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Proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental 

 

A implementação da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada em anexo à Lei n.º 

151/2015, de 11 de setembro, constitui uma reforma abrangente, multidimensional, complexa 

e muito exigente, visando a sustentabilidade, transparência, estabilidade das finanças públicas 

e accountability na sua gestão. 

 A experiência adquirida com a sua implementação permitiu identificar constrangimentos à sua 

plena implementação e oportunidades de melhoria do processo de elaboração, 

acompanhamento e reporte orçamental, de forma a conferir ao processo orçamental uma maior 

transparência e qualidade da informação de suporte à tomada de decisão. 

Para esse efeito foi criado o Grupo de Trabalho para Reavaliação da Lei de Enquadramento 

Orçamental1, com o objetivo de avaliar a implementação da LEO e a respetiva calendarização 

prevista e de apresentar propostas de melhoria da transparência do processo orçamental e da 

qualidade de informação, com o intuito de promover um processo de tomada de decisão mais 

informado2. 

As reflexões, análise e propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho constam do Relatório 

que a presente nota acompanha tendo sido este o ponto de partida para a elaboração da 

proposta de alteração à LEO3 submetida à apreciação da Assembleia da República. 

A proposta de alteração apresentada mantém traves-mestras da LEO aprovada em 2015, 

prevendo-se, já para este ano, a preparação do OE 2021 com as alterações previstas aos mapas 

da lei, desenvolvimentos orçamentais e elementos informativos que acompanham o relatório 

do OE e com o novo quadro plurianual de despesa e salvaguardando a apresentação de 

demonstrações financeiras para efeitos da prestação de contas de 2021. 

                                                           
1 Através de Despacho do Ministro de Estado e das Finanças n.º 2706/2020, de 28 de fevereiro de 2020. 
2 O Grupo de Trabalho reuniu com o Tribunal de Contas, com o Conselho de Finanças Públicas, com a 

Autoridade Tributária, com o Prof. Doutor Paulo Trigo Pereira, com a Doutora Ana Calado Pinto e com o 
Secretário de Estado do Orçamento. Foi ainda possível contactar com o Prof. Doutor Guilherme de Oliveira 
Martins, Presidente da Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental de 2014, e com Jón 
R. Blöndal, Head of Division de Budgeting and Public Expenditures da OCDE. Ver página 5 do Relatório do 
Grupo de Trabalho. 
3 Proposta de Lei n.º 37/XIV 

https://dre.pt/application/file/a/129670122
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c65485276637939776347777a4e793159535659755a47396a65413d3d&fich=ppl37-XIV.docx&Inline=true
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Transposição da Diretiva 2011/85/UE, do Conselho, de 8 de novembro de 2011 

A necessidade de proceder a alterações à LEO decorre desde logo da importância de assegurar 

uma correta transposição para a legislação nacional da Diretiva 2011/85/UE, do Conselho, de 8 

de novembro de 2011, a qual não foi adequadamente acautelada na revisão de 2015. Para esse 

efeito e acompanhando igualmente o entendimento do Grupo de Trabalho4, consagrou-se a 

obrigatoriedade de o Governo proceder à comparação entre as previsões do cenário macro que 

apresenta em sede de OE e as previsões de outros organismos nacionais e internacionais, 

apresentando justificações para os principais desvios face ao cenário macro da Comissão 

Europeia. 

A par das alterações resultantes da necessária transposição da Diretiva, procedeu-se igualmente 

a pequenos ajustamentos propostos pelo Grupo de Trabalho em face da sua interação com o 

Conselho de Finanças Públicas, no sentido de incorporar propostas de alteração desse Conselho 

no que respeita ao reconhecimento de desvios significativos e a clarificação do seu papel no 

âmbito do plano de correção do desvio5. 

 

Incorporação de propostas do Grupo de Trabalho para reforço da transparência nas 

diferentes fases do processo orçamental6  

A proposta de alteração à LEO aposta na maior disponibilização de informação por parte do 

Governo nas diferentes fases do processo orçamental, tendo procurado incorporar as reflexões 

levadas a cabo neste âmbito por parte Grupo de Trabalho. 

Em sede de Orçamento de Estado, foram incorporadas as propostas de apresentação de 

informação relativas a garantias e empréstimos improdutivos configurando um detalhe 

adicional relevante aos passivos contingentes do Estado; dividendos do setor empresarial do 

estado e afetação por ministério da perda de receita associada a benefícios fiscais que se 

encontrem em vigor e/ou que estejam a ser considerados para efeitos do Orçamento de Estado. 

                                                           
4 Ver página 72 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
5 Ver páginas 21 e 22 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
6 Ver páginas 35 e 36 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
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Durante a execução orçamental, foi levada em consideração a proposta do Grupo de Trabalho 

de incorporação de informação sobre projetos de investimento público tendo-se optado por 

disponibilizar essa informação não apenas em sede de OE – como proposto – mas com uma 

atualização mais regular. Assim, a proposta apresentada consiste na apresentação de um quadro 

que sistematize os investimentos estruturantes plurianuais de valor superior a 0,01% da despesa 

(cerca de 9 milhões de euros). Desta forma, a Assembleia da República (AR) e o país ficam a 

conhecer com base trimestral os compromissos assumidos pelo Estado e a respetiva execução 

ao nível dos grandes projetos de investimento no que se refere ao ano em curso em curso e aos 

anos seguintes. 

No período de preparação do OE para o ano seguinte, foi ainda acautelada a necessidade 

identificada nas propostas do grupo de Grupo de Trabalho de apresentação da evolução de 

grandes agregados de despesa do Estado com importante impacto plurianual.  

Nesse sentido, foi proposta a apresentação pelo Governo, até 31 de agosto de cada ano, do 

quadro de políticas invariantes atualizado com o impacto de medidas autorizadas na receita e 

despesa para o ano em curso e seguinte destacando os efeitos da despesa fiscal, evolução das 

carreiras, prestações sociais e investimentos estruturantes. A produção deste documento nesta 

data torna-se particularmente importante, ao tornar transparente o enquadramento 

orçamental existente, cerca de um mês antes da apresentação e discussão do Orçamento do 

Estado. 

No que respeita a prazos para a apresentação da Lei do Orçamento de Estado, foi igualmente 

considerada a proposta do Grupo de Trabalho7 de permitir que a Assembleia da República possa 

beneficiar de mais tempo para apreciação e que a data de entrega do Orçamento de Estado não 

inviabilize a incorporação de informação que é disponibilizada no final de setembro, relativa à 

execução do ano anterior e do primeiro semestre do ano em curso em contas nacionais.  

