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Introdução

Em 25 de Março, a Comissão e o Instituto Monetário Europeu publicaram os seus respectivos
relatórios sobre os progressos conseguidos em termos de cumprimento dos critérios de
convergência para a União Económica e Monetária. Além disso, a Comissão publicou a sua
Recomendação relativa à qualificação dos Estados-Membros para participarem na moeda única
em 1 de Janeiro de 1999. De acordo com a avaliação efectuada pela Comissão, onze países
satisfazem os critérios: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo,
Países Baixos, Portugal e Espanha. A Dinamarca e o Reino Unido satisfazem os critérios, mas
exerceram o seu direito de "opt out" quanto a esta fase.

Esta Recomendação tem agora que ser confirmada pelo Conselho dos Ministros da Economia e
Finanças (ECOFIN), pelo Parlamento Europeu e será objecto de uma decisão final do Conselho
Europeu de Chefes de Estado e de Governo em 2 de Maio.

*

A política económica portuguesa dos últimos anos tem sido em grande parte marcada pela
necessidade de cumprir os critérios de convergência e aderir à União Económica e Monetária.
Apesar do cepticismo inicial sobre as perspectivas de Portugal, a economia tem respondido bem e
a participação na UEM em 1999 parece agora um dado adquirido.

Um aspecto importante nos últimos anos tem sido o amplo consenso existente sobre as principais
questões económicas entre os dois maiores partidos políticos, o Partido Social Democrata (PSD),
de centro-direita, e o Partido Socialista (PS), de centro-esquerda. É importante referir que ambos os
partidos têm sido fortemente favoráveis à adesão à moeda única na primeira oportunidade.

Enquanto que alguns governos da UE se têm confrontado com uma viva oposição à aplicação de
programas de austeridade, em Portugal os protestos têm sido mitigados. Tal poder-se-á dever ao
facto de a flexibilidade do mercado de trabalho português ter mantido o desemprego abaixo da média
da UE, não obstante a subida para mais de 7% verificada nos últimos anos. Tanto o Partido
Comunista Português (PCP) como o Partido Popular (PP), de direita, opuseram-se ao Tratado de
Maastricht. No entanto, a oposição destes partidos tem tido pouco impacto sobre a política do
governo.
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Cumprimento dos critérios

Nos termos do Tratado de Maastricht, a participação dos Estados-Membros na terceira fase da UEM
é condicionada pelo seu cumprimento de quatro critérios básicos de convergência nominal. Estes
critérios nominais foram cumpridos, como se verifica no Quadro 1.

                                      Quadro 1: Critérios de convergência para Portugal

Inflação Taxas de juro Défice Dívida pública 
de longo prazo orçamental (% do PIB)

(% do PIB)

1993 6,5 11,2 6,1 63,1

1994 5,2 10,5 6,0 63,8

1995 4,1 11,5 5,7 65,9

1996 2,9 8,6 3,2 65,0

1997 1,9 6,4 2,5 62,0

Fev97-Jan98 1,8 6,2 2,5 62,0
(período ref.)

1998 2,2 - 2,2 60,0
(previsão)

Fonte: relatórios da Comissão e do IME, Março de 1998

Portugal respeitará, portanto, à letra os critérios da inflação, da taxa de juros e do défice. O rácio da
dívida pública com o PIB não se afasta muito do nível de referência de 60% em 1997 e tem-se
aproximado a um ritmo satisfatório, desde 1995, do valor de referência. Além disso, prevê-se que
o nível de referência seja atingido em 1998.

