6  1,884.2  1,761.5  1,997.8
Serviços de agricultura e pesca   615.0  676.4  724.2  645.0  874.5  571.9
Serviços de indústria e comércio   301.8  447.4  523.6  207.6  67.3  35.8
Transferências intra-orçamentárias   3,449.2  3,669.7  4,046.3  4,046.3  3,360.1  3,992.3
Outras despesas   3,560.4  3,799.8  3,835.5  4,376.0  5,866.5  5,168.7
             
Total   30,946.9  33,000.7  37,044.7  36,510.6  40,647.7  43,088.8
             

(1) Exclui a alocação de receitas de privatização e ativos e passivos financeiros.
 (2) Planejado.
 
Fonte: Ministério da Fazenda.
 
Transferências entre Portugal e a União Europeia
 Portugal tem sido o destinatário de transferências significativas de fundos da UE desde 1986. Através da sua adesão à UE,
Portugal tem acesso a fundos estruturais do orçamento da UE para o financiamento de projectos de desenvolvimento regional (para os
quais quase todo o país é elegível), melhorias de infra-estruturas, modernização empresarial, pesquisa e desenvolvimento e
treinamento. Os mais importantes destes fundos da UE são o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Europeu de
Orientação e Garantia Agrícola, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão. Em 2004, as transferências líquidas da UE
representaram 2,15% do PIB. Portugal espera receber transferências líquidas positivas da UE até 2006.
 

As transferências de Portugal para a UE mantiveram-se estáveis   nos últimos anos, embora tenham registado um ligeiro
acréscimo em 2004 devido ao aumento da taxa de IVA e das respectivas receitas, parte das quais é transferida para a UE. As
transferências da UE para Portugal começaram a diminuir significativamente em 1999 e atingiram um valor mínimo de 2,8 mil
milhões de euros em 2001. Desde então, as transferências recuperaram. A redução das transferências de fundos regionais em 2004
resultou principalmente de uma alteração nos regulamentos da UE que determinam o modo como as transferências são registadas e
resultou num desfasamento temporário entre as despesas de capital feitas pelo governo português e o efetivo recebimento das
correspondentes transferências de capital da UE.Portugal espera receber quase 72% do total das transferências para estas despesas dos
fundos estruturais até ao final de 2005, pelo que se prevê que as transferências da UE sejam mais elevadas em 2005 do que em 2004.
 

Para 2005, estima-se que as transferências da UE para Portugal atinjam 4.699 milhões de euros e as transferências de Portugal
em 1.496 milhões de euros.
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TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS ENTRE PORTUGAL E A UE
 

   

2000

  

2001

  

2002

  

2003

  

2004

 
   (euros em milhões)  
From Portugal to the EU   1,299  1,254  1,365  1,285  1,506 

Contribuição financeira (1)   1,095  1,066  1,220  1,158  1,341 
Direitos alfandegários e nivelamento   199  182  143  123  162 
Outros pagamentos   5  5  3  4  3 

From the EU to Portugal   3,216  2,775  3,764  4,913  4,404 
Fundo agrícola (FEOGA - Garantia) (2)   653  875  758  850  823 
Fundos estruturais   2,306  1,408  2,482  3,672  3,090 

Fundo agrícola (FEOGA - Orientação) (2)   316  40  265  291  362 
Regional fund (FEDER) (3)   1,482  924  1,562  2,618  1,995 
Fundo Social (FSE) (4)   509  444  654  765  732 

Fundo de Coesão   117  442  395  266  317 
Outro   140  50  129  125  174 

Transferências líquidas recebidas por Portugal   1,917  1,521  2,399  3,628  2,898 
Item de memorando:                 
Net EU transfers as per cent GDP   1.66% 1.24% 1.87% 2.78% 2.15%

(1) Contribuições baseadas no PIB, recursos do IVA e contribuições para o Banco Europeu de Investimento (BEI).
 (2) Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola.
 (3) Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
 (4) Fundo Social Europeu.
 
Fontes: Banco de Portugal
 
O sistema de bem-estar
 O sistema de previdência em Portugal compreende o sistema de segurança social (em grande parte transferências de pagamentos
como pagamentos a idosos e invalidez), o Serviço Nacional de Saúde (um grupo organizado de instituições que prestam serviços de
saúde e são supervisionadas pelo Ministério da Saúde), desemprego benefícios e benefícios de empregados pagos a funcionários
públicos (incluídos na folha de salários do Governo Central).
 

Devido à relativa juventude do sistema de segurança social português, encontra-se em melhores condições financeiras do que
muitos dos seus congéneres europeus. No entanto, a cobertura de seguro expandida e as tendências demográficas levaram a um rápido
crescimento nas despesas nos últimos dez anos, especialmente em pagamentos para idosos. Em consequência, várias medidas têm sido
implementadas para eliminar o défice estrutural da segurança social, incluindo o aumento das contribuições dos trabalhadores
independentes, o aumento da idade de reforma das mulheres, o alargamento do período mínimo de contribuição e a alteração da forma
de cálculo das pensões. (aumentando o período de contribuição e diminuindo a taxa na qual os benefícios são acumulados a cada ano).
Como resultado destas medidas, Portugal tem um orçamento da segurança social equilibrado em cada ano desde 1995, com exceção
de 2001.
 

Uma nova Lei Básica da Segurança Social foi aprovada pelo Parlamento em 2000 e posteriormente modificada em 2002. As
quatro principais alterações introduzidas foram: (i) trazer gradualmente o conjunto existente de pensões mínimas para o nível do
salário mínimo até 2007, (ii) ) modificar a fórmula para calcular as pensões para incluir todos os níveis salariais pagos enquanto
contribuem, em vez de apenas os dez anos com os salários mais elevados, (iii) encorajar regimes de pensões de financiamento privado
acima de um determinado limite de rendimento através de um regime de dedução de impostos, e (iv) penalizando a aposentadoria
precoce.
 

Em 2005, o novo Governo anunciou novas regras relativas à aposentadoria dos servidores públicos contratados antes de 1º de
setembro de 1993 (as regras para os empregados após esta data são equivalentes às do privado
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sector), pelo que a idade legal de reforma dos funcionários públicos aumentará seis meses por ano de 60 para 65 durante o período de
2006 a 2015. Além disso, o número de anos de serviço necessários para receber uma pensão completa será alargado em fases a partir
de 36 a 40 anos durante o período de 2006 a 2013.
 

O Governo tenciona tomar novas medidas a partir de 2006 para harmonizar gradualmente os regimes de segurança social, em
particular entre o regime de serviço público (Caixa Geral de Aposentações, CGA) e o sistema do sector privado, aumentando a idade
de reforma dos funcionários públicos em seis meses cada. ano até chegar aos 65 anos.
 

Ainda em 2006, o Governo pretende aumentar o salário de referência utilizado pelos autônomos para calcular a sua contribuição
mínima (exceto para os trabalhadores agrícolas e autônomos que de fato têm baixos rendimentos) e eliminar as taxas reduzidas (20%
abaixo do taxa normal) das contribuições sociais dos empregadores para a CGA e para suspender temporariamente a provisão para
reforma antecipada que existe na lei (exceto em caso de invalidez).
 

As medidas que visam garantir a Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde incluem:
 
 •  Abolição do subsídio do Estado de 10% para medicamentos genéricos;
 

 
•  Redução do subsídio do Estado a certos medicamentos de 100% para 95% (os doentes crônicos com renda equivalente ou

inferior ao salário mínimo nacional continuarão a ser integralmente reembolsados), do preço dos medicamentos com custos
compartilhados e do atacado e margens de venda a varejo de medicamentos;

 
 

•  Promoção de um novo sistema de controle para verificar faturas de terceiros e para reduzir efetivamente o desperdício e a
fraude no SRS;

 
 •  Combate à fraude e ao uso abusivo de subsídios adicionais de medicamentos para aposentados de baixa renda;
 
 

•  Estabelecer objetivos de redução de despesas hospitalares, congelando 5% das despesas estimadas excluindo a remuneração
dos funcionários; e

 
 

•  Identificar e avaliar os bens imóveis do setor da saúde com o objetivo de formular propostas que promovam a sua utilização
eficiente.
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DÍVIDA PÚBLICA
 
Gestão da dívida e objetivos
 Na segunda metade da década de 1990, e em antecipação à integração de Portugal na União Monetária Europeia, realizou-se um
conjunto de importantes reformas que visaram criar condições para uma gestão mais eficiente da dívida pública neste novo
enquadramento. Estas reformas incluíram, ao nível institucional, a criação de uma agência autónoma da dívida - o IGCP - em 1996. O
IGCP tem competência para emitir e gerir a totalidade da dívida pública direta de Portugal, tanto interna como externa. Antes da
criação do IGCP, a dívida interna e externa era gerida por entidades separadas dentro do Ministério das Finanças.
 

Os objectivos estratégicos a perseguir na gestão da dívida pública e no financiamento do Estado constam da Lei da Dívida
Pública adoptada em 1998 (Lei nº 7/98 de 3 de Fevereiro), que estabelece que estas actividades devem ter como objectivo garantir os
recursos financeiros necessários ao execução do orçamento do Estado e ser conduzida de forma a:
 
 •  Minimizar o custo direto e indireto da dívida pública em uma perspectiva de longo prazo.
 
 •  Garantir uma distribuição equilibrada dos custos da dívida nos diversos orçamentos anuais.
 
 •  Evite uma concentração temporal excessiva de resgates.
 
 •  Evite riscos excessivos.
 
 •  Promover um funcionamento eficiente e equilibrado dos mercados financeiros.
 

A minimização do custo da dívida já era um objetivo implícito da gestão da dívida antes da adoção da nova lei. A sua
publicação, no entanto, foi um passo importante na medida em que formalizou estes objetivos, clarificou que a minimização de custos
deve ser perseguida numa perspetiva de longo prazo e introduziu uma referência explícita à limitação do risco, nomeadamente no que
diz respeito ao risco de refinanciamento e à volatilidade dos custo da dívida ao longo do tempo.
 

As Diretrizes para a Gestão da Dívida, em vigor desde 1999, adotaram um modelo de gestão de risco e traduziram o objetivo
estratégico de minimizar os custos da dívida na definição de um benchmark que, desde então, tem sido a referência para a gestão da
dívida.
 

In order to improve further Government financing conditions and to respond to the challenges posed by a single currency in the
euro zone, a broad reform of the public debt secondary market was initiated in 1999 with the objective of increasing its efficiency and
enhancing Portuguese debt competitiveness and tradability. See “Monetary System — The Financial Sector”. In line with these
objectives, and following the integration of debt markets which took place at the start of the third stage of EMU, the IGCP’s financing
strategy outlined for 2001 took into consideration the trends in the euro Government debt market and, in particular, the growing need
to increase the size of new debt issues and to improve the efficiency of the secondary market so as to promote liquidity.
 

Financing was primarily oriented towards the development of a sufficiently liquid medium- and long-term fixed-rate
Government bond market in currencies of the euro area. With this objective, the range of financing instruments used was reduced and
the issuance of Treasury bills inter alia was suspended in 1999. Borrowing needs were mainly met through the issuance of a limited
number of series of fixed-rate Treasury Bonds (OT) per year (one or two) in a limited range of maturities, namely 5 and 10 years. This
process was accelerated as from 2001 with the buyback of old illiquid issues and their refinancing through the issuance of OT. In the
period 2001-2004, the IGCP bought back an annual average of EUR 1.3 billion of less liquid debt instruments, in transactions that
included exchange-offers, reverse auctions and bilateral transactions.
 

As from 2003, the development of a short-term segment became part of the objective of offering a standard yield curve, along
with the regular issuance of OT. Hence, the share of medium- and long-term debt in total debt
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(after swaps), excluding savings certificates, which had increased to 97.3% in 2002, decreased to 91.6% in 2003 due to the launch of
the Treasury bill program in this period, while the share of fixed rate debt of total debt increased from 73.4% in 2002 to 89.9% in
2003. The percentage of debt denominated in currencies that became sub-units of the euro on January 1, 1999 (including the escudo)
increased from 95% in 1998 to 98.6% in 2003. Further, public debt denominated in euro (or in sub-units of the euro), after swaps,
increased from 99.4% in 2001 to 99.98% in 2003.
 

