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A EVOLUCAO DAS DESPESAS 
PUBLICAS EM PORTUGAL- ASPECTOS DE LONGO PRAZO 

J. Albano Santos ( *) 

Na generalidade dos paises para que se tern realizado analises, e 
independentemente das particularidades que os caracterizam, a evolw;ao 
das despesas publicas apresenta um denominador comum: o seu cresci
mento tendencial. 

Podem, na verdade, ocorrer periodos, de durac;:ao variada, em que as 
despesas publicas estagnam ou, mesmo, retrocedem, ao sabor das espe
cificidades que animam a dinamica dos povos. Consideradas, porem, nu
ma 6ptica de Iongo prazo, as despesas publicas evoluem segundo uma 
tendencia crescenta (1 ). 

No que respeita a Portugal, a evoluc;:ao dos gastos publicos parece 
ter-se subordinado a esta regra geral. Para uma abordagem inicial ao que, 
neste dominio, se tern passado entre n6s, atente-se nos valores do quadro 
n. 0 1, que mostra a progressao das despesas publicas nos ultimos 100 
anos, de harmonia com as contas gerais do Estado. 

Oeste quadro ressalta, com efeito, um crescimento impressionante 
das despesas publicas durante o seculo focado - de tal forma que o 
indice respectivo perde wande parte das suas potencialidades interpreta
tivas: sera mais sugestivo dizer que elas se multiplicaram, nesse periodo, 
por cerca de onze mil vezes. 

Cifrando-se, na verdade, em pouco mais de 30 mil contos no inicio da 
decada de 1880, as despesas publicas atingiram os 100 mil contos na 
decada de 1910, ultr'apassaram o milhao de contos na decada de 1920 e 
passaram a exprimir-se em centenas de milh6es de contos na decada de 
1970. 

Desenha-se, assim, um crescimento vertiginoso que, com modula~6es 
acentuadas ao Iongo das diferentes decadas -perceptiveis, alias, no qua-

( *) Assistente convidado ,Po ISE e tecnico do Departamento de Estudos e Planeamento 
do Ministerio do Trabalho e Segurant;:a Social. 0 presente artigo faz parte de um texto de 
caracter didactico elaborado pelo A. para uso dos alunos da cadeira de Finant;:as Publicas. 

( 1 ) E esta, alias, a essencia da Lei de Wagner que, formulada no ultimo quartel do 
seculo passado pelo economista alemao Adolph G. Wagner (1835-1917), deve ser entendida, 
em termos de economia financeira, como uma <<lei de crescimento das necessidades finan
ceiras publicas do Estado e dos corpos administrativos aut6nomosn - cf. WAGNER, A. 
(1876). 
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dro em apreco- se pode expressar numa taxa media de crescimento 
anual a rondar os 10 %. 

Facil sera reconhecer, porem, que se esta perante uma imagem 
fortemente enviesada da realidade, representando, pois, um mero Cresci
mento aparente. Com efeito, os numeros em causa, tal como se apresen
tam, nao sao compan1veis entre si, porquanto emanam de referenciais 
distintos. 

Na verdade, para se analisar com um minima de rigor a dinamica das 
despesas publicas, sobretudo numa 6ptica de Iongo prazo, ha que levar 
em consideracao todo um conjunto de factores susceptiveis de introduzir 
graves enviesamentos nos respectivos valores. Apontam-se, desde logo: 

a) Alteracoes no criteria de inscricao orcamental; 
b) Flutuacoes do valor da moeda. 

a) Altera~oes no criterio de inscri~ao or~amental 

A inscric;ao de despesas no on;amento do Estado esta subordinada a 
criterios que podem evoluir no tempo. Assim, por exemplo, gastos habi
tualmente efectuados no ambito de entes publicos com autonomia finan
ceira podem passar a ser integrados no orcamento; do mesmo modo, e 
possivel gerar-se o movimento inverso, dando Iugar ao fen6meno da de
sorcamentacao. 

Noutra perspectiva, nao sera de excluir a hip6tese de, em epocas 
de menor controlo parlamentar e por razoes de todo alheias a filosofia 
on;amental, algumas despesas publicas serem subtraidas a disciplina 
financeira que enquadra o orcamento, viciando-se, assim, o seu valor 
global. 