a) Inflação

A inflação dos preços no consumidor em Portugal, medida com base no Índice de Preços no
Consumidor, tem apresentado uma tendência decrescente desde o início dos anos 90, tendo a taxa
de inflação descido progressivamente a partir de mais de 13% no início da década. Esta experiência
de desinflação reflecte diversas importantes opções políticas. A política monetária tem sido orientada
de modo crescente para a redução das taxas de inflação, inicialmente por meio de uma ligação
unilateral a um conjunto de moedas do MTC e, posteriormente, a partir da Primavera de 1992, por
meio da entrada no MTC. Esta orientação geral foi apoiada por ajustamentos da política tributária,
por reformas tendentes a aumentar a concorrência no mercado dos produtos e por reformas no
mercado de trabalho. Além disso, a conjuntura macroeconómica contribuiu para conter as pressões
altistas sobre os preços. Em particular, no contexto de um débil crescimento do PIB em 1993-94,
ocorreu um crescimento negativo do produto. Na recuperação subsequente, esse défice foi
gradualmente reduzido. Neste contexto, as pressões altistas na remuneração por trabalhador foram
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restringidas, embora os aumentos tenham ainda sido consideráveis. O crescimento dos custos
unitários da mão-de-obra desacelerou nitidamente ao longo dos anos 90. A evolução dos preços das
importações caracterizou o processo desinflacionário durante a maior parte do período em análise.

Ao longo do período de referência de Fevereiro de 1997 a Janeiro de 1998, a taxa média da inflação
do Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor em Portugal foi de 1,8%, isto é, bastante inferior
ao valor de referência de 2,7%. Verificou-se o mesmo em 1997, na sua globalidade. Em 1996 a
inflação do IHTC foi de 2,9%.

A maior parte das previsões da inflação sugerem uma taxa ligeiramente superior a 2% em 1998 e
1999. Os riscos para a estabilidade de preços ao longo deste período estão associados a uma redução
do desvio do produto e à aceleração dos custos laborais de mão-de-obra.

Fonte: Dados Nacionais e da Comissão Europeia
Nota: Os dados de 1996 e 1997 referem-se à inflação do IHPC adoptada pelo Conselho

Europeu em Outubro de 1995, que estabeleceu uma abordagem progressiva para
a harmonização do IPC nos Estados-Membros.

Resumindo, a taxa de inflação em Portugal tem vindo gradualmente a decrescer até 1997, data em
que foi inferior ao valor de referência.

b) Taxas de juro de longo prazo

As taxas de juro de longo prazo têm apresentado uma significativa tendência decrescente desde o
início dos anos 90. Tem-se observado também, na maior parte do período desde o início dos anos
90, uma ampla tendência para a convergência das taxas de juro de longo prazo portuguesas com as
que prevalecem nos países da UE com as mais baixas taxas de rendimento das obrigações. Desde
meados de 1995, este processo de convergência foi acelerado e o diferencial está agora praticamente
anulado. O principal factor subjacente a esta tendência foi a significativa redução do diferencial de
inflação. Além disso, a relativa estabilidade das taxas de câmbio do escudo português e os
progressos conseguidos em termos de situação tributária no país desempenharam também um papel
importante. Esta evolução foi vista pelos mercados como um aumento das perspectivas de
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participação na terceira fase da UEM - um elemento que, por sua vez, pode ter desempenhado um
papel independente na aceleração da redução dos desvios do produto, tanto directamente como por
aumentar as perspectivas de estabilidade de preços e de taxas de câmbio.

Ao longo do período de referência de Fevereiro de 1997 a Janeiro de 1998, as taxas de juro de longo
prazo em Portugal foram, em média, de 6,2%, sendo portanto inferiores ao valor de referência de
7,8% do critério das taxas de juro estabelecido com base nos três melhores resultados dos
Estados-Membros em termos de estabilidade de preços. O mesmo se verificou em todo o ano de
1997 e em 1996. As taxas de juro de longo prazo têm sido inferiores ao valor de referência desde
Novembro de 1996.

Fonte: IME, Eurostat
Nota: Os dados de Janeiro de 1998 são os valores do período

de  referência de Fevereiro de 1997 a  Janeiro de 1998

Em resumo, sobretudo desde 1995, as taxas de juro de longo prazo têm vindo a decrescer, passando
a ser inferiores ao valor de referência em 1996 e 1997.

c) O défice orçamental em percentagem do PIB

Após a recessão de 1993 e a lenta recuperação da economia até 1995, o défice público de Portugal
atingiu 6,1% do PIB em 1993 e decresceu apenas ligeiramente para 5,7% do PIB em 1995. O défice
desceu para 3,2% do PIB em 1996 em virtude das condições económicas gradualmente melhores e
das medidas de consolidação adoptadas desde 1994.