In 2004, the structure of the benchmark portfolio was again evaluated and further adjusted. The new structure has a lower
implicit average duration and favors medium- and long-term financing.
 
Structure of Debt
 Since the adoption of the euro, foreign currency risk no longer exists for Portuguese public debt denominated in currencies of the
member states of the EMU, which for the original member states became sub-units of the new single unified currency on January 1,
1999. As a result, as of 1999 foreign (external) and domestic (internal) State direct public debt are calculated in terms of non-euro-
denominated and euro-denominated State direct public debt, respectively, with the euro zone now corresponding to the domestic
(internal) market for Portuguese public debt. At the end of 2004, total State direct public debt, calculated on a public accounts basis,
totaled EUR 90,739.1 million, or 67.2% of GDP. Euro-denominated State direct public debt accounted for EUR 90,368.1 million at
the end of 2004, or approximately 66.9% of GDP. General Government debt calculated in accordance with the Eurostat criteria (used
in the Excessive Deficit Procedure report) was EUR 83,757.1 million, representing 62% of GDP.
 

The table below sets forth the amount of General Government debt as a percentage of GDP at the end of each of the years
indicated.
 

GENERAL GOVERNMENT DEBT
 

  

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004

  (euro in millions, except for percentages)
Total State direct public debt (1)  66,175.5  72,450.1  79,474.7  83,377.0  90,739.1

% of GDP (2)  57.3  59.1  61.9  63.9  67.2
Euro-denominated State direct public debt (1)  62,239.1  67,532.8  76,810.3  82,208.1  90,368.1

% of GDP (2)  53.9  55.1  59.8  63.0  66.9
Non-euro-denominated State direct public debt (1)  3,936.4  4,917.2  2,664.4  1,168.9  371.0

% of GDP (2)  3.4  4.0  2.1  0.9  0.3
General Government debt (Eurostat definition) (3)  61,566.4  68,465.9  75,141.5  78,321.0  85,757.1

% of GDP (2)  53.3  55.9  58.5  60.0  62.0

(1) On a public accounts basis and before swaps.
 (2) Figures do not reflect the overall revision of GDP figures. See footnote 1 to summary table on page 4.
 (3) Calculated according to the Excessive Deficit Procedure formula (Eurostat definition). General Government debt calculated in

accordance with the Eurostat criteria differs from total State direct public debt as calculated on a public accounts basis in terms
of scope and instruments in that the scope of the former includes autonomous funds and services, social security and local and
regional government debt, and, with respect to instruments, includes coins, interest on deep-discounted bonds (such as Treasury
bills and Euro-Commercial Paper) but excludes accrued interest on savings certificates.

 
Source: Ministry of Finance and IGCP.
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The following table sets forth the anticipated redemption schedule in respect of Portugal’s medium and long-term State direct
public debt for each of the years indicated.
 

REDEMPTION SCHEDULE
(Medium and Long-term Debt) (1)

 

   

2005
   

2006

  

2007
   

2008
   

2009
   

2010
   

2011
   

2012
   

2013
   

2014
   

2015
   

After 2015
 

   (euro in billions)
Internal (euro-denominated) debt   7.44  7.38  8.17  7.81  5.20  5.15  5.26  5.07  5.04  5.00  0.00  0.13
External (non-euro-denominated) debt   0.00  (0.21) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.23
Total Redemptions   7.44  7.16  8.17  7.81  5.20  5.15  5.26  5.07  5.04  5.00  0.00  0.36

(1) Redemption schedule at December 31, 2004 using exchange rates of the same date. Includes swaps outstanding on December 31,
2004.

 
Source: IGCP.
 Euro Debt
 During 1998, access to auctions was extended to foreign banks with a significant distribution capacity in order to create an
international network for the distribution of Portuguese debt. The revision of the regulatory framework of the specialized primary
dealers (OEVT) permitted the inclusion of six foreign banks representing the major markets deemed by the IGCP as preferential
markets. In 1999, a second tier of primary dealers was created – other auction participants (OMP) – with lesser duties, to allow the
development of a track record, to permit access to the group of OEVT and to widen the distribution network of Portuguese
Government debt.
 

After the introduction of the euro, sovereign debt management became a competitive activity and liquidity has become one of the
most – if not the most – important factor behind the yield spreads of sovereign debt in the euro zone, especially for small issuers like
Portugal. Seeking to attain a reasonable size for the OT benchmarks, in order to favor their liquidity, only two lines of OT – 5 and 10
years – were issued in 1999, and their first tranches were of an amount (1.5 billion euro) over 10 times the size of the regular auctions
held in 1998. In order to achieve a reasonable starting size and a broad investor distribution, the placement of the initial tranches of
these new series was made through syndicates of OEVT, and were followed with regular auctions throughout the year. The total
outstanding amount of the 10-year OT line reached the five billion euro threshold required for admission to the EuroMTS electronic
trading platform in November 1999, and the 5-year OT line reached an outstanding amount of 3.5 billion euro. Issuances of OT in
2000 were concentrated in two lines, one bearing interest at 5.85% and maturing in 2010 and the other bearing interest at 5.25% and
maturing in 2005. The new OT lines were launched via syndication with relatively high initial amounts — OT 2010 with EUR 2.5
billion and OT 2005 with EUR 1.5 billion; both were subsequently increased through auctions and reached EUR 5.1 billion and EUR
2.5 billion, respectively. 87% of 1999 borrowing and 98.4% of 2000 borrowing (excluding promissory notes) was incurred directly in
euro, the remainder being swapped back into this currency, while approximately 70% of funding in each of 1999 and 2000 was raised
via issuances of OT (about two-thirds of OT in 1999 and 100% of OT in 2000 were placed through auctions).
 

The issuance of fixed-rate Treasury Bonds (OT) continues to be the main source of the State’s financing but its share in total
funded debt has decreased over the last years. OT issuances reached 65.7% of the total issuance of funded debt in 2001, 78.6% in
2002, 52.3% in 2003 and 32% in 2004).
 

As foreseen in the Financing Program for 2001, a new 10-year OT was opened – OT 5.15% June 2011 – of which EUR 5,258
million were issued; the OT 5.25% October 2005 and OT 3.625% August 2004 were reopened, of which EUR 1,911 million and EUR
1,475 million, respectively, were issued. The new 10-year benchmark was
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launched in March, via syndicate, with an initial amount of EUR 2 billion. The choice of a syndicated placement made it possible to
ensure a wide diversification, both geographically – especially within the European Union, where approximately 94% of the new
bonds were placed – and by investor type. Through the monthly auctions subsequently held, an amount outstanding of EUR 5.2 billion
was achieved in August and this security started being traded under market-making obligations in EuroMTS, acquiring the status of
euro area benchmark. In June, and in connection with the buyback program, the OT 3.625% August 2004 was reopened with a EUR
600 million auction. Following an additional auction in July, this line reached an amount outstanding of EUR 5 billion and was also
admitted to trading on EuroMTS. The OT 5.25% October 2005 was reopened in a first auction held in February and in two additional
auctions in October and November. Subsequently to this last auction, this OT started being traded on EuroMTS, the outstanding
amount having reached the EUR 5 billion threshold with an auction held in early 2002.
 

Two new OT series with maturities of five years and ten years were issued in 2002. The offerings were launched through a
banking syndicate and subsequently reopened via auction until they reached an amount outstanding of EUR 5 billion each. The OT
5.45% September 2013 was reopened and its amount outstanding was increased to EUR 5 billion to make listing on EuroMTS
possible.
 

Gross issuance of OT totaled EUR 7.6 billion in 2003 and two new series were opened: EUR 5.1 billion was issued of an OT
maturing in 2006 (3 years) and EUR 2.5 billion was issued of another OT maturing in 2014 (long 10 years). Both series were launched
via syndicated deals with the Primary Dealers in an amount of EUR 2.5 billion each (approximately 50% of the final size of each
series). Besides offering the new bonds a minimum liquidity level right from the start, the syndicated placement and the large amount
issued made it possible to manage the quality and diversification of the investor base and to increase the visibility of the issue. As
announced to the market in December 2002, the OT 3% July 2006 was launched near the end of the first quarter (March 19).
Subsequent auctions in May, June and July increased the outstanding amount of this OT to the EUR 5 billion target.
 

Gross issuance of OT totaled EUR 6.7 billion in 2004. After the launch of a 10-year benchmark (OT 4.375% June 2014) at a
volume of EUR 2.5 billion in October 2003, this series was reopened via auction in March, May and June 2005, which its outstanding
to the EUR 5 billion threshold. The remaining borrowing needs were met with the launch of OT 3.25% July 2008 in July 2004. The
decision to issue a new series maturing in 2008 was related to the fact that this was the only maturity of the Portuguese Government
yield curve from 2 to 10 years in which there was no liquid OT with benchmark status. In line with the strategy that has been followed
over the last few years, this OT was launched through a syndicate deal of EUR 2.5 billion with all Primary Dealers. This OT was
subsequently reopened via auction – in September and November 2004 – reaching an outstanding of EUR 5 billion in a final auction
held in January 2005.
 

In January 2005, there were 8 Portuguese Government debt issues traded on the EuroMTS market.
 

In 2003, a new BT – Treasury bills program was launched within the framework of a project designed to create a liquid and
efficient international market for these securities so as to support the issuance of BT as a structural source of State funding and to
obtain more favorable financing costs in the short-term segment. The BT issuance program started in July, with 7 auctions being held
until December, through which a total nominal amount of EUR 4.2 billion was placed with maturities ranging from 3 to 12 months.
By year-end, the 3 BT series announced for had been launched: BT 19 March 2004, BT 23 July 2004 and BT 19 November 2004. A
total of 21 BT auctions were held in 2004 and the gross nominal amount placed in these auctions was EUR 11.8 billion. Given that
redemptions of BT amounted to EUR 5.8 billion, the net contribution of this instrument to the year’s financing totaled EUR 6 billion
in nominal terms.
 

As from 2004, very short-term Treasury needs were met via the repo market, as an alternative to Euro Commercial Paper (ECP).
In comparison to the ECP program, the repo market has a clear advantage in terms of depth, liquidity and flexibility. The first repo
transaction took place in August with the redemption of OT 3.625% August 2004, and by year-end the total of these transactions
amounted to EUR 4.7 billion. Although both OT and
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BT can be used as collateral for financing repos, in 2004 only BT were used due to their neutral effect on the cash market. Net
issuance via this instrument was only EUR 750.5 million, since the repo market was essentially used for meeting intra-annual
borrowing requirements, as a way to correct the mismatch between needs and the availability of funds raised through the issuance of
OT and BT, which follows a predefined calendar.
 

The following table sets forth the breakdown by type of instrument of Portugal’s euro debt at the end of each of the years
indicated.
 

EURO DEBT BREAKDOWN BY TYPE OF INSTRUMENT
(Before Swaps)

 

   

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004

   (euro in millions)
Euro Debt   62,239.1  67,532.8  76,810.3  82,208.1  90,368.1

OT (Fixed Rate Bonds)   34,893.5  41,563.0  51,702.3  54,673.9  56,478.0
BT (Treasury Bills)   0.0  0.0  0.0  4,165.0  10,136.5
OTRV (Floating Rate Notes)   4,394.3  2,994.5  1,324.1  336.8  0.0
Certificados de Aforro ( Saving Certificates)   13,672.4  14,743.5  15,536.5  15,854.3  15,903.1
Others   9,278.9  8,231.8  8,247.4  7,178.1  7,850.4

Source: IGCP.
 In order to facilitate the tradability of Portuguese public debt and to increase the liquidity and transparency of the Portuguese
secondary Government securities market, a special market for public debt (MEDIP), based on an MTS electronic platform, began
operations on July 24, 2000. MTS Portugal SA carries out the organization and management of the wholesale electronic trading
system for Portuguese Government bonds. The major participating financial institutions ensure liquidity on the system in their
capacity as market makers and shareholders of the company. Over the last few years, the secondary market for Portuguese
Government debt has seen increasing turnover and a growing number of participants, offering investors and financial intermediaries
efficient trading conditions and high liquidity levels. In the OT segment, the outstanding of benchmark securities in MEDIP/MTS
Portugal rose from EUR 16 billion to EUR 56.5 billion between year-end 2000 and year-end 2004. The number of participants in this
segment has also risen steadily since its launch, from 12 banks at the beginning to 24 at January 1, 2005 (16 market makers and 8
market dealers). In July 2003, a new segment was created in MEDIP/MTS Portugal for the trading of Treasury bills. At the end of
2004 six BT lines were listed in this segment with a total outstanding of approximately EUR 11.1 billion, traded by a group of 16
banks (12 market makers and 4 market dealers). See “Monetary System — The Financial Sector.”
 