Estes desvios, por vezes, chegam a ser oficialmente reconhecidos, 
como aconteceu, por exemplo, no preambulo do Decreta-Lei n.0 27 223, 
de 21 de Novembro de 1936, onde se refere que, no contexto das nossas 
contas publicas, um 
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[ ... ] grave problema e terem-se, anteriormente a 1925, pago 
despesas avultadissimas por meio de operac;oes de tesouraria, 
contra o que de mais expresso existe nas nossas leis. Trata-se, 
nuns casos, de falta de oportuna passagem, para as contas, de 
receitas ou despesas arrecadadas e pagas, em virtude de determi
nac;ao legal, por operac;oes de tesouraria; noutros, do desejo de 
nao se fazer publica referenda a uma despesa ou do intento de 
nao deixar avolumar o defice - desejo e intento que devem ter 
empurrado os ministros durante anos e anos para o emprego de 
um processo que, custando ao Tesouro o mesmo dinheiro, falsifi
cavam os resultados das contas. Muitas despesas se fizeram por 
essa forma [ ... ] 



Ve-se, pois, que o conteudo das despesas publicas, esta sujeito, ao 
Iongo do tempo e por motiva~oes diversas, a flutua~oes nao negligencia
veis que, como e 6bvio, afectam a comparabilidade dos respectivos valo
res, nomeadamente numa 6ptica de Iongo prazo. 

Dada, porem, a multiplicidade dos factores em causa e, por outro 
lado, a especificidade de alguns deles, a sua apreensao em termos quanti
tativos coloca problemas evidentes, dificilmente ultrapassaveis no seu 
conjunto. 

Assim, este tipo de correc~ao nao e ensaiado quanto aos valores atras 
apresentados. Julga-se, no entanto, que tal insuficiencia nao inquina, de 
forma grave, as conclusoes finais que se possam extrair dos numeros em 
apre~o- antes aconselha que elas se envolvam de uma prudente reserva. 

b) Flutua~oes do valor da moeda 

0 quadro n. o 1 apresenta a evolu~ao das despesas publicas expressas 
em escudos e a pre~os correntes, fazendo-se, para tal, a equivalencia de 
1$000 reis a 1 escudo nos anos de 1880 a 1910- recorde-se que o escudo 
foi adoptado como unidade monetaria em 1911 {2 ). 

Ora, e not6rio que, no decurso do seculo considerado, o valor da 
nossa moeda esteve sujeito a urn processo de acentuada erosao, de tal 
forma que o poder de compra cristalizado em 1$000 reis de 1880 difere 
radicalmente daquele que o escudo actual representa. 

A comparacao das despesas publicas para os anos propostos s6 fara, 
pois, sentido, se os respectivos valores forem expresses numa unidade 
monetaria reportada a urn mesmo momento do tempo, isto e, se forem 
expresses a pre~os constantes. 

Coloca-se, portanto, o problema de obter urn indice de pre~os que, 
cobrindo aquele espac;(o de tempo, permita corrigir os valores apresenta
dos com as flutuacoes entretanto sofridas pelo valor da moeda. 

Nao e, porem, facil, no nosso caso, obter urn indice de pre~os decisi
vamente rigoroso que abarque tal espa~o de tempo. Para contornar esta 
dificuldade, em termos razoavelmente crediveis, recorreu-se, entao, aos 
coeficientes de desvaloriza~ao monetaria anualmente definidos para efei
tos de aplicacao do imposto de mais-valias{ 3 ). 

Trata-se, obviamente, de urn expedients que, Ionge de constituir uma 
soluctao rigorosa, permite, todavia, ultrapassar o problema da indispensa
vel correcctao monetaria, proporcionando ordens de grandeza que nao se 

( 2 ) Cf. Decreta com for!fa de lei de 22 de Maio de 1911, publicado no Diario do Gover
no, n.0 122, de 26 de Maio de 1911. 

(3) Cf. artigo 15.0 do C6digo do Impasto de Mais-Valias, aprovado pelo Decreta-Lei 
n. 0 46 373, de 9 de Junho de 1965. 
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devem afastar muito da realidade, conforme se pode verificar pela analise 
do quadro n.0 2 (4 ). 