O aumento das despesas públicas desacelerou em 1996 e as despesas com investimento público,
vencimentos da função pública e os subsídios a empresas continuaram limitados. Os pagamentos de
juros sofreram uma redução súbita em 1996 devido à queda das taxas de juros e a uma melhor gestão
da dívida. O contributo mais importante para a acentuada redução do défice público deve-se, no
entanto, aos progressos notórios na eficácia da colecta fiscal.
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Em 1994 e 1995 já se verificara uma contenção discricionária, mas conseguiu-se apenas uma ligeira
redução do défice devido ao agravamento das condições económicas durante esses anos. A redução
substancial do défice público que se verificou em 1996 foi principalmente conseguido com cortes
adicionais no orçamento, embora as melhores condições cíclicas tenham também contribuído para
esse resultado. Desde 1996, as despesas públicas de investimento têm sido superiores ao défice
público.

Em 1997, o défice público desceu, mais do que inicialmente previsto, para 2,5% do PIB. A nova
redução conseguida no défice em 1997 resultou principalmente do crescimento económico e ficou
a dever-se menos à continuação da consolidação estrutural. As medidas incluídas no orçamento de
1997 foram semelhantes às aplicadas ao longo dos anos anteriores: melhor gestão da dívida para
reduzir os pagamentos de juros, controlo das despesas correntes primárias e novos aumentos na
cobrança fiscal e nos contributos para a segurança social devidos a métodos aperfeiçoados de
cobrança fiscal.

Relativamente a 1998, o défice previsto pelos serviços da Comissão deverá baixar de novo para
2,2% do PIB. As receitas fiscais e os pagamentos para a segurança social deverão continuar a
aumentar devido à maior eficácia da administração fiscal e do sistema de segurança social, ao passo
que os pagamentos de juros deverão sofrer nova redução e o investimento público continuará
limitado.

Fonte: Comissão Europeia
Nota: os dados de 1998 são as previsões da Comissão

O programa de convergência português, de Março de 1997, prevê que continue a verificar-se uma
redução gradual do défice público até atingir 1,5% do PIB no ano 2000, num contexto de constante
crescimento económico. Dois terços da projectada redução do défice deverão conseguir-se com
reduções nos pagamentos de juros, ao passo que o restante será conseguido pela limitação das
despesas correntes primárias. O programa estabelece um limite explícito das despesas correntes
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primárias e visa uma reorientação da despesa pública no sentido de um aumento das despesas com
segurança social, educação e investimento.

Em resumo, o défice público em Portugal tem vindo a ser substancial e continuamente reduzido
desde 1993 e em 1997 era inferior ao valor de referência. Dado o aumento sustentado do crescimento
económico e a contínua redução dos pagamentos de juros, o défice público deverá continuar a
diminuir em 1998.

d) A dívida pública em percentagem do PIB
             
Após um aumento acentuado para 63,1% do PIB em 1993, o rácio da dívida pública continuou a
aumentar em 1994 e 1995 antes de começar a decrescer em 1996, ano em que, pela primeira vez, foi
inferior a 65% do PIB. O rácio da dívida diminuiu de novo 3 pontos percentuais para 62% do PIB
em 1997, devido ao impacto conjunto de um défice orçamental inferior, de um aumento mais
elevado do PIB e da utilização de substanciais receitas de privatizações para pagamento da dívida
pública.

Parte das receitas da privatização de empresas públicas do sector das telecomunicações e da
electricidade realizadas em 1997 foi utilizada para saldar a dívida pública num montante de cerca
de 4% do PIB nesse mesmo ano.

Relativamente a 1998, os serviços da Comissão prevêem que a dívida pública continuará a diminuir
até aos 60% do PIB. O Governo português prevê realizar cerca de 2% do PIB em receitas de
privatizações em 1998, uma grande parte das quais será utilizada para continuar a liquidar a dívida
pública.

Fonte: Comissão Europeia
Nota: os dados de 1998 são as previsões da Comissão
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Portugal está actualmente com um excedente orçamental de 1,9% do PIB. A análise das tendências
da dívida constantes do relatório da Comissão de Março de 1998 apontam para um nível global de
endividamento inferior ao nível de referência de 60% em 1998.