In August of 2000, the IGCP launched a repo window of last resort to support the market making of OT by the OEVT in MEDIP.
Since May 2001, the Treasury Bonds (OT) are included in the Repo Trading Facility of EuroMTS (a pan-European platform for the
electronic trading of repos, which is based on the same technological infrastructure as MEDIP). All participants in MEDIP and in
EuroMTS have access to this facility and, contrary to the cash market, there are no market making obligations in this market. The
access to the Repo Trading Facility of EuroMTS was an important step for the development of the OT repo market, which is reflected
in the significant increase of the turnover.
 
Non-Euro Debt
 In the new single currency environment, external funding (i.e., borrowing in non-euro-denominated currencies) has been used as
an opportunistic financing source to take advantage of occasional market windows, which may offer cost advantages. The main
resources of external funding in 1999 were the Global Medium-Term Note Program and the Euro Commercial Paper Program. Two
medium-term notes were issued in 1999: a U.S.$ 1 billion 5-year Eurobond and a U.S.$ 50 million one-year note, both swapped into
euro. Under the Euro Commercial Program, an amount equivalent to EUR 495 million of short-term commercial paper was issued at
the end of 2000 (November and December). Part of this amount was issued in US dollars (USD 150 million) and swapped to euro.
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In 2002 and 2003, a total amount of EUR 1,362.2 million and EUR 1,604.1 million was issued in foreign currencies,
respectively, all of it swapped to euro. In 2004, there were no issues in foreign currency.
 

The following table sets forth the currency breakdown of Portugal’s non-euro debt at the end of each of the years indicated.
 

NON-EURO DENOMINATED PUBLIC DEBT, BEFORE SWAPS (December 31)
BREAKDOWN BY TYPE OF INSTRUMENT

 

   

2000
   

2001
   

2002
   

2003
   

2004
 

   (euro in millions)
Non-Euro Debt   3,936.4  4,917.2  2,664.4  1,168.9  371.0

Euro Commercial Paper   159.4  1,391.3  285.7  0.0  0.0
Other bonds   1,969.7  1,988.1  1,184.2  212.8  212.8
MTN   1,555.7  1,394.8  1,114.3  939.9  143.2
Others   251.6  143.0  80.2  16.2  15.0

Source: IGCP.
 

NON-EURO DENOMINATED DIRECT PUBLIC DEBT, AFTER SWAPS (December 31)
CURRENCY BREAKDOWN (1)

 

   

2000
   

2001

  

2002

  

2003
   

2004
 

Currency

  

Amount
(euro in

 millions)
   

%

  

Amount
 (euro in
 millions)
   

%

  

Amount
 (euro in
 millions)
   

%

  

Amount
 (euro in
 millions)
   

%
   

Amount
 (euro in
 millions)
   

%
 

Swiss franc   137.2  9.3  15.6  3.7  17.2  22.6  0.0  0.0  0.0  0.0
British pound   240.5  16.4  184.9  44.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Yen   252.1  17.2  (1.9) (0.5) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
US dollar   838.2  57.1  220.8  52.7  59.0  77.4  0.0  0.0  0.0  0.0
                   
Total   1,468.0  100.0  419.4  100.0  76.2  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0

(1) Amounts converted at the exchange rate in effect at the end of the relevant year. Excludes Promissory Notes.
 
Source: IGCP.
 

The direct public debt exposure to foreign currencies, based on values after swaps, was practically eliminated in 2002,
amounting to 0.1% at year-end, down from 0.7% in 2001 and 2.8% in 2000. In 2003 and 2004, the direct public debt exposure to
foreign currencies, after swaps, was only 0.02%.
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DESCRIPTION OF SECURITIES
 

The following briefly summarizes the terms and conditions of the securities offered by the Republic of Portugal as separate
series of notes or bonds from time to time and the fiscal agency agreement in respect of securities issued by the Republic of Portugal.
Copies of the forms of the securities and the forms of the fiscal agency agreement are filed as exhibits to the registration statement of
which this prospectus is a part. This summary does not purport to be complete and is qualified in its entirety by reference to those
exhibits. Terms that are used in this prospectus and that are defined in the agency agreements have the respective meanings given to
them in the agency agreements, unless otherwise defined in this prospectus.
 
General
 The Republic of Portugal may issue securities, denominated in U.S. dollars or in any other currency, in one or more series as it
may authorize from time to time. This section summarizes the terms that are common to all series of the securities which the Republic
may offer. The financial or other specific terms of your series are described in the applicable prospectus supplement, which is attached
to or accompanies this prospectus. If the terms described in the prospectus supplement that applies to your series of Republic of
Portugal securities differ from the terms described in this prospectus, you should rely on the terms described in the prospectus
supplement.
 

The prospectus supplement that relates to your securities will specify the following terms:
 
 •  the title of the securities;
 
 •  the aggregate principal amount, and any limitation of that amount, of the securities;
 
 •  the denominations in which the Republic may issue the securities;
 
 •  the price at which the securities will be issued, expressed as a percentage of their principal amount;
 
 •  the maturity date or dates of the securities;
 
 

•  the interest rate or rates which the securities will bear, if any, which may be fixed or variable, and the method by which such
rate or rates will be calculated;

 
 •  the dates on which the Republic must pay interest;
 
 •  where and how the Republic will pay principal, premium, if any, and interest on the securities;
 
 •  whether and in what circumstances the securities may or must be redeemed or repaid before maturity;
 
 •  whether and in what circumstances the Republic’s obligations under the securities may be terminated;
 
 •  whether collective action clauses will apply to the securities;
 
 •  whether the securities will be exchangeable for other debt securities;
 

 
•  the form in which the securities will be issued, including whether any part or all of the securities will be issued in the form of

one or more temporary or permanent global securities and, if so, the identity of the depositary for the global securities and
the terms of the depositary system;

 
 •  any sinking fund provisions;
 
 •  the exchange or exchanges, if any, on which the Republic will apply to have the securities listed; and
 
 •  any other terms of the securities.
 

Your prospectus supplement will also provide a general discussion of certain United States federal income tax consequences of
the acquisition and ownership of the securities, including any special United States federal income tax and other considerations that
apply if your securities are issued in bearer form or if principal or interest payments on your securities are determined by reference to
any index (other than interest payments determined by reference to a single objective index or market interest rates).
 

The Republic of Portugal may issue securities that bear no interest, or that bear interest at a rate that is below the market rate at
the time they are issued, for sale at a substantial discount below their stated principal amount.
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There will be a fiscal agent or agents for the Republic in connection with the securities. The duties of the fiscal agent will be
governed by the fiscal agency agreement. The Republic of Portugal may replace the fiscal agent and may appoint a different fiscal
agent or agents for different series of securities. The Republic may maintain deposit accounts and conduct other banking and financial
transactions with the fiscal agent. The fiscal agent is the Republic of Portugal’s agent. The fiscal agent is not a trustee for the holders
of the securities and does not have a trustee’s responsibilities or duties to act for them in the way a trustee would.
 

The Republic of Portugal will maintain a register at an office in The City of New York to register transfers of securities issued in
registered form, subject to any restrictions set forth in the prospectus supplement relating to the securities.
 

Principal of, premium, if any, and interest on the securities will be payable at the place or places and in the currency or
currencies as are designated by the Republic and as set forth in the applicable prospectus supplement. Unless otherwise set forth in the
applicable prospectus supplement, interest on registered securities will be paid by check mailed to the persons in whose names
securities are registered at the close of business on the record dates designated in the applicable prospectus supplement at each
person’s address appearing on the register of securities.
 
Rank of Securities
 The securities will be unconditional, direct and general obligations of Portugal. Portugal has pledged its full faith and credit for
the punctual payment of the principal, premium (if any) and interest on the securities when due. The securities will rank equal in right
of payment among themselves and with all of Portugal’s other loan indebtedness (including guarantees by Portugal of loan
indebtedness of others), without any preference for one over the other by reason of priority of date of issue or currency of payment or
otherwise.
 

Portugal undertakes that, so long as the securities remain outstanding, it will not create or allow any mortgage, pledge or other
encumbrance to secure any indebtedness of Portugal on any of its present or future assets or revenues unless the securities are also
secured equally and rateably. This undertaking excludes (i) any mortgage, pledge or other encumbrance on the present or future assets
or revenues of Portugal or Banco de Portugal created or granted in the future in favor of the central government or central bank of any
country or the Bank for International Settlements, the International Bank for Reconstruction and Development or the European
Investment Bank; (ii) any mortgage, pledge or other encumbrance that secures any obligation with a maturity of one year or less; and
(iii) any mortgage, pledge or other encumbrance on property purchased by Portugal that secures the payment of or provides financing
for all or part of the purchase price of that property.
 
Additional Amounts
 Portugal will pay the principal and interest on the securities without withholding or deductions of any present or future taxes or
duties, imposed under Portuguese law, unless required by Portuguese law. In the event that any such withholding or deduction is
required by law, subject to the exceptions set forth below, Portugal will pay such additional amounts as may be necessary in order that
the net amount received by the registered or beneficial owner of the securities, after such withholding or deduction, equals the full
amount owing. Notwithstanding the above, you will not receive additional payments if:
 
 

•  you are liable to such tax or duty by reason of your having some connection to Portugal other than the mere holding of the
security;

 
 

•  you present the security for payment more than thirty days after the date payment was due or provided for, except to the
extent that you would have been entitled to such additional payment had you presented the security on such thirtieth day;

 
 •  you can receive payment without deduction or withholding from another paying or disbursement agent; or
 
 

•  the withholding or deduction can be avoided if you or the paying or disbursement agent provides information concerning
your nationality, residence or identity to relevant authorities.

 
 

•  such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is required to be made pursuant to (x) European
Council Directive 2003/48/EC (“EU Savings Tax Directive”) or any other
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directive implementing the conclusions of the ECOFIN Council meeting of 26-27 November 2000, or any law implementing
or complying with, or introduced in order to conform to, such directive or law, or (y) any international agreement to which
Portugal or the European Union is a party implementing a system of taxation substantially similar to that adopted in the EU
Savings Tax Directive, or any law implementing or complying with, or introduced in order to conform to, such an
agreement.

 
Redemption
 If the securities of a series provide for mandatory redemption, or redemption at the election of Portugal, this redemption can be
made only on at least 30 days’ notice. If only some of the securities are being redeemed, the securities to be redeemed will be selected
by lot by the fiscal agent. Unless all the securities of a series to be redeemed are registered securities, notice of redemption will be
published prior to the redemption date in a newspaper printed in the English language and of general circulation in The City of New
York and in any other places that may be provided for in those securities. Additionally, holders of registered securities will receive
notice of redemption by mail at their last addresses as they appear on the register of the securities of that series.
 