 

Promoção de transparência e accountability na tomada de decisão através da quantificação 

de medidas  

Foi identificada pelo Grupo de Trabalho a necessidade de medidas com impactos mais 

significativos beneficiarem de uma apreciação mais informada, tendo sido, neste contexto, e 

fazendo face a estas preocupações, avançada uma solução que passa pela análise destas 

                                                           
7 Ver página 40 do Relatório do Grupo de Trabalho 
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medidas ser efetuada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO)8. Com base nas 

funções das suas congéneres na OCDE, a quantificação de propostas por parte da UTAO afigura-

se plenamente alinhada com as funções das unidades de apoio que operam junto dos 

Parlamentos.  

A OCDE9 identifica um conjunto de países que têm unidades de acompanhamento orçamental 

nos respetivos parlamentos, como, a Austrália, a Áustria, o Canadá, a Irlanda, a Itália, a Coreia 

do Sul, o México ou os Estados Unidos da América. Com base nesse levantamento da OCDE, em 

todos países10 com unidades de acompanhamento ao nível do parlamento, essas unidades 

fazem avaliação do impacto financeiro de alterações legislativas.   

Considerando-se de extrema relevância e um ponto crucial para a transparência e qualidade do 

processo de tomada de decisão que as medidas com impacto orçamental sejam acompanhadas 

da quantificação dos seus impactos, constam da proposta de alteração à LEO: 

i) a obrigatoriedade de o Governo quantificar numa perspetiva também plurianual o 

impacto de todas as iniciativas legislativas da sua autoria; 

ii) a quantificação de iniciativas da Assembleia da República com potencial impacto na 

receita ou despesa superior a 0,01% da despesa (cerca de 9 milhões de euros) por 

parte da UTAO, enquanto entidade adequada para este efeito tendo em 

consideração as suas atribuições11 e atendendo ao que é feito por entidades 

semelhantes em outros países. 

 

 

Avaliação do Grupo de Trabalho da implementação da Lei de Enquadramento e da viabilidade 

da sua calendarização 

Parte importante das propostas de alteração à LEO no que respeita à recalendarização de alguns 

dos seus aspetos resultou da apreciação do Grupo de Trabalho, não apenas sobre a viabilidade 

                                                           
8 Ver páginas 39 e 40 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
9 Para mais informação consultar Designing effective independent fiscal institutions (OCDE) 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions.pdf (dados de 
2017 da OECD IFI Database) e OECD Independent Fiscal Institutions Database (2019), 
http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Independent-Fiscal-Institutions-Database.xlsx. 
10 À exceção da Grécia. 
11 Nos termos da alínea e) do n. º1 do art.º 10.º-A da Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004, 
de 16 de fevereiro, na sua redação atual: “e) Estudo técnico sobre o impacte orçamental das iniciativas 
legislativas admitidas, que o Presidente da Assembleia da República entenda submeter à comissão 
especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 17.º do Regimento da Assembleia da República.” 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions.pdf
http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Independent-Fiscal-Institutions-Database.xlsx
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do cumprimento da calendarização proposta, mas também da apreciação crítica do conteúdo 

desses aspetos. 

No que respeita à orçamentação por programas a proposta de alteração assente num piloto a 

definir já em 2021, está alinhada com as reflexões do Grupo de Trabalho12 e com a experiência 

internacional que aponta para a necessidade de décadas para implementação correta da 

orçamentação por programas e para a mais valia da aposta numa abordagem incremental desta 

implementação13.  

Considerando que a implementação da orçamentação por programas implica um adequado 

desenho de sistemas de reporte de informação relevante de custeio e de desempenho, esta 

proposta estabelece que as entidades gestoras dos programas orçamentais implementem 

procedimentos contabilísticos, de custeio e de informação de desempenho para suporte à 

monitorização e avaliação dos programas. 

No que respeita à implementação da contabilidade financeira, o Grupo de Trabalho recomendou 

o seu reescalonamento temporal14 em face também do facto de a calendarização de uma plena 

implementação da base de acréscimo ter sido considerada irrealista, propondo-se uma 

abordagem faseada. 

Ainda que ciente destas limitações, a proposta de alteração à LEO mantém a alteração estrutural 

de introdução, pela primeira vez, da prestação de contas na ótica da contabilidade financeira 

relativamente ao ano de 2021.  

No que respeita à outra alteração prevista de introdução de demonstrações financeiras 

previsionais, às quais a LEO confere apenas um carácter meramente informativo e sobre as quais 

não exige a sua votação, é afastada a obrigatoriedade da sua apresentação. Refira-se que de 

acordo com a OCDE15 nenhum país da União Europeia previa a inclusão de demonstrações 

financeiras previsionais completas na proposta de orçamento.  

De acordo com a OCDE15, a nível mundial apenas 2 países apresentam demonstrações 

financeiras previsionais completas, ambos fora da UE (Nova Zelândia e Reino Unido). Pareceu 

ao GT e ao governo mais prudente e realista avançar numa primeira fase para as demonstrações 

                                                           
12 Ver página 55 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
13 Nota: vários países com reformas de orçamentação por programas bem-sucedidas optaram por uma abordagem 

incremental: Austrália, Canadá, Dinamarca, Suécia, Reino Unido e EUA (OECD, 2007 Performance Budgeting in OECD 
countries, Paris, OECD Publishing). 
14 Ver página 67 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
15 OCDE / IFAC, 2017, Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries, OECD Publishing, 
Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264270572-en  

https://dx.doi.org/10.1787/9789264270572-en
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financeiras na ótica das prestações das contas, o que já em si é uma alteração de grande 

dimensão, e mais tarde com base nessa experiência, avaliar a utilidade e oportunidade de as 

introduzir também a título previsional na proposta de orçamento de estado, o que seria caso 

único na União Europeia, de acordo com a OCDE16. 

 

Vinculatividade do Quadro Plurianual no âmbito da votação do Orçamento de Estado 

A LEO prevê uma alteração significativa ao prever que a partir de 2021 os limites do quadro 

plurianual definidos na lei das grandes opções (que seria aprovada habitualmente em abril) 

passariam a ser totalmente vinculativos para o ano seguinte, o que implicaria a impossibilidade 

de revisão destes limites em sede de discussão e aprovação do Orçamento do Estado (ver 

entendimento apresentado pelo Grupo de Trabalho17 quanto à rigidez dos novos limites 

vinculativos). A proposta de alteração da LEO mantém, enquanto pilar a previsibilidade 

associada aos limites do quadro plurianual aprovado em abril de cada ano, mas ao mesmo 

tempo procura introduzir alguma margem de flexibilidade para permitir ao governo e ao 

parlamento proporem alterações a esses limites, sempre dentro de determinadas condições 

bem delimitadas. Refira-se ainda que o grau de rigidez que a atual lei introduz a partir de 2021, 

sendo importante ao introduzir previsibilidade, não é comum em muitos países europeus, 

assumindo-se em Portugal, mesmo com a proposta de alteração da LEO, um quadro legal 

comparativamente distinto. 