Consideradas, assim, as despesas publicas a prec;os constantes de 
1980 tem-se, agora, urn crescimento bern mais moderado do que o ante
riormente sugerido pela respectiva evoluc;ao a preqos correntes. 

Nao obstante, trata-se, ainda, de urn crescimento acentuado: no es
pac;o de urn seculo, as despesas publicas, em termos reais, multiplicaram
-se cerca de 25 vezes, tendo crescido a uma taxa media anualligeiramente 
superior a 3 %. 

De salientar, entretanto, que este crescimento, nao sendo homogeneo 
ao Iongo do perlodo considerado, conforme denota o quadro em analise, 
tendeu, porem, a constituir urn fen6meno permanente: ao Iongo dos 100 
anos aqui focados, apenas numa decada -a de 1920- as despesas publi
cas nao cresceram (5). 

Ora, esta forma de medir o crescimento das despesas publicas, se 
bern que francamente mais satisfat6ria que a simples verificac;ao do cres
cimento nominal, nao passa, ainda, de urn processo sofrlvel de aferir a 
realidade, porquanto omite urn vector fundamental: a transformaqao con
comitante do Pais. 

Na verdade, tem-se como 6bvio que, no espaqo de urn seculo, qual
quer sociedade e objecto de profundas mudanc;:as que alteram substan
cialmente muitos dos parametres que a caracterizam - tenham-se pre
sentes os casos evidentes da populac;:ao e da capacidade produtiva (6 ). 

Assim, por exemplo, comparar simplesmente as despesas publicas 
em Portugal no ano de 1880 (quando a populac;:ao se cifrava proximo dos 
5 milhoes de pessoas) com as de 1980 (quando ja se contavam perto de 10 
milhoes de habitantes), sem ter em conta a evoluc;ao demogratica, equi
vale, pode dizer-se, a confrontar as despesas publicas de dois paises dis
tintos. 

( 4 ) Uma insuficiencia evidente do coeficiente adoptado reside no facto de tratar em 
termos uniformes os anos ate 1900. Julga-se, porem, que, tambem neste caso, tal limitacao 
nao constitui perturbacao grave quanto as ordens de grandeza dos valores corrigidos. Na 
verdade, se se considerar um cabaz de compras integrando 1 alqueire de trigo da terra, 1 
alqueire de milho, 1 quilograma de carne de vaca, 1 almude de vinho tinto, 1 almude de 
azeite e 1 carro de lenha de pinho, o respective preco tera evoluido, no mercado do Porto, 
de harmonia com o seguinte indice: 100.0, 104.9 e 108.6, respectivamente para os anos de 
1880, 1890 e 1900. [A evolucao dos precos dos produtos citados foi retirada de Pereira, 
Miriam (1983)]. 

( 5 ) A explicacao deste decrescimo deve ser procurada nos 2 anos que balizam a deca
da em causa: porum lado, as despesas publicas de 1920 -ano posterior ao armisticio
estao ainda empoladas pelos gastos decorrentes da participacao de Portugal na 
·Primeira Guerra Mundial; as despesas de 1930, por outro lado, reflectem o forte movimento 
de contencao financeira desenvolvido ao Iongo da decada no quadro do combate aos croni
cos defices das nossas contas publicas. 

( 6 ) Por vezes, estas transformacoes incidem no proprio territorio: vejam-se, entre ou
tros, e para alem do nosso proprio pais, os casos da Franca. da Belgica ou da Gra-Bretanha. 
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1880-1881 
1890-1891 
1900-1901 
1910-1911 
1920-1921 
1930-1931 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

OUADRO N:o 1 

Evolu~ao das despesas publicas, a pre~os correntes 

Anos(') 
Despesas publicas( 2 ) fndice 
(milhares de cantos) (1880 - 1881 = 100) 

34 100 
51 150 
57 168 
70 206 

451 1 326 
1 882 5 535 
2 422 7124 
5 115 15 044 

11 335 33 338 
31 735 93 338 

374 780 1 102 294 

Crescimento anual (3 ) 

(percentagem) 

4.1 
1.1 
2.0 

20.4 
15.3 
2.5 
7.7 
8.2 
10.~ 
27.6 

(1) Os a nos econ6micos a que e referida a contabilidade pUblica passaram a coincidir com as a nos civis a partir de 
1 de Janeiro de 1936 (cf. artigo 1.0 do Decreta-lei n.0 25 299, de 6 de Maio de 1935). 