Acceleration of Maturity
 The securities of any series will become due and payable at the option of the holder of the securities of the series if:
 
 

•  there has been a default in the payment of any principal or default for more than 30 days in the payment of any interest due
and payable on any security of the series; or

 
 

•  Portugal defaults in the performance of any of its obligations contained in any security of the series and the default has not
been remedied 30 days after written notice is given to Portugal; or

 

 
•  there has been any default by Portugal in any payment when due of the principal of, or premium or prepayment charge if

any, or interest on, any other external indebtedness of or assumed or guaranteed by Portugal, and the default has continued
for more than any original grace period, unless such payment is being contested in good faith by; or

 
 

•  there has been any event giving the creditor the right to demand repayment (other than a default in payment) in respect of
any other external indebtedness of or assumed or guaranteed by Portugal and repayment shall be demanded; or

 
 

•  Portugal is unable to pay its debts as they fall due or shall enter into any arrangement with or for the benefit of its creditors
or shall declare or impose a moratorium on the payment of indebtedness of or assumed or guaranteed by it.

 
If any of these events occur, the securities of that series will become due and payable upon written notice by a holder to the fiscal

agent, unless all defaults have been cured before the fiscal agent has received the written notice.
 

The Republic of Portugal is not required to give the fiscal agent periodic evidence that there is no default.
 
Governing Law
 O contrato de agência fiscal e os valores mobiliários serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado de Nova
York, exceto no que diz respeito à autorização e execução pela República do contrato de agência fiscal e dos valores mobiliários, e
quaisquer outras questões exigidas a ser regido pelas leis da República de Portugal.
 
Consentimento para Serviço
 A República de Portugal designará o Consulado Geral da República de Portugal em Nova York como seu agente autorizado, no
qual o processo pode ser servido em qualquer ação decorrente ou com base no contrato de agência fiscal que pode ser instituído em
qualquer tribunal federal ou estadual na cidade de Nova York por qualquer detentor dos valores mobiliários. Tal designação não
constituirá consentimento para citação em qualquer ação legal ou processo baseado no Securities Act de 1933, conforme alterado.
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REGISTRO DE DÉBITO
 

Portugal nunca deixou de pagar o principal, o prémio ou os juros de qualquer título externo que tenha emitido.
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REPÚBLICA DE PORTUGAL TRIBUTAÇÃO
 

O que se segue é uma discussão geral de certas consequências fiscais portuguesas da aquisição e propriedade dos valores
mobiliários oferecidos pela República a não residentes em Portugal. Esta discussão não pretende ser uma descrição abrangente de
todas as considerações fiscais que podem ser relevantes para uma decisão de compra desses títulos. Em particular, esta discussão não
considera quaisquer fatos ou circunstâncias específicas que possam se aplicar a um comprador em particular. Este resumo tem por
base as leis da República Portuguesa atualmente em vigor e na medida em que são aplicadas à data deste prospecto, as quais estão
sujeitas a alterações.
 

O seguinte é o parecer de José Adriano Machado Souto de Moura, Procurador-Geral da República de Portugal. Os juros dos
títulos em Portugal estão geralmente sujeitos a retenção na fonte. No entanto, no que diz respeito aos instrumentos de dívida pública,
desde que os titulares de títulos de dívida pública não sejam residentes em Portugal, os juros sobre esses instrumentos estão
geralmente isentos de retenção na fonte por despacho ( Portaria) do Ministro das Finanças emitido sobre um processo por
jurisprudência nos termos da legislação fiscal portuguesa (Decreto-lei 88/94 de 2 de abril de 1994, conforme alterado). O suplemento
do prospecto irá confirmar o tratamento português de retenção na fonte para qualquer emissão particular de valores mobiliários.
 
EU Tax Directive
 Em 3 de junho de 2003, os Estados-Membros da União Europeia adotaram uma diretiva relativa à tributação dos rendimentos da
poupança (Diretiva do Conselho 2003/48 / CE, a “Diretiva relativa ao imposto sobre a poupança da UE”). De acordo com a Diretiva
de Imposto sobre Poupança da UE, cada Estado-Membro será obrigado a fornecer às autoridades fiscais de outro Estado-Membro
detalhes dos pagamentos de juros feitos por uma pessoa dentro da sua jurisdição a um indivíduo residente nesse outro Estado-
Membro, sujeito ao direito de certos Estados-Membros a optarem por um sistema de retenção na fonte durante um período transitório
em relação a esses pagamentos.
 

A Diretiva de Poupança da UE entrou em vigor em 1 de julho de 2005. Diante disso, e de forma a garantir a fungibilidade total
da curva OT, o IGCP anunciou que reabriu a seguinte OT por um valor nominal de 1 euro em benefício de FRDP (Fundo de
Regularização da Dívida Pública Portuguesa):
 

Instrumento

  

Cupom
   

Maturidade
   

Código ISIN
   

Novo volume em
circulação (EUR)

 
OT   9.500% 23/02/2006  PTOTEVOE0000  815,861,794.87
OT   6.625% 23/02/2007  PTOTEFOE0000  2,070,007,049.39
OT   5.375% 23/06/2008  PTOTEBOE0012  2,591,527,043.32
OT   3.950% 15/07/2009  PTOTECOE0011  5,000,000,001.00
OT   5.850% 20/05/2010  PTOTEHOE0008  5,146,779,001.00
 

Ao reabrir estes OT, emitidos antes de 1 de março de 2001 e não aproveitados após 28 de fevereiro de 2002, a República de
Portugal sujeita-os às disposições da Diretiva relativa à tributação da poupança da UE, bem como ao disposto no Decreto-Lei 62 /
2005 de 11 de março de 2005 que implementou a Diretiva de Imposto sobre Poupança da UE.
 

Os potenciais investidores residentes num Estado-Membro da União Europeia devem consultar os seus próprios consultores
jurídicos ou fiscais relativamente às consequências da Diretiva relativa ao imposto sobre a poupança da UE nas suas circunstâncias
particulares.
 

TRIBUTAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS
 

Esta seção descreve as consequências materiais do imposto de renda federal dos Estados Unidos da compra, propriedade e
alienação de valores mobiliários que a República de Portugal pode oferecer de tempos em tempos de acordo com este prospecto. É a
opinião da Sullivan & Cromwell LLP, consultora fiscal especial dos Estados Unidos da República de Portugal. Ele se aplica a você
apenas se você adquirir títulos nas ofertas e mantê-los como ativos de capital para fins fiscais. Esta seção não se aplica a você se você
for membro de uma classe de detentores sujeitos a regras especiais, como um negociante de títulos ou moedas, um negociante de
títulos que opta por usar um método de marcação a mercado
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de contabilidade para suas participações de títulos, um banco, uma companhia de seguros de vida, uma organização isenta de
impostos, uma pessoa que possui títulos que são um hedge ou que são protegidos contra taxas de juros ou riscos cambiais, uma pessoa
que possui títulos como parte de um transação de straddle ou conversão para fins tributários e / ou detentor dos Estados Unidos
(conforme definido abaixo) cuja moeda funcional para fins tributários não seja o dólar norte-americano.
 

Esta seção trata apenas de títulos com vencimento em 30 anos ou menos a partir da data em que foram emitidos. As
consequências do imposto de renda federal dos Estados Unidos de possuir títulos com vencimento em mais de 30 anos a partir da data
de emissão serão discutidas em um suplemento de prospecto aplicável. Esta seção é baseada no Código da Receita Federal de 1986,
conforme alterado, sua história legislativa, regulamentos existentes e propostos sob o Código da Receita Federal, decisões publicadas
e decisões judiciais, todos como atualmente em vigor. Essas leis estão sujeitas a alterações, possivelmente em uma base retroativa.
 

Se uma parceria detém os valores mobiliários, o tratamento tributário de um parceiro no imposto de renda federal dos Estados
Unidos geralmente dependerá do status do parceiro e do tratamento fiscal da parceria. Um sócio em uma sociedade que detém os
valores mobiliários deve consultar seu consultor tributário a respeito do tratamento do imposto de renda federal dos Estados Unidos de
um investimento em valores mobiliários.
 

Consulte o seu próprio consultor fiscal sobre as consequências da posse de quaisquer valores mobiliários que a República de
Portugal possa emitir ao abrigo do presente prospecto nas suas circunstâncias particulares ao abrigo do Código da Receita
Federal e das leis de qualquer outra jurisdição tributária.
 
Titulares dos Estados Unidos
 Esta subseção descreve as consequências fiscais para um detentor dos Estados Unidos. Você é um titular dos Estados Unidos se
for um proprietário beneficiário de um título e, para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos, você é:
 
 •  um cidadão ou residente dos Estados Unidos;
 
 •  uma empresa doméstica dos Estados Unidos;
 
 

•  uma propriedade cuja renda está sujeita ao imposto de renda federal dos Estados Unidos, independentemente de sua fonte;
ou

 
 

•  um trust se um tribunal dos Estados Unidos puder exercer supervisão primária sobre a administração do trust e uma ou mais
pessoas dos Estados Unidos estiverem autorizadas a controlar todas as decisões substanciais do trust.

 
Se você não for um detentor dos Estados Unidos, esta subseção não se aplica a você e você deve consultar “—Tentores

Estrangeiros dos Estados Unidos” abaixo.
 

Pagamentos de juros
 Except as described below in the case of interest on a discount security that is not qualified stated interest (each as defined below
under “— Original Issue Discount — General”) you will be taxed on any interest on your security, whether payable in U.S. dollars or
a foreign currency, including a composite currency or basket of currencies other than U.S. dollars, as ordinary income at the time you
receive the interest or when it accrues, depending on your method of accounting for tax purposes.
 

Interest paid by the Republic of Portugal on the securities and original issue discount, if any, accrued with respect to the
securities (as described below under “— Original Issue Discount”) and any additional amounts paid with respect to withholding tax on
the securities, including withholding tax on payments of such additional amounts (“additional amounts”), constitute income from
sources outside the United States, subject to the rules regarding the foreign tax credit allowable to a United States holder. Under the
foreign tax credit rules, interest, original issue discount and additional amounts paid in taxable years beginning before January 1,
2007, with certain exceptions, will be “passive” or “financial services” income, while interest, original issue discount and additional
amounts paid in taxable years beginning after December 31, 2006 will, depending on your circumstances, be “passive” or “general”
income which, in either case, is treated separately from other types of income for purposes of computing the foreign tax credit.
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Cash Basis Taxpayers. If you are a taxpayer that uses the cash receipts and disbursements method of accounting for tax purposes
and you receive an interest payment that is denominated in, or determined by reference to, a foreign currency, you must recognize
income equal to the U.S. dollar value of the interest payment, based on the exchange rate in effect on the date of receipt, regardless of
whether you actually convert the payment into U.S. dollars.
 

Accrual Basis Taxpayers. If you are a taxpayer that uses an accrual method of accounting for tax purposes, you may determine
the amount of income that you recognize with respect to an interest payment denominated in, or determined by reference to, a foreign
currency by using one of two methods. Under the first method, you will determine the amount of income accrued based on the
average exchange rate in effect during the interest accrual period or, with respect to an accrual period that spans two taxable years, that
part of the period within the taxable year.
 

If you elect the second method, you will determine the amount of income accrued on the basis of the exchange rate in effect on
the last day of the accrual period, or, in the case of an accrual period that spans two taxable years, the exchange rate in effect on the
last day of the part of the period within the taxable year. Additionally, under this second method, if you receive a payment of interest
within five business days of the last day of your accrual period or taxable year, you may instead translate the interest accrued into U.S.
dollars at the exchange rate in effect on the day that you actually receive the interest payment. If you elect the second method it will
apply to all debt instruments that you hold at the beginning of the first taxable year to which the election applies and to all debt
instruments that you subsequently acquire. You may not revoke this election without the consent of the Internal Revenue Service.
 

When you actually receive an interest payment, including a payment attributable to accrued but unpaid interest upon the sale or
retirement of your security, denominated in, or determined by reference to, a foreign currency for which you accrued an amount of
income, you will recognize ordinary income or loss measured by the difference, if any, between the exchange rate that you used to
accrue interest income and the exchange rate in effect on the date of receipt, regardless of whether you actually convert the payment
into U.S. dollars.
 

