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Ponto de viragem em 

Portugal e Zona Euro para 

breve?

Inflação na Zona Euro ainda não parou de subir 



Inflação

- Aumento acentuado dos custos da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos 

necessários à execução das empreitadas.

- Período de tempo entre abertura do concurso, candidatura, adjudicação e execução faz com 

que inflação seja um risco importante (impacto do Decreto-Lei 78/2022 e das medidas especiais 

de contratação pública?).

- Algumas adjudicações podem correr risco de execução devido a derrapagens orçamentais por 

via do aumento dos custos

- Importante que algumas das medidas que foram tomadas para ter em linha de conta aumentos 

dos preços dos fornecimentos sejam agilizadas e estendidas (Decreto-Lei 36/2022 de 20 de 

maio expira em 31 de dezembro)

- Atraso na publicação dos índices trimestrais de revisão de preços pelo IMPIC (os índices de 

revisão de preços relativos ao 1º trimestre de 2022 foram publicados quase três meses depois 

através do Aviso n.º 11325/2022, de 3 de junho) adia a determinação da taxa de variação 

homóloga do custo, dificultando a aplicação do regime.



Inflação - Fim da tempestade à vista? 
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Desemprego em mínimos históricos

- Mercado de trabalho historicamente tight pode ser obstáculo 

- Emprego em máximos históricos pode significar que normal funcionamento do mercado 

(subida de salários) não será suficiente

- Rigidez laboral pode impedir os fluxos necessários (e desejados) de trabalhadores entre 

setores

- Dificuldades no recrutamento para gestão e análise de candidaturas, face ao pico de processos

- Aumentar os recursos disponíveis para os programas mais eficazes dentro das políticas ativas 

de emprego

- Importante o trabalho do “Grupo de Coordenação e Acompanhamento para a Agilização dos 

Vistos”, primeiro relatório sai este mês? Importância da imigração.

- Cenário irá inverter-se em 2023, face ao abrandamento económico / recessão?



3

1

4

2

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

5

6

Cultura pública de controlo, proibição e desresponsabilização que leva a process-
oriented mindsets. Mudança de paradigma para liberdade e responsabilização para 
promover intrapreneurship e goal-oriented practices.

Criar métricas credíveis de mensurabilidade da performance François-Daniel Migeon, 

“Transforming government in France,” Government Designed for New Times, October 2012.

Usar as métricas para comparações internacionais
Ex: programa PISA levou a reformas substanciais em países como os EUA e a Alemanha

Usar evidência empírica para desenhar e melhorar políticas
Ex: Behavioural Insights Team no UK com impacto de £300M em 5 anos

Promover maior participação cívica na política
• Expandir orçamentos participativos; 
• Regulations.gov nos EUA permite comentários dos internautas a cada regulamento; 
• Islandia em 2010 escolheu 950 cidadãos aleatoriamente para participar no desenhar da nova constituição; 
• New York City’s 311 permite aos residentes reportar queixas como buracos nas estradas ou colecta de lixo por website, uma 

app de telemóvel, SMS, Skype e telefone.
• Office of New Urban Mechanics em Boston e Philadelphia analisam propostas de cidadãos que proponham projectos que vao

ao encontro de necessidades públicas.

Melhorar o public procurement
• Diminuir atrasos nos pagamentos e nos processos é uma maneira de ajudar a economia sem consequências orçamentais
• Challenge.gov nos EUA é usado por mais de 50 agencias federais para divulgar desafios propostos à sociedade, com prémios 

em dinheiro para as propostas que as agências considerarem que criam valor (ex: Blue Button Challenge, USD50k).

Predominância do PRR no setor público