Adicionalmente foi introduzida retificação a anterior gralha constante da redação em vigor, na 

sequência de proposta do Grupo de Trabalho18, por forma a que, como habitual, Governo 

mantenha a possibilidade, que sempre existiu, de utilizar dotação provisional. 

 

 

                                                           
16 OCDE / IFAC, 2017, Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries, OECD Publishing, 
Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264270572-en  
17 Ver páginas 29 e 30 do Relatório do Grupo de Trabalho. 
18 Ver página 33 do Relatório do Grupo de Trabalho. 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264270572-en
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Sumário Executivo 

 

O presente Relatório foi elaborado pelo Grupo de Trabalho para Reavaliação da Lei de 

Enquadramento Orçamental, criado por despacho do Ministro das Finanças de 10 de fevereiro de 

2020 com a missão de “proceder à avaliação do ponto de implementação da nova LEO, à identificação 

do que tem de ser recalendarizado e revisto, bem como à apresentação de propostas que visem 

melhorar a transparência do processo orçamental e à melhoria da qualidade de informação, de modo 

a contribuir para um processo de tomada de decisão mais transparente e informado.” 

Feito o ponto de situação da implementação da Lei e analisadas algumas condições gerais para 

concretização da reforma iniciada pela Lei n.º 151/2015, designadamente em termos de estrutura da 

UniLEO e capacitação dos recursos humanos da administração pública, o relatório aborda cinco 

temas centrais da LEO. 

Regras Orçamentais: os artigos 20º a 26º contêm regras orçamentais que fundamentalmente se 

destinam a cumprir as obrigações decorrentes do Tratado Orçamental, do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e da Respetiva legislação complementar (six-pack e two-pack). O Relatório propõe um 

conjunto de aperfeiçoamentos de redação, visando também um melhor cumprimento daquelas regras 

que constituem obrigações que vinculam o legislador nacional. 

Grandes Opções e Orçamentação Plurianual: A Lei n.º 151/2015 formalizou (nos artigos 34º e 

35º) uma primeira fase do processo orçamental que inclui a aprovação da Lei das Grandes Opções, 

contendo um Quadro Plurianual da Despesa Pública cujos tetos de despesa são vinculativos para o 

Orçamento do ano económico subsequente, obrigando tanto Governo como Parlamento ao seu 

cumprimento. O relatório propõe o alargamento (sem caráter vinculativo) dos indicadores de 

programação orçamental plurianual, que devem abranger projeções de receita, dívida pública e saldo 

orçamental, e alterações às exceções à vinculatividade do QPDP. São também ponderados os efeitos 

da vinculatividade no processo parlamentar de discussão e votação do OE. 

A Proposta de Lei de Orçamento do Estado: Os artigos 36º a 42º contêm o processo de 

apresentação, discussão e votação da Proposta de Lei de OE, cuja data limite de apresentação foi 

alterada pela Lei n.º 151/2015 para 1 de outubro. O relatório propõe que se repondere a opção de 

antecipação da data, tendo em conta a necessidade de a Proposta de OE ter em conta a informação 

económica mais recente, e que se amplie o período de apreciação do OE pelo parlamento, passando 

a votação final para depois da consolidação do texto, quadros e mapas que é necessária após a votação 

na especialidade (e que hoje ocorre apenas após a votação, na redação final). Propõe-se ainda, no 

sentido do aumento da transparência do processo orçamental, o reforço da informação presente no 

Relatório do OE. Ponderam-se ainda mecanismos que melhorem a informação e o tempo disponíveis 

para análise das medidas de política constantes do OE e das propostas de alteração. 

Orçamentação por programas: A Lei n.º 151/2015 desenvolveu o regime de orçamentação por 

programas que está presente na lei portuguesa de enquadramento orçamental desde 2001, e cuja 

concretização exigia desenvolvimentos legislativos que não aconteceram. Entende-se que a 

orçamentação por programas exige sobretudo uma estrutura de programas orçamentais que 

correspondam a objetivos de políticas públicas e que sejam acompanhados pela definição de 

indicadores de desempenho e de metas a atingir. Relativamente ao regime legal  introduzido pela 

LEO em 2015, recomenda-se maior estabilidade na estrutura dos programas. A implementação de 



3 

uma orçamentação por programas deve ser faseada, e acompanhada por um aumento da autonomia 

de gestão orçamental dos ministérios sectoriais, cujas linhas gerais, presentes na LEO, devem ser 

concretizadas por forma a compatibilizar os objetivos de ganhos de eficiência na execução das 

políticas públicas e cumprimento das metas orçamentais. 

Regime Contabilístico: A Lei n.º 151/2015 alterou o sistema contabilístico, prevendo a existência, a 

par da contabilidade orçamental, de uma contabilidade na ótica do acréscimo para todos os ativos, 

passivos, rendimentos e gastos do Estado, com obrigação de elaboração de demonstrações 

financeiras, incluindo demonstrações previsionais, de um balanço, e da certificação da CGE pelo 

Tribunal de Contas, tendo ainda procedido à criação da Entidade Contabilística Estado. O relatório 

sustenta que a complexidade e abrangência das alterações envolvidas aconselha a que, em alternativa 

à introdução simultânea de todas estas alterações, se adote uma implementação faseada, em que a 

aplicação de um grupo de obrigações contabilísticas seja precedido da verificação de estar cumprida 

a fase anterior. Propõe-se ainda que se proceda à adaptação nacional das regras contabilísticas 

relativas ao registo da receita tributária na perspetiva do acréscimo. 

O Relatório formula ainda algumas propostas de aperfeiçoamento da LEO em 3 aspetos concretos – 

previsões macroeconómicas, alterações do perímetro orçamental e alterações da orgânica do 

Governo. Finalmente, faz-se uma reflexão sobre as condições de implementação de orçamentação de 

género em Portugal num quadro de avaliação do impacto das políticas públicas.  
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Nota Prévia 

 

Pelo despacho do Ministro das Finanças n.º 2706/2020, de 10 de fevereiro, publicado no Diário da 

República II Série C de 28 de fevereiro de 2020, foi criado o Grupo de Trabalho para Reavaliação da 

Lei de Enquadramento Orçamental (adiante designado como “grupo de trabalho”), com a missão de 

“proceder à avaliação do ponto de implementação da nova LEO, à identificação do que tem de ser 

recalendarizado e revisto, bem como à apresentação de propostas que visem melhorar a transparência 

do processo orçamental e à melhoria da qualidade de informação, de modo a contribuir para um 

processo de tomada de decisão mais transparente e informado.” O prazo para entrega do relatório foi 

fixado para o dia 4 de maio de 2020. 

Integraram o Grupo de Trabalho Fernando Rocha Andrade (coordenador), Cláudia Braz, Sofia 

Batalha, Susana Peralta e Tiago Melo.  

