
Par te III — Con tas do sec tor pú bli co ad mi nis tra ti vo





Notas metodológicas

1.Introdução

As con tas do Sec tor Pú bli co Admi nis tra ti vo
(SPA), na óp ti ca da con ta bi li da de na ci o nal,  co -
me ça ram a ser ela bo ra das re gu lar men te pelo
Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti ca (INE) a par tir de
1947 em re la ção à Admi nis tra ção Cen tral e Pre vi -
dên cia So ci al e a par tir de 1951 re la ti va men te à
Admi nis tra ção Lo cal.

Des de o seu iní cio que as es ti ma ti vas se ba se a -
ram em ele men tos cons tan tes na Con ta Ge ral do
Esta do e nas con tas de ge rên cia dos Fun dos e Ser -
vi ços Au tó no mos e das Au tar qui as Lo ca is, as sim
como nas con tas das vá ri as ins ti tu i ções in clu í das
na Se gu ran ça So ci al.

Ao lon go do pe río do 1947-1993 não só se mo -
di fi ca ram os pla nos e as re gras con ta bi lís ti cas
sub ja cen tes à apre sen ta ção das con tas pú bli cas,
como tam bém foi evo lu in do a ex pe riên cia e a téc -
ni ca nes ta ma té ria, a par do de sen vol vi men to in -
tro du zi do nos sis te mas de con ta bi li da de na ci o nal.

As Con tas Na ci o na is por tu gue sas fo ram adop -
tan do du ran te aque le pe río do as di rec tri zes in ter -
na ci o na is cons tan tes do “Sis te ma Nor ma li za do de 
Con ta bi li da de Na ci o nal “ edi ção de 1952 da
OECE (SNCN/52),  do “Sis te ma Nor ma li za do de
Con ta bi li da de Na ci o nal “ edi ção de 1958 da
OCDE (SNCN/58)  e do “Sis te ma Eu ro peu de
Con tas Eco nó mi cas Inte gra das” edi ção de 1979
do Eu ros tat (SEC/79). 

Em re la ção às con tas do SPA é pos sí vel iden ti -
fi car os qua tro pe río dos que se re fe ren ci am e a
que cor res pon dem ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, de
que re sul ta ram al gu mas que bras nas sé ri es:

•     1947-1958   SNCN/52  (ano base 1954);
•     1959-1976   SNCN/58 (ano base 1963);
•     1977-1985   SEC/79 (ano base 1977);
•     1986-1993   SEC/79 (ano base 1986).

2.

A delimitação do Sector Público
Administrativo 

A de li mi ta ção do Sec tor Pú bli co Admi nis tra ti -
vo adop ta da pe las Con tas Na ci o na is (CN) du ran te 
o pe río do em que es tas fo ram ela bo ra das se gun do 
o Sis te ma Nor ma li za do de Con ta bi li da de Na ci o -
nal man te ve-se qua se inal te ra da com a pas sa gem
para o SEC. Ou seja, o Sec tor das Admi nis tra ções
Pú bli cas, na ter mi no lo gia do SEC, cor res pon de
em lar ga me di da ao “Sec tor Pú bli co”(1) na ter mi -
no lo gia do SNCN. A pró pria di vi são em sub sec to -
res que ac tu al men te é se gui da é pra ti ca men te
idên ti ca à que foi adop ta da des de o iní cio pe las
CN.

Exis tem, no en tan to, duas di fe ren ças que im -
por ta sa li en tar. A pri me i ra  diz res pe i to aos ra mos 
mer can tis das Admi nis tra ções Pú bli cas, que cor -
res pon dem ao que no SNCN era de sig na do por
em pre sas pú bli cas não au tó no mas e que, por con -
se guin te, fi ca vam fora do sec tor pú bli co. Con tu -
do, a es tre i ta li ga ção exis ten te en tre es tas “em -
pre sas” e o sec tor pú bli co, fez com que o tra ta -
men to que lhes foi dado no SNCN, no me a da men -
te para os anos pos te ri o res a 1959, fos se qua se
idên ti co àque le que é pre co ni za do pelo SEC re la -
ti va men te às ope ra ções per ten cen tes à con ta de
ren di men to e se guin tes. De sig na da men te, o seu
ex ce den te bru to de ex plo ra ção era adi ci o na do aos 
ren di men tos re ce bi dos pelo sec tor pú bli co e o seu 
in ves ti men to apa re cia con jun ta men te com o in -
ves ti men to pú bli co. Era o caso, por exem plo, dos
ser vi ços ca ma rá ri os de dis tri bu i ção de água e
elec tri ci da de sem au to no mia (de sig na dos por ser -
vi ços mu ni ci pa li zá ve is).
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(1) Esta foi a de sig na ção adop ta da pe las CN por tu gue sas. A
de sig na ção ori gi nal do sis te ma (ver são em fran cês) era
Etat.  



A se gun da di fe ren ça re fe re-se às ins ti tu i ções
par ti cu la res sem fim lu cra ti vo, que o SEC in clui
nas Admi nis tra ções Pú bli cas se fo rem ma i o ri ta ri a -
men te fi nan ci a das por este sec tor. No te-se que
não foi pos sí vel nes tas sé ri es in clu ir as re fe ri das
ins ti tu i ções no pe río do 1947-76, pela fal ta de da -
dos que pos si bi li tas sem a ela bo ra ção de es ti ma ti -
vas ace i tá ve is. São exem plo des te tipo de ins ti tu i -
ções al gu mas Mi se ri cór di as e Fun da ções. 

As res tan tes al te ra ções que ao lon go do tem po
se ve ri fi ca ram na de li mi ta ção do Sec tor fo ram
ori gi na das por di fe ren tes in ter pre ta ções das fun -
ções de cer tas uni da des ins ti tu ci o na is. Re fe ren ci -
am-se as mais im por tan tes:

• A Jun ta Au tó no ma de Estra das (JAE), ini ci al -
men te in clu í da no Esta do (1947-58), foi de -
po is con si de ra da em pre sa pú bli ca (1959-85)
e, a par tir de 1986, clas si fi ca da como Ser vi ço
Au tó no mo (com a sua ac ti vi da de dis tri bu í da
por ra mos mer can tis e não mer can tis).

• As Jun tas Au tó no mas dos Por tos, Arse nal do
Alfe i te e Fá bri ca Na ci o nal de Cor do a ria, des -
de 1947 con si de ra dos pe las CN como em pre -
sas pú bli cas, fo ram in clu í dos a par tir de 1986 
nos Ser vi ços Au tó no mos, como ra mos mer -
can tis.

• O Fun do de Ga ran tia de Ris cos Cam bi a is foi
in clu í do até 1985 nos Fun dos Au tó no mos,
pas san do a par tir des se ano para o Sec tor das 
Insti tu i ções de Cré di to. 

• A Ca i xa Ge ral de Apo sen ta ções (CGA) e o
Mon te pio dos Ser vi do res do Esta do (MSE),
ins ti tu i ções in te gra das na Se gu ran ça So ci al,
não fo ram con si de ra dos pe las CN en tre
1959-76.

Sa li en ta-se tam bém que, pe las mes mas ra zões, 
a de li mi ta ção en tre os di fe ren tes sub sec to res pú -
bli cos so freu al gu mas mo di fi ca ções, no me a da -
men te:

• A Assis tên cia na Do en ça aos Ser vi do res do
Esta do (ADSE), clas si fi ca da ini ci al men te
como Ser vi ço Au tó no mo, foi em 1977 in clu í -
da na Se gu ran ça So ci al.

• As con tas  pri va ti vas de or ga nis mos cuja ac ti -
vi da de prin ci pal era abran gi da pela Con ta Ge -
ral do Esta do fo ram até 1976 par ci al men te
con si de ra das pe las CN.(2) A par tir de 1977 foi 

cri a do um sub sec tor es pe cí fi co — Fun dos Pri -
va ti vos — onde fo ram agru pa dos. A par tir de
1986 al guns des tes or ga nis mos, como o Co fre 
Ge ral dos Tri bu na is e do Co fre dos Con ser va -
do res, No tá ri os e Fun ci o ná ri os da Jus ti ça,
pas sa ram no va men te para os Ser vi ços Au tó -
no mos. 

• A San ta Casa da Mi se ri cór dia de Lis boa con si -
de ra da des de 1977 no sub sec tor  das Insti tu i -
ções Par ti cu la res sem fim lu cra ti vo pas sou em 
1986 para os Ser vi ços Au tó no mos.

3.Âmbito geográfico

A par tir de 1986 as Con tas Na ci o na is por tu -
gue sas, no qua dro da apli ca ção da “Di rec ti va
PNB” da Co mu ni da de, pas sa ram a abran ger não
só o Con ti nen te, mas tam bém as Re giões Au tó no -
mas dos Aço res e da Ma de i ra. Para o pe río do an -
te ri or a 1986 hou ve as sim ne ces si da de de ela bo -
rar es ti ma ti vas das con tas da Admi nis tra ção Re gi -
o nal (Go ver nos Re gi o na is e Fun dos e Ser vi ços Au -
tó no mos Re gi o na is), da Admi nis tra ção Lo cal (Câ -
ma ras Mu ni ci pa is, Jun tas de Fre gue sia e, até
1976, Jun tas Ge ra is dos Dis tri tos Au tó no mos) e
da Se gu ran ça So ci al da que las Re giões.

4.Metodologia geral

O tra ba lho re a li za do con sis tiu em apre sen tar
as con tas das Admi nis tra ções Pú bli cas har mo ni za -
das com  as CN ac tu a is, pelo que se to mou como
pa drão a me to do lo gia de ela bo ra ção das con tas
no ano de 1986 (ano base).

Para o pe río do 1947-85 pro ce deu-se à re cons -
ti tu i ção das CN em cer tos anos “cha ve” de tec tan -
do-se as sim as es pe ci fi ci da des ine ren tes aos di fe -
ren tes pe río dos. A par tir des se le van ta men to in -
tro du zi ram-se nas es ti ma ti vas do INE as ne ces sá -
ri as al te ra ções para as ade quar à base ac tu al.

Este tra ba lho foi bas tan te di fi cul ta do pelo fac -
to de os nú me ros pu bli ca dos ao lon go dos anos
não se rem acom pa nha dos, mes mo em anos re cen -
tes, de no tas me to do ló gi cas. Ape nas para o pe río -
do ini ci al, 1947-58, as con tas fo ram pu bli ca das
com uma des cri ção bas tan te por me no ri za da dos
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mé to dos e fon tes uti li za dos, fa zen do par te dos
Estu dos nº 34. Mas mes mo es ses co men tá ri os não
se mos tra ram su fi ci en tes para per mi tir uma re -
cons ti tu i ção exa us ti va das ope ra ções.

Re fi ra-se que, em al guns ca sos, não exis ti am
con tas de al guns sub sec to res (por exem plo, as
con tas das Au tar qui as Lo ca is do con ti nen te de
1947 a 1950 e das Re giões Au tó no mas de 1947 a
1985), e es ti ma ti vas de cer tas ope ra ções (por
exem plo, trans fe rên ci as cor ren tes en tre sub sec to -
res de 1947 a 1958), pelo que se teve de pro ce der 
a apu ra men tos “de raiz”. 

As con tas na ci o na is fo ram ela bo ra das até 1976 
se gun do o SNCN e, a par tir de 1977, se gun do o
SEC. No que se re fe re às con tas do SPA, ape sar de 
não exis ti rem en tre os dois sis te mas di ver gên ci as
de fun do, ve ri fi cam-se al gu mas par ti cu la ri da des
que de cor rem quer do modo como es tão es tru tu -
ra dos os sis te mas quer da in ter pre ta ção que foi
fe i ta das suas re co men da ções. Essas par ti cu la ri da -
des são da se guin te na tu re za.

Exis tem em cada um dos sis te mas ope ra ções
que não têm pa ra le lo no ou tro. É o que  acon te ce
com o cir cu i to das “con tri bu i ções so ci a is fic tí ci -
as/pres ta ções so ci a is di rec tas”, no SEC, e com a
im pu ta ção no va lor acres cen ta do bru to (VAB) e
no con su mo pú bli co das ren das dos edi fí ci os de
que o SPA é pro pri e tá rio e que são uti li za dos por
ser vi ços pú bli cos, pre vis to no SNCN. É ain da o
caso do con ce i to de “pa ga men tos par ci a is” ine xis -
ten te no SNCN.