(2) Despesa paga, de harmonia com a Conta Geral do Estado ou documentos atinentes. Os anos de 1880-1881 a 
1920-1921, inclusive, reportam-se as gerlmcias (exceptua-se o anode 1900-1901, cujo valor corresponde ao exercicio). Os 
a nos posteriores referem-se ao ana econ6mico (recorde-se que a distingao entre gerencia e ana econ6mico desapareceu 
desde o come~o de 1930-1931 ). 

( 3 ) Taxa m8dia de crescimento anual ao Iongo do decenio iniciado como ana de referencia. 

QUADRO N.0 2 

Evolu~iio das despesas publicas, a pre~os constantes 

Factor de 
Pregos constantes 

Anos( 1) 
Pre~os correntes( 2 ) 

correcrao fndice (mil hares de cantos) Mil hares de cantos Crescimento anual (4 ) 

1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

monetaria (') (1880 = 100) (percentagem) 

• 0 ••••••• 34 436.40 14838 100 4,1 
......... 51 436.40 22 256 150 1.1-
......... 57 436.40 24875 168 1,6 
......... 70 414,50 29 015 196 2,6 
......... 451 83,50 37 659 254 - 1,1 
• 0 ••••••• 1 882 17,90 33 688 227 0,5 
......... 2422 14,55 35240 238 1,5 
......... 5 115 8,00 40920 276 6,7 
......... 11 335 6,90 78 212 527 7,9 
•••••••• 0 31 735 5,28 167 561 1129 8.4 
......... 374 780 1,00 374 780 2 526 -

( 1) Para as despesas publicas ate 1930 (inclusive) subentenda-se o a no econ6mico iniciado no a no civil de referencia. 
( 2 ) Cf. quadro n.0 1. 

( 3 ) Coeficientes de desvaloriza~ao monetaria, de harmonia com a Portaria n.0 315/81, de 2 de Abril. 
( 4 ) Taxa media de crescimento anual ao Iongo da decada iniciada no anode referencia. 
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E, portanto, manifesto que, factores desta ordem, tern de ser tambem 
levados em considerac;.:ao, se se quiser estabelecer o confronto entre 
despesas publicas de anos distanciados entre si. Dos factores em causa, 
destacam-se, normalmente, os dais seguintes: 

c) Modificac;.:6es demograficas; 
d) Evoluc;.:ao econ6mica. 

c) Modifica\=6es demogrilficas 

Em condic;.:6es normais, a conjugac;.:ao dos diversos parametres de
mograficos (v.g. taxa de natalidade, taxa de mortalidade) transmite a po
pulac;.:ao de qualquer pais urn permanente movimento natural, com inci
dencia nos pianos quantitativa e qualitative, urn e outre susceptiveis de· 
conferir significados diferentes a urn mesmo montante de despesas pu
blicas. 

E, na verdade, 6bvio que o mesmo valor de gastos publicos pode 
representar situac;.:6es distintas se corresponder a populac;.:6es diferentes, 
tanto no seu volume como na sua estrutura- uma populac;.:ao demasiado 
envelhecida, par exemplo, implicara uma afectac;.:ao de recursos superior a 
que e suscitada par outra que, com o mesmo volume, possua uma estru
tura etaria normal. 

Ora, a populac;.:ao portuguesa sofreu, naturalmente, profundas trans
formac;.:6es no decurso do ultimo seculo, justificando, pais, o estabeleci
mento de correcc;.:6es demograficas aos numeros em analise, de harmonia 
com as considerac;.:6es anteriores. 