Pouco depois do início dos trabalhos, o país e o mundo foram assolados pela pandemia COVID-19, 

que determinou que fossem fortemente restringidas as possibilidades de reunião presencial dos 

membros do grupo de trabalho, entre si ou com entidades externas. A partir do dia 18 de março, essas 

reuniões foram definitivamente inviabilizadas pelo início do Estado de Emergência que se prolongou 

até ao final da elaboração do presente relatório. Estas circunstâncias condicionaram fortemente, como 

é bom de ver, o decorrer dos trabalhos, e especialmente a possibilidade de fazer reuniões com 

entidades externas. Contactado o Secretário de Estado do Orçamento, solicitou este ao Grupo de 

Trabalho que se prosseguisse dentro do prazo estabelecido no despacho, ainda que as circunstâncias 

determinassem uma limitação do escopo e da profundidade da análise que se poderia produzir. 

O Grupo de Trabalho teve oportunidade de reunir com o Tribunal de Contas, com o Conselho de 

Finanças Públicas, com a Autoridade Tributária, com o Prof. Doutor Paulo Trigo Pereira, especialista 

em Finanças Públicas, com a Doutora Ana Calado Pinto, ROC e especialista em Contabilidade 

Pública, e com o Secretário de Estado do Orçamento. Foi ainda possível contactar, para obtenção de 

elementos e informações indispensáveis, com o Prof. Doutor Guilherme de Oliveira Martins, 

Presidente da Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental de 2014, e com Jón R. 

Blöndal, Head of Division de Budgeting and Public Expenditures da OCDE. Foi decidido dispensar 

reuniões com a UniLEO e com a Direção Geral do Orçamento em virtude da participação no próprio 

grupo de trabalho de dirigentes dessas instituições.  
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Lista de Siglas e Abreviaturas 

 

BF  Benefício Fiscal 

CGE  Conta Geral do Estado 

DGO  Direção Geral do Orçamento 

LBCP  Lei de Bases da Contabilidade Pública  

LEO  Lei de Enquadramento Orçamental 

LGO  Lei das Grandes Opções 

MBO  Missão de Base Orgânica 

OBI   Open Budget Index  

PE  Programa de Estabilidade 

PEC   Pacto de Estabilidade e Crescimento 

POCAL Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

QPDP  Quadro Plurianual das Despesas Públicas 

OE  Orçamento do Estado 

RAFE  Regime Administrativo e Financeiro do Estado 

SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as. Administrações Públicas  

TC  Tribunal de Contas 

UniLEO Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental 
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Introdução 

 

1. A revisão do regime legal de enquadramento orçamental foi operado pela Lei n.º 151/2015, de 11 

de setembro, que teve como base um anteprojeto elaborado pela Comissão de Reforma da Lei de 

Enquadramento Orçamental criada por despacho da Ministra das Finanças de 13 de agosto de 2014 e 

presidida pelo Professor Doutor Guilherme Waldemar de Oliveira Martins. Os objetivos e principais 

inovações dessa revisão, como constam do seu relatório1 (não publicado) foram a “simplificação do 

Calendário Orçamental”, a “redução da fragmentação orçamental” aumentando a responsabilidade 

dos ministérios setoriais, densificação da orçamentação por programas no sentido de estar 

“efetivamente focada na obtenção de resultados” e alargamento da informação contabilística 

utilizada, incluindo uma contabilidade orçamental, uma contabilidade financeira e uma contabilidade 

de gestão. 

Podemos sintetizar assim as principais modificações operadas pela Lei n.º 151/2015, que 

correspondem também aos principais temas sobre os quais incidiu a análise do presente Grupo de 

Trabalho: 

i. As regras orçamentais gerais relativas ao cumprimento de objetivos em matéria de saldo 

orçamental, dívida pública e correção de desvios significativos, destinadas ao cumprimento 

das regras europeias nesta matéria, foram atualizadas e integradas numa secção própria da 

LEO, que é a Secção I do Capítulo III. 

ii. No que toca aos momentos do processo orçamental, a data de entrega da Proposta de Lei de 

Orçamento foi antecipada de 15 para 1 de outubro e o conteúdo do primeiro momento do ciclo 

orçamental (coincidente com a atualização anual do programa de estabilidade) é 

significativamente modificado, passado a incluir a aprovação da Lei das Grandes Opções que 

inclui a programação orçamental plurianual, designadamente o quadro plurianual das 

despesas públicas. Este quadro, de natureza imperativa para o orçamento do ano subsequente, 

é peça central daquilo a que a Comissão designou por “sistema integrado de programação 

orçamental” numa lógica de “cascata”. 

iii. Na estrutura do Orçamento do Estado, é dada maior centralidade e desenvolvimento à 

orçamentação por programas. O mapa da despesa por programas passa a ser, muito 

simbolicamente, o mapa I da Lei do OE; cria-se uma nomenclatura nova (inspirada no modelo 

francês), a “missão de base orgânica”, acima do nível de programa orçamental; e são mais 

concretizados os poderes das entidades gestoras de programas, no sentido de maior autonomia 

de decisão dos ministérios de linha face aos poderes de controlo do Ministério das Finanças  

iv. Relativamente à informação contabilística, a nova LEO visou uma “plena implementação da 

base do acréscimo na contabilidade pública”,2 designando-a por “contabilidade financeira, e 

que surge como base do relato contabilístico a par da tradicional contabilidade orçamental.  O 

artigo 63º da LEO prevê ainda a existência de uma contabilidade de gestão, destinada a 

                                                 
1 Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, 2014  
2 Idem, p. 103 
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“avaliar o resultado das ações que contribuam para a realização das políticas públicas e o 

cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos”, não tendo a 

concretização desta, contudo, densificação ao longo da Lei.  

 

2. A Lei 151/2015 previu um período de 3 anos para a sua plena entrada em vigor, diferindo por 3 

anos a entrada em vigor dos seus artigos 3º e 20º a 76º. Os artigos 3º e 5º dessa Lei elencavam os 

diplomas que deveriam ser revistos para serem adaptados ao novo enquadramento legislativo, 

prevendo ainda a constituição de uma Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento 

Orçamental (UniLEO). A UniLEO viria a ser efetivamente constituída apenas no final de 2016, 

através do Decreto-Lei n.º 77/2016 de 23 de novembro. 

A Lei n.º 37/2018, de 7 de agosto, adiou para 1 de abril de 2020 a entrada em vigor dos artigos 3º e 

20º a 76º e previu que a orçamentação por programas fosse aplicada ao OE para 2021. Quanto à 

legislação complementar, foi eliminado o elenco da legislação a rever, sendo substituído por esta 

expressão no novo artigo 3º da LEO. 

