




Gabinete	de	Planeamento,	Estratégia,	Avaliação	e	Relações	Internacionais 
É	o	Gabinete	do	Ministério	das	Finanças	de	Portugal,	responsável	por:	

!  Orçamento	do	Estado	(anual);		

!  Programa	de	Estabilidade;	Grandes	Opções	do	Plano	e	Programa	Nacional	de	Reformas	
(4	anos);	

!  Avaliação	das	Reformas	Estruturais	(ex-post)	

!  Relações	com	a	União	Europeia	

!  ParLcipação	 nas	 Reuniões	 da	 EC	 em	 que	 as	 principais	 decisões	 de	 políLca	
económica	são	tomadas			

!  Cooperação	e	Relações	Internacionais	
!  Cooperação	Bilateral	
!  Cooperação	MulLlateral	



a)  Crédito	concessional 
!  Atribuição	 de	 linhas	 de	 crédito	 bancárias	 apoiadas	 pelo	 Estado	 Português,	

designadamente	nas	áreas	da	construção	e	reabilitação	de	infraestruturas.	

!  Mecanismo	de	associação	(fundos	+	garan,as	+	bonificações	de	juros);	

Implementadas	com	base	nas	boas	práLcas	internacionais,	nomeadamente	:	

•  Previsibilidade	

•  Alinhamento	com	as	prioridades	nacionais	

•  Uso	dos	sistemas	de	adjudicação	nacionais		



a)  Crédito	concessional	–	Alguns	projetos	apoiados 

Angola	
Novo	ediWcio	do	InsLtuto	Nacional	de	EstaXsLca	

Cabo	Verde	
Central	fotovoltaica	da	Ilha	do	Sal	



a)  Crédito	concessional	–	Alguns	projetos	apoiados 

Moçambique	
Reabilitação	da	Ponte	Samora	Machel	

São	Tomé	e	Príncipe	
Reabilitação	de	estradas	



b)					Crédito	comercial	

!  Financiamentos	em	condições	comerciais.	

!  São	concedidas	pela	banca	em	condições	de	mercado	
!  o	Estado	Português	 assegura	 a	 garanLa	mas	não	 a	bonificação	de	 juros.	O	

período	de	reembolso	é	mais	curto.	

Este	Lpo	de	crédito	deverá	naturalmente	ter	em	consideração	o	facto	de	alguns	países,	
tendo	 em	 conta	 acordos	 estabelecidos	 com	 insLtuições	 financeiras	 internacionais,	
terem	 limites	no	que	se	refere	à	contração	de	crédito	em	condições	de	mercado,	de	
forma	a	garanLr	a	manutenção	de	determinados	rácios	de	sustentabilidade	da	dívida. 



a)  Cooperação	técnica	em	finanças	públicas	

!  Programas	 Integrados	 de	 Cooperação	 e	Assistência	 Técnica	 em	 Finanças	 Públicas	
(PICATFin)	 com	 os	 cinco	 países	 africanos	 de	 língua	 portuguesa	 e	 também	 com	
Timor	Leste.	

!  ObjeHvo:	 Disponibilizar	 Assistência	 Técnica,	 Formação	 e	 trocas	 de	 experiências	
entre	serviços	homólogos	 	dos	Ministérios	das	Finanças,	tendo	em	vista	o	reforço	
da	capacitação	insLtucional	dos	técnicos	e	serviços.		

Beneficiaram	 destes	 Programas	 cerca	 de	 1.500	 técnicos	 e	 dirigentes,	 tendo	 estado	
envolvidos	nas	ações	de	 formação	e	assistência	 técnica	aproximadamente	200	peritos	
portugueses.	

Estes	 Programas	 contribuíram	 para	 a	 consolidação	 das	 reformas	 ao	 nível	 da	
administração	financeira	do	Estado	dos	países	parceiros.	





b)			Convenções	para	Evitar	a	Dupla	Tributação	

As	Convenções	para	Evitar	a	Dupla	Tributação	(CDT),	permitem:	

!  A	 internacionalização	do	 tecido	empresarial,	 ao	 fomentar	o	desagravamento	fiscal	
do	invesLmento	direto	mútuo;	

!  O	desenvolvimento	das	trocas	comerciais	e	dos	fluxos	de	invesLmento,	ao	criar	um	
enquadramento	fiscal	favorável;	

!  Ser	um	importante	instrumento	no	combate	à	fraude	e	à	evasão	fiscal.	

No	 âmbito	 da	 CPLP,	 Portugal	 assinou	 CDT	 com	 Brasil,	 Cabo	 Verde,	 Guiné-Bissau,	
Moçambique,	São	Tomé	e	Príncipe	e	Timor-Leste.		

Atual	rede		
•  71	CDT	assinadas	em	todas	as	geografias,		
das	quais	64	já	estão	em	vigor	e	
7	aguardam	entrada	em	vigor	



Portugal	e	as	IFI	

!  Na	 sua	 qualidade	 de	 acionista	 das	 principais	 InsHtuições	 Financeiras	
Internacionais,	 Portugal	 tem	 vindo	 a	 envidar	 esforços	para	que	 estas	 atribuam	
um	maior	peso	na	sua	aHvidade	aos	países	lusófonos.		

!  Tem	 vindo	 igualmente	 a	 promover	 a	 promoção	 de	 uHlização	 da	 língua	
portuguesa	 nestas	 insLtuições	 para	 permiLr	 aos	 países	 lusófonos	 ultrapassar	
uma	das	dificuldades	com	que	se	têm	confrontado	no	acesso	aos	financiamentos	
mulLlaterais.	



a)  Grupo	Banco	Mundial	

b)				Grupo	Banco	Africano	de	Desenvolvimento	
!  Portugal	 parLcipa	 no	 capital	 do	 Banco	 e	 é	 doador	 do	 Fundo	 Africano	 de	

Desenvolvimento	(FAfD).		

c)			Banco	AsiáHco	de	Desenvolvimento	
!  Portugal	 parLcipa	 no	 capital	 do	 Banco	 e	 é	 doador	 do	 Fundo	 AsiáLco	 de	

Desenvolvimento	(FAsD).	 



e)			Em	processo	de	adesão:	Banco	AsiáHco	de	InvesHmento	em	Infraestrutura	

!  Assinatura	do		Acordo	ConsLtuLvo:	29	de	junho	de	2015	

!  Em	 fase	de	 incorporação	do	Acordo	ConsLtuLvo	na	ordem	 jurídica	 interna,	passo	
prévio	ao	depósito	do	instrumento	de	raLficação	e	incorporação	como	acionista	do	
Banco.	

d)				Grupo	Banco	Europeu	de	InvesHmento	
!  No	âmbito	do	mandato	externo	do	Banco,	Portugal	integra	o	Comité	da	Facilidade	

de	 InvesLmento	 –	 Acordo	 de	 Cotonu	 (África,	 Caraíbas	 e	 Pacífico):	 fundo	 auto-
renovável	 que	 apoia	 o	 desenvolvimento	 do	 setor	 público	 e	 privado	 nos	 países	
daquelas	regiões.	