Original Issue Discount
 General. If you own a security, other than a short-term security with a term of one year or less, it will be treated as a discount
security issued at an original issue discount if the amount by which the security’s stated redemption price at maturity exceeds its issue
price is more than a de minimis amount. Generally, a security’s issue price will be the first price at which a substantial amount of
securities included in the issue of which the security is a part is sold to persons other than bond houses, brokers, or similar persons or
organizations acting in the capacity of underwriters, placement agents, or wholesalers. A security’s stated redemption price at maturity
is the total of all payments provided by the security that are not payments of qualified stated interest. Generally, an interest payment
on a security is qualified stated interest if it is one of a series of stated interest payments on a security that are unconditionally payable
at least annually at a single fixed rate, with certain exceptions for lower rates paid during some periods, applied to the outstanding
principal amount of the security. There are special rules for variable rate securities that are discussed under “— Variable Rate
Securities.”
 

In general, your security is not a discount security if the amount by which its stated redemption price at maturity exceeds its
issue price is less than the de minimis amount of  1/4 of 1 percent of its stated redemption price at maturity multiplied by the number of
complete years to its maturity. Your security will have de minimis original issue discount if the amount of the excess is less than the de
minimis amount. If your security has de minimis original issue discount, you must include the de minimis amount in income as stated
principal payments are made on the security, unless you make the election described below under “— Election to Treat All Interest as
Original Issue Discount.” You can determine the includible amount with respect to each such payment by multiplying the total amount
of your security’s de minimis original issue discount by a fraction equal to the amount of the principal payment made divided by the
stated principal amount of the security.
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Generally, if your discount security matures more than one year from its date of issue, you must include original issue discount,
or OID, in income before you receive cash attributable to that income. The amount of OID that you must include in income is
calculated using a constant-yield method, and generally you will include increasingly greater amounts of OID in income over the life
of your security. More specifically, you can calculate the amount of OID that you must include in income by adding the daily portions
of OID with respect to your discount security for each day during the taxable year or portion of the taxable year that you hold your
discount security. You can determine the daily portion by allocating to each day in any accrual period a pro rata portion of the OID
allocable to that accrual period. You may select an accrual period of any length with respect to your discount security and you may
vary the length of each accrual period over the term of your discount security. However, no accrual period may be longer than one
year and each scheduled payment of interest or principal on the discount security must occur on either the first or final day of an
accrual period.
 

You can determine the amount of OID allocable to an accrual period by multiplying your discount security’s adjusted issue price
at the beginning of the accrual period by your security’s yield to maturity, and then subtracting from this figure the sum of the
payments of qualified stated interest on your security allocable to the accrual period. You must determine the discount security’s yield
to maturity on the basis of compounding at the close of each accrual period and adjusting for the length of each accrual period.
Further, you determine your discount security’s adjusted issue price at the beginning of any accrual period by adding your discount
security’s issue price and any accrued OID for each prior accrual period, and then subtracting any payments previously made on your
discount security that were not qualified stated interest payments.
 

Se um intervalo entre os pagamentos de juros declarados qualificados em seu título de desconto contiver mais de um período de
acumulação, então, quando você determinar o valor do OID alocável para um período de acumulação, você deve alocar o valor dos
juros declarados qualificados pagáveis   no final do intervalo, incluindo quaisquer juros declarados qualificados que sejam pagáveis   no
primeiro dia do período de acumulação imediatamente após o intervalo, pro rata a cada período de acumulação no intervalo com base
em suas durações relativas. Além disso, você deve aumentar o preço de emissão ajustado no início de cada período de acumulação no
intervalo pelo valor de qualquer juro declarado qualificado que tenha acumulado antes do primeiro dia do período de acumulação, mas
que não é pagável até o final do intervalo.
 

O valor do OID alocável para o período de acumulação final é igual à diferença entre o valor pagável no vencimento do seu
título, exceto qualquer pagamento de juros declarados qualificados, e o preço de emissão ajustado do seu título a partir do início do
período de acumulação final .
 

Prêmio de aquisição . Se você comprar o seu título por um valor menor ou igual à soma de todos os valores, exceto os juros
declarados qualificados, pagáveis   sobre o seu título após a data de compra, mas for maior do que o valor do preço de emissão ajustado
do seu título, conforme determinado acima em “- Geral”, o excesso é o prêmio de aquisição. Se você não fizer a escolha descrita
abaixo em "- Eleição para tratar todos os juros como desconto de emissão original", você deve reduzir as porções diárias do OID por
uma fração igual a:
 
 •  o excesso de sua base ajustada no título imediatamente após a compra sobre o preço de emissão ajustado do título
 

dividido por:
 
 

•  o excesso da soma de todos os valores a pagar, exceto juros declarados qualificados, sobre o título após a data de compra em
relação ao preço de emissão ajustado do título.

 
Juros acumulados de pré-emissão . Uma opção pode ser feita para diminuir o preço de emissão de seu título pelo valor dos juros

acumulados de pré-emissão se:
 
 •  uma parte do preço de compra inicial de seu título é atribuível aos juros acumulados de pré-emissão;
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•  o primeiro pagamento de juros declarado sobre o seu título deve ser feito dentro de um ano da data de emissão do seu título;

e
 
 •  o pagamento será igual ou superior ao valor dos juros acumulados de pré-emissão.
 

Se essa opção for feita, uma parte do primeiro pagamento de juros declarado será tratada como um retorno dos juros acumulados
de pré-emissão excluídos e não como um valor a pagar sobre seu título.
 

Títulos Sujeitos a Contingências, Incluindo Resgate Opcional . Sua segurança está sujeita a uma contingência se fornecer um
cronograma de pagamento alternativo ou cronogramas aplicáveis   na ocorrência de uma contingência ou contingências, diferente de
uma contingência remota ou incidental, seja essa contingência relacionada a pagamentos de juros ou principal. Nesse caso, você deve
determinar o rendimento e o vencimento de seu título assumindo que os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de
pagamento mais provável de ocorrer se o prazo e os valores dos pagamentos que compõem cada cronograma de pagamento forem
conhecidos como data de emissão e uma de tais programações são significativamente mais prováveis   de ocorrer.
 

Se não houver um cronograma de pagamento único que seja significativamente mais provável que não ocorra, a não ser por
causa de um fundo de amortização obrigatório, você deve incluir a receita em seu título de acordo com as regras gerais que regem as
obrigações de pagamento contingente. Essas regras serão discutidas no suplemento do prospecto aplicável.
 

Não obstante as regras gerais para determinar o rendimento e o vencimento, se o seu título estiver sujeito a contingências e você
ou a República de Portugal tiver uma opção ou opções incondicionais que, se exercidas, exigiriam que os pagamentos sejam feitos
sobre o título sob um pagamento alternativo programação ou programações, então:
 
 

•  no caso de uma opção ou opções que a República de Portugal venha a exercer, a República de Portugal será considerada
como exercendo ou não uma opção ou combinação de opções de forma a minimizar o rendimento do seu valor mobiliário e

 
 

•  no caso de uma opção ou opções que você possa exercer, será considerado que você exerce ou não uma opção ou
combinação de opções de forma a maximizar o rendimento de seu título.

 
Se você e a República de Portugal detiverem as opções descritas na frase anterior, essas regras aplicar-se-ão a cada opção na

ordem em que poderão ser exercidas. Você pode determinar o rendimento de seu título para fins de cálculos, usando qualquer data em
que seu título pode ser resgatado ou recomprado como a data de vencimento e o valor a pagar na data que você escolheu de acordo
com os termos de seu título como o valor principal a pagar no vencimento.
 

Se uma contingência, incluindo o exercício de uma opção, realmente ocorrer ou não ocorrer de forma contrária a uma suposição
feita de acordo com as regras acima, exceto na medida em que uma parte de seu título seja reembolsada como resultado desta
mudança nas circunstâncias e exclusivamente para determinar o valor e o acúmulo de OID, você deve redefinir o rendimento e o
vencimento de seu título, tratando-o como tendo sido retirado e reemitido na data da mudança nas circunstâncias por um valor igual
ao preço de emissão ajustado de seu título naquele data.
 

Eleição para tratar todos os juros como desconto de emissão original . Você pode optar por incluir na receita bruta todos os
juros acumulados sobre seu título, usando o método de rendimento constante descrito acima em “- Geral”, com as modificações
descritas abaixo. Para fins desta eleição, os juros incluirão juros declarados, OID, desconto de emissão original de minimis, desconto
de mercado, desconto de mercado de minimis e juros não declarados, conforme ajustado por qualquer prêmio de título amortizável,
descrito abaixo em “- Títulos adquiridos com prêmio, ”Ou prêmio de aquisição.
 

Se você fizer esta escolha para o seu título, então, quando você aplicar o método de rendimento constante, o preço de emissão do
seu título será igual ao seu custo, a data de emissão do seu título será a data em que você o adquiriu, e não
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os pagamentos de seu título serão tratados como pagamentos de juros declarados qualificados. Geralmente, essa opção se aplicará
apenas ao título para o qual você a fez; no entanto, se o título tiver prêmio de título amortizável, será considerado que você escolheu
aplicar o prêmio de título amortizável contra juros para todos os instrumentos de dívida com prêmio de título amortizável, exceto
instrumentos de dívida cujos juros são excluíveis da receita bruta, que você detém no início do ano fiscal ao qual a opção se aplica ou
em qualquer ano fiscal posterior. Além disso, se você escolher um título de desconto de mercado, será tratado como se tivesse feito a
escolha discutida abaixo em “- Desconto de mercado” para incluir o desconto de mercado na receita atualmente ao longo da vida de
todos os instrumentos de dívida que você possui atualmente ou posteriormente adquirir.
 

Títulos de taxa variável . Seu título será um título de taxa variável se o preço de emissão do seu título não exceder o total de
pagamentos de principal não contingentes em mais do que o menor de
 
 

•  1,5% do produto do total dos pagamentos de principal não contingentes e o número de anos completos até o vencimento a
partir da data de emissão; ou

 
 •  15% do total dos pagamentos de principal não contingentes;
 

e sua garantia fornece juros declarados, compostos ou pagos pelo menos anualmente, apenas em:
 
 •  uma ou mais taxas flutuantes qualificadas;
 
 •  uma única taxa fixa e uma ou mais taxas flutuantes qualificadas;
 
 •  uma única taxa de objetivo; ou
 
 •  uma única taxa fixa e uma única taxa objetiva que é uma taxa flutuante inversa qualificada.
 

Seu título terá uma taxa variável que é uma taxa flutuante qualificada se:
 
 

•  variations in the value of the rate can reasonably be expected to measure contemporaneous variations in the cost of newly
borrowed funds in the currency in which your security is denominated; or

 
 

•  the rate is equal to such a rate multiplied by either a fixed multiple that is greater than 0.65 but not more than 1.35, or a fixed
multiple greater than 0.65 but not more than 1.35 increased or decreased by a fixed rate; and

 
 

•  in each case, the value of the rate on any date during the term of your security is set no earlier than three months prior to the
first day on which that value is in effect and no later than one year following that first day.

 
If your security provides for two or more qualified floating rates that are within 0.25 percentage points of each other on the issue

date or can reasonably be expected to have approximately the same values throughout the term of the security, the qualified floating
rates together constitute a single qualified floating rate.
 

Your security will not have a qualified floating rate, however, if the rate is subject to certain restrictions (including caps, floors,
governors, or other similar restrictions) unless such restrictions are fixed throughout the term of the security or are not reasonably
expected to significantly affect the yield on the security.
 

Your security will have a variable rate that is a single objective rate if:
 
 •  the rate is not a qualified floating rate;
 
 

•  the rate is determined using a single, fixed formula that is based on objective financial or economic information that is not
within the control of or unique to the circumstances of the issuer or a related party; and

 
 

•  the value of the rate on any date during the term of your security is set no earlier than three months prior to the first day on
which that value is in effect and no later than one year following that first day.
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Your security will not have a variable rate that is an objective rate, however, if it is reasonably expected that the average value of
the rate during the first half of your security’s term will be either significantly less than or significantly greater than the average value
of the rate during the final half of your security’s term.
 

An objective rate as described above is a qualified inverse floating rate if the rate is equal to a fixed rate minus a qualified
floating rate and the variations in the rate can reasonably be expected to inversely reflect contemporaneous variations in the cost of
newly borrowed funds.
 