A revisão da legislação da gestão financeira pública que se mostre necessária à plena 

concretização da Lei de Enquadramento Orçamental é efetuada em paralelo com os 

projetos de implementação da referida lei. 

Em 2020, através da Lei 9-A/2020, de 17 de abril, que criou um “Regime excecional e temporário de 

processo orçamental na sequência da pandemia COVID-19”, foi determinada a não aplicação em 

2020 “do disposto nos n.s 2, 4 e 6 do artigo 33.º da Lei de Enquadramento Orçamental”, relativos à 

atualização anual do Programa de Estabilidade, e que a Lei das Grandes Opções seria apresentada em 

simultâneo com o Programa de Estabilidade. 

As vicissitudes de implementação da nova LEO estão extensamente documentadas nos 7 relatórios 

que sobre a mesma foram produzidos pelo Tribunal de Contas e pelo ponto de situação constante do 

Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018, da autoria do mesmo tribunal, no qual se sintetiza 

que: 

“As auditorias realizadas evidenciaram a ausência de progressos significativos na 

implementação da LEO e incerteza que se mantiveram ao longo de todo o processo quanto à 

orientação da reforma, em particular ao nível dos processos estruturantes, que impedem a 

aplicação prevista da LEO ao orçamento e conta de 2021.” 

 

 

3. O despacho que criou o presente Grupo de Trabalho estabeleceu como linha orientadora para as 

propostas a apresentar “a transparência do processo orçamental e à melhoria da qualidade de 

informação”, justificando-se portanto aqui algum enquadramento relativamente à questão da 

transparência orçamental.
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3.1. O que é e para que serve a transparência orçamental 

Num artigo seminal, Alesina e Perotti (1996) assinalaram que havia consenso, ou pelo menos um 

debate informado, na profissão económica sobre os méritos de diferentes instituições de política 

monetária (por exemplo, a independência dos bancos centrais), mas que a discussão sobre o processo 

orçamental estava no começo. Os autores enumeraram três características do processo orçamental 

que importava discutir: objetivos quantificados de défice, regras que regulam o processo de 

preparação e voto do orçamento e, finalmente, regras que dizem respeito à transparência do 

orçamento. A transparência surge, portanto, na literatura no mesmo patamar de outras regras que 

habitualmente associamos ao processo orçamental de forma mais direta. Por isso mesmo, a LEO 

dedica todo um capítulo – o IV – à transparência. O Relatório da Comissão de Reforma da LEO refere 

“a transparência e comunicação com o público” como um fator de sucesso da política orçamental, 

logo na primeira página da introdução. 

Antes de continuar, vale a pena definir brevemente o que se entende por transparência do processo 

orçamental. Kopits e Craig (1998) definem a transparência como “abertura dirigida ao público acerca 

da estrutura e funções do Estado, intenções de política orçamental, contas do sector público e 

projeções. Envolve acesso direto a informação fidedigna, exaustiva, atempada, compreensível e 

internacionalmente comparável das atividades do públicas, por forma a que o eleitorado e os 

mercados financeiros consigam calcular com exatidão a posição financeira do Estado e os verdadeiros 

custos e benefícios das atividades do públicas, incluindo as suas implicações económicas e sociais 

presentes e futuras”.  

O Orçamento do Estado é a lei que define a forma como os objetivos de políticas públicas, submetidos 

à escolha dos eleitores no momento das eleições, são concretizados. O OE é um exercício difícil 

porque envolve sempre uma restrição de recursos. Por isso mesmo, é importante que o OE clarifique 

os trade-off, ou seja, as escolhas, as prioridades: de que forma a decisão por uma determinada política 

compromete uma outra. Só quando as escolhas estão claras na apresentação do documento é que o 

Parlamento, os eleitores, os media, os órgãos independentes, como o Conselho de Finanças Públicas, 

e ainda outras instituições que, pela sua natureza, se debruçam sobre o OE, como institutos de 

investigação ou think tanks, podem avaliar até que ponto o documento reflete as escolhas políticas 

resultantes do processo democrático. 

A transparência orçamental é promovida tanto pelo FMI (Kopits e Craig, 1998) como pela OCDE 

(OCDE, 2002). A crise asiática da década de 90 é tida como o momento fundador da preocupação 

pela transparência, uma vez que expôs os riscos associados a uma gestão opaca das contas públicas, 

que permitiu esconder do público e dos analistas contingências e vulnerabilidades das mesmas. O 

Open Budget Index, publicado pela International Budget Partnership desde 2006, procura quantificar 

os principais aspetos da transparência orçamental e classificar os países com base neles. A principal 

vantagem deste índice relativamente a outros é que se baseia em inquéritos a peritos independentes, 

ao invés de se limitar a verificar a transposição de normas para a legislação. 

A primeira razão para o processo orçamental ser transparente é, por isso, normativa. É um requisito 

de bom funcionamento da democracia.  
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A este propósito, importa destacar que as medidas quantificadas de transparência orçamental, como 

o Open Budget Index, são mais elevadas em países com mais concorrência política e maior partilha 

de poder (Alt and Lassen, 2006; Alt, Lassen and Rose, 2006), bem como com eleições livres e justas 

(Wehner e de Renzio, 2013). É importante sublinhar que estes autores não utilizam métodos que 

permitam estabelecer que estes diferentes aspetos são uma causa de transparência. O mais provável é 

que haja razões culturais e institucionais que estão na origem tanto da transparência como destes 

vários fatores. Ainda assim, devemos ter em conta que uma democracia de qualidade incorpora a 

transparência orçamental como uma das suas pedras basilares. 

A segunda razão para promover a transparência do processo orçamental é positiva. A transparência é 

associada pela literatura a uma série de resultados que a maior parte de nós considera desejáveis. Por 

exemplo, verifica-se que mais transparência leva a uma melhoria na responsabilidade política ou 

accountability (Justice et al., 2006), maior participação cívica nas decisões políticas (Rios et al., 2016, 

entre outros). Arbatli e Escolano (2015) mostram que a transparência orçamental melhora o rating da 

dívida soberana (o aumento de um desvio padrão na transparência aumenta o rating entre 0.7 e 1 

escalão). Nas economias desenvolvidas, este efeito deve-se ao facto da transparência levar a 

desempenhos fiscais mais favoráveis. Nas economias menos desenvolvidas, o efeito no rating advém 

do impacto direto da transparência, pela redução da incerteza que esta acarreta. Bastida et al. (2017) 

confirmam um impacto negativo da transparência no custo da dívida soberana (ou seja: maior 

transparência leva a menor custo). Alt and Lassen (2006) analisam países da OCDE e  mostram que 

maior transparência leva a menor nível de dívida pública. Rios et al. (2014) assinalam que a 

transparência orçamental beneficia as camadas mais desprotegidas da população, que são os 

principais beneficiários de políticas públicas e da diminuição do desperdício. 