Dada, entretanto, a inexistencia de elementos disponiveis que parmi
tam avaliar, para todo o periodo em causa, a evoluc;.:ao estrutural da nossa 
populac;.:ao, considera-se, apenas, a respectiva progressao em volume, 
determinando-se, assim, a dinamica da capitac;.:ao das despesas publicas 
(cf. quadro n. 0 3). 

A evoluc;.:ao desta variavel revela, agora, urn crescimento menos acen
tuado que o anteriormente definido: a capitac;.:ao das despesas publicas 
cresceu a uma taxa media anual de cerca de 2,5 %, tendo-se multiplicado, 
no periodo em aprec;.:o, par, aproximadamente, 12 vezes. 

De salientar que, nesta 6ptica, surge outra decada, para alem da de 
1920, onde se verifica crescimento negative -a de 1930- obtendo-se, 
assim, urn periodo de 20 anos em que, ap6s terem progredido continua
mente, as despesas publicas retrocedem de 6,24 para 4,54 cantos par 
habitante. 

Passado este vintenio, as despesas publicas retomam a sua progres
sao, assumindo niveis de crescimento decisivamente superiores aos ate 
entao registados: de 1950 a 1980 a capitac;.:ao das despesas publicas pro
gride a uma taxa media anual superior a 7 %, atingindo o seu ritmo ma
ximo (8,2% ao ana) na decada de 1960. 
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OUADRO N.0 3 

Evolu\=ao da capita~ao das despesas publicas 

Despesas 
Popula9ao{2 ) 

Capita9ao das despesas publicas 

Anos 
publicas( 1 ) 

(milhares de 
(milhares de 

habitantes) 
Contos/ lndice Crescimento anual (3 ) 

contos) habitante (1880 ~ 100) (percentagem) 

1880 •••••••• 0 •••••• 14838 ( 4 )4 550 3,26 100 3,0 
1890 ............... 22 256 5049 4,40 135 0,4 
1900 ............... 24875 5 423 4,58 140 0,6 
1910 ............... 29015 ( 5 )5960 4,86 149 2,5 
1920 ............... 37 659 6 032 6,24 191 - 2,3 
1930 ............... i 33688 6 825 4,93 151 -0,8 
1940 ............... 35 240 7 755 4,54 139 0,5 
1950 ............... 40920 8 510 4,80 147 6,2 
1960 ............... 78212 8 889 8,79 270 8,2 
1970 ............... 167 561 8629 19,41 595 7,0 
1980 ............... 374 780 ( 6 )9 803 38,23 1172 -

( 1 ) A pre9os constantes de 1980 (cf. quadro n.0 2). Ate 1930 (inclusive) os valores correspondem ao ano econ6mi
co iniciado no ano civil de referE!ncia. 

( 2 ) Popula9ao presente, para o continente, A<;:ores e Madeira, de harmonia com os recenseamentos (exceptuam-se 
os a nos de 1940, 1950 e 1960, para os quais se indica a popula9ao residente). 

1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

Origem: 

(3) Taxa media de crescimento anual ao Iongo da decada iniciada com o ano de referencia. 
( 4 ) 1878. 
( 5 ) 1911. 
{ 6 ) 1981. Dados preliminares. 

OUADRO N.o 4 

Evolu~ao das despesas publicas, em percentagem do PNB 

Anos( 1 ) 

.............................. 
••• 0 •••••• •••••••••••••••••••• 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.................. ············ 

.............................. 

Despesas publicas- ct. quadro n. 0 1; 

Despesas publicas PNBpm 
DP/PNBpm 

Milhares de contos pre<;:os correntes (percentagem) 

34 213 .. 16 
51 282* 18 
57 351* 16 
70 442* 16 

451 2 558* 18 
1 882 13 617 .. 14 
2 422 18 823 .. 13 
5 115 40172 13 

11 335 71 335 16 
31 735 176 068 18 

374 780 1 175 600 32 

Elasticidade { 2 ) 

1.5 
.5 
.9 

1.1 
.7 
.7 

1.0 
1.6 
1.2 
1.9 

PNBpm- Ate 1940, valores tendenciais (assinalados com um asterisco), determinados por recurso a uma recta 
de regressao baseada nas estimativas de Michael Mulhal-- cf. Guerreiro, A. (1948)- e nas cifras para o 

PNBpm dos anos de 1938 e 1947 a 1951- ct. INE {1960); 
-De 1950 a 1970, ct. INE (1960) e INE (1973); 
-Para 1980, estimativa, cf. Relatorio do Banco de Portugal. Gerencia de 1981. 