O con te ú do de cer tas ope ra ções, em bo ra pró -
xi mo, não tem uma de fi ni ção exac ta men te idên ti -
ca nos dois sis te mas, como por exem plo o dos
“im pos tos di rec tos” no SNCN e o dos “im pos tos
cor ren tes so bre o ren di men to e pa tri mó nio” no
SEC, de sig na da men te pela não in clu são no pri me -
i ro sis te ma dos im pos tos que in ci dem so bre a pos -
se ou uti li za ção pe los par ti cu la res de cer tos bens
du ra dou ros.

Inde pen den te men te do sis te ma de con tas uti li -
za do, as CN de ram ao lon go do tem po tra ta men to 
di ver so às mes mas ope ra ções. Como exem plos ci -
tam-se: o in ves ti men to em por tos e ae ro por tos fi -
nan ci a do pelo Esta do en tre 1947 e 1976, que
umas ve zes foi tra ta do como for ma ção bru ta de
ca pi tal fixo (FBCF) e ou tras ve zes como trans fe -
rên cia de ca pi tal;  cer tas des pe sas do Ser vi ço Na -
ci o nal de Sa ú de (SNS) fo ram con si de ra das como

con su mo pú bli co na base 77 e  como trans fe rên ci -
as para par ti cu la res na base 86.

A in for ma ção so bre o SPA, apre sen ta da pe las
CN no pe río do em que es tas se gui am o SNCN, to -
ma va a for ma de qua dros de re ce i tas e des pe sas,
cor res pon den do a uma ver são re su mi da da in for -
ma ção que o SEC co lo ca nas con tas de ren di men -
to, uti li za ção do ren di men to, ca pi tal e fi nan ce i ra.
Ou seja, não se apre sen ta vam es ti ma ti vas das va -
riá ve is en qua dra das nas con tas de pro du ção e de
ex plo ra ção (ex cep to para o VAB) e que, ven ti la -
das por ra mos, cons tam tam bém do Qu a dro de
Entra das-Saídas.

Des de o seu iní cio que os sis te mas adop ta ram
como prin cí pio ge ral que as tran sac ções en tre
uni da des ins ti tu ci o na is de vem ser re gis ta das no
mo men to em que di re i tos e obri ga ções são cri a -
dos, trans for ma dos ou ex tin tos, isto é,  numa óp -
ti ca pa tri mo ni al. No en tan to este prin cí pio não foi 
se gui do pe las CN até 1976 (em par te por que as
con tas dos or ga nis mos pú bli cos são apre sen ta das
numa óp ti ca de ca i xa). A par tir de 1977 al gu mas
ope ra ções pas sa ram a ser re gis ta das se gun do o
re fe ri do prin cí pio, como se pode ver pe los dois
exem plos se guin tes:

• As con tri bu i ções so ci a is efec ti vas de vem ser
re gis ta das no mo men to em que são de vi dos
os or de na dos e sa lá ri os, isto é, quan do o tra -
ba lho é exe cu ta do. Para apro xi mar as con tri -
bu i ções co bra das pela Se gu ran ça So ci al às de -
vi das no ano,  de 1977 a 1989 as CN cor ri gi -
ram as con tri bu i ções co bra das com a va ri a ção 
de dí vi das, e, a par tir de 1990, con si de ra ram
as con tri bu i ções de cla ra das.

• O  con su mo in ter mé dio e as pres ta ções so ci a -
is con ce di das pelo Ser vi ço Na ci o nal de Sa ú de
são re gis ta dos, res pec ti va men te, no mo men to 
em que os pro du tos en tram no pro ces so pro -
du ti vo ou em que os bens e ser vi ços são for -
ne ci dos às Fa mí li as, isto é, para além dos
mon tan tes efec ti va men te pa gos as CN con si -
de ra ram tam bém as dí vi das do SNS, de sig na -
da men te  às far má ci as e aos con ven ci o na dos.

No tra ba lho apre sen ta do pro cu rou se guir-se,
sem pre que pos sí vel, o prin cí pio atrás enun ci a do,
im pu tan do as ope ra ções aos anos a que são atri -
bu í ve is, in de pen den te men te de se te rem efec ti va -
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men te re a li za do nes ses anos. Para além dos dois
ca sos, ci ta-se ain da o se guin te.

• Em 1985 o Fun do de Abas te ci men to pro ce -
deu ao pa ga men to de sub sí di os em dí vi da re -
la ti vos aos anos de 1980 a 1984, que as CN
re gis ta ram  como trans fe rên ci as de ca pi tal. O
pro ce di men to se gui do foi o de im pu tar es ses
sub sí di os aos anos em que eram de vi dos, anu -
lan do-se a re fe ri da trans fe rên cia.

Embo ra de uma for ma li mi ta da, en trou-se em
li nha de con ta com ope ra ções ex tra-orçamentais,
con ta bi li za das em Ope ra ções de Te sou ra ria, não
con si de ra das pe las Con tas Na ci o na is. Por di fi cul -
da de no aces so à in for ma ção não se avan çou nes -
ta área tan to quan to se de se ja ria. No en tan to,
ain da foi pos sí vel fa zer re flec tir nes tas sé ri es al -
gu mas ope ra ções re la ti vas ao pa ga men to de dí vi -
das do Esta do (ex: bo ni fi ca ções de ju ros) e à li -
qui da ção de or ga nis mos ex tin tos (ex: Fun do de
Abas te ci men to).

5.Apresentação dos resultados

Os re sul ta dos são apre sen ta dos sob a for ma de 
“qua dros de re ce i tas e des pe sas” con ten do in for -
ma ção re la ti va às ope ra ções in te gra das nas con tas 
de ren di men to, uti li za ção do ren di men to e de ca -
pi tal, obe de cen do à se guin te clas si fi ca ção:

• Re ce i tas cor ren tes — im pos tos cor ren tes so bre
o ren di men to e pa tri mó nio, con tri bu i ções so ci a -
is efec ti vas, im pos tos li ga dos à pro du ção e im -
por ta ção, ren di men to de pro pri e da de e da em -
pre sa, con su mo de ca pi tal fixo, trans fe rên ci as
cor ren tes e trans fe rên ci as de sub sec to res pú bli -
cos ;

• Des pe sas cor ren tes — con su mo pú bli co (re mu -
ne ra ções e ou tras des pe sas cor ren tes),  ju ros,
sub sí di os, trans fe rên ci as cor ren tes e trans fe rên -
ci as para sub sec to res pú bli cos; 

• Re ce i tas de ca pi tal — trans fe rên ci as de ca pi tal
e trans fe rên ci as de sub sec to res pú bli cos;

• Des pe sas de ca pi tal — FBCF e aqui si ção lí qui -
da de ter re nos, trans fe rên ci as de ca pi tal e
trans fe rên ci as para sub sec to res pú bli cos 

Apre sen tam-se qua dros con so li da dos para o
SPA e para os sub sec to res Admi nis tra ção Cen tral,

Esta do, Ser vi ços Au tó no mos, Fun dos Au tó no mos,
Admi nis tra ção Re gi o nal e Lo cal e Se gu ran ça So ci -
al. O sub sec tor Esta do, até 1976, cor res pon de
ape nas ao Esta do-CGE e a par tir de 1977 in clui
tam bém o sub sec tor Fun dos Pri va ti vos.

So bre es tas ope ra ções é apre sen ta da in for ma -
ção mais por me no ri za da nos se guin tes qua dros
adi ci o na is:

• Impos tos so bre o ren di men to e o pa tri mó nio,
por prin ci pa is im pos tos;

• Impos tos so bre a pro du ção e a im por ta ção,
por tipo de im pos to; 

• Trans fe rên ci as cor ren tes e de ca pi tal, por sec -
to res; 

• Con tri bu i ções so ci a is efec ti vas de sa gre ga das
por re gi mes e pela en ti da de pa ga do ra;

• Con tri bu i ções so ci a is fic tí ci as, por sub sec to -
res;

• FBCF, por tipo de bem;
• Re mu ne ra ções dis cri mi na das pe los seus com -

po nen tes.

6.Fontes consultadas

A fon tes con sul ta das na ela bo ra ção des tas sé ri -
es po dem ser di vi di das em três gru pos: es ti ma ti -
vas re a li za das pe las Con tas Na ci o na is, in for ma ção 
so bre fi nan ças pú bli cas in se ri da em pu bli ca ções
do INE e con tas de di ver sos or ga nis mos.

No pri me i ro gru po, abran gen do o pe río do em
que as CN fo ram ela bo ra das se gun do o SNCN/52
te mos os Estu dos nº 34 do INE, onde são apre sen -
ta das sé ri es re la ti vas ao Sec tor Pú bli co para  1938 
e para 1947 a 1958, se bem que fal tan do a ma i or
par te dos va lo res para as sé ri es re la ti vas às Au tar -
qui as Lo ca is até 1950.

A in for ma ção re la ti va ao pe río do 1959-76, em
que as sé ri es ti ve ram por base o SNCN/58, en con -
tra-se na par te A das Esta tís ti cas das Fi nan ças Pú -
bli cas (1968-1976).

Para os anos de 1977-93 exis tem con tas avul -
sas so bre as Con tas do Sec tor das Admi nis tra ções
Pú bli cas ela bo ra das de acor do com o SEC.

Fi nal men te con sul ta ram-se as con tas re gi o na is 
do sec tor pú bli co dos Aço res (1980-85) e da Ma -
de i ra (1977-85).
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No se gun do gru po te mos em pri me i ro lu gar as 
Esta tís ti cas Fi nan ce i ras (1947-68) (EF) onde se
apre sen tam as re ce i tas e des pe sas dos di ver sos
sub sec to res, uti li zan do duas clas si fi ca ções dis tin -
tas. Para uns sub sec to res é uti li za da uma clas si fi -
ca ção mis ta “por na tu re za-função” (Esta do-CGE,
Jun tas Dis tri ta is, Jun tas Ge ra is dos Dis tri tos Au tó -
no mos e Câ ma ras Mu ni ci pa is). Para ou tros sub -
sec to res é uti li za da uma clas si fi ca ção se me lhan te
à das CN (Ser vi ços Au tó no mos da Admi nis tra ção
Cen tral, Fun dos Au tó no mos, Ser vi ços Au tó no mos
da Admi nis tra ção Lo cal e Jun tas de Fre gue sia).

A par tir de 1969, na par te B das Esta tís ti cas
das Fi nan ças Pú bli cas (1969-77) (EFP), esta úl ti -
ma clas si fi ca ção é adop ta da para to dos os sub sec -
to res.

Re la ti va men te à Se gu ran ça So ci al, só a par tir
de 1962 é apre sen ta da de for ma agre ga da in for -
ma ção para a se gu ran ça so ci al do sec tor pri va do
uma vez que até essa data ela era dis cri mi na da
pe los di ver sos or ga nis mos que a com pu nham. A
par tir de 1978 a in for ma ção en con tra-se pu bli ca -
da nas Esta tís ti cas das Fi nan ças Pú bli cas e “ar ru -
ma da” de uma for ma pró xi ma das exi gên ci as do
SEC.

Re cor reu-se à in for ma ção in clu í da nas es ta tís -
ti cas de base até 1976, so bre tu do para os Ser vi ços 
e Fun dos Au tó no mos, Admi nis tra ção Lo cal e Se -
gu ran ça So ci al. 

No ter ce i ro gru po des ta ca-se a Con ta Ge ral do
Esta do que cons ti tu iu a fon te pri vi le gi a da de in -
for ma ção para este sub sec tor. Des ta ca-se ain da a
Con ta da Se gu ran ça So ci al (1977-93) como fon te
de in for ma ção so bre a se gu ran ça so ci al do sec tor
pri va do no pe río do in di ca do.

Foi ain da pos sí vel dis pôr para cer tos anos de
ou tros ele men tos de in for ma ção, no me a da men te
das con tas de al guns Fun dos Au tó no mos como o
Fun do Espe ci al de Trans por tes Ter res tres, o Fun -
do de Abas te ci men to e o Fun do de Ga ran tia de
Ris cos Cam bi a is. 

De se gui da pro ce de-se à enu me ra ção exa us ti va 
das fon tes con sul ta das. 