 

3.2. Recomendações da OCDE  

Numa publicação de 2002, Best practices for Budget Transparency, a OCDE detalha os documentos 

que o governo deve produzir relativos a cada orçamento, a informação que cada relatório deve conter 

e também algumas práticas para assegurar a qualidade e integridade dos relatórios.  

De forma resumida, a OCDE recomenda que o processo orçamental assente numa série de 

documentos, para além do próprio OE e da CGE (relatório pré-OE, pelo menos um mês antes, com 

ênfase nos grandes agregados e quadro plurianual de despesa e receita, relatórios de execução mensais 

e semestral, este último com maior detalhe e revisão do cenário macroeconómico, relatório pré-

eleitoral para informar o processo das eleições, relatório de longo prazo publicado a cada cinco anos, 

com projeções ligadas à sustentabilidade da economia, como o impacto do envelhecimento). 

O Relatório do Orçamento do Estado deve ser exaustivo e tornar claros os trade-off  de opções de 

política que lhe estão subjacentes; incluir um comentário detalhado em cada rubrica de despesa e 

receita; incluir quadros de receita e despesa plurianuais e justificação dos desvios relativamente a 

quadros plurianuais publicados no passado; incluir indicadores de desempenho não financeiros para 

programas orçamentais; discriminar despesa e receita discricionária de não discricionária; e 

evidenciar a receita consignada.  

O sistema de contabilidade utilizado deve ser comum a todos os documentos, que devem sempre 

incluir alguma informação acerca do método utilizado para permitir uma leitura informada do mesmo. 
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É importante que seja implementado um sistema de auditoria interna que verifique a qualidade da 

informação reportada nos documentos. Idealmente, o Ministro das Finanças e dirigentes do Ministério 

incluem uma declaração nos documentos que certifica a exaustividade e veracidade da informação. 

A CGE é certificada pelo Tribunal de Contas e debatida no Parlamento. Todos os documentos 

referentes ao conjunto do processo orçamental têm de estar disponíveis na internet e são discutidos 

no Parlamento, que deve ter os meios necessários para proceder à sua análise. O Ministério das 

Finanças é responsável pela promoção ativa da literacia orçamental junto dos cidadãos e organizações 

não governamentais. 

Há alguns elementos destes diversos documentos que se revestem de importância particular e para os 

quais a OCDE tem recomendações específicas. Para começar, as hipóteses do cenário 

macroeconómico devem ser explicitadas, bem como a respetiva análise de sensibilidade.  

Relativamente à despesa fiscal, a OCDE preconiza um suplemento ao OE no qual se explicitam os 

custos de toda a despesa fiscal, em conjunto com a inclusão desta junto da despesa em cada uma das 

áreas funcionais, para que os trade-offs fiquem explícitos tendo em conta a despesa total em cada 

área.  

Os passivos e ativos financeiros devem ser detalhados no Relatório do OE, relatório de execução 

semestral e CGE, com análise de sensibilidade de risco cambial e de taxa de juro. Os relatório mensais 

devem incluir informação acerca das operações de dívida em cada mês. É importante que seja 

fornecido detalhe sobre a dívida (maturidade, taxa de juro variável ou fixa, se pode ou não ser paga 

antecipadamente, utilização de contratos forward e de swaps).  

Os ativos não financeiros devem ser valorizados por métodos de contabilidade de acréscimo, com 

referência explícita ao método de avaliação e taxa de depreciação utilizados no cálculo. Sempre que 

tal não seja possível, é importante manter um inventário dos ativos e um resumo dos mesmos no 

relatório do OE, relatório semestral e CGE. 

Deve haver informação detalhada sobre os compromissos de pagamentos de pensões, com detalhe 

acerca do modelo atuarial utilizado no cálculo das mesmas. 

Os passivos contingentes também merecem especial atenção da OCDE, que recomenda que os mais 

significativos sejam detalhados no relatório do OE, relatório semestral e demonstrações financeiras 

anuais. Sempre que possível, os passivos contingentes devem ser agrupados por categorias (por 

exemplo: garantias ao sistema financeiro), e calculado, para cada categoria, riscos de default com 

base no histórico. Na impossibilidade de valorizar os ativos contingentes, deve optar-se pela lógica 

de inventário.   

 

3.3. Avaliação da transparência no processo orçamental em Portugal 

Em Portugal, o inquérito subjacente à construção do Open Budget Index (OBI) é da responsabilidade 

do Instituto de Políticas Públicas, parceiro nacional da International Budget Partnership. 

Desde que o OBI começou a ser publicado em Portugal, em 2010, a transparência do processo 

orçamental tem vindo a melhorar consistentemente, tendo aumentado de 58 para 66 pontos, o que lhe 

permite ser classificado acima de “suficiente”, ou seja, traduz uma situação em que o país está 

“provavelmente a publicar material suficiente para suportar um debate informado sobre o OE”.  
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O processo orçamental português assenta na publicação regular de uma série de documentos; dos 

recomendados pela OCDE, apenas os Relatórios Semestral e de longo prazo (com frequência 

quinquenal) estão ausentes em Portugal. Não obstante, é possível melhorar a informação contida nos 

mesmos. É também fundamental que a apresentação da informação, sobretudo nos documentos de 

divulgação como o Relatório do OE, mantenha uma consistência ao longo dos anos que permita 

facilmente aos interessados realizar análises comparativas. O OBI tem assinalado melhorias ao nível 

da clareza do cenário macroeconómico e respetiva análise de sensibilidade, bem como na análise de 

sustentabilidade da dívida pública e da segurança social. Outro aspeto positivo do processo 

orçamental português advém das várias instituições – Parlamento, Tribunal de Contas, Conselho de 

Finanças Públicas – que desempenham um papel de controlo do processo orçamental, em diferentes 

momentos e com diferentes naturezas. 

Apesar destas várias notas positivas, há ainda um caminho a percorrer na melhoria do processo 

orçamental. A LEO de 2015 incorporou mais alguns avanços nesta direção, e ao longo do presente 

relatório são apresentadas propostas no sentido de reforço da transparência. Em particular, propõe-se 

no capítulo III alargamento e melhoria da qualidade da informação que deve constar no Relatório da 

Proposta de Lei de Orçamento do Estado.  

É também importante que seja melhorada a forma como o Orçamento é explicado ao público em 

geral. Experiências de publicação de um documento menos técnico (chamado orçamento cidadão) 

têm sido realizadas de forma irregular, sem formato pré-definido e com algum atraso, e deveriam ser 

realizadas de forma regular. 

 

 

4. A LEO consagra no artigo 4.º a criação da Unidade de Implementação da Lei de 

Enquadramento Orçamental, a ser dirigida pelo membro do Governo responsável pela área das 

finanças, tendo por missão assegurar a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental nas 

dimensões jurídica, técnica, comunicacional, informática e de controlo, de forma a proporcionar 

ao Estado e aos seus serviços e organismos maior eficácia das políticas públicas numa lógica de 

resultados. 