( 1 ) Para as despesas publicas ate 1930 (inclusive) subentenda-se o a no econ6mico iniciado no a no civil de 

referencia. 
(2) Elasticidade das despesas publicas relativamente ao PNBpm durante a decada iniciada com o ano de 

referencia. 
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A figura 1 ilustra o desenvolvimento da capitat;ao das despesas publi
cas, comparando-o com a evolu~tao destas, a pre~tos constantes, ao Iongo 
do periodo de tempo em analise, atraves dos indices correspondentes, 
com base (100) em 1880. 

d) Evolu~ao econ6mica 

0 tipo de raciocinio atras utilizado para justificar correc~t6es de ordem 
demogratica aos valores das despesas publicas mantem-se plenamente 
valido no que respeita a evolu~tao econ6mica que, em condi~t6es normais, 
qualquer pais experimenta no decurso de urn periodo de tempo dilatado. 

Com efeito, se se considerarem dois paises com as mesmas caracte
rlsticas demograticas mas situados em diferentes estadios de desenvolvi
mento econ6mico, e evidente que urn mesmo nivel de despesas publicas 
prefigura situa~t6es concretas bern distintas. 

Do mesmo modo, focando urn unico pais em diferentes etapas do seu 
desenvolvimento econ6mico, tal observa~tao e absolutamente pertinente. 
Como acentua M. Duverger, para se ter uma ideia precisa do crescimento 
das despesas publicas e da sua influencia na vida nacional, e indispensa
vel comparar esse crescimento com a evolut;ao econ6mica do Pais (1). 

Tal desiderata e, entretanto, passive! de ser prosseguido pelo estabe
lecimento de ratios entre o valor das despesas publicas e uma grandeza 
que, reportada a globalidade do aparelho econ6mico, indicie o respectivo 
nivel de desenvolvimento: na pratica, as variaveis mais utilizadas para o 
efeito sao o PNB e o PIB. 

Definem-se, assim, indicadores que, a despeito das insuficiencias que 
lhe sao geralmente apontadas(8 ), tornam possivel, neste dominio, ode
senvolvimento das analises convenientes, quer em termos estaticos (v.g. 
compara(:6es internacionais) quer em termos dinamicos, como no presen
te caso. 

Refira-se que uma das limita(:6es mais severas destes indicadores, 
quando utilizados numa 6ptica dinamica, reside no facto de, para .anos 
mais recuados, nao existirem, de maneira geral, valores suficientemente 
rigorosos, por forma a transmitir urn nivel decisivo de fiabilidade as anali
ses neles baseadas( 9 ). 

Tal restrit;ao, assume, entretanto, particular intensidade em Portugal, 
ja que, como e not6rio, se se recuar para Ia de meados do presente se-

(1) Ct. Duverger, M. 0975). 
( 8 ) Vejam-se, por exemplo, para alem da obra citada de M. Duverger, o capitulo 20. 0 de 

SHOUP, C. (1969), ou o n.0 5 do capitulo I de Cavaco Silva, A. (1982). 
( 9 ) Tenha-se presente que a sistematiza~ao das contas nacionais, a nivel internacional, 

s6 surgiu, sob a egide da OCDE e da ONU, no inicio dos anos 50. 
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culo, depara-se com uma profunda escassez de elementos estatisticos 
relatives aos agregados macroecon6micos, nomeadamente no que con
carne as medidas da produc;ao nacional. 

Perante estas circunstancias, julga-se pacifica reconhecer que fica, 
desde logo, seriamente comprometido o desenvolvimento de uma analise 
da realidade em termos precisos, porquanto o espac;o das hip6teses via
veis para obtenc;ao dos valores em falta reduz-se a elaborac;ao de estimati
vas que, por tributarias de alguma subjectividade, possuirao contornos 
virtualmente especulativos. 