Your security will also have a single qualified floating rate or an objective rate if interest on your security is stated at a fixed rate
for an initial period of one year or less followed by either a qualified floating rate or an objective rate for a subsequent period, and
either the fixed rate and the qualified floating rate or objective rate have values on the issue date of the security that do not differ by
more than 0.25 percentage points or the value of the qualified floating rate or objective rate is intended to approximate the fixed rate.
 

In general, if your variable rate security provides for stated interest at a single qualified floating rate or objective rate, or one of
those rates after a single fixed rate for an initial period, all stated interest on your security is qualified stated interest. In this case, the
amount of OID, if any, is determined by using, in the case of a qualified floating rate or qualified inverse floating rate, the value as of
the issue date of the qualified floating rate or qualified inverse floating rate, or, for any other objective rate, a fixed rate that reflects
the yield reasonably expected for your security.
 

If your variable rate security does not provide for stated interest at a single qualified floating rate or a single objective rate, and
also does not provide for interest payable at a fixed rate other than a single fixed rate for an initial period, you generally must
determine the interest and OID accruals on your security by:
 
 •  determining a fixed rate substitute for each variable rate provided under your variable rate security;
 
 •  constructing the equivalent fixed rate debt instrument, using the fixed rate substitute described above;
 
 •  determining the amount of qualified stated interest and OID with respect to the equivalent fixed rate debt instrument; and
 
 •  adjusting for actual variable rates during the applicable accrual period.
 

When you determine the fixed rate substitute for each variable rate provided under the variable rate security, you generally will
use the value of each variable rate as of the issue date or, for an objective rate that is not a qualified inverse floating rate, a rate that
reflects the reasonably expected yield on your security.
 

If your variable rate security provides for stated interest either at one or more qualified floating rates or at a qualified inverse
floating rate, and also provides for stated interest at a single fixed rate other than at a single fixed rate for an initial period, you
generally must determine interest and OID accruals by using the method described in the previous paragraph. However, your variable
rate security will be treated, for purposes of the first three steps of the determination, as if your security had provided for a qualified
floating rate, or a qualified inverse floating rate, rather than the fixed rate. The qualified floating rate, or qualified inverse floating rate,
that replaces the fixed rate must be such that the fair market value of your variable rate security as of the issue date approximates the
fair market value of an otherwise identical debt instrument that provides for the qualified floating rate, or qualified inverse floating
rate, rather than the fixed rate.
 

Short-Term Securities. In general, if you are an individual or other cash basis United States holder of a short-term security, you
are not required to accrue OID, as specially defined below for the purposes of this paragraph, for United States federal income tax
purposes unless you elect to do so (although it is possible that you may be required to include any stated interest in income as you
receive it). If you are an accrual basis taxpayer, a taxpayer in a special class, including, but not limited to, a regulated investment
company, common trust fund, or a certain type of pass-through entity, or a cash basis taxpayer who so elects, you will be required to
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accrue OID on short-term securities on either a straight-line basis or under the constant-yield method, based on daily compounding. If
you are not required and do not elect to include OID in income currently, any gain you realize on the sale or retirement of your short-
term security will be ordinary income to the extent of the accrued OID, which will be determined on a straight-line basis unless you
make an election to accrue the OID under the constant-yield method, through the date of sale or retirement. However, if you are not
required and do not elect to accrue OID on your short-term securities, you will be required to defer deductions for interest on
borrowings allocable to your short-term securities in an amount not exceeding the deferred income until the deferred income is
realized.
 

When you determine the amount of OID subject to these rules, you must include all interest payments on your short-term
security, including stated interest, in your short-term security’s stated redemption price at maturity.
 

Foreign Currency Discount Securities. If your discount security is denominated in, or determined by reference to, a foreign
currency, you must determine OID for any accrual period on your discount security in the foreign currency and then translate the
amount of OID into U.S. dollars in the same manner as stated interest accrued by an accrual basis United States holder, as described
above under “United States Holders — Payments of Interest”. You may recognize ordinary income or loss when you receive an
amount attributable to OID in connection with a payment of interest or the sale or retirement of your security.
 

Market Discount
 You will be treated as if you purchased your security, other than a short-term security, at a market discount, and your security
will be a market discount security if:
 
 

•  you purchase your security for less than its issue price as determined above under “— Original Issue Discount — General”
and

 

 

•  the difference between the security’s stated redemption price at maturity or, in the case of a discount security, the security’s
revised issue price, and the price you paid for your security is equal to or greater than  1/4 of 1 percent of your security’s
stated redemption price at maturity or revised issue price, respectively, multiplied by the number of complete years to the
security’s maturity. To determine the revised issue price of your security for these purposes, you generally add any OID that
has accrued on your security to its issue price.

 
If your security’s stated redemption price at maturity or, in the case of a discount security, its revised issue price, exceeds the

price you paid for the security by less than  1/4 of 1 percent multiplied by the number of complete years to the security’s maturity, the
excess constitutes de minimis market discount, and the rules discussed below are not applicable to you.
 

You must treat any gain you recognize on the maturity or disposition of your market discount security as ordinary income to the
extent of the accrued market discount on your security. Alternatively, you may elect to include market discount in income currently
over the life of your security. If you make this election, it will apply to all debt instruments with market discount that you acquire on
or after the first day of the first taxable year to which the election applies. You may not revoke this election without the consent of the
Internal Revenue Service. If you own a market discount security and do not make this election, you will generally be required to defer
deductions for interest on borrowings allocable to your security in an amount not exceeding the accrued market discount on your
security until the maturity or disposition of your security.
 

You will accrue market discount on your market discount security on a straight-line basis unless you elect to accrue market
discount using a constant-yield method. If you make this election, it will apply only to the security with respect to which it is made
and you may not revoke it.
 

Securities Purchased at a Premium
 If you purchase your security for an amount in excess of its principal amount, you may elect to treat the excess as amortizable
bond premium. If you make this election, you will reduce the amount required to be
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included in your income each year with respect to interest on your security by the amount of amortizable bond premium allocable to
that year, based on your security’s yield to maturity. If your security is denominated in, or determined by reference to, a foreign
currency, you will compute your amortizable bond premium in units of the foreign currency and your amortizable bond premium will
reduce your interest income in units of the foreign currency. Gain or loss recognized that is attributable to changes in exchange rates
between the time your amortized bond premium offsets interest income and the time of the acquisition of your security is generally
taxable as ordinary income or loss. If you make an election to amortize bond premium, it will apply to all debt instruments, other than
debt instruments the interest on which is excludible from gross income, that you hold at the beginning of the first taxable year to
which the election applies or that you thereafter acquire, and you may not revoke it without the consent of the Internal Revenue
Service. See also “— Original Issue Discount — Election to Treat All Interest as Original Issue Discount”.
 

Purchase, Sale and Retirement of the Securities
 Your tax basis in your security will generally be the U.S. dollar cost, as defined below, of your security, adjusted by:
 
 

•  adding any OID or market discount, de minimis original issue discount and de minimis market discount previously included
in income with respect to your security, and then

 
 

•  subtracting any payments on your security that are not qualified stated interest payments and any amortizable bond premium
applied to reduce interest on your security.

 
If you purchase your security with foreign currency, the U.S. dollar cost of your security will generally be the U.S. dollar value

of the purchase price on the date of purchase. However, if you are a cash basis taxpayer, or an accrual basis taxpayer if you so elect,
and your security is traded on an established securities market, as defined in the applicable Treasury regulations, the U.S. dollar cost
of your security will be the U.S. dollar value of the purchase price on the settlement date of your purchase.
 

You will generally recognize gain or loss on the sale or retirement of your security equal to the difference between the amount
you realize on the sale or retirement and your tax basis in your security. If your security is sold or retired for an amount in foreign
currency, the amount you realize will be the U.S. dollar value of such amount on the date the security is disposed of or retired, except
that in the case of a security that is traded on an established securities market, as defined in the applicable Treasury regulations, a cash
basis taxpayer, or an accrual basis taxpayer that so elects, will determine the amount realized based on the U.S. dollar value of the
foreign currency on the settlement date of the sale.
 

You will recognize capital gain or loss when you sell or retire your security, except to the extent:
 
 •  described above under “— Original Issue Discount — Short-Term Securities” or “— Market Discount”;
 
 •  attributable to accrued but unpaid interest;
 
 •  the rules governing contingent payment obligations apply; or
 
 •  attributable to changes in exchange rates as described below.
 

Capital gain of a noncorporate United States holder that is recognized before January 1, 2009 is generally taxed at a maximum
rate of 15% where the holder has a holding period greater than one year.
 

You must treat any portion of the gain or loss that you recognize on the sale or retirement of a security as ordinary income or loss
to the extent attributable to changes in exchange rates. However, you take exchange gain or loss into account only to the extent of the
total gain or loss you realize on the transaction.
 

Exchange of Amounts in Other Than U.S. Dollars
 If you receive foreign currency as interest on your security or on the sale or retirement of your security, your tax basis in the
foreign currency will equal its U.S. dollar value when the interest is received or at the time of the
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sale or retirement. If you purchase foreign currency, you generally will have a tax basis equal to the U.S. dollar value of the foreign
currency on the date of your purchase. If you sell or dispose of a foreign currency, including if you use it to purchase securities or
exchange it for U.S. dollars, any gain or loss recognized generally will be ordinary income or loss.
 

Indexed Securities
 The applicable prospectus supplement will discuss any special United States federal income tax rules with respect to securities
the payments on which are determined by reference to any index and other securities that are subject to the rules governing contingent
payment obligations which are not subject to the rules governing variable rate securities.
 
United States Alien Holders
 This subsection describes the United States federal income tax consequences to a United States alien holder. You are a United
States alien holder if you are a beneficial owner of a security and you are, for United States federal income tax purposes, a nonresident
alien individual, a foreign corporation, a foreign partnership, or an estate or trust that in either case is not subject to United States
federal income tax on a net income basis on income or gain from a security. If you are a United States holder, this subsection does not
apply to you.
 

Payments of Interest. Under United States federal income and estate tax law, and subject to the discussion of backup withholding
below, if you are a United States alien holder of a security, interest on a security paid to you is exempt from United States federal
income tax, including withholding tax, whether or not you are engaged in a trade or business in the United States, unless
 
 

•  you are an insurance company carrying on a United States insurance business to which the interest is attributable, within the
meaning of the Internal Revenue Code, or

 
 

•  you both have an office or other fixed place of business in the United States to which the interest is attributable and derive
the interest in the active conduct of a banking, financing or similar business within the United States.

 
Purchase, Sale, Retirement and Other Disposition of the Securities. If you are a United States alien holder of a security, you

generally will not be subject to United States federal income tax on gain realized on the sale, exchange or retirement of a security
unless the gain is effectively connected with your conduct of a trade or business in the United States or you are an individual, you are
present in the United States for 183 or more days during the taxable year in which the gain is realized and certain other conditions
exist.
 

For purposes of the United States federal estate tax, the securities will be treated as situated outside the United States and will
not be includible in the gross estate of a holder who is neither a citizen nor resident of the United States at the time of death.
 
Treasury Regulations Requiring Disclosure of Reportable Transactions
 United States taxpayers are required to report certain transactions that give rise to a loss in excess of certain thresholds. Under
applicable Treasury regulations, if the securities are denominated in a foreign currency, a United States holder (or a United States alien
holder that holds the securities in connection with a U.S. trade or business) that recognizes a loss with respect to the securities that is
characterized as an ordinary loss due to changes in currency exchange rates (under any of the rules discussed above) would be
required to report the loss on Internal Revenue Service Form 8886 (Reportable Transaction Statement) if the loss exceeds the
thresholds set forth in the regulations. For individuals and trusts, this loss threshold is $50,000 in any single taxable year. For other
types of taxpayers and other types of losses, the thresholds are higher. You should consult with your tax advisor regarding any tax
filing and reporting obligations that may apply in connection with acquiring, owning and disposing of securities.
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Backup Withholding and Information Reporting
 If you are a noncorporate United States holder, information reporting requirements, on Internal Revenue Service Form 1099,
generally will apply to payments of principal, any premium and interest, made on a security within the United States, including
payments made by wire transfer from outside the United States to an account you maintain in the United States, and to the payment of
the proceeds from the sale of a security effected at a United States office of a broker. Additionally, backup withholding will apply to
such payments if you are a noncorporate United States holder that fails to provide an accurate taxpayer identification number, is
notified by the Internal Revenue Service that you have failed to report all interest and dividends required to be shown on your federal
income tax returns, or in certain circumstances, fails to comply with applicable certification requirements.
 