A concretização da referida unidade foi feita pelo Decreto-Lei 77/2016, de 23 de novembro, e a 

atribuição de competências pela Portaria 128/2017, de 5 de abril. 

A constituição da equipa veio a depender de afetações de pessoal, em grande parte suportadas 

pela DGO, com adaptações à própria estrutura orgânica da mesma, no âmbito de Despachos 

2541/2018 e 6059/2018. O atual coordenador da UniLEO (desde 01/04/2019) desempenha o cargo 

em acumulação com as funções de Vogal da Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

Pública.  

Na avaliação deste Grupo de Trabalho, nem os recursos nem o patamar hierárquico da UniLEO 

são adequados à complexidade, dimensão e transversalidade das alterações constantes da Lei 

151/2015, bem como a implementação em paralelo do Sistema de Normalização Contabilística 

da AP e de projetos que sustentem operacionalmente novas funções.   

Parece-nos que existe necessidade de uma equipa multidisciplinar, multi-entidades, recorrendo 

à experiência de técnicos altamente qualificados, com vasta experiência, com visão integrada 
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das diversas matérias e em determinados casos com grande conhecimento técnico especializado,  

assegurando uma ligação às entidades origem, que têm nas suas competências a execução ou 

outras interações com os processos, e compromisso destas entidades no processo de avaliação e 

mudança. 

Um outro aspeto relevante que ressalta é que à UniLEO não devem estar cometidas competências 

de operação permanente ou competências que já são asseguradas por outras entidades do 

Ministério das Finanças, devendo ser promovido antes um modelo colaborativo.  

Assim sendo, sugere-se o reenquadramento do modelo de governação da UnILEO. Na reunião 

com o Professor Doutor Paulo Trigo Pereira, sugeriu este um modelo semelhante ao adotado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2005 para Unidade de Coordenação da Modernização 

Administrativa. 

 

 

5. O Grupo de Trabalho foi sistematicamente confrontado com as dificuldades de cumprimento 

das regras contidas na nova LEO, especialmente no que toca à adoção de uma orçamentação por 

programas e do novo regime contabilístico. Na verdade, a LEO repousa num conjunto de 

exigências de reporte de informação e gestão de programas que exige competências avançadas da 

parte dos funcionários públicos que lidam com aspetos orçamentais, tanto no Ministério das Finanças 

como nos restantes Ministérios e diferentes entidades públicas. Para conseguir fazer a aplicação cabal 

de todas as vertentes da LEO, é fundamental capacitar as pessoas que estarão envolvidas no processo 

orçamental em todas as suas fases. 

No relatório “Improving public sector efficiency: challenges and opportunities”, a OCDE diz 

explicitamente que implementar processos orçamentais que utilizem informação de desempenho “tem 

implicações nos recursos em termos de staffing e sistemas de informação. Os funcionários têm de ter 

a formação e nível de conhecimento adequados”.3 

No relatório “Skills for a High Performing Civil Service”,4 a mesma OCDE recomenda que, como 

primeiro passo, se identifiquem as competências necessárias no seio da administração pública e, em 

seguida, as principais falhas observadas. As competências em falta podem ser adquiridas através do 

recrutamento ou da formação da força de trabalho existente. O relatório sublinha que o 

desenvolvimento de competências das pessoas é um pilar fundamental duma estratégia de 

competências para o sector público, não só como fator extra-salarial de atração de pessoas 

qualificadas, como de adequação das competências ao ambiente de mudança rápida em que vivemos.  

Segundo o mesmo relatório, os orçamentos de formação sofreram cortes na generalidade dos países 

em resultado da consolidação orçamental no seguimento da crise de 2008-2012. A OCDE chama a 

atenção para o risco de não se voltar a investir rapidamente na formação das pessoas, não só com 

programas de formação adequados como através de uma cultura de melhoria de competências 

inculcada na gestão pública. O relatório aconselha uma abordagem que combine vários instrumentos, 

como a formação online, mentorias, tutorias e coaching e mobilidade para promover a aprendizagem 

                                                 
3 Curristine, Lonti e Joumard, 2007:16  

4 OCDE, 2017 
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de novas práticas e técnicas no contexto do dia-a-dia do trabalho. Qualquer uma destas abordagens – 

ou uma combinação das mesmas – é útil para melhorar as competências de contabilidade pública e 

gestão de programas nos ministérios de linha, que são essenciais para a implementação da LEO.  

Para além da estratégia de formação, é fundamental melhorar o matching entre as competências 

e as exigências de cada função e assegurar as condições de motivação para o desempenho. Para 

tal, a OCDE preconiza um inquérito aos funcionários que permita inferir as suas capacidades, 

mas também aspetos de satisfação com o trabalho e saúde ocupacional. A Direção Geral da 

Administração e do Emprego Público fez um único inquérito desta natureza, em 2015, “Fatores 

de Motivação dos Trabalhadores da Administração Pública Central em Portugal”, que não foi 

repetido. Em países como o Canadá ou o Reino Unido, inquéritos desta natureza são conduzidos 

anualmente e os seus resultados publicados online.5 

 

 

6. Tendo em conta o prazo inicialmente fixado e os constrangimentos de funcionamento entretanto 

surgidos, foi decidido focar o presente Relatório em cinco temas que se nos apresentaram como 

prioritários, num critério de seleção que acaba por ser heterogéneo, e que resulta de necessidades 

externas de atualização da Lei, da verificação das dificuldades práticas de implementação de algumas 

das principais inovações da LEO de 2015 e de aspetos em que o modelo presente na Lei desde 2015 

pode evoluir no sentido de maior transparência do processo orçamental e melhoria da qualidade de 

informação: 

Regras Orçamentais, relativo aos artigos 20º a 26º que contêm regras que fundamentalmente se 

destinam a cumprir as obrigações decorrentes do Tratado Orçamental, do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e da Respetiva legislação complementar (six-pack e two-pack). O Relatório propõe um 

conjunto de aperfeiçoamentos de redação, visando também um melhor cumprimento daquelas regras 

que constituem obrigações que vinculam o legislador nacional. 

Grandes Opções e Orçamentação Plurianual: A Lei n.º 151/2015 formalizou (nos artigos 34º e 

35º) uma primeira fase do processo orçamental que inclui a aprovação da Lei das Grandes Opções, 

contendo um Quadro Plurianual da Despesa Pública cujos tetos de despesa são vinculativos para o 

Orçamento do ano económico subsequente, obrigando tanto Governo como Parlamento ao seu 

cumprimento. O relatório analisa o conteúdo da programação orçamental plurianual e as exceções à 

vinculatividade do QPDP, e os reflexos desta no processo parlamentar de discussão e votação do OE. 