• Estu dos nº 34 e Estu dos nº 46, INE 

• Con tas do Sec tor das Admi nis tra ções Pú bli cas 
1977-93, INE

• Con tas do Sec tor Pú bli co Re gi o nal-RA dos
Aço res, 1980-85, Ser vi ço Re gi o nal de
Esta tís ti ca da Re gião Au tó no ma dos Aço res

• Con tas do Sec tor Pú bli co Re gi o nal-RA da Ma -
de i ra, 1977-85, Di rec ção Re gi o nal de Esta tís -
ti ca da Re gião Au tó no ma da Ma de i ra

• Esta tís ti cas Fi nan ce i ras (1947-68), INE
• Esta tís ti cas das Fi nan ças Pú bli cas (1969-93),

INE
• Esta tís ti cas da Orga ni za ção Cor po ra ti va,

1947-49, INE
• Esta tís ti cas da Orga ni za ção Cor po ra ti va e Pre -

vi dên cia So ci al, 1950-70, INE
• Esta tís ti cas das Con tri bu i ções e Impos tos,

1947-88, INE
• Con ta Ge ral do Esta do, 1947-1993
• Orça men to Ge ral do Esta do, 1947-1976
• Con ta da Se gu ran ça So ci al, 1977-93, Insti tu to 

de Ges tão Fi nan ce i ra da Se gu ran ça So ci al
• Con ta do Ser vi ço Na ci o nal de Sa ú de,

1983-85, Insti tu to de Ges tão Infor má ti ca e Fi -
nan ce i ra da Sa ú de

• Ba lan ço e con ta da Ca i xa Ge ral de Apo sen ta -
ções e Mon te pio dos Ser vi do res do Esta do,
Re la tó rio do Con se lho de Admi nis tra ção da
Ca i xa Ge ral de De pó si tos, Cré di to e Pre vi dên -
cia,  1947-1980 

• Ba lan ço e Con ta do Fun do de Ga ran tia de
Ris cos Cam bi a is, 1980-89

• Con ta do Fun do de Abas te ci men to, 1985-86

7.Aspectos específicos relativamente às
diversas operações

7.1Período 1947-1976

Impos tos cor ren tes so bre o ren di men to e
pa tri mó nio

Este tipo de im pos tos in clui a ma i or par te dos
im pos tos de sig na dos no SNCN por im pos tos di -
rec tos, em bo ra com al gu mas adap ta ções, umas
para apro xi ma ção de con ce i tos, ou tras para har -
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mo ni za ção de pro ce di men tos das CN, de que se
des ta cam as mais re le van tes.

No Esta do pro ce deu-se à in clu são do im pos to
de mais va li as, con si de ra do até 1976 como trans -
fe rên cia de ca pi tal, e à ex clu são de al guns im pos -
tos que até 1961 ti nham sido clas si fi ca dos como
di rec tos, não se en qua dran do efec ti va men te na
de fi ni ção de im pos tos cor ren tes so bre o ren di -
men to e pa tri mó nio do SEC. É o caso do im pos to
de pes ca do, o im pos to de co mér cio ma rí ti mo, do
im pos to de to ne la gem, do im pos to de ca mi o na -
gem e do im pos to so bre es pec tá cu los e di ver ti -
men tos pú bli cos, re clas si fi ca dos em im pos tos so -
bre a pro du ção, e do im pos to so bre mi nas con si -
de ra do como ren di men to de pro pri e da de e da
em pre sa.

Ain da nes te sub sec tor, re la ti va men te aos im -
pos tos que in ci dem so bre a pos se ou uti li za ção de 
cer tos bens du ra dou ros (caso do im pos to so bre
ve í cu los, do im pos to de trân si to e do im pos to de
com pen sa ção), fo ram in tro du zi dos vá ri os ajus ta -
men tos de modo a que fos se ape nas in clu í do
como im pos to cor ren te so bre o ren di men to e o
pa tri mó nio a par te paga por par ti cu la res, con si de -
ran do-se nos im pos tos so bre a pro du ção a par te
paga pe las em pre sas.

Tam bém se im pu tou a este tipo de im pos tos
uma es ti ma ti va do im pos to de selo que in ci diu so -
bre re mu ne ra ções, os des con tos nos ven ci men tos
dos fun ci o ná ri os pú bli cos para a Assis tên cia na
Tu ber cu lo se e  o ex ces so de ven ci men tos, por con -
tra par ti da da di mi nu i ção, no pri me i ro caso, dos
im pos tos so bre a pro du ção e, nos res tan tes ca sos,
das trans fe rên ci as cor ren tes re ce bi das de par ti cu -
la res. 

Em 1973 e 1974 de tec tou-se que o va lor dos
im pos tos di rec tos con si de ra dos no Esta do era
subs tan ci al men te in fe ri or  ao que se ob ti nha pelo
apu ra men to des ses im pos tos atra vés dos ele men -
tos cons tan tes da CGE, o que não se ve ri fi ca va
para ou tros anos. Por ou tro lado, fe nó me no idên -
ti co e de si nal con trá rio re gis ta va-se para os im -
pos tos di rec tos. Como os va lo res das CN eram se -
me lhan tes aos que cons ta vam no apu ra men to das 
re ce i tas des te sub sec tor in clu í do na EFP, con si de -
rou-se ter ha vi do um erro de clas si fi ca ção nos do -

cu men tos con ta bi lís ti cos pelo que se pro ce deu às
res pec ti vas rec ti fi ca ções.

Nos Ser vi ços Au tó no mos pro ce deu-se à re clas -
si fi ca ção como ven da re si du al (pres ta ção de um
ser vi ço) da taxa de ra di o di fu são, con si de ra da até
1958 como im pos to di rec to. 

Nos Fun dos Au tó no mos a to ta li da de das con -
tri bu i ções para o Fun do de De sem pre go foi con si -
de ra da até 1965 como im pos to di rec to, e, a par tir 
des se ano, ape nas as con tri bu i ções da res pon sa bi -
li da de dos tra ba lha do res, sen do as con tri bu i ções
a car go da en ti da de pa tro nal clas si fi ca das como
im pos tos in di rec tos. Pro ce deu-se a idên ti ca rec ti -
fi ca ção para 1965 e anos an te ri o res. Ain da so bre
es tas con tri bu i ções, sa li en te-se que elas fo ram
con si de ra das pe las CN como um im pos to e não
como con tri bu i ções so ci a is efec ti vas, uma vez que 
não se des ti na vam a fi nan ci ar pres ta ções so ci a is.
Mes mo quan do o sub sí dio de de sem pre go foi cri -
a do, a ma i or par te des tas re ce i tas ti nha ou tras
apli ca ções.

Na Admi nis tra ção Lo cal in clu i ram-se os im pos -
tos cor ren tes so bre o ren di men to e pa tri mó nio re -
ce bi dos pela Admi nis ta ção Lo cal das ilhas, isto é,
pe las Jun tas Ge ra is dos Dis tri tos Au tó no mos e Câ -
ma ras Mu ni ci pa is 

Re la ti va men te a to dos os sub sec to res, as mul -
tas eram na sua to ta li da de con si de ra das nos im -
pos tos di rec tos. As mul tas não fis ca is (caso das
mul tas por in frac ção ao Có di go da Estra da) não
têm a ca rac te rís ti ca de um im pos to, pelo que se
pro ce deu à sua re clas si fi ca ção em trans fe rên ci as
cor ren tes. Assim, fi ca ram nos im pos tos (sen do re -
par ti das en tre im pos tos cor ren tes so bre o ren di -
men to e o pa tri mó nio e im pos tos so bre a pro du -
ção), as mul tas fis ca is e os ju ros de mora até aqui
clas si fi ca dos em ren di men to da pro pri e da de e da
em pre sa, lí qui dos das anu la ções de im pos tos.

Con tri bu i ções so ci a is efec ti vas

As con tri bu i ções para a pre vi dên cia so ci al fa zi -
am par te dos im pos tos di rec tos, em bo ra in di vi du -
a li za das. 

O alar ga men to do âm bi to das CN exi giu a in -
clu são das con tri bu i ções re ce bi das pela Se gu ran -
ça So ci al dos Aço res e da Ma de i ra.

124
Ban co de Por tu gal / Sé ri es lon gas para a eco no mia portuguesa

Con tas do sec tor pú bli co administrativo



Para além des ta al te ra ção, pro ce deu-se ain da à 
re clas si fi ca ção nes te flu xo de re ce i tas da Se gu ran -
ça So ci al, que as CN ha vi am clas si fi ca do como
im pos tos di rec tos, e à im pu ta ção das con tri bu i -
ções re ce bi das pela ins ti tu i ções de se gu ran ça so ci -
al dos fun ci o ná ri os pú bli cos. Em re la ção à Ca i xa
Ge ral de Apo sen ta ções e ao Mon te pio dos Ser vi -
do res do Esta do essa im pu ta ção foi efec tu a da
para o pe río do em que não fo ram con si de ra das
pe las CN, de 1959 a 1976, e em re la ção à  ADSE,
des de que foi  cri a da. No qua dro 1 apre sen tam-se 
os va lo res.(3)

As con tri bu i ções so ci a is efec ti vas eram re gis ta -
das nas CN pelo mon tan te co bra do. Como em
1977, ano da im ple men ta ção do SEC, o fe nó me no 
das dí vi das à Se gu ran ça So ci al co me ça va a as su -
mir gran de sig ni fi ca do, in tro du zin do dis tor ções
nas es ti ma ti vas do ren di men to, as CN op ta ram
por se guir a re co men da ção dos sis te mas de con ta -
bi li da de na ci o nal e con si de rar o mon tan te das
con tri bu i ções de vi do no mo men to em que eram
de vi dos os or de na dos e sa lá ri os.  Assim, co me ça -
ram a cor ri gir as con tri bu i ções co bra das pe las va -

ri a ção anu al de dí vi das. Este pro ce di men to foi es -
ten di do aos anos an te ri o res a 1977.

A me to do lo gia se gui da para a ob ten ção da sé -
rie que se apre sen ta no qua dro 2, ba se ou-se no
va lor do stock da dí vi da no fi nal de 1977 e nos
va lo res das va ri a ções de dí vi da ocor ri das nos anos 
de 1973-76, ele men tos es tes for ne ci dos pelo Insti -
tu to de Ges tão Fi nan ce i ra da Se gu ran ça So ci al.
Co nhe cen do-se a va ri a ção de dí vi da em 1977,
pela di fe ren ça en tre os va lo res das CN e o da co -
bran ça, foi pos sí vel de ter mi nar o stock da dí vi da
no fi nal de 1972. Este va lor foi dis tri bu í do pe los
anos an te ri o res as su min do-se ar bi tra ri a men te que 
o pro ces so de acu mu la ção de dí vi da se ini ci ou em 
1960 e que se guiu uma ten dên cia cú bi ca.

Impos tos li ga dos à pro du ção e im por ta ção

Os im pos tos con si de ra dos sob a de sig na ção em 
epí gra fe são, em gran de par te, os que eram clas si -
fi ca das pe las CN como im pos tos in di rec tos. No
en tan to, pro ce deu-se no Esta do a dois  ajus ta -
men tos im por tan tes, cujo efe i to con jun to se aca -
bou por com pen sar, mas que ti ve ram um gran de
im pac te nas ope ra ções de con tra par ti da. O pri me -
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Qu a dro1

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Con tri bu i ções so ci a is efec ti vas . . . . . . . . . . 632 683 689 729 754 769 776 813 854

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Con tri bu i ções so ci a is efec ti vas . . . . . . . . . . 1 021 1 038 1 248 1 435 1 701 2 225 2 710 3 407 4 310

(3) Os va lo res nes te qua dro, bem como em to dos os ou tros,
es tão ex pres sos em mi lha res de con tos.

Qu a dro 2

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Va ri a ção de dí vi das. . . . 1 5 14 26 42 62 86 113 145

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Va ri a ção de dí vi das. . . . 180 219 262 309 500 600 5 100 5 200



i ro foi a re clas si fi ca ção da sisa como im pos to li ga -
do à pro du ção (an te ri or men te in clu ia-se nas
trans fe rên ci as de ca pi tal). O se gun do foi a re clas -
si fi ca ção de par te das re ce i tas das es tam pi lhas fis -
ca is e do pa pel se la do (re sul tan te da in ci dên cia
do im pos to em ac tos pra ti ca dos por par ti cu la res)
como trans fe rên cia cor ren te ou pa ga men to par ci -
al, se, nes te úl ti mo caso, o pa ga men to as su mir a
for ma de uma con tra par ti da pela pres ta ção de
um ser vi ço não mer can til (é o caso das pro pi nas).

Ain da em re la ção ao Esta do ti ve ram lu gar as
con tra par ti das de al te ra ções já re fe ren ci a das nos
im pos tos di rec tos.

No Esta do e na Admi nis tra ção Lo cal anu la -
ram-se as im pu ta ções re fe ren tes ao lu cro de em -
pre sas pú bli cas não au tó no mas mo no pó li cas (por
con tra par ti da do au men to do ren di men to de pro -
pri e da de e da em pre sa) e ao lu cro de em pre sas
pú bli cas au tó no mas mo no pó li cas (por con tra par -
ti da da eli mi na ção da im pu ta ção do mes mo mon -
tan te como trans fe rên cia de ca pi tal para em pre -
sas pú bli cas). Para um me lhor es cla re ci men to ver
flu xos re fe ri dos.