If you are a United States alien holder, you are generally exempt from backup withholding and information reporting
requirements with respect to payments of principal, any premium and interest, including OID, made to you outside the United States
by the Republic of Portugal or another non-United States payor. If you are a United States alien holder, you are also exempt from such
requirements on other payments of principal, interest and OID, and the payment of the proceeds from the sale of a security effected at
a United States office of a broker, as long as the income associated with such payments is otherwise exempt from United States
federal income tax, and the payor or broker does not have actual knowledge or reason to know that you are a United States person and
you have furnished to the payor or broker an Internal Revenue Service Form W-8BEN or an acceptable substitute form upon which
you certify, under penalties of perjury, that you are a non-United States person, or other documentation upon which it may rely to treat
the payments as made to a non-United States person in accordance with U.S. Treasury regulations, or you otherwise establish an
exemption.
 

Payment of the proceeds from the sale of a security effected at a foreign office of a broker generally will not be subject to
information reporting or backup withholding. However, a sale of a security that is effected at a foreign office of a broker will be
subject to information reporting and backup withholding if the proceeds are transferred to an account maintained by you in the United
States, the payment of proceeds or the confirmation of the sale is mailed to you at a United States address, or the sale has some other
specified connection with the United States as provided in U.S. Treasury regulations, unless the broker does not have actual
knowledge or reason to know that you are a United States person and the documentation requirements described above are met or you
otherwise establish an exemption.
 

a menos que o corretor não tenha conhecimento real ou razão para saber que você é um cidadão dos Estados Unidos e que os
requisitos de documentação descritos acima sejam atendidos ou que você estabeleça uma isenção. A retenção na fonte será aplicada se
a venda estiver sujeita a relatórios de informações e o corretor tiver conhecimento real de que você é um cidadão dos Estados Unidos.
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO
 

A República de Portugal pode vender títulos através de subscritores ou negociantes. Cada suplemento de prospecto com relação
aos valores mobiliários estabelecerá os termos da oferta dos valores mobiliários, incluindo o nome ou nomes de quaisquer
subscritores, o preço dos valores mobiliários ou a base na qual o preço será determinado e o produto líquido da República da Portugal
receberá da venda quaisquer descontos de subscrição ou outros itens que constituam compensação dos subscritores, quaisquer
descontos ou concessões permitidas ou reatribuídas ou pagas aos negociantes e quaisquer bolsas de valores em que os valores
mobiliários possam estar cotados.
 

Os subscritores irão adquirir títulos por conta própria e podem revendê-los de tempos em tempos em uma ou mais transações,
incluindo transações negociadas, a um preço fixo de oferta pública ou a preços variáveis   determinados no momento da venda. Os
valores mobiliários podem ser oferecidos ao público por meio de consórcios de subscrição representados por subscritores gestores ou
outros, conforme designados. A menos que de outra forma estabelecido no suplemento do prospecto aplicável, as obrigações dos
subscritores de comprar títulos estarão sujeitas a certas condições precedentes e os subscritores serão obrigados a comprar todos os
títulos oferecidos, se algum for adquirido. Qualquer preço de oferta pública inicial e quaisquer descontos ou concessões permitidos ou
realocados ou pagos aos revendedores podem ser alterados de tempos em tempos.
 

De acordo com os acordos celebrados com a República, os subscritores podem ter direito a indenização pela República contra
certas responsabilidades civis, incluindo responsabilidades ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários de 1933, ou a contribuição com
relação aos pagamentos que os agentes ou subscritores podem ser obrigados a fazer em relação dessas responsabilidades. Os
subscritores podem realizar transações ou prestar serviços para a República no curso normal dos negócios.
 

Cada série de títulos será uma nova emissão de títulos sem mercado de negociação estabelecido. Os subscritores podem fazer um
mercado em uma série de títulos, mas não são obrigados a fazê-lo e podem interromper qualquer formação de mercado a qualquer
momento sem aviso prévio. Nenhuma garantia pode ser dada quanto à liquidez do mercado de negociação para qualquer série de
títulos.
 

VALIDADE DOS TÍTULOS
 

A validade de cada série de valores mobiliários emitidos pela República de Portugal será transmitida em nome da República pelo
Procurador-Geral da República de Portugal e em nome dos subscritores pela Sullivan & Cromwell LLP, Frankfurt, França e Abreu &
Marques , Vinhas & Associados, Lisboa, Portugal. Para todas as matérias de direito português, a Sullivan & Cromwell LLP pode
contar com o parecer de Abreu & Marques, Vinhas & Associados e do Procurador-Geral da República de Portugal. Para todos os
assuntos de direito nova-iorquino, o Procurador-Geral da República de Portugal e a Abreu & Marques, Vinhas & Associados podem
contar com o parecer da Sullivan & Cromwell LLP.
 

LIMITAÇÕES DAS ACÇÕES CONTRA A REPÚBLICA DE PORTUGAL
 

A República de Portugal renunciará a qualquer imunidade de jurisdição (mas não da execução de uma sentença) em qualquer
ação decorrente ou baseada nos valores mobiliários que possam ser instituídos por um titular dos valores mobiliários em qualquer
tribunal estadual ou federal na Cidade de Nova Iorque ou em qualquer tribunal competente em Portugal. Portugal reserva-se o direito
de pleitear imunidade soberana nos termos da Lei de Imunidades Soberanas Estrangeiras dos Estados Unidos no que diz respeito a
ações movidas contra si ao abrigo das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos ou de quaisquer leis de valores mobiliários
estaduais. Como Portugal é um Estado soberano estrangeiro, pode ser difícil para os investidores obterem ou concretizarem as
decisões dos tribunais dos Estados Unidos contra Portugal. No entanto, os EUA A Lei de Imunidades Soberanas Estrangeiras pode
fornecer um meio eficaz de serviço e impedir a concessão de imunidade soberana em ações nos Estados Unidos decorrentes ou
baseadas nas leis de valores mobiliários federais dos Estados Unidos. Nos termos dessa Lei, a execução na propriedade da República
de Portugal em
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os Estados Unidos para executar uma sentença é limitada a uma execução sobre propriedade da República de Portugal usada para a
atividade comercial em que a reclamação foi baseada. Os tribunais em Portugal executarão a sentença de qualquer tribunal federal ou
estadual competente no Estado de Nova York. A executoriedade de tal decisão em Portugal depende do facto de a sentença violar ou
não os princípios da ordem pública portuguesa. Os tribunais de Portugal apreciarão processos de não residentes directamente ao
abrigo dos valores mobiliários. Os tribunais portugueses não anexarão bens públicos de Portugal em cumprimento de sentenças, se os
bens forem usados   para fins de utilidade pública ou no domínio público.
 

AGENTE AUTORIZADO NOS ESTADOS UNIDOS
 

O nome e endereço do agente autorizado da República de Portugal nos Estados Unidos para efeitos do United States Securities
Act 1933 é o Consulado Geral da República de Portugal em Nova York, 630 Fifth Avenue, Suite 655, New York, New York, 10111.
 

DECLARAÇÕES OFICIAIS E DOCUMENTOS
 

A informação prevista neste prospecto ou incorporada no presente prospecto por referência relativa à República de Portugal é
comunicada por Franquelim Fernando Garcia Alves, na sua qualidade de Presidente e CEO do Instituto de Gestão do Crédito Público,
e António Abel Sancho Pontes Correia, na qualidade de Administrador Executivo do Instituto de Gestão do Crédito Público. Os
documentos referidos neste prospecto relativos à República de Portugal ou à União Europeia como sendo fontes de dados financeiros
ou estatísticos aí indicados são, em todos os casos, documentos públicos oficiais da República de Portugal ou das suas agências, ou da
União Europeia União.
 

OUTRAS INFORMAÇÕES
 

Informações adicionais sobre qualquer série ou emissão de valores mobiliários podem ser encontradas na declaração de registro
e no suplemento do prospecto relacionado, bem como qualquer alteração pós-efetiva à declaração de registro, arquivada na Securities
and Exchange Commission. Você pode ler e copiar qualquer documento que Portugal arquive com a SEC na sala de referência pública
da SEC em 450 Fifth Street, NW, Washington, DC 20549. Todos os arquivamentos feitos após 4 de novembro de 2002 também estão
disponíveis online através do sistema de arquivamento eletrônico EDGAR da SEC. O acesso ao EDGAR pode ser encontrado no site
da SEC, http://www.sec.gov. Este site contém relatórios e outras informações sobre os emissores que são arquivados eletronicamente
na SEC.
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TABELAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 

DÍVIDA FINANCIADA EXTERNA (1) (2) OF PORTUGAL
Por moeda de emissão (antes dos swaps e excluindo notas promissórias)

 

Taxa de juros e título

  

Ano de 
 emissão
   

Original
Quantia principal

  

Valor do principal em 
 dívida em

31 de dezembro de 2004

  

Ano de
Final Maturity

Libras esterlinas (GBP)                   
  9 % GBP Títulos Estrangeiros   1986  GBP  50,000,000  GBP  150,000,000  2016
                          
                       150,000,000   

                          
Ienes japoneses (JPY)                   
  4.53 % JPY MTN   1995  JPY  10,000,000,000  JPY  10,000,000,000  2007
  3.5 % JPY MTN   1996  JPY  10,000,000,000  JPY  10,000,000,000  2008
                          
                       20,000,000,000   

                          

(1) A dívida “externa” refere-se à dívida não denominada em euros (ou à dívida denominada em moedas que não são subunidades
do euro).

 (2) A dívida “financiada” refere-se à dívida pendente com um vencimento original de mais de um ano.
 
Fonte: IGCP.
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DÍVIDA EXTERNA FLUTUANTE (1) (2) DE PORTUGAL
Por moeda de emissão (antes dos swaps)

 

Taxa de juros e título

  

Ano de 
 emissão
   

Quantia
principal
Excelente

em
31 de

dezembro
de 2004

      0.0
      

(1) A dívida “externa” refere-se à dívida não denominada em euros (ou à dívida denominada em moedas que não são subunidades
do euro).

 (2) A dívida “flutuante” refere-se à dívida pendente com vencimento original de um ano ou menos.
 