Neste contexte, face a inexistencia de adequados elementos estatisti
cos para uma boa parte do periodo em analise, optou-se pela recorrencia 
a estimac;ao, para os anos em falta, de uma serie de valores tendenciais 
do PNB, mediante uma recta de regressao baseada nos seguintes dados 
disponiveis: 

a) Estimativas de Mulhal para o rendimento nacional referente 
aos anos de 1870, 1880, 1892, 1895 e 1896( 10); 

b) Valores para o PNBpm dos anos de 1938 e 1947 a 1951, retira
dos de INE (1960). 

A heterogeneidade destes dados e, especialmente, as insuficiencias 
que caracterizam os primeiros( 11 ), justificam a colocac;ao de serias reser
vas quanta aos resultados emergentes da metodologia escolhida: nestes 
termos, ha que sublinhar, vivamente, a respectiva condic;ao de valores 
tendenciais, representando, na melhor das hip6teses, meras ordens de 
grandeza para a variavel estimada. 

E, assim, a luz deste condicionalismo, que se apresenta, no quadro 
n. 0 4, a evoluc;ao das despesas publicas, em percentagens do PNB, ao 
Iongo do seculo que setem vindo a focar. Perante estes valores, e, entao, 
possivel demarcar tres periodos distintos, a saber( 12 ): 

1) 0 periodo 1880-1920, em que a importalicia das despesas 
publicas mantem uma razoavel estabilidade, traduzida em rela
tivamente ligeiras oscilac;oes, entre os 16% e os 18% do PNB, 
e numa elasticidade com o valor de 1.1 ao Iongo destes 40 
a nos; 

2) 0 periodo 1920-1950, durante o qual o peso das despesas 
publicas decresce progressivamente, passando de 18% para 
13 % do PNB; a elasticidade correspondente, neste trintenio, 
foi de, apenas, 0,7; 

( 10) Cf. Guerreiro, A. (1948). 
( 11 ) Ibidem. 
( 12 ) Claro que sea analise fosse conduzida em termos anuais, em vez de se reportar a 

decadas, os anos-charneira entre os periodos definidos seriam, provavelmente, outros. 
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FIGURA 1 

Aspectos da evolu{:iio das despesas publicas 
(indices: base 1880 ~ 100/pre~os constantes) 
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FIGURA 2 

Evolu~ao das despesas publicas, em percentagem do PNB 
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3) 0 periodo 1950-1980, em que se verifica urn crescimento pro
nunciado que eleva as despesas publicas de 13% para 32 % 
do PNB, denotando uma elasticidade de 2.5. Merece, aqui, 
particular destaque a decada de 70, onde o indicador utilizado 
regista o singular acrescimo de 14 pontos percentuais. 

A figura 2 confere expressao gratica a evolw;:ao assim esbo~ada. Da 
observa~ao deste diagrama ressalta, entretanto, que, abstraindo das flu
tua~oes conjunturais assinaladas, as despesas publicas, consideradas 
numa 6ptica de Iongo prazo, apresentam um desenvolvimento tendencial
mente crescenta (13). 

Portugal parece inserir-se, pais, na corrente inicialmente referida 
quanto ao progressive avolumar da importancia dos gastos publicos, evi
denciada em estudos efectuados para varios paises. A ilustra~ao deste 
facto e ensaiada na figura 3, que confronta a evolu~ao das despesas publi
cas em Portugal, no Rei no Unido, na Alemanha (RF) enos Estados Unidos. 

A analise desta representa~ao gratica, sublinhe-se, devera ser feita a 
luz das seguintes limita~oes: 

1) A evocada insuficiencia dos elementos estatisticos para anos 
remotos provoca, obviamente, nas compara~oes internacio
nais, acrescidos problemas metodol6gicos; o cotejo sugerido 
nao devera, pois, alhear-se deste pormenor; 

2) 0 ambito do conceito utilizado de despesa publica difere: para 
Portugal circunscreve-se, no presente caso, ao Estado (CGE) e, 
quanto aos restantes paises, reporta-se ao Sector Publico Ad
ministrative (SPA). A fim de permitir a aprecia~ao desta dife
ren~a conceptual apresenta-se, em rela~ao aos ultimos anos, o 
ratio hom61ogo para Portugal (14); 

3) A conexao entre os valores apontados e estabelecida a revelia 
de quaisquer considera~oes sobre as difere.ntes situa~oes 
hist6ricas concretas- particularmente dos distintos niveis de 
desenvolvimento econ6mico dos paises em causa ao Iongo do 
periodo focado; ha que ter presente que o mesmo valor do 
ratio em apre~o para Portugal e qualquer dos outros paises 
mencionados prefigura niveis de interven~ao publica diversos. 