Quadro 2: Sustentabilidade das tendências da dívida portuguesa

Rácio da Alteração Saldo Saldo Desvio* da Nº de anos Ano em
dívida do rácio primário primário de estabilidade para que o rácio

pública em da dívida real em 1997 estabilização da dívida descida do da dívida
1997  1996-7 (%PIB) da dívida em em  1997 rácio da será

   (% PIB) (%PIB) 1997 (%PIB) dívida inferior a

(1) (2) PIB**

(%PIB) abaixo de 60% do
(3)=(2)-(1) 60% do PIB**

62,0 -3,0 1,9 0,8 -1,1 1 1998
Fonte: Comissão Europeia
* Um sinal negativo significa que o saldo primário real é suficientemente amplo para reduzir o rácio da dívida

em 1997.
** Os cálculos foram efectuados do seguinte modo: as previsões económicas da Primavera para o rácio da

dívida até 1999 e as projecções para o período posterior, estabelecendo as taxas de juros da dívida pública
a um nível de 6%, as taxas de inflação a 2% e mantendo constantes das taxas de crescimento real do PIB e
os saldos primários aos níveis previstos para 1999.

O relatório do IME chama a atenção para o aumento do "rácio da dependência idosa" em Portugal
(isto é, a população com idade igual ou superior a 65 anos em termos percentuais da população de
15 a 64 anos) durante as primeiras décadas do próximo século. Esse rácio aumentará de 20,9% em
2000 para 33,5% em 2030 e constitui um novo elemento de endividamento público sob a forma de
obrigações de pensão.

O relatório do IME chama também a atenção para certas características da estrutura da dívida pública
portuguesa. A proporção actualmente denominada em escudos portugueses, e não em divisas
estrangeiras, constitui 81,2% do total. A sua maturidade média, além disso, tem sido de 3,5 anos.
A divida a curto prazo (inferior a um ano) é de 33%, a dívida a médio prazo (1-5 anos) é de 38% e
a dívida a longo prazo (mais de 5 anos) constitui 29%.

Em conclusão, o rácio da dívida pública tem vindo a declinar desde 1995 e excedeu o valor de
referência de 60% do PIB apenas ligeiramente em 1997. Prevê-se que o rácio da dívida pública desça
para 60% do PIB em 1998 e continue então a descer até a um nível inferior ao valor de referência.

e) Margens de flutuação normais do MTC

O escudo português participa no MTC desde 6 de Abril de 1992, isto é, por um período
consideravelmente mais longo do que os dois anos anteriores à análise.

Como se afirmou, a política monetária portuguesa tem sido orientada para a consecução da
estabilidade de preços desde a Primavera de 1992, dentro do contexto do MTC.

Centrando-nos no período de referência de Março de 1996 a Fevereiro de 1998, a moeda,
beneficiando de desvios consideráveis da taxa de juros a curto prazo relativamente à maioria das
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moedas associadas, tem normalmente sido negociada a taxas muito próximas da taxa central face
às outras divisas da MTC. Ocasionalmente, o Escudo português foi negociado fora da banda estreita
da sua paridade central relativamente a diversas moedas parceiras. Os desvios máximos acima e
abaixo da taxa central foram de 3,5% e - 2,3%, respectivamente, se nos abstrairmos da tendência
autónoma de subida da Libra irlandesa. Os episódios em que esses desvios ocorreram foram
temporários, o grau de volatilidade da taxa de câmbio face ao Marco alemão foi reduzido e os
desvios da taxa de juros a curto prazo relativamente aos países da UE com as taxas mais baixas
apresentaram uma redução contínua. Durante o período de referência, Portugal não desvalorizou a
taxa central bilateral da sua moeda relativamente à moeda de qualquer outro Estado-Membro.