Fonte: IGCP.
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INTERNAL FUNDED DEBT (1) (2) OF PORTUGAL
(before swaps and excluding promissory notes)

 

Interest Rate and Title

  

Year of
 Issue

   

Original
Principal Amount

  

Principal Amount
Outstanding at

December 31, 2004

  

Year of
Final Maturity

Portuguese Escudos (PTE)                   
     %  PTE LOAN   1993  PTE  43,000,000,000  PTE  43,000,000,000   

                            
                         43,000,000,000  2008

                            
Belgian Francs (BEF)                     
  8.25  %  BEF MTN   1995  BEF  2,000,000,000  BEF  2,000,000,000  2005

                            
                         2,000,000,000   

                            
Dutch Guilders (NLG)                     
  6.64  %  NLG MTN   1995  NLG  100,000,000  NLG  25,000,000  2005

                            
                         25,000,000   

                            
Euro (EUR)                     
  3.750  %  LOAN    1977  EUR  1,065,657  EUR  532,829  2007
  10.000  %  LOAN    1978  EUR  830,053  EUR  129,073  2005
  7.375  %  BOND    1985  EUR  107,371,295  EUR  107,371,295  2005
     VAR  BOND    1995  EUR  45,734,705  EUR  45,734,705  2005
     VAR  BOND    1995  EUR  51,129,188  EUR  51,129,188  2005
  11.875  %  OT    1995        EUR  964,486,762  2005
  7.700  %  BOND    1995  EUR  824,484,968  EUR  824,484,968  2005
  4.150  %  BOND    1995  EUR  5,278,030  EUR  5,278,030  2005
  9.500  %  OT    1996        EUR  819,651,161  2006
  6.625  %  BOND    1996  EUR  609,796,000  EUR  580,862,704  2008
  6.625  %  OT    1997        EUR  2,093,266,912  2007
  5.625  %  BOND    1997  EUR  818,866,881  EUR  724,696,884  2007
  5.750  %  BOND    1997  EUR  453,780,261  EUR  342,247,997  2008
     VAR  BOND    1998  EUR  14,963,937  EUR  2,493,989  2005
     VAR  BOND    1998  EUR  16,959,128  EUR  16,959,129  2006
  5.375  %  OT    1998        EUR  2,591,527,042  2008
  3.950  %  OT    1998        EUR  5,000,000,000  2009
     VAR  BOND    1998  EUR  51,129,188  EUR  51,129,188  2018
  5.450  %  OT    1998        EUR  5,042,696,260  2013
  6.960  %  LOAN    1998  EUR  1,245,868,546  EUR  1,245,868,546  2006
  7.070  %  LOAN    1999  EUR  15,850,000  EUR  7,745,895  2007
  5.330  %  LOAN    1999  FRF  7,659,450  EUR  553,829  2007
  5.440  %  LOAN    1999  NLG  511,330  EUR  1,100,101  2007
  5.360  %  LOAN    1999  BEF  93,964,613  EUR  1,101,623  2007
     VAR  MTN    1999  EUR  45,734,700  EUR  45,734,700  2007
     VAR  MTN    1999  EUR  76,224,500  EUR  76,224,500  2007
  3.980  %  MTN    1999  EUR  200,000,000  EUR  200,000,000  2009
  5.850  %  OT    1999        EUR  5,146,779,000  2010
  5.250  %  OT    2000        EUR  5,137,591,000  2005
  5.150  %  OT    2001        EUR  5,257,560,000  2011
     VAR  BOND    2002  EUR  30,000,000  EUR  30,000,000  2012
  5.000  %  OT    2002        EUR  5,036,000,000  2012
  4.875  %  OT    2002        EUR  5,117,000,000  2007
  3.000  %  OT    2003        EUR  5,071,482,000  2006
  4.375  %  OT    2003        EUR  5,000,000,000  2014
  3.250  %  OT    2004        EUR  4,200,000,000  2008

                            
                         60,839,419,310   

                            
          Saving Certificates (Actual Value):                   
          Serie A            EUR  220,132,331.00   
          Serie B            EUR  15,682,956,424.00   

                            
          Total               15,903,088,755.00   

                            

(1) “Internal” debt refers to debt denominated in euro (or in currencies that are sub-units of the euro).
 (2) “Funded” debt refers to outstanding debt with an original maturity of more than one year.
 
Source: IGCP.
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INTERNAL FLOATING DEBT (1) (2) OF PORTUGAL
(before swaps)

 

Interest Rate and Title

  

Year of
 Issue

   

Principal Amount
Outstanding at

December 31, 2004

Treasury Bills:          
BT 21JAN2005   2004  EUR  2,238,510,539
BT 18MAR2005   2004  EUR  2,249,106,704
BT 20MAI2005   2004  EUR  1,718,200,537
BT 22JUL2005   2004  EUR  1,285,641,282
BT 23SET2005   2004  EUR  1,228,535,802
BT 18NOV2005   2004  EUR  1,416,552,158
         
Total         10,136,547,022
         
REPO   2004  EUR  750,530,711
         
Total         750,530,711
         
CEDIC EUR (3)   2004  EUR  2,379,331,006
         
Total         2,379,331,006
         

(1) “Internal” debt refers to debt denominated in euro (or in currencies that are sub-units of the euro).
 (2) Floating debt refers to outstanding debt with an original maturity of one year or less.
 (3) A short-term instrument specifically created for public-sector investments.
 
Source: IGCP.
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EXTERNAL DEBT GUARANTEED BY PORTUGAL (1)
 

Borrower

  

Principal Amount
Committed at

 December 31, 2004

  

Principal Amount
Outstanding at

December 31, 2004

   (in euros) (2)
AMTRES - Associação dos Municipios para Tratamento de Resíduos Sólidos   249,238.43  249,238.43
BRISA - Auto - estradas de Portugal   14,301,490.98  14,301,490.98
INH - Instituto Nacional de Habitação   41,296,527.42  41,296,527.42
TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA   31,077,698.09  31,077,698.09
     

TOTAL   86,924,954.92  86,924,954.92

(1) A dívida “externa” refere-se à dívida não denominada em euros (ou à dívida denominada em moedas que não são subunidades
do euro).

 (2) Pelas taxas de câmbio em vigor em 31 de dezembro de 2004.
 
Fonte: Tesouro - Direção Geral.
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DÍVIDA INTERNA GARANTIDA POR PORTUGAL (1)
 

Mutuário

  

Valor do principal 
 comprometido em 
 31 de dezembro de 2004

  

Principal Amount
 Outstanding at

 December 31, 2004
 

   (em euros)
AMTRES - Associação dos Municipios para Tratamento de Resíduos Sólidos   572,867.07  572,867.07
ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A.   232,039,369.11  232,039,369.11
APA - Administração do Porto de Aveiro   30,000,000.00  0.00
APS - Administração do Porto de Sines   14,822,990.11  14,822,990.11
BRISA - Auto - estradas de Portugal   417,499,905.69  417,499,905.69
CARRIS   375,000,000.00  335,000,000.00
Casa da Música   96,000,000.00  96,000,000.00
Casa do Douro   60,140,454.96  60,140,454.96
CGD - Caixa Geral de Depósitos   3,674,179.93  3,674,179.93
CML - Câmara Municipal de Lisboa   2,618,688.96  2,618,688.96
CNEMA   2,909,654.37  2,909,654.37
COFINCA   599,081.02  599,081.02
COTONOU   440,792.16  42,939.30
CP - Caminhos de Ferro Portugueses   653,701,878.47  653,701,878.47
EDA - Empresa de Electricidade dos Açores, SA   14,177,908.53  14,177,908.53
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA   435,000,000.00  435,000,000.00
EDP - Electricidade de Portugal, SA   4,951,350.59  4,951,350.59
Europarque   30,343,971.30  30,343,971.30
Ex IGEF   661.35  661.35
Ex IPE   12,535,698.08  12,535,698.08
Ex Provincia de Angola   6,494.35  6,494.35
Ex Provincia de Moçambique   498,797.90  498,797.90
GESTNAVE (EX-LISNAVE)   20,952,114.45  20,952,114.45
GIL (Estação do Oriente)   128,588,934.03  128,588,934.03
Habitat   249,398.96  249,398.96
HCB - Hidroeléctrica de Cabora Bassa   21,323,610.06  21,323,610.06
IAPMEI - Instituto de Apoio às PME Industriais   91,568.47  91,568.47
Imobiliária Grão Pará   216,147.66  216,147.66
Lipor   120,294,440.40  120,294,440.40
LISNAVE   7,481,968.46  7,481,968.46
Lomé - Convenções de Lomé III e IV   9,483,540.22  7,563,069.09
METRO DO PORTO   907,048,653.82  907,048,653.82
Metropolitano de Lisboa   2,145,801,466.79  2,145,801,466.79
Parque EXPO/98   296,270,383.04  296,270,383.04
Portugal Telecom (ex-TLP e ex-CTT)   9,127,071.38  9,127,071.38
Rede Ferroviária Nacional, REFER   2,024,792,108.87  2,024,792,108.87
Região Autónoma da Madeira   243,413,373.77  243,413,373.77
Soc. Têxtil da Cuca   4,638,820.44  4,638,820.44
SPGM   584,303.32  584,303.32
STCP - Soc. Transportes Colectivos do Porto   118,347,526.88  118,347,526.88
TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA   24,094,338.66  24,094,338.66
UGT   2,693,508.64  2,693,508.64
Universidade Nova de Lisboa   543,094.43  543,094.43
Valorsul   79,674,955.11  79,674,955.11
     

TOTAL   8,553,246,071.80  8,480,927,747.81

(1) A dívida “interna” refere-se à dívida expressa em euros (ou em moedas que são subunidades do euro).
 
Fonte: Tesouro - Direção Geral.
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PARTE II
 
Despesas
 As despesas, exceto descontos de subscrição e comissões, a pagar pela República de Portugal no âmbito da emissão e venda de
valores mobiliários, são estimadas da seguinte forma:
 
Taxa de registro na SEC

   
Pago

anteriormente
Custos de impressão   $ 45,000
Taxas e despesas legais   $ 200,000

Total   $ 245,000
   
 

COMPROMISSOS
 
 O O Registrante compromete-se por meio deste:
 1. Para arquivar, durante qualquer período em que ofertas ou vendas estejam sendo feitas, uma alteração pós-efetiva a esta

Declaração de Registro:
 
 (eu) Incluir qualquer prospecto exigido pela Seção 10 (a) (3) do US Securities Act de 1933;
 

 
(ii) Para refletir no prospecto quaisquer fatos ou eventos surgidos após a data de vigência desta Declaração de Registro (ou a

mais recente alteração pós-efetiva a ela) que, individualmente ou em conjunto, representa uma mudança fundamental nas
informações estabelecidas nesta Declaração de Registro ; e

 
 

(iii) Incluir qualquer informação relevante com respeito ao plano de distribuição não divulgado anteriormente nesta Declaração
de Registro ou qualquer alteração material a tais informações nesta Declaração de Registro.

 2. Que, para fins de determinação de qualquer responsabilidade nos termos do US Securities Act de 1933, cada alteração pós-
efetiva será considerada como uma nova declaração de registro relativa aos valores mobiliários oferecidos, e a oferta de tais
valores mobiliários naquele momento será considerada a oferta inicial de boa-fé.

 3. Retirar do registro, por meio de aditamento pós-efetivo, quaisquer valores mobiliários que estejam sendo registrados e não
tenham sido vendidos no encerramento da oferta.

 4. Que, para fins de determinação de qualquer responsabilidade nos termos da Lei de Valores Mobiliários, as informações omitidas
do formulário do prospecto arquivado como parte desta Declaração de Registro com base na Regra 430A e contidas no
formulário do prospecto arquivado pela Requerente de acordo com a Regra 424 (b ) (1) ou (4) de acordo com o US Securities
Act de 1933, será considerado como parte desta Declaração de Registro no momento em que foi declarada efetiva.
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ASSINATURA
 
Do Emitente:
 

De acordo com os requisitos da Securities Act de 1933, conforme alterada, a Registrante fez com que esta Declaração de
Registro ou emenda fosse devidamente assinada em seu nome pelo abaixo-assinado, para o qual devidamente autorizado.
 

República de portugal
 

De:
 

/s/    FRANQUELIM FERNANDO GARCIA ALVES        

Nome: Franquelim Fernando Garcia Alves
Título: President & CEO of the Instituto de Gestão do Crédito Público
 
Lisbon, Portugal
 Data: 9 de setembro de 2005
 

De:
 

/s/    ANTÓNIO ABEL SANCHO PONTES CORREIA        

Nome: António Abel Sancho Pontes Correia
Título: Executive Director of the Instituto de Gestão do Crédito Público
 
Lisbon, Portugal
 Data: 9 de setembro de 2005
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ASSINATURA
 
Do Representante Devidamente Autorizado nos Estados Unidos:
 

De acordo com os requisitos do Securities Act de 1933, conforme alterado, o abaixo assinado, o representante devidamente
autorizado da República de Portugal nos Estados Unidos, assinou esta Declaração de Registro ou sua alteração.
 
De:

 

/S/    ALEXANDRE DE ALMEIDA FERNANDES

Nome: Alexandre de Almeida Fernandes
Título: Cônsul Geral da República de Portugal
 
Nova York, NY
 Data: 9 de setembro de 2005
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