Nos Ser vi ços Au tó no mos pro ce deu-se à re clas -
si fi ca ção como ven da re si du al (pres ta ção de um
ser vi ço) da taxa de ra di o di fu são, con si de ra da im -
pos to in di rec to en tre 1959-74. 

Nos Fun dos Au tó no mos, em cor res pon dên cia
com o que atrás foi re fe ri do, in clu i ram-se as con -
tri bu i ções para o Fun do de De sem pre go a car go
da en ti da de pa tro nal.

Na Se gu ran ça So ci al, para além da re clas si fi -
ca ção em im pos tos so bre a pro du ção de re ce i tas
das Ca sas dos Pes ca do res (que ha vi am sido clas si -
fi ca das como im pos tos di rec tos) in clu iu-se, a par -
tir de 1967, a re ce i ta da Ca i xa Ge ral de Apo sen ta -
ções pro ve ni en te da in ci dên cia de uma taxa so bre 
o va lor das ad ju di ca ções de obras pú bli cas.

Ren di men to de pro pri e da de e da em pre sa

Os va lo res cons tan tes nes te agru pa men to de
ope ra ções (ju ros, di vi den dos e ou tros ren di men -
tos dis tri bu í dos pe las so ci e da des e qua -
se-sociedades, ren das de ter re nos e de ac ti vos in -
cor pó re os), que en glo ba tam bém o ex ce den te
bru to de ex plo ra ção dos ra mos mer can tis (EBE)

das Admi nis tra ções Pú bli cas, têm na sua base os
va lo res da ru bri ca das CN com a mes ma de sig na -
ção. As al te ra ções in tro du zi das, de que se re fe ren -
ci am as mais im por tan tes, têm mais a ver com
mo di fi ca ções na me to do lo gia de ela bo ra ção das
CN, do que pro pri a men te com mu dan ças con cep -
tu a is dos sis te mas. 

No Esta do, no pe río do de 1947 a 1958, ve ri fi -
cou-se que ti nha sido con si de ra do como RPE a to -
ta li da de das re ce i tas cor ren tes de al gu mas em pre -
sas pú bli cas au tó no mas, e, como con su mo pú bli -
co, as suas des pe sas cor ren tes (ao con trá rio do
que é afir ma do nos Estu dos nº 34). Pro ce deu-se à
eli mi na ção des tas re ce i tas não se ten do im pu ta do 
qual quer va lor como “di vi den do”, uma vez que se 
anu la ram  des pe sas do mes mo mon tan te. 

Ain da nes te sub sec tor re clas si fi ca ram-se como
trans fe rên ci as de ca pi tal, em 1972 e 1973, as re -
ce i tas pro ve ni en tes de au to fi nan ci a men tos de in -
ves ti men tos de em pre sas pú bli cas em por tos e ae -
ro por tos e ex clu i ram-se os au to fi nan ci a men tos re -
la ti vos ao in ves ti men to em ha bi ta ções. Estes in -
ves ti men tos cons ta vam na sua glo ba li da de como
des pe sa do Esta do (tan to a par te fi nan ci a da pelo
pró prio Esta do como a par te fi nan ci a da pe las em -
pre sas).

Fo ram tam bém con si de ra dos no Esta do os ju -
ros de de pó si tos e de ou tras apli ca ções, re gis ta dos 
em  Ope ra ções de Te sou ra ria. 

Os ser vi ços mu ni ci pa li zá ve is eram con si de ra -
dos pe las CN como em pre sas pú bli cas não au tó -
no mas e o seu EBE (sal do da con ta de ex plo ra -
ção) in clu í do em im pos tos in di rec tos. Este pro ce -
di men to foi al te ra do a par tir de 1977, uma vez
que, de acor do com o SEC, es tes ser vi ços cons ti -
tu em um ramo mer can til, tran si tan do o seu EBE
para re cur so da con ta de ren di men to da Admi nis -
tra ção Lo cal. 

Tam bém nos Ser vi ços Au tó no mos hou ve que
in te grar o EBE dos or ga nis mos que a par tir de
1986 pas sa ram a ser con si de ra dos como ra mos
mer can tis des te sub sec tor, de sig na da men te a JAE
(em par te) e o Arse nal do Alfe i te. 

Como a re ce i ta da ex plo ra ção pela JAE de
pon tes e au to es tra das cons ti tu ía uma re ce i ta efec -
ti va do Esta do, in clu í da pe las CN no seu RPE, lí -
qui da das des pe sas de ex plo ra ção, hou ve ne ces si -
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da de de anu lar esta ope ra ção e con si de rar a re fe -
ri da re ce i ta como uma trans fe rên cia cor ren te dos
Ser vi ços Au tó no mos para o Esta do.

Para to dos os sub sec to res, e como já foi re fe ri -
do an te ri or men te, pro ce deu-se à re clas si fi ca ção
como im pos tos dos ju ros de mora aqui in clu í dos,
com ex cep ção dos que in ci di am so bre  con tri bu i -
ções so ci a is, re clas si fi ca dos em trans fe rên ci as cor -
ren tes.

Os ju ros en tre sub sec to res pú bli cos fo ram
con so li da dos no pe río do de 1947 a 1958.

Re mu ne ra ções

A in for ma ção exis ten te para este pe río do re -
por ta-se ao va lor do VAB e qua se sem pre agre ga -
do para a Admi nis tra ção Cen tral, Admi nis tra ção
Lo cal e Pre vi dên cia So ci al. Foi ne ces sá rio es ti mar
as re mu ne ra ções no pe río do 1961-76 para os sub -
sec to res que in te gram a Admi nis tra ção Cen tral, e
anu lar no VAB da Se gu ran ça So ci al a im pu ta ção
do va lor das ren das, lí qui das de en car gos de ma -
nu ten ção e ex plo ra ção, re la ti va men te aos edi fí ci -
os de sua pro pri e da de ocu pa dos pe los pró pri os
ser vi ços. Esta im pu ta ção ao VAB era pre vis ta no
SNCN, mas só se efec tu a va para a Se gu ran ça So -
ci al.  

Como par te das re mu ne ra ções pa gas pe los di -
fe ren tes sub sec to res pú bli cos, con si de ram-se as
con tri bu i ções que cada sub sec tor de ve ria pa gar à
CGA e MSE, re la ti va men te ao seu pes so al, e que
são na sua to ta li da de su por ta das pelo Esta do, sob 
a for ma de um sub sí dio anu al con ce di do àque las
ins ti tu i ções.

No pe río do de 1947-58, ape sar de já se con si -
de rar este sub sí dio como re mu ne ra ção, era in clu í -
do ape nas no Esta do. Pro ce deu-se à sua re par ti -
ção em fun ção das re mu ne ra ções de cada um dos
sub sec to res e ain da das em pre sas pú bli cas cujo
pes so al era subs cri tor dos or ga nis mos em ca u sa.
Par te des te sub sí dio foi as sim re clas si fi ca do em
trans fe rên ci as cor ren tes ou em sub sí dio de ex plo -
ra ção, con for me be ne fi ci a va or ga nis mos pú bli cos
ou em pre sas. 

No pe río do de 1959-76, esta re par ti ção já era
fe i ta pe las CN mas ape nas para ser in cor po ra da
no qua dro re fe ren te ao ren di men to ori gi na do no
sec tor pú bli co, sem se re per cu tir nos qua dros de
re ce i tas e des pe sas, ex cep to no que se re fe re à

par ce la  con si de ra da sub sí dio. Pro ce deu-se tam -
bém às ne ces sá ri as cor rec ções.

No Esta do e re la ti va men te às trans fe rên ci as
con ce di das para fi nan ci a men to da ADSE (in te gra -
da nos Ser vi ços Au tó no mos até 1976), ve ri fi -
cou-se uma re clas si fi ca ção des ses mon tan tes nes -
ta ru bri ca, como con tri bu i ções da en ti da de pa tro -
nal para re gi mes de se gu ran ça so ci al.

Ain da no Esta do im pu ta ram-se a re mu ne ra -
ções as des pe sas de ali men ta ção e far da men to
das for ças mi li ta res en tre 1947-58 (con si de ra das
no con su mo pú bli co mas não como re mu ne ra -
ções) e as pen sões de san gue en tre 1947-76 (con -
si de ra das como trans fe rên ci as cor ren tes para par -
ti cu la res). 

Na Admi nis tra ção Lo cal pro ce deu-se à in clu -
são das re mu ne ra ções pa gas pela Admi nis tra ção
Lo cal das ilhas e pe las Jun tas Ge ra is dos Dis tri tos
Au tó no mos. A par tir de 1972 re gis ta ram-se trans -
fe rên ci as de um cer to vul to, do Esta do para as
Jun tas Ge ra is, des ti na das a fi nan ci ar des pe sas
cor ren tes com edu ca ção, de sig na da men te com es -
co las do en si no pri má rio, pre pa ra tó rio e se cun dá -
rio. Ve ri fi cou-se, con tu do, que nem as trans fe rên -
ci as fo ram re gis ta das nas con tas das Jun tas, nem
as cor res pon den tes des pe sas,  pelo que se pro ce -
deu ao seu re gis to em re ce i ta (com base no prin -
cí pio do “Esta do-sector pi lo to” no exer cí cio das
con so li da ções, isto é, ser re ti da a sua in for ma ção
por con si de ra da mais fi de dig na) e em des pe sa, de 
acor do com o des do bra men to da uti li za ção de
trans fe rên ci as do mes mo tipo no con ti nen te, ve ri -
fi can do-se se rem na sua qua se to ta li da de gas tas
em re mu ne ra ções.

Intro du zi ram-se ain da as al te ra ções que são
des cri tas nas no tas me to do ló gi cas re fe ren tes ao
cál cu lo do equi lí brio re cur sos-empregos dos ra -
mos não co mer ci a li zá ve is.

Con su mo pú bli co

As con si de ra ções ex pres sas para as re mu ne ra -
ções in flu en ci am tam bém o va lor do con su mo pú -
bli co. Ou tras al te ra ções fo ram in tro du zi das e que
re sul ta ram da har mo ni za ção dos con ce i tos de
con su mo in ter mé dio e ven das re si du a is e ain da
do cál cu lo dos pa ga men tos par ci a is e do con su mo 
de ca pi tal fixo.
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O con ce i to de in ves ti men to pú bli co sub ja cen te 
às es ti ma ti vas dos Estu dos nº 34 in clui ape nas as
cons tru ções e gran des re pa ra ções, ex clu in do as
com pras de bens de equi pa men to (ma te ri al de
trans por te e ou tros bens du ra dou ros) im pu ta das
ao con su mo pú bli co. Hou ve as sim que sub tra ir a
este agre ga do as des pe sas des te tipo, o que só foi
pos sí vel para o Esta do atra vés do apu ra men to di -
rec to des ses va lo res a par tir da Con ta Ge ral do
Esta do.

Inde pen den te men te da clas si fi ca ção ins ti tu ci o -
nal dada à JAE en ten dia-se que a cons tru ção e
gran de re pa ra ção de es tra das, as sim como a sua
con ser va ção cor ren te, de ve ri am fi gu rar como des -
pe sas do Esta do, res pec ti va men te como FBCF e
con su mo pú bli co.

Embo ra não se al te ran do o va lor do con su mo
pú bli co do SPA, pro ce deu-se à re clas si fi ca ção das
des pe sas de con ser va ção de es tra das como con su -
mo dos Ser vi ços Au tó no mos, de 1947 a 1985 e,
no Esta do,  como trans fe rên ci as para Ser vi ços Au -
tó no mos.