Quadro 3: Estabilidade da taxa de câmbio
(1 de Março de 1996 - 27 de Fevereiro de 1998)

Participação no mecanismo de taxas de câmbio (MTC) Sim
Participação desde 6 de Abril de 1992
Desvalorização da paridade central por própria iniciativa do país Não

Desvios máximos acima (+) e abaixo (-) das taxas centrais da grelha
do TMC (%) do escudo português face

ao Franco belga 2.8 -1.4
à Coroa dinamarquesa 2.8 0.0
ao Marco alemão 2.9 -1.1
à Peseta espanhola 1.7 -2.3
ao Franco francês 3.5 0.0
à Libra irlandesa 3.0 -9.3
à Lira italiana 3.0 -0.7
ao Florim neerlandês 2.5 -1.7
ao Floriam austríaco 2.9 -1.1
à Marca Finlandesa 1.2 -1.4

Fonte: Cálculos da Comissão Europeia e IME

Resumindo, o Escudo tem-se mantido estável no MTC e próximo das paridades centrais face às
moedas dos restantes Estados-Membros, exceptuando a Libra irlandesa.

f) Independência do Banco de Portugal

A Comissão e o IME, nos seus relatórios, analisam a compatibilidade da legislação nacional de cada
Estado-Membro, incluindo os Estatutos dos respectivos bancos centrais, com o Tratado e o Estatuto
do SEBC.

O Estatuto do Banco de Portugal foi, alterado, de forma a cumprir os requisitos do Tratado e do
Estatuto para a Terceira Fase, na sequência de consultas com o IME, do seguinte modo:

ô O artigo 105º da Constituição foi adaptado por meio da Lei Constitucional nº 1/97, de 20 de
Setembro de 1997. O novo artigo estabelece agora que o Banco é o Banco Central Nacional
de Portugal e exerce as suas competências de acordo com a legislação e as normas
internacionais a que o Estado português está obrigado. Esta referência às "normas
internacionais" visa, em particular, abranger o Tratado e o Estatuto.
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ô A Lei orgânica do Banco de Portugal, de 30 de Outubro de 1990, foi alterada pela lei nº 5/98,
de 31 de Janeiro de 1998 (nova regulamentação).

Todas as disposições da nova legislação relativa à independência entraram já em vigor, ao passo que
as restantes disposições entrarão em vigor quando Portugal adoptar o Euro.

Com a aprovação e entrada em vigor da Lei Constitucional nº 1/97 e da nova legislação, a Comissão
e o IME consideram que o Estatuto do Banco de Portugal é compatível com o Tratado e os requisitos
do Estatuto para a Terceira Fase.

g) Crescimento e desemprego

A economia de Portugal melhorou significativamente no passado recente. A economia começou um
novo ciclo de forte crescimento baseado nas exportações e no investimento.

  

Fonte: Comissão Europeia

Se analisarmos a tendência de crescimento, verificamos que o PIB apresenta uma diminuição
contínua até 1993, ano em que atingiu o valor mais baixo da década. Desde então iniciou uma
tendência ascendente até ao presente, com taxas de crescimento superiores a 3,5% em 1996 e 1997.
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Fonte: Dados nacionais

O desemprego cresceu, desde 1992 até 1996, iniciando uma tendência descendente em 1997. Esta
recente tendência decrescente é o resultado do crescimento económico sustentado, mas verifica-se
também uma substancial subida do número de pessoas que procuram emprego. De acordo com a
OCDE, há boas razões para optimismo quanto à capacidade do mercado do trabalho português se
adaptar ao novo regime monetário. A OCDE, além disso, saúda o pacto social estratégico assinado
pelos parceiros sociais e o Governo, o qual, em troca de moderação salarial, se comprometeu a
aplicar uma vasta panóplia de reformas que visam a tributação, a segurança social, os serviços de
emprego, a educação e formação profissional, os contratos de trabalho e a concorrência nos
mercados de produção. O objectivo mais importante deste plano é melhorar o nível do corpo docente
e das qualificações em Portugal de modo a atingir a média da OCDE.

Fonte: Dados nacionais
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Os custos unitários da mão-de-obra diminuíram durante o período 1990-95, aumentando apenas
moderadamente em 1996 e 1997. A "combinação de políticas" aplicada em portugal no contexto da
UEM, uma política monetária orientada para a estabilidade de preços e uma política orçamental de
restrição do défice público, determinou uma redução das taxas de juro, como resultado de uma
inflação e um défice orçamental mais baixos. Esta redução, a par com a moderação salarial,
promoveu o crescimento económico e uma redução moderada do desemprego.

h) Balança de pagamentos

Portugal teve em 1997 um défice da balança de pagamentos superior a 2% do PIB. O crescimento
rápido do aumento das importações devido a uma recuperação de origem interna explica a maior
parte da deterioração da balança de pagamentos. Verifica-se, todavia, em Portugal, um elevado
crescimento da produtividade do sector exportador, compensando os aumentos dos custos unitários
de mão-de-obra na economia global. Além disso, os fluxos de investimento directo estrangeiro em
Portugal continuam fortes, indicando que o actual défice da balança de pagamentos é sustentável,
pelo menos para o período previsível.