( 13 ) Ao Iongo do seculo considerado, a elasticidade das despesas publicas relativa
mente ao PNB foi de 2.0. 

( 14 ) Os elementos disponiveis perm item o calculo do ratio entre as despesas do SPA e 
o PNB para os anos posteriores a 1951. Obtiveram-se, assim, os valores de 17.0, 18.1 e 23.6 
para os anos de 1951, 1960 e 1970, respectivamente - cf. INE (1960) e INE (1973). Do 
Relat6rio do Banco de Portugal (Ger€mcia de 1981) retirou-se o valor 40.69 para o ano de 
1980. 
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Despesas publicas em percentagem do PNB 
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No quadro da manifesta precaridade da compara<;:ao assim experi
mentada, e possivel verificar que Portugal, partindo de urn nivel de gastos 
publicos ligeiramente superior ao dos restantes paises, atinge, no fim do 
periodo ventilado, uma situa<;:ao intermedia. 

Ressalta, entretanto, que as oscila<;:6es do ritmo a que se deu a pro
gressao das nossas despesas publicas apresentam diferen<;:as substanciais 
relativamente as verificadas nos outros paises que, por outro lado, e como 
seria previsivel, aparentam, entre si, urn maior grau de homogeneidade. 

E, alias, evidente que Portugal s6 atinge, no final do periodo, o nivel 
de despesas publicas dos outros paises em causa merce do extraordinario 
acrescimo ocorrido na decada de 70 - numa altura em que, saliente-se, 
aqueles paises mostram nitidas inflex6es na importancia dos gastos pu
blicos. 

Abstraindo, porem, das naturais particularidades, afigura-se licito con
cluir que a evolu<;:ao das despesas publicas em Portugal, ao Iongo dos 
ultimos 100 anos, denota, em termos globais, caracteristicas conjugaveis 
com as que tern sido referenciadas para a generalidade dos paises, no
meadamente o seu crescimento tendencial. 
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SANTOS, J. Albano - A evolu~ao das despesas publicas em Portugal -
Aspectos de Iongo prazo 

RESUMO: 

0 presente texto ensaia a caracteriza~ao, em termos globais, da 
evolu~ao das despesas publicas em Portugal ao Iongo dos ultimos cem 
anos. Para tal, apresenta, sucessivamente, os seguintes aspectos dessa 
evolu~ao: 

-a pre~os correntes (quadro n.0 1 ); 
-a pre~os constantes de 1980 (quadro n.0 2); 
-em contos por habitante (quadro n. 0 3); 
-em percentagem do PNB (quadro n.0 4). 

A analise desenvolve-se numa 6ptica exclusivamente descritiva, 
abstraindo, pois, de quaisquer considera~oes interpretativas, quer 
quanto aos valores apresentados, quer no que toea a respectiva evolu

~ao. 

Na parte final do texto efectua-se, entretanto, uma compara~ao su
maria entre a progressao das despesas publicas em Portugal e noutros 
paises. 

SANTOS, J. Albano- The evolution of public expenditure in Portugal- a 
long-term view 

ABSTRACT: 

This article attempts to characterize, in global terms, the evolution 
of publics expenditure in Portugal over the last hundred years. The 
following aspects of this evolution are presented: 

-at current prices (table 1); 
-at fixed prices in 1980 (table 2); 
-in contos per inhabitant (table 3); 
-as percentage of GNP (table 4). 

The analysis is developed from a purely descriptive point of view, 
omitting therefore any interpretative considerations, either as to the 
figures presented, or to the subsequent evolution. 

At the end of the article, however, there is a summary comparison 
between the progression of public expenditure in Portugal and in other 
countries. 
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