Con fron tan do o va lor as su mi do pelo con su mo
pú bli co para o ano de 1958, co mum aos Estu dos
nº 34 e Estu dos nº 46, ve ri fi ca-se que esse va lor é
su pe ri or nos qua dros da pri me i ra pu bli ca ção, ul -
tra pas san do cla ra men te o que se fica a de ver a
jus ti fi ca ções co nhe ci das (como por exem plo: par -
te do mon tan te pago pelo Esta do à CGA-MSE é
ago ra sub sí dio e não con su mo pú bli co). Uma ex -
pli ca ção pla u sí vel se ria es tar mos em pre sen ça de
uma im pu ta ção fe i ta por con tra par ti da da in clu -
são das re ce i tas bru tas de al gu mas em pre sas pú -
bli cas em RPE, uma vez que elas não cons ti tu i am
ver da de i ra re ce i ta do Esta do, que ape nas ser via
de in ter me diá rio na sua ar re ca da ção. No en tan to, 
pelo seu va lor, esta im pu ta ção não jus ti fi ca a di fe -
ren ça ve ri fi ca da. Como so lu ção al ter na ti va, con si -
de rou-se a hi pó te se de re cons ti tu ir o con su mo pú -
bli co en tre 1947-58 a par tir dos ele men tos de
base pu bli ca dos nas Esta tís ti cas Fi nan ce i ras (vis to
que não era pos sí vel apu rá-lo di rec ta men te a par -
tir da CGE). Tal exer cí cio efec tu ou-se para anos
an te ri o res e pos te ri o res a 1958. Nos anos an te ri o -
res che gou-se de fac to a va lo res in fe ri o res aos das 
con tas na ci o na is, em bo ra a di fe ren ça ve ri fi ca da
evo lu ís se de uma for ma bas tan te ir re gu lar. No pe -

río do pos te ri or, os re sul ta dos ob ti dos es ta vam
mu i to pró xi mos dos va lo res das CN pós-Estudos
34 para al guns anos, mas não para to dos.
Optou-se as sim, como so lu ção, por cor ri gir os va -
lo res das Con tas Na ci o na is ape nas na me di da em
que esta cor rec ção po de ria ser jus ti fi ca da, isto é,
di mi nu in do o con su mo pú bli co dos mes mos va lo -
res re ti ra dos ao RPE.

Para to dos os sub sec to res pro ce deu-se a uma
es ti ma ti va do con su mo de ca pi tal fixo, con si de ra -
do como uma com po nen te do cus to de pro du ção
dos ser vi ços não mer can tis e, con se quen te men te,
in te gra da no va lor do con su mo pú bli co (ver sec -
ção 8).

No con su mo in ter mé dio ve ri fi ca ram-se ain da
as al te ra ções que são des cri tas nas no tas me to do -
ló gi cas re fe ren tes ao cál cu lo do equi lí brio re cur -
sos-empregos dos ra mos não co mer ci a li zá ve is.

Trans fe rên ci as cor ren tes

Nos Estu dos nº 34 as trans fe rên ci as cor ren tes
são apre sen ta das lí qui das (des pe sas me nos re ce i -
tas) e não con so li da das en tre sub sec to res e den -
tro de cada sub sec tor. Hou ve por tan to que pro ce -
der, no pe río do de 1947-58, ao cál cu lo das trans -
fe rên ci as re ce bi das e das pa gas, por sec tor de
con tra par ti da, e à sua con so li da ção. 

De acor do com as di rec tri zes do SEC, in clu i -
ram-se em to dos os sub sec to res as pres ta ções so -
ci a is pa gas di rec ta men te pela en ti da de pa tro nal
que no caso das Admi nis tra ções Pú bli cas são
cons ti tu í das pelo abo no de fa mí lia, pen sões de re -
ser va e de re for ma, pen sões de san gue, sub ven -
ções à fa mí lia e en car gos com a sa ú de, ou tros que 
não os su por ta dos pela ADSE. Como con tra par ti -
da des ta ope ra ção, im pu tou-se à re ce i ta igual
mon tan te em con tri bu i ções so ci a is fic tí ci as.

Para além des tas al te ra ções, esta ru bri ca foi
for te men te afec ta da pela re clas si fi ca ção de re ce i -
tas do Esta do pa gas por par ti cu la res e con si de ra -
das até aqui como im pos to in di rec to (caso das es -
tam pi lhas fis ca is e pa pel se la do) e como im pos to
di rec to (caso das ta xas e mul tas).

Na Se gu ran ça So ci al, além de se acres cen ta -
rem as pres ta ções li ga das às con tri bu i ções so ci a is
efec ti vas da Se gu ran ça So ci al dos Aço res e da
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Ma de i ra, con si de ra ram-se ain da as pres ta ções pa -
gas pela CGA e MSE para o pe río do em que as CN 
não o ha vi am fe i to (1967-76),  as sim como as
pres ta ções pa gas pela ADSE. 

Na sé rie das trans fe rên ci as cor ren tes re ce bi das 
de par ti cu la res pela Se gu ran ça So ci al ve ri fi ca-se
uma que bra(4) na pas sa gem de 1976 para 1977.
Pre su me-se que es te ja re la ci o na da com o fac to
de, até 1976,  os ser vi ços Mé di co-Sociais es ta rem
in clu í dos nes te sub sec tor.

As CN ao abran ge rem ape nas o ter ri tó rio do
Con ti nen te, con si de ra vam to dos os flu xos com as
ilhas como trans fe rên ci as cor ren tes (ou de ca pi -
tal) com o res to do mun do. Estes flu xos fo ram re -
clas si fi ca dos, con so an te a sua na tu re za, nas ope -
ra ções a que di zi am res pe i to. Res tam, nas trans fe -
rên ci as com o res to do mun do, as que se ve ri fi ca -
ram com o es tran ge i ro e ul tra mar.

Trans fe rên ci as cor ren tes en tre sub sec to res
pú bli cos 

A clas si fi ca ção da JAE como per ten cen do aos
Ser vi ços Au tó no mos deu ori gem a vá ri os flu xos
de trans fe rên cia en tre este sub sec tor e o Esta do.
Como con tra par ti da da in clu são das des pe sas cor -
ren tes des te or ga nis mo (su por ta das pelo Esta do)
no con su mo pú bli co dos Ser vi ços Au tó no mos,
con si de rou-se uma trans fe rên cia cor ren te. Do
mes mo modo, em cor res pon dên cia com o re ce bi -
men to pelo Esta do de re ce i tas per ten cen tes à JAE, 
foi tam bém con si de ra da uma trans fe rên cia cor -
ren te, ago ra de sen ti do con trá rio.

A re par ti ção do sub sí dio pago pelo Esta do à
CGA-MSE, para im pu ta ção dos cor res pon den tes
cus tos com pes so al aos vá ri os sub sec to res, ori gi -
nou, na tu ral men te, os res pec ti vos flu xos de trans -
fe rên ci as.

For ma ção bru ta de ca pi tal fixo

Du ran te o pe río do de vi gên cia do SNCN, o
con ce i to de FBCF do sec tor pú bli co al te rou-se da
edi ção de 1952 para a edi ção de 1958, com o
alar ga men to aos bens de equi pa men to, ini ci al -

men te con si de ra dos como con su mo pú bli co. Con -
se quen te men te, e de acor do com o que foi re fe ri -
do no con su mo pú bli co, pro ce de ram-se às ne ces -
sá ri as al te ra ções.

Ao con trá rio do que su ce de a par tir de 1959,
até esta data as CN não in clu i am nos qua dros de
re ce i tas e des pe sas do sec tor pú bli co o in ves ti -
men to das em pre sas pú bli cas não au tó no mas. A
har mo ni za ção com o SEC obri ga à in clu são des te
in ves ti men to no SPA, uma vez que es tas em pre -
sas, como já foi dito, cor res pon dem aos ra mos
mer can tis das Admi nis tra ções Pú bli cas. Esta ope -
ra ção tem par ti cu lar im por tân cia na Admi nis tra -
ção Lo cal (ser vi ços mu ni ci pa li zá ve is) e Se gu ran ça 
So ci al (pro pri e da de de ca sas de ha bi ta ção).

As CN não tra ta ram de for ma uni for me, du -
ran te este pe río do, o in ves ti men to em bens do do -
mí nio pú bli co (por tos e ae ro por tos) que fi gu ra va
na sua to ta li da de como des pe sa do Esta do, mes -
mo que par ci al men te au to fi nan ci a do pe los or ga -
nis mos a quem ca bia a ex plo ra ção dos re fe ri dos
bens(5). Se gui ram quer o pro ce di men to de im pu -
tar o in ves ti men to aos or ga nis mos, em con tra par -
ti da de uma trans fe rên cia de ca pi tal paga pelo
Esta do, quer o pro ce di men to de im pu tar o in ves -
ti men to ao Esta do con si de ran do os au to fi nan ci a -
men tos como trans fe rên cia de ca pi tal re ce bi da ou 
RPE.   Adop tou-se o cri té rio de con si de rar no
Esta do o in ves ti men to em bens do do mí nio pú bli -
co, sen do os au to fi nan ci a men tos clas si fi ca dos
como trans fe rên ci as de ca pi tal re ce bi das.

As des pe sas com cons tru ção de ca sas de ha bi -
ta ção, no âm bi to das atri bu i ções do Fun do de Fo -
men to da Ha bi ta ção/Fun do das Ca sas Eco nó mi -
cas eram pa gas atra vés do Esta do e pos te ri or men -
te re em bol sa das pelo Fun do. Nas con tas do Esta -
do esta ope ra ção foi tra ta da de duas for mas cor -
res pon den do a dois pe río dos dis tin tos: um pri me -
i ro (1947-70) em que os au to fi nan ci a men tos do
Fun do cor res pon de ram (ain da que apro xi ma da -
men te e com um cer to des fa sa men to) às des pe sas 
efec ti va men te re a li za das pelo Esta do; um se gun -
do (1971-76) em que os au to fi nan ci a men tos fi ca -
ram sis te ma ti ca men te aquém da que las des pe sas.
No pri me i ro pe río do, as CN se gui ram o pro ce di -
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(4) Esta que bra é vi sí vel quer no qua dro de re ce i tas e des pe -
sas da Se gu ran ça So ci al quer no qua dro onde se de sa gre -
gam as trans fe rên ci as cor ren tes.

(5) Admi nis tra ções-Gerais de Por tos, Jun tas Au tó no mas dos
Por tos e Ae ro por to de Lis boa.



men to de im pu tar o in ves ti men to ao Fun do e
con si de rar que exis tia um es que ma de em prés ti -
mos/re em bol sos en tre es tas en ti da des, por tan to,
sem con se quên ci as para as ope ra ções não fi nan -
ce i ras no Esta do. Este pro ce di men to foi con si de -
ra do cor rec to e foi man ti do. No se gun do pe río do
o tra ta men to dado pe las con tas na ci o na is va ri ou,
im pu tan do-se em al guns anos a des pe sa de in ves -
ti men to ao Fun do, fi nan ci a do por uma trans fe -
rên cia de ca pi tal do Esta do, en quan to que nou -
tros anos, no me a da men te na que les em que exis ti -
am au to fi na ci a men tos, im pu ta va-se o in ves ti men -
to ao Esta do, como con tra par ti da de trans fe rên ci -
as de ca pi tal re ce bi das de igual mon tan te. Re a li -
za ram-se as al te ra ções ne ces sá ri as para que o in -
ves ti men to apa re ces se sem pre no Fun do e, si mul -
ta ne a men te,  con si de rou-se uma trans fe rên cia de
ca pi tal paga no mon tan te da des pe sa lí qui da do
au to fi nan ci a men to re ce bi do.

O in ves ti men to em es tra das foi, mes mo quan -
do a JAE era con si de ra da em pre sa pú bli ca, sem -
pre im pu ta do às con tas do Esta do. Na nova base
a JAE in clui-se nos Ser vi ços Au tó no mos e as sim
tam bém este in ves ti men to apa re ce nas suas con -
tas. O tra ba lho de har mo ni za ção con sis tiu na
trans po si ção para o pe río do em ca u sa do pro ce di -
men to ac tu al. Os va lo res apre sen tam-se no qua -
dro 3.

Trans fe rên ci as de ca pi tal

Este flu xo não apa re ce con so li da do nos qua -
dros apre sen ta dos nos Estu dos nº 34 e as sim hou -
ve que re a li zar esta ope ra ção en tre 1947 e 1958. 

Em con se quên cia do que foi re fe ri do an te ri or -
men te so bre o in ves ti men to em por tos, ae ro por -
tos e ca sas de ha bi ta ção, ve ri fi ca ram-se nas trans -
fe rên ci as de ca pi tal as al te ra ções aí ex pli ci ta das. 