Fonte: Comissão Europeia
Nota: Os dados de 1998 são as previsões da Comissão

i) Fundos Estruturais e de Coesão da CE

As verbas provenientes dos Fundos Estruturais da Comunidade Europeia têm sido importantes para
que Portugal consiga cumprir os critérios de convergência. O PIB esperado no final do período de
programação do QCA 1994-1999 será 3% superior ao valor que se registaria na ausência dessas
transferências. 
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A situação política

i) Governo

A estabilidade política em Portugal foi consolidada pela vitória de um socialista, Jorge Sampaio, nas
eleições presidenciais de Janeiro de 1996, que deram a Portugal um Governo e um Presidente da
mesma cor política pela primeira vez desde o restabelecimento da democracia em 1974.

O Governo Socialista é-o, no entanto, apenas em parte no sentido partidário da palavra, já que apenas
9 dos 17 ministros se encontram filiados no Partido Socialista. Os restantes membros do governo
são especialistas independentes, peritos nas suas áreas. Com a nomeação de António de Sousa
Franco, um independente respeitado pelo seu rigor técnico, para a pasta das Finanças, o Primeiro
Ministro António Guterres mostrou a sua determinação em manter a despesa sob controlo.

ii) O Partido Social Democrata

Os sociais-democratas (PSD), de centro-direita, principal partido da oposição, estão lentamente a
recuperar a confiança após a derrota eleitoral sofrida em Outubro de 1995, que pôs fim a 14 anos no
governo. O líder do PSD, Fernando Nogueira, demitiu-se após a derrota de Cavaco Silva nas eleições
presidenciais, o que mergulhou o partido numa crise. Marcelo Rebelo de Sousa, um intelectual
liberal que não fez parte dos governos de Cavaco Silva, foi eleito líder do PSD num congresso
extraordinário realizado em Março de 1996.

A crise directiva retirou força à oposição do PSD ao Governo e António Guterres dificultou ainda
mais a acção do PSD ao adoptar políticas económicas quase idênticas. A política de liberalização,
de privatização e de contenção orçamental perfilhada pelos socialistas equivale à continuação das
principais políticas de Cavaco Silva. O PSD partilha também do objectivo do Governo de assegurar
a Portugal um lugar entre o primeiro grupo de países a adoptar a moeda única e europeia.

iii) O Partido Popular

A mensagem populista do PP, preconizando a defesa dos interesses nacionais contra as políticas de
austeridade "impostas pelo Tratado da União Europeia" foi bem recebida pelo eleitorado nas eleições
gerais de 1995, em que o PP passou de 5 para 15 deputados. O líder do PP, Manuel Monteiro, de 37
anos, tem disputado o domínio da direita pelo PSD e defende desde há muito um referendo nacional
sobre Maastricht.

iv) O Partido Comunista

Na esquerda, o Partido Comunista, de linha dura, exerce a sua pressão sobre o governo, em parte
para conseguir uma contrapartida pelo apoio a Jorge Sampaio nas eleições presidenciais. Os
comunistas são vivamente anti-UE e atacam os cortes de despesa feitos em nome do cumprimento
dos critérios de convergência da UEM.
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v) A situação política

As relações entre o governo minoritário do Partido Socialista (PS) e o principal partido da oposição,
o Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, são descritas como tensas e a ameaça de
eleições legislativas antecipadas irá marcar o resto da actual legislatura, que em princípio termina
em Outubro de 1999. O governo do PS está apenas a quatro deputados da maioria absoluta e sofreu
já algumas derrotas parlamentares devido à combinação dos votos dos três partidos da oposição. A
maioria dos comentadores pensa que haverá eleições legislativas em 1998.