Ain do no Esta do, no pe río do de 1959 até
1969, o va lor das trans fe rên ci as de ca pi tal para
em pre sas pú bli cas au tó no mas apre sen ta do pe las
CN ul tra pas sa sig ni fi ca ti va men te o va lor des te
tipo de trans fe rên ci as ob ti do por apu ra men to di -
rec to a par tir da CGE. Tam bém nos Estu dos nº 34
o va lor das trans fe rên ci as de ca pi tal apre sen ta do
ul tra pas sa o do apu ra men to base, e, ape sar de
não ser pos sí vel ob ser var qual o sec tor a que se
des ti nam  (vis to que elas não se en con tram dis cri -
mi na das), pen sa-se que tal si tu a ção se pode igual -
men te atri bu ir a trans fe rên ci as para em pre sas pú -
bli cas. Dada a ana lo gia com a si tu a ção ve ri fi ca da
na Admi nis tra ção Lo cal, pa re ce le gí ti mo su por
que ela tem idên ti ca ex pli ca ção, isto é, tra ta-se de 
uma im pu ta ção do lu cro de em pre sas pú bli cas
(mo no pó li cas) au tó no mas fe i ta si mul ta ne a men te
em im pos tos in di rec tos e em trans fe rên ci as de ca -
pi tal. Assim, ten tou ve ri fi car-se do lado dos im -
pos tos in di rec tos se tal su po si ção se ria cor rec ta.
Con clu iu-se que de fac to no pe río do dos Estu dos
34 tem ca bi men to con si de rar a exis tên cia de tal
im pu ta ção. Con tu do, o mes mo não acon te ce a
par tir de 1959. Em face do ex pos to pro ce deu-se
do se guin te modo. Nas trans fe rên ci as de ca pi tal,
ao lon go de todo o pe río do men ci o na do
(1947-70), con si de rou-se ape nas o mon tan te que
se ob te ve por apu ra men to di rec to a par tir da
CGE. Aos im pos tos in di rec tos sub tra iu-se o que se 
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Qua dro 3

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

FBCF. . . . . . . . . . . . . . . . . 194 176 177 151 156 155 152 154 149 208 202

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

FBCF. . . . . . . . . . . . . . . . . 196 283 273 270 272 268 268 274 274 274 387

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

FBCF . . . . . . . . . . . . . . . . 368 402 402 367 367 846 864 1 885



es ti mou ser a im pu ta ção, mas ape nas no pe río do
abran gi do pe los Estu dos nº 34.

Des de 1947 até 1974, as CN pro ce de ram a
uma im pu ta ção do lu cro dos ser vi ços mu ni ci pa li -
za dos nos im pos tos in di rec tos da Admi nis tra ção
Lo cal, con si de ran do em con tra par ti da uma trans -
fe rên cia de ca pi tal paga a em pre sas pú bli cas au -
tó no mas de igual mon tan te. Pro ce deu-se à anu la -
ção des tas ope ra ções.

No ano de 1962 foi anu la da uma trans fe rên cia 
de ca pi tal (1,2 mi lhões de con tos) res pe i tan te à
re du ção da dí vi da do Esta do no Ban co de Por tu -
gal em con tra par ti da da re a va li a ção das re ser vas
de ouro. Pro cu rou-se as sim dar à ope ra ção em ca -
u sa o tra ta men to que foi dado a uma ope ra ção se -
me lhan te que ocor reu em 1980 (ver sec ção 7.2,
pon to 4). Con tu do, no te-se que esta ope ra ção, ao
con trá rio da que ocor reu em 1980,  não foi ne u -
tra em ter mos pa tri mo ni a is. O Ban co de Por tu gal
não era nes ta data uma em pre sa pú bli ca uma vez
que o Esta do de ti nha uma par ti ci pa ção mi no ri tá -
ria no ca pi tal.

No ano de 1975 foi anu la da uma trans fe rên cia 
de ca pi tal re ce bi da pe los Fun dos Au tó no mos no
mon tan te de 2,2 mi lhões de con tos. Esta trans fe -
rên cia di zia res pe i to à co bran ça de im pos to au to -
mó vel, re ce i ta do Fun do de Fo men to de Expor ta -
ção que ha via sido, ao lon go de vá ri os anos, re ti -
da em Ope ra ções de Te sou ra ria no Esta do. O
mon tan te em ca u sa foi im pu ta do aos im pos tos li -
ga dos à pro du ção se gun do uma es ti ma ti va re a li -
za da re la ti va men te aos anos em que te ria sido co -
bra da.

Trans fe rên ci as de ca pi tal  en tre sub sec to res
pú bli cos

A re clas si fi ca ção do in ves ti men to em es tra das
nos Ser vi ços Au tó no mos ori gi nou uma trans fe rên -
cia de ca pi tal para esse sub sec tor.

Sub sí di os 

No Esta do, en tre 1947-58, re clas si fi cou-se a
par te do sub sí dio con ce di do pelo Esta do à CGA e
MSE  que be ne fi ci a va o pes so al de  em pre sas pú -
bli cas e de ra mos mer can tis.

Ju ros

No Esta do, para além dos ju ros re gis ta dos pe -
las CN, con si de ra ram-se ain da os ju ros res pe i tan -
tes às ren das vi ta lí cia e per pé tua, os ju ros de cer -
ti fi ca dos de afor ro(6) e os ju ros de pro mis só ri as
de fo men to na ci o nal.

7.2 Período 1977-93

Pas sa-se a des cre ver a me to do lo gia se gui da
nos pro ce di men tos de har mo ni za ção le va dos a
cabo nes te pe río do.
1.  Na pas sa gem da base 77 para a base 86, a de -

li mi ta ção dos Fun dos Pri va ti vos e Insti tu i ções
Par ti cu la res sem fim lu cra ti vo (IPSFL) foi al te -
ra da na me di da em que al guns or ga nis mos
per ten cen tes a es tes sub sec to res tran si ta ram
para os Ser vi ços Au tó no mos. Mais re cen te -
men te, em 1993, de i xa ram de ser apre sen ta -
das es ti ma ti vas se pa ra das para os Fun dos Pri -
va ti vos, uma vez que es tes fun dos fo ram in te -
gra dos pela Con ta bi li da de Pú bli ca na CGE.
Em face dis to se gui ram-se os se guin tes pro ce -
di men tos. Entre 1977-85 al te ra ram-se as con -
tas das IPSFL re ti ran do-se a par te que se jul -
gou ca ber aos Ser vi ços Au tó no mos, de acor do 
com o que é fe i to na base 86. Re la ti va men te
aos Fun dos Pri va ti vos re a li zou-se uma ope ra -
ção se me lhan te, ten do nes te caso o re ma nes -
cen te sido in te gra do no Esta do-CGE, for man -
do o sub sec tor Esta do. Entre 1986-92, para
este sub sec tor to ma ram-se as con tas con so li -
da das do Esta do-CGE e Fun dos Pri va ti vos.

2.  O alar ga men to às Ilhas do âm bi to das CN im -
pli cou que a par tir de 1977 es tas pas sas sem a
in clu ir o sub sec tor da Admi nis tra ção Re gi o -
nal. As prin ci pa is fon tes de in for ma ção uti li -
za das na ob ten ção das res pec ti vas es ti ma ti vas 
fo ram as Con tas Re gi o na is. Re la ti va men te às
es ti ma ti vas da Admi nis tra ção Lo cal e Se gu -
ran ça So ci al, re cor reu-se, res pec ti va men te, às
Esta tís ti cas das Fi nan ças Pú bli cas e à Con ta da
Se gu ran ça So ci al.
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(6) Até 1975 con si de ra ram-se os ju ros de vi dos; em 1976
con si de ra ram-se os ju ros pa gos. A ex pli ca ção des te pro -
ce di men to en con tra-se no pon to 10 da sec ção 7.2.



3.  A in clu são da JAE nos Ser vi ços Au tó no mos im -
pli cou al te ra ções aná lo gas às que fo ram des -
cri tas para o pe río do an te ri or. A úni ca di fe ren -
ça diz res pe i to à re ce i ta de ex plo ra ção de pon -
tes re ce bi da pelo Esta do, que as CN, nes te pe -
río do, ven ti la ram como uma trans fe rên cia
cor ren te de em pre sa pú bli ca. Como já se re fe -
riu an te ri or men te, a re ce i ta em ca u sa  cor res -
pon de a um ex ce den te de ex plo ra ção per ten -
cen te aos Ser vi ços Au tó no mos que de po is se
as su me ser trans fe ri do para o Esta do. No qua -
dro 4 apre sen tam-se as des pe sas de con ser va -
ção cor ren te e de in ves ti men to em es tra das
que pas sa ram fi gu rar nos Ser vi ços Au tó no -
mos.

4.  No ano de 1980 foi anu la da a trans fe rên cia de 
ca pi tal (170,2 mi lhões de con tos) res pe i tan te
à re du ção da dí vi da do Esta do no Ban co de
Por tu gal em con tra par ti da da re a va li a ção das
re ser vas de ouro(7). Este pro ce di men to teve
por base o fac to de a ope ra ção em ca u sa ser
ne u tra em ter mos pa tri mo ni a is, uma vez que
o Ban co de Por tu gal é uma em pre sa pú bli ca.
Isto é, ve ri fi cou-se uma di mi nu i ção do “pas si -
vo” do Esta do em con tra par ti da da di mi nu i -
ção do seu “ac ti vo”, de cor ren te da re du ção do 
va lor de uma em pre sa pú bli ca.

5.  O Fun do de Ga ran tia de Ris cos Cam bi a is
(FGRC) está in te gra do Sec tor das Insti tu i ções
de Cré di to na base 86 e teve por isso de ser

ex clu í do do Sec tor das Admi nis tra ções Pú bli -
cas nos anos an te ri o res a 1986. Dis pu nha-se
das con tas do Fun do bem como de in for ma -
ção for ne ci da pelo INE so bre o tra ta men to
que lhes ha via sido dado pe las CN. No qua dro 
5 apre sen tam-se as va ri a ções nas di ver sas ru -
bri cas que re sul ta ram da ex clu são do FGRC
do SPA.

6.  Como já foi re fe ri do, nas pre sen tes sé ri es lon -
gas se gue-se o pro ce di men to de in clu ir na
FBCF do Esta do as des pe sas de in ves ti men to
em por tos, pa gas atra vés da CGE. Este fac to
im pli cou tam bém al gu mas al te ra ções às CN,
du ran te o pe río do 1977-85, uma vez que es -
tas ha vi am ven ti la do esta ope ra ção como
trans fe rên cia de ca pi tal  nos anos de 1977-81
e 1984-85.

7. As ope ra ções li ga das aos úl ti mos anos de exis -
tên cia do Fun do de Abas te ci men to (FA) fo ram 
tra ta das de for ma in com ple ta pe las CN. Des te
modo, com base nas con tas de ge rên cia do FA
de 1985 e 1986 e nos re la tó ri os das au di to ri as 
a elas re a li za das, pro ce deu-se a uma re cons ti -
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Qu a dro 4

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Con su mo  pú bli co
   Pes so al . . . . . . . . . . . . . 608 684 968 1 164 1 207 1 443 1 656 1 959 2 193
   ODC . . . . . . . . . . . . . . 502 569 250 336 408 552 605 604 2 039
FBCF. . . . . . . . . . . . . . . . 2 622 2 901 3 685 5 712 7 514 7 656 10 486 8 692 11 545

(7) Em 1988 tam bém hou ve uma anu la ção de dí vi da pú bli ca 
de ti da pelo Ban co de Por tu gal como con tra par ti da da re -
a va li a ção das re ser vas de ouro. Con tu do, as Con tas Na ci -
o na is não im pu ta ram ne nhu ma trans fe rên cia de ca pi tal
em re sul ta do des ta ope ra ção.  

Qu a dro 5

    1981    1982   1983  1984   1985

Ju ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -196 -255 -255
Trans fe rê ci as de  ca pi tal pa gas . . . . . . . . . . -6 429 -11 705 -142 063 -131 612 -131 151
Trans fe rên ci as de  ca pi tal re ce bi das . . . . . . -660 -2 763 0 -83 653 -238 879



tu i ção des sas ope ra ções, que de po is fo ram
ven ti la das da for ma que se jul gou ade qua da.
Pas sa-se a des cre ver a me to do lo gia se gui da.
Em 30 de Ju nho de 1985 os sub sí di os em dí vi -
da a Empre sas Pú bli cas não Fi nan ce i ras
(EPNF), re fe ren tes ao pe río do de 1980 a
1984,  atin gi am o mon tan te de 225,5 mi lhões
de con tos (mc). 
Em 31 de De zem bro de 1985 o FA en cer rou o
exer cí cio com uma dí vi da de 41,2 mc re la ti va
a sub sí di os de vi dos e não pa gos em 1985.
Em 1986 o FA as su miu 65,4 mc de dí vi da re -
la ti va aos exer cí ci os de 1983 a 1985 e re fe -
ren te a di fe ren ças cam bi a is na im por ta ção de
ce re a is, que o FA até en tão ti nha con si de ra do
como sen do da res pon sa bi li da de do FGRC.
Tam bém ain da em 1986 sur gi ram 50,2 mc de
sub sí di os re la ti vos ao exer cí cio de 1985, na
sua ma i o ria como re sul ta do da im por ta ção de
ce re a is e de en car gos com li vran ças.
Em 31 de De zem bro de 1986 o FA en cer rou o
exer cí cio com uma dí vi da de 19,4 mc re la ti va
sub sí di os de vi dos e não pa gos em 1986.
Embo ra as con tas do FA tam bém fos sem apre -
sen ta das numa óp ti ca pa tri mo ni al, do mon -
tan te de sub sí di os que cons ta das CN do sub -
sec tor Fun dos Au tó no mos (450,6 mc para o
pe río do de 1980 a 1986) con clui-se que es tas
só te ri am con si de ra do os sub sí di os efec ti va -
men te pa gos (e não os de vi dos) por aque le
Fun do. 
No ano de 1985 o FA pro ce deu a pa ga men tos
vul tu o sos re la ti vos a sub sí di os atra sa dos, ten -
do es ses mon tan tes sido con si de ra dos pe las
CN como trans fe rên ci as de ca pi tal. Em 1986 o 
FA tam bém re a li zou pa ga men tos des te tipo,
po rém, pela aná li se das trans fe rên ci as de ca -
pi tal dos Fun dos Au tó no mos, con clu iu-se que
eles não fo ram aí in clu í dos.
Como re sul ta do da aná li se efec tu a da, im pu ta -
ram-se sub sí di os aos Fun dos Au tó no mos no
pe río do 1980-86 no mon tan te de 401,6 mc,
ten do-se anu la do 66,9 mc de trans fe rên ci as
de ca pi tal no ano de 1985. Este va lor pa re ce
de ma si a do ba i xo, mas efec ti va men te é o que
re sul ta de po is de se de du zi rem as trans fe rên -
ci as do FGRC e de se con si de rar como trans fe -
rên ci as efec ti vas do sub sec tor as que cons tam
das Esta tís ti cas das Fi nan ças Pú bli cas. 

Além dos sub sí di os, o FA era de ve dor de ju ros, 
de vi dos pelo atra so no pa ga men to dos sub sí -
di os, que en tre 1982 e 1985 so ma ram 24,8
mc. Pro ce deu-se igual men te às cor rec ções ne -
ces sá ri as, uma vez que as con tas dos Fun dos
Au tó no mos não re gis ta vam es sas im por tân ci -
as.
O Fun do de Abas te ci men to tam bém era cre -
dor de 39,2 mc das EPNF, por im pos tos a re ce -
ber, em 31 de De zem bro de 1985, ten do-se
im pu ta do essa im por tân cia aos anos a que di -
zia res pe i to.
Em 1986 o FA re ce beu de im pos tos em dí vi da
12,5 mc, va lor que foi anu la do às re ce i tas de
im pos tos des se ano das CN.
Pro ce de ram-se ain da a im pu ta ções no mon -
tan te de 50,5 mc, por im pos tos que o FA de ve -
ria ter re ce bi do em 1986 (23,6 mc) e por ou -
tros atra sa dos que en tre tan to fo ram re gis ta -
dos e re fe ren tes ao pe río do 1980-83 (26,9
mc).
Os nú me ros apre sen ta dos no qua dro 6 sin te ti -
zam as va ri a ções  nas di ver sas ope ra ções (em
mi lha res de con tos).
O FA foi ex tin to pelo De cre to-Lei nº 95/86, de 
13 de Maio. A as sun ção do seu pas si vo e ou -
tras des pe sas ine ren tes ao pro ces so im pli ca -
ram para o Esta do en car gos no mon tan te de
307,2 mc(8) que se dis cri mi nam da se guin te
for ma: amor ti za ção de em prés ti mos ban cá ri -
os, 195,8 mc(9) pa ga men to de ju ros aos ban -
cos, 0,5 mc; pa ga men to de “atra sa dos” à Pe -
tro gal, 22,8 mc(10); pa ga men to de ju ros à Pe -
tro gal, 4,9 mc; pa ga men to de “atra sa dos” à
Empre sa Pú bli ca de Abas te ci men to de Ce re a is 
(EPAC), 68,7 mc(11); pa ga men to de dí vi da da
EPAC ao FGRC, 5,9 mc; pa ga men to de en car -
gos com a im por ta ção de ce re a is 1987-89, 8,6 
mc.
Para en cer rar as con tas do FA pro ce deu-se
ain da aos re gis tos apre sen ta dos no qua dro 7.

8.  As des pe sas do Ser vi ço Na ci o nal de Sa ú de
(SNS) com com par ti ci pa ções em me di ca men -
tos e me di ci na con ven ci o na da é um dos prin -
ci pa is as pec tos que não fo ram tra ta dos pe las
CN de ma ne i ra uni for me ao lon go do pe río do. 
Esta des con ti nu i da de tem ori gem no fac to de
exis ti rem duas al ter na ti vas para a ven ti la ção
des te tipo de des pe sas: como trans fe rên cia
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para as fa mí li as que de po is re a li zam as res -
pec ti vas des pe sas de con su mo ou, em al ter na -
ti va, di rec ta men te como con su mo pú bli co.
Nos anos de 1977-81 as CN in clu i ram em
trans fe rên ci as a to ta li da de dos pa ga men tos a
far má ci as e uma par te dos pa ga men tos a con -
ven ci o na dos, fi gu ran do o res tan te em con su -
mo pú bli co. Em 1982, apa ren te men te, ape nas 
fo ram in clu í dos em trans fe rên ci as os pa ga -
men tos a far má ci as. Em 1983-85 este tipo de
des pe sas fi gu rou na sua to ta li da de em con su -
mo pú bli co. Fi nal men te, na base 86, se gue-se
o pro ce di men to con trá rio, isto é, to dos os gas -
tos com far má ci as e con ven ci o na dos são con -
si de ra dos como trans fe rên ci as.
A par tir dos Qu a dros de Entra das e Sa í das é
pos sí vel ob ser var a com po si ção do con su mo
in ter mé dio do ramo 48, em par ti cu lar ob ser -
vam-se os pa ga men tos a con ven ci o na dos, que 
pra ti ca men te cor res pon dem aos con su mos
pro ve ni en tes do ramo 45. Assim para 1977-82 
a me to do lo gia se gui da foi anu lar a qua se to ta -
li da de des tes con su mos in ter mé di os, por con -
tra par ti da de trans fe rên ci as.
Como já se re fe riu, em 1983-85 não era su fi ci -
en te re ti rar do con su mo in ter mé dio as des pe -
sas com a me di ci na con ven ci o na da uma vez
que tam bém aí fo ram in clu í dos os pa ga men -
tos às far má ci as. Dado que se dis pu nha das
con tas do SNS nes ses anos, onde se en con -
tram dis cri mi na das as suas des pe sas, apa ren -
te men te o pro ble ma se ria de fá cil so lu ção. Po -
rém, ve ri fi cou-se que os va lo res cons tan tes

nas re fe ri das con tas como des pe sas com far -
má ci as e con ven ci o na dos eram cla ra men te su -
pe ri o res aos que ha vi am sido in clu í dos pe las
CN no con su mo in ter mé dio. Em face do ex -
pos to a me to do lo gia se gui da foi a se guin te.
Apu rou-se o con su mo in ter mé dio pro pri a men -
te dito do ramo 48 atra vés das des pe sas em
re mu ne ra ções e bens e ser vi ços apre sen ta das
nas con tas do SNS e de ou tra in for ma ção in -
clu í da nas EFP. O ex ce den te apre sen ta do pe -
los va lo res das CN re la ti va men te aos va lo res
as sim apu ra dos cor res pon de ao que es tas in -
clu í ram a tí tu lo de des pe sas em far má ci as e
con ven ci o na dos. Este ex ce den te foi re ti ra do.
Os va lo res adi ci o na dos às trans fe rên ci as são
os que cons tam das con tas do SNS. No qua dro 
8 en con tram-se as al te ra ções que es tes pro ce -
di men tos im pli ca ram.

9.  Na base 77 as con tri bu i ções so ci a is efec ti vas
fo ram re gis ta das pelo mon tan te co bra do (in -
clu in do ju ros de mora e mul tas) cor ri gi do
pela va ri a ção de dí vi das. Con ti nu ou a se -
guir-se este pro ce di men to na base 86 até ao
ano de 1989, pas san do a par tir de 1990 a
con ta bi li za rem-se as con tri bu i ções de cla ra das. 
O tra ba lho de har mo ni za ção exi gi ria que o
pro ce di men to uti li za do pre sen te men te fos se
es ten di do aos anos an te ri o res a 1990. Isto
ape nas foi fe i to para os anos de 1988 e 1989
dado que, para os anos ini ci a is, não se dis pu -
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Qu a dro 7

1987 1988 1989 

Transf. cap. do Est p/ FA . . . . . . . 195 766 91 500
Transf. cap. do Est p/ EP . . . . . . . 5 900
Sub sí di os pa gos pelo Esta do . . . . 2 500 6 000 100
Ju ros pa gos pelo Esta do . . . . . . . . 500 4 929

Qu a dro 6

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Impos tos  li ga dos à  pro du ção im por ta ção. . . . . . . . . . . . 2 400 4 700 7 219 18 186 5 843 27 387 11 057
Sub sí di os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 594 49 718 20 919 44 990 131 079 114 860 19 444
Ju ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400 6 400 7 600 7 400
Trans fe rên ci as de ca pi tal pa gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -66 926

(8) A li qui da ção des tes en car gos foi fe i ta atra vés de: emis -
são de dí vi da, 270,9 mc;  em prés ti mo in ter no 340
mc/1988, 27,7 mc;  em prés ti mo FIP/89, 8.6 mc.

(9) Pas si vo do FA em 31/12/86.
(10)23 mc de sub sí di os me nos 0,2 mc de im pos tos.
(11)92,3 mc de sub sí di os me nos 23,6 mc de im pos tos.



nha de qual quer in for ma ção e para os res tan -
tes ela não era ab so lu ta men te cre dí vel de vi do
a pro ble mas de in co e rên cia na con ta bi li za ção
das con tri bu i ções co bra das e de cla ra das, con -
for me se con clui da le i tu ra das res pec ti vas
Con tas da Se gu ran ça So ci al. Assim, para os
anos de 1977-88 re a li zou-se uma apro xi ma -
ção que con sis tiu em re ti rar os ju ros de mora
e mul tas (adi ci o na dos às trans fe rên ci as cor -
ren tes re ce bi das) e em im pu tar às con tri bu i -
ções, em con tra par ti da de uma trans fe rên cia
de ca pi tal paga, as re du ções de dí vi da que ti -
ve ram lu gar de vi do a anu la ções de dé bi tos.
Aliás re fi ra-se que ac tu al men te as CN con ta bi -
li zam as con tri bu i ções de cla ra das não fa zen do 
qual quer ajus ta men to re la ti va men te às dí vi -
das con si de ra das in co brá ve is. Nas sé ri es aqui
apre sen ta das con si de rou-se, anu al men te de
1989 a 1993, uma trans fe rên cia de ca pi tal
cor res pon den te a es sas dí vi das in co brá ve is.
Con tu do, re fi ra-se que este fac to tem um im -
pac to re la ti va men te re du zi do uma vez que,
não obs tan te o mon tan te avul ta do de dí vi das
à Se gu ran ça So ci al, ape nas uma pe que na par -
te é con si de ra do, ano a ano, in co brá vel.

10. Actu al men te as CN to mam como ju ros de cer -
ti fi ca dos de afor ro (CA)(12), os ju ros efec ti va -
men te pa gos no ano re la ti vos à sé rie B. Este
pro ce di men to só é se gui do des de 1989, ten do 
até aí as CN con si de ra do os ju ros de vi dos no
ano (sé ri es A e B). Nes tas es ti ma ti vas adop -
tou-se o prin cí pio de con ta bi li zar os ju ros de
CA pelo mon tan te pago, re la ti va men te à to ta -
li da de dos cer ti fi ca dos(13). A fim de que o uti -
li za dor pos sa, se o de se jar, tra ba lhar du ran te
todo o pe río do com a sé rie dos ju ros de vi dos e 
até por que a me to do lo gia que é ac tu al men te
se gui da pe las CN pode vir a ser re vis ta no fu -
tu ro, apre sen tam-se, no qua dro 9, os va lo res.

11. Re a li zou-se uma re cons ti tu i ção da sé rie das
CN dos ju ros pa gos pelo Esta do-CGE en tre

1980-89. Cons ta tou-se que nos anos de
1982-83 os ju ros apre sen ta dos eram in fe ri o res 
aos ju ros da dí vi da pú bli ca, de po is de de du zi -
dos os re ce bi dos pelo pró prio Esta do, e nos
anos de 1984-86 eram su pe ri o res. Jul ga-se
que este fac to se fica a de ver à prá ti ca se gui da 
nes ses anos de im pu tar ao SPA a dis cre pân cia
en tre re cur sos e em pre gos des ta ope ra ção no
con jun to da eco no mia. Des te modo, os va lo -
res apre sen ta dos são os que se ob ti ve ram na
re cons ti tu i ção da sé rie (ver qua dro 10).