O governo do PS não parece, de facto, avesso à realização de eleições antecipadas. Em sondagens
recentes, parece haver uma recuperação do PS, que obteria uma percentagem de cerca de 37%, face
a 31% para o PSD (com 16% dos eleitores indecisos). Este resultado é ainda inferior aos 43,8%
obtidos pelo PS nas últimas eleições legislativas, mas a margem entre os dois principais partidos,
que no terceiro trimestre se tem situado nos 6-7%, poderá voltar a aumentar a favor do governo
devido ao ciclo económico favorável e à inclusão de Portugal na terceira fase da União Económica
e Monetária (UEM) em 1999.

Para além das questões orçamentais, o debate político tem-se centrado na próxima realização de dois
referendos: o referendo sobre a criação das regiões administrativas e o referendo sobre a UE.

No primeiro referendo, estará em causa a divisão de Portugal continental em oito regiões. Trata-se
de regiões de natureza puramente administrativa, que não terão quaisquer poderes legislativos nem
fiscais (ao contrário da vizinha Espanha). As regiões terão competência em matéria de planeamento
económico na sua área, de gestão da maioria dos serviços públicos e da canalização dos incentivos
e dos subsídios ao investimento.

O segundo referendo será sobre o Tratado de Amesterdão. (O Tratado de Maastricht não foi
referendado dado que, ao tempo, a Constituição não o permitia). Os dois principais partidos serão
a favor do "Sim" e os dois partidos mais pequenos irão defender o "Não".

vi) A opinião pública

As sondagens apontam para uma vitória confortável da integração. De facto, o referendo do Tratado
de Amesterdão constitui mais um exercício de democracia popular do que a resolução de um tema
político candente.

A opinião pública é igualmente favorável à participação de Portugal na moeda única, embora as
consequências da moeda única sejam motivo de preocupação para uma minoria substancial. Na
Primavera de 1997, o "Eurobarómetro" registou 46% de opiniões a favor e 30% contra, encontrando-
se os restantes indecisos.

De um modo geral, os portugueses estão de acordo com a seguinte ideia do Primeiro Ministro,
António Guterres:

"Queremos que Portugal esteja no centro político da Europa, onde as decisões são tomadas,
e não na periferia, onde elas têm que ser acatadas".1
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Conclusão

Ao longo do período de referência, Portugal conseguiu uma taxa de inflação de 1,8%, bem abaixo
do valor de referência estabelecido pelo Tratado. Quanto ao futuro, não há quaisquer indícios de uma
pressão altista imediata da inflação; as previsões apontam para valores da inflação pouco superiores
aos 2% em 1998 e 1999. Ao longo do mesmo período, o nível das taxas de juro de longo prazo foi
de 6,2%, isto é, inferior ao valor de referência.

Em 1997, Portugal conseguiu um défice orçamental de 2,5%, isto é, inferior ao valor de referência,
e as perspectivas são de que diminua para 2,2% em 1998.

O rácio dívida - PIB é ligeiramente superior ao valor de referência de 60%. Depois de atingir um
valor máximo em 1995, esse rácio diminuiu 3,9 pontos percentuais estabelecendo-se em 62% em
1997. Quanto à sustentabilidade da evolução orçamental, prevê-se uma diminuição do rácio da
dívida para 60% do PIB em 1998, isto é, um nível igual ao valor de referência.

Face a estas evoluções relativas ao défice orçamental e à dívida pública, a Comissão considera que
a situação de défice excessivo foi corrigida e que não existe já, em Portugal, um défice excessivo.

O Escudo português participa no MTC há consideravelmente mais de dois anos. Ao longo do
período de referência permaneceu geralmente estável e próximo das suas paridades centrais
inalteradas.

Com a aprovação e entrada em vigor da Lei Constitucional nº 1/97 e da Lei nº 5/98, de 31 de Janeiro
de 1998, a Comissão e o IME consideram que o estatuto do Banco de Portugal é compatível com o
Tratado e os requisitos do Estatuto da Terceira Fase.

Os relatórios da Comissão e do IME revelam que Portugal preenche todos os critérios de
convergência. Assim, a Comissão considera que se alcançou em Portugal um elevado grau de
convergência sustentável e informa o Conselho de que Portugal preenche as condições necessárias
para a adesão à moeda única.