12. Em 1985 o Esta do emi tiu 100 mc de tí tu los
de dí vi da pú bli ca para se rem co lo ca dos nas
ins ti tu i ções de cré di to às qua is se ria de ve dor
de bo ni fi ca ções de ju ros a seu car go, até ao li -
mi te da res pec ti va dí vi da, in clu in do-se nes ta
tam bém os ju ros de vi dos até 30 de Ju nho de
1985(14).
Estas bo ni fi ca ções de ju ros re por ta vam-se a li -
nhas de cré di to para a ha bi ta ção, na al tu ra
ape nas con ce di do pela Ca i xa Ge ral de De pó si -
tos, Cré di to Pre di al Por tu guês e Mon te pio Ge -
ral, e a li nhas de pou pan ça-crédito, de que
eram prin ci pa is be ne fi ciá ri os os emi gran -
tes(15).
Com base em in for ma ção dis po ni bi li za da pela 
Di rec ção-Geral do Te sou ro foi pos sí vel re cons -
ti tu ir a dí vi da do Esta do nos anos em que foi
ori gi na da, pe los dois agru pa men tos atrás ci ta -
dos, as sim como os ju ros que in ci di ram so bre
es ses mon tan tes em dí vi da, de que re sul ta ram 
as im pu ta ções apre sen ta das no qua dro 11.
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Qu a dro 8

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983  1984  1985  

Con su mo in ter mé dio . . . . . . . . . . . . . -1 406 -1 749 -2 698 -3 537 -5 226 -9 184 -12 200 -15 169 -30 515
Trans fe rên ci as para par ti cu la res . . . . 1 406 1 749 2 698 3 537 5 226 9 184 23 238 30 319 42 327

(12)Os cer ti fi ca dos de afor ro, ac tu al men te de no mi na dos sé -
rie A, fo ram cri a dos em 1960. A sé rie B exis te des de
1986.

(13)Só se dis pu nha do va lor dos ju ros pa gos a par tir de
1985. Para os anos en tre 1976-84 este va lor foi ob ti do
por es ti ma ti va. Nos anos an te ri o res a 1976 con si de -
ram-se os ju ros de vi dos uma vez que os va lo res em ca u -
sa são pou co sig ni fi ca ti vos.



Actu al men te o INE con si de ra a bo ni fi ca ção
con ce di da pelo Esta do ao cré di to à ha bi ta ção
como um sub sí dio de ex plo ra ção e a bo ni fi ca ção
ao cré di to pou pan ça-crédito como uma trans fe rên -
cia cor ren te para par ti cu la res. Nas sé ri es lon gas
con si de ra ram-se to das as bo ni fi ca ções como sub -
sí di os uma vez que o cré di to con ce di do aos emi -
gran tes era, na sua ma i or par te, ou des ti na do à
ha bi ta ção ou para sub si di ar en car gos de ac ti vi da -
des eco nó mi cas.
13. Em 1985 as bo ni fi ca ções de cré di to a par ti cu -

la res — no va lor de 48,9 mc — fo ram re gis ta -
das pe las CN como trans fe rên ci as de ca pi tal,
ten do sido re clas si fi ca das em sub sí di os.

14. Nas sé ri es lon gas se guiu-se a me to do lo gia de
con ta bi li zar os ju ros das Obri ga ções de Ca pi -
ta li za ção Au to má ti ca (OCA) no mo men to da
amor ti za ção e não no seu ven ci men to. Até
1993 (in clu si ve) não hou ve qual quer pa ga -
men to de ju ros de OCA. 

15. Na base 86 e tam bém nas Sé ri es Lon gas, as
re po si ções não aba ti das aos pa ga men tos fo -

ram ini ci al men te aba ti das à des pe sa se gun do
uma “cha ve de par ti lha”: 75% eram aba ti das
às des pe sas com o pes so al e 25% às aqui si -
ções de bens e ser vi ços. A par tir de 1989, uti -
li zou-se in for ma ção di rec ta so bre a re par ti ção
das re po si ções por ru bri cas de des pe sa.

8. Esti ma ti vas do con su mo de ca pi tal fixo

As CN re a li zam es ti ma ti vas do con su mo de ca -
pi tal fixo dos ra mos não mer can tis do SPA des de
1986. A me to do lo gia aqui se gui da é, no que se re -
fe re ao pro ces so de cál cu lo, idên ti ca.

O con su mo de ca pi tal fixo (CCF) de um dado
ano é fun ção da FBCF des se ano(16) e dos anos
an te ri o res. O nú me ro de anos an te ri o res e a for -
ma da fun ção de pen dem do tipo de bem de FBCF. 

De acor do com a me to do lo gia se gui da pelo
INE, con si de ra ram-se qua tro tipo de ac ti vos: plan -
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Qu a dro 10

  1982  1983  1984  1985  1986

Ju ros pa gos – va lo res CGE . . . . . . . . . . . . . . 98 446 143 714 195 679 265 932 363 066
(-) ju ros pa gos ao pró prio Esta do . . . . . . . . . . -3 -2574 -739 -210 -33 567
(+) ju ros  pa gos de CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 571 850 705 635
(+) ajus tam. ju ros de BT . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 16 238 22 228
(+) ju ros pa gos por OT . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0 0
(+) Fun do Ren da Vi ta lí cia . . . . . . . . . . . . . . . 58 58 168 212 0

Ju ros pa gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 823 141 769 195 958 282 877 352 362

Qu a dro 9

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Ju ros pa gos sé rie A. . . . . . . . . 27 34 66 85 115 203 322 571 850
Ju ros pa gos sé rie B  
Ju ros dev. (sé rie A + B) . . . . . 71 169 181 235 314 461 732 1 631 1 996

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ju ros pa gos sé rie A. . . . . . . . . 705 623 830 1 683 2 064 2 619 2 260 1 823 1 797
Ju ros pa gos sé rie B . . . . . . . . .  12 686 2 216 4 844 9 333 18 146 28 398 35 674
Ju ros dev. (sé rie A + B) . . . . . 2 683 6 754 11 951 29 026 27 823 57 932 97 394 146 220 176 345

(14)Dec.-Lei nº 274/85, de 16 de Ju lho.
(15)RCM de 24/02/76 e Dec.-Lei nºs 540/76, de 9/07,

515/77, de 14/12, 435/80, de 3/10 e 459/83 de 30/12.



ta ções, bens de equi pa men to, ma te ri al de trans -
por te e ha bi ta ção e ou tros edi fí ci os. O SEC 79 não 
pre vê a exis tên cia de con su mo de ca pi tal fixo re -
la ti va men te a “cons tru ções di ver sas” (es tra das,
pon tes...) que cons ti tu em uma par te im por tan te
da FBCF do SPA

O cál cu lo do CCF é re a li za do do se guin te
modo. As sé ri es de FBCF por tipo de bem, ex pres -
sas em ter mos de cus to his tó ri co, são in fla ci o na -
das, ob ten do-se sé ri es a pre ços de re po si ção de
um dado ano. O CCF re sul ta da apli ca ção de “fun -
ções de mor ta li da de” às sé ri es a pre ços de re po si -
ção. 

Con si de ra ram-se dois ti pos de fun ções de mor -
ta li da de: “sa í das si mul tâ ne as” e “li ne ar re tar da -
da”.

A fun ção de mor ta li da de de sa í das si mul tâ ne as 
im pli ca que se es ta be le ça um pe río do mé dio de
vida útil para o bem. O CCF no ano n é dado por:

( ) ( )
j j jFBCF I n L j n L n∑ = − +* , / ,... ,1

onde  L é o pe río do mé dio de vida útil do bem  e
Ij,n é o ín di ce de pre ços en tre os anos n e  j.

A fun ção de mor ta li da de li ne ar re tar da da im -
pli ca que se es ta be le ça um pe río do mí ni mo e má -
xi mo de vida útil para o bem. Nes te caso o CCF
do ano n é dado pela soma de:

( ) ( )[ ] ( )j j j M M mFBCF I n L n j L L∑ + + − + −* , * / ... / /1 1

( )j n L n LM m= − + − −1 1,... ,

e

( ) ( )[ ] ( )j j j n M m M mFBCF I L L L L∑ + + −+* * / ... / /, 1 1 1

( )J n Lm n= − ,.. ., ,

onde LM é o pe río do má xi mo de vida útil, Lm o
pe río do mí ni mo, e Ij,n é o ín di ce de pre ços en tre
os anos n e j.

No qua dro 12 apre sen ta-se para cada tipo de
bem de FBCF a fun ção de mor ta li da de e o res pec -
ti vo pe río do de vida útil que se as su miu.

Pas sa-se a des cre ver o modo como fo ram ob ti -
das as sé ri es de FBCF a cus to his tó ri co. As es ti ma -
ti vas de FBCF em “ha bi ta ção e ou tros edi fí ci os” e
“plan ta ções” fo ram ob ti das a par tir da CGE por
apu ra men to di rec to des de 1926/27 até 1946. As
sé rie re la ti va a “ha bi ta ção e ou tros edi fí ci os” para 
os anos an te ri o res a 1926/27 foi ob ti da apli can do 
os ín di ces de va ri a ção da sé rie de des pe sas de ca -
pi tal do Esta do(17). De 1947 até 1976 as es ti ma ti -
vas ti ve ram como base os va lo res das Con tas Na -
ci o na is. As es ti ma ti vas de in ves ti men to em “ma te -
ri al trans por te” e “bens de equi pa men to” fo ram
apu ra das tam bém a par tir da CGE, para anos in -
ter mé di os até 1947 e de for ma con tí nua a par tir
des se ano, até 1958. No pe río do pos te ri or re cor -
reu-se a in for ma ção das CN.

As es ti ma ti vas para a Admi nis tra ção Lo cal em
“ha bi ta ção e ou tros edi fí ci os” fo ram en tre
1947-76 ob ti das com base nos va lo res CN. Até
esse ano, as su miu-se uma taxa de va ri a ção idên ti -
ca à que se ve ri fi cou no Esta do. Um pro ce di men to 
se me lhan te foi se gui do no cál cu lo das sé ri es de
“ma te ri al trans por te” e “bens de equi pa men to”;
nes te caso as sé ri es das CN só co me çam em 1961. 

Para os Fun dos e Ser vi ços Au tó no mos as sé ri es 
de FBCF es tão pra ti ca men te com pre en di das no
in ter va lo 1947-76, co ber to por in for ma ção con ti -
da nas Esta tís ti cas das Fi nan ças Pú bli cas.

Na Se gu ran ça So ci al o pe río do das sé ri es per -
mi tiu  que  as  es ti ma ti vas  se  pu des sem ba se ar
qua se por com ple to nos va lo res das CN.

A pas sa gem da FBCF a cus to his tó ri co para sé -
ri es a cus to de re po si ção foi re a li za da atra vés da
uti li za ção dos se guin tes de flac to res:
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 1977  1978  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Ju ros . . . . . . . . . . . . . . . . 9 48 230 634 1 446 4 125 9 305 10 470
Sub sí di os. . . . . . . . . . . . . 69 263 1132 2 194 5 007 10 623 19 911 34 336

(16)Assu me-se que os in ves ti men tos são re a li za dos no iní cio 
do ano.



• até 1946 — ín di ce de pre ços re ti ra do do
Anuá rio Esta tís ti co, apli cou-se a to dos os bens 
de FBCF;

• en tre 1947 e 1976 — ín di ce de pre ços dos ma -
te ri a is de cons tru ção ex clu in do me tá li cos para
“edi fí ci os e ou tras cons tru ções” e ín di ce de

pre ços por gros so para os res tan tes bens de
FBCF;

• de po is de 1977 — de flac to res es pe cí fi cos
para cada tipo de bem de FBCF, uti li za dos pe -
las CN. 

Estes de flac to res fo ram ain da uti li za dos na ob -
ten ção do CCF a pre ços do ano an te ri or.
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Con tas do sec tor pú bli co administrativo

Qua dro 12

Tipo de bem           
Fun ção de  

 mor ta li da de  
 Vida útil 

 mí ni ma
Vida útil  

 mé dia
Vida útil 
má xi ma

Ano de iní cio da
sé rie FBCF

Habitação e outros edifícios. . . . . . . . . . . . Saí das si multâneas 39 anos 1909

Material de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . Li ne ar re tardada 4 anos 8 anos 1940

Material de equipamento . . . . . . . . . . . . . . Li ne ar re tardada 5 anos 10 anos 1938

Plan ta ções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saí das si multâneas 15 anos 1933

(17)Uti li zou-se a sé rie cal cu la da no Ban co de Por tu gal no
âm bi to do pro jec to «Sé ri es His tó ri cas».