Proposta de Lei de Orçamento do Estado: Os artigos 36º a 42º contêm o processo de apresentação, 

discussão e votação da Proposta de Lei de OE, cuja data limite de apresentação foi alterada pela Lei 

n.º 151/2015 para 1 de outubro. O relatório analisa a opção de antecipação da data, a duração do 

período de apreciação do OE pelo Parlamento e a necessidade de reforço da informação presente no 

Relatório do OE e mecanismos que melhorem a informação e o tempo disponíveis para análise das 

medidas de política constantes do OE e das propostas de alteração. 

                                                 
5 Para o Canadá, cfr. https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/public-service-

employee-survey.html; para o Reino Unido, cfr. https://www.gov.uk/government/collections/civil-service-

people-surveys). 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/public-service-employee-survey.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/public-service-employee-survey.html
about:blank
about:blank
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Orçamentação por programas: A Lei n.º 151/2015 desenvolveu o regime de orçamentação por 

programas que está presente na lei portuguesa de enquadramento orçamental desde 2001, e cuja 

concretização continuou a não dispensar desenvolvimentos legislativos que não aconteceram. 

Analisa-se a estrutura de programas orçamentais e os elementos que os devem acompanhar, o modelo 

de gestão de programas presente na LEO e a forma de concretização. 

Regime Contabilístico: A Lei n.º 151/2015 alterou o sistema contabilístico, prevendo a existência, a 

par da contabilidade orçamental, de uma contabilidade na ótica do acréscimo para todos os ativos, 

passivos, rendimentos e gastos do Estado, com obrigação de elaboração de demonstrações 

financeiras, incluindo demonstrações previsionais, de um balanço, e da certificação da CGE pelo 

Tribunal de Contas, tendo ainda procedido à criação da Entidade Contabilística Estado. O relatório 

analisa o ponto de situação da implementação destas regras e a forma de prosseguir, bem como 

necessidades de adaptação nacional das regras contabilísticas das IPSAS, designadamente as  

relativas ao registo da receita tributária. 

No capítulo VI são incluídas algumas propostas de alteração legislativa não enquadráveis nos temas 

centrais do Relatório mas relativamente aos quais se entendeu conveniente formular recomendações. 

Finalmente, responde-se a uma solicitação adicional do Governo, remetida ao Grupo de Trabalho já 

depois do início de funções, no sentido de, no contexto da reavaliação da Lei de Enquadramento 

Orçamental, ser “avaliada a melhor forma de integrar o processo dos orçamentos com impacto de 

género no processo orçamental, de forma sistemática, sustentável e pioneira a nível internacional.” O 

tempo disponível e as condicionantes ao funcionamento do grupo que já foram enunciadas não 

permitiram que a este tema suplementar fosse dedicado o tempo devido, mas não quis o Grupo de 

Trabalho deixar de fazer alguma reflexão sobre a questão, que consta do capítulo final do presente 

relatório.  
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Capítulo I 

Regras Orçamentais 

 

Artigos da LEO a que respeita: 20º a 26º 

 

 

1. Enquadramento  

O enquadramento jurídico feito pelo direito europeu aos regimes orçamentais dos Estados Membros 

surgiu no âmbito da criação União Económica e Monetária. Em 1992, a assinatura do Tratado de 

Maastricht fixou os critérios orçamentais a respeitar pelos países na adesão à moeda única: um défice 

orçamental inferior ou igual a 3 por cento do PIB e um rácio da dívida pública no PIB que não 

excedesse 60 por cento. Estes critérios foram, em 1997, desenvolvidos com a adoção do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PEC), que visava a restrição dos níveis do défice e da dívida pública mas 

permitindo margem para a função estabilizadora da política orçamental em cada estado membro. 

Deste modo, o PEC foi estruturado em dois “braços”: o “braço preventivo”, para os países cuja 

evolução orçamental é compatível com o respeito dos limites definidos, e o “braço corretivo”, que se 

aplica aos países em que os desenvolvimentos orçamentais levaram à ultrapassagem desses limites - 

correspondendo respetivamente aos Regulamentos do Conselho 1466 e 1467/97. 

A adoção de um conjunto de regras orçamentais comuns por um conjunto de estados soberanos 

representou uma evolução sem precedentes ao nível da Europa mas, inevitavelmente, diversos 

desafios surgiram na sua implementação prática. A primeira alteração ao PEC ocorreu em 2005 e 

envolveu alterações ao nível quer do braço preventivo, quer do braço corretivo. Uma das principais 

alterações referiu-se ao requisito horizontal de se alcançar uma situação orçamental próxima do 

equilíbrio ou em excedente em termos nominais, que foi substituído por um objetivo específico a cada 

país – objetivo de médio prazo (OMP)6 – definido em termos do saldo estrutural7. 

A crise económica e financeira de 2008-2012 voltou a tornar evidentes algumas das vulnerabilidades 

do mecanismo de supervisão orçamental multilateral. Em consequência, o PEC foi revisto pela 

segunda vez em 2011 através de legislação conhecida como Six Pack. Foi no âmbito destes textos 

legais que se estabeleceram os requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos estados membros 

(Diretiva 2011/85/UE do Conselho). Em março de 2012, 25 países da União Europeia8 assinaram o 

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária (TECG) 

que contém o “Pacto Orçamental” (designação do Título III desse Tratado). Posteriormente, em maio 

de 2013, foram publicados dois textos legais adicionais (conhecidos como Two Pack). Um destes 

textos foca o acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais dos estados membros, 

bem como o estabelecimento de organismos independentes encarregados de monitorizar o 

cumprimento das regras orçamentais - Regulamento (EU) nº 473/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Finalmente, no início de 2015, a Comissão Europeia divulgou uma comunicação sobre o 

                                                 
6 É geralmente a usada a sigla MTO, correspondente ao inglês Medium Term Objective. 
7 Saldo orçamental corrigido pelos efeitos do ciclo económico e pelo impacto de medidas temporárias.  
8 Todos com exceção da República Checa e do Reino Unido. O Tratado entrou em vigor a 1 de janeiro de 2013 para os 

16 Estados-Membros que completaram a sua ratificação até esta data. 
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uso da flexibilidade no contexto das atuais regras do Pacto, adaptando a convergência para o OMP 

no braço preventivo às condições cíclicas e ao nível do rácio da dívida pública e definindo orientações 

específicas relativas a condições excecionais.9 

O processo de construção deste enquadramento jurídico por blocos e as tentativas sucessivas de 

adaptação a novas circunstâncias aumentaram substancialmente o grau de complexidade do conjunto 

de regras, que atualmente é muito elevado. Esta complexidade dificulta a compreensão por parte dos 

diferentes agentes e os processos de tomada de decisão, quer a nível nacional, quer no contexto 

europeu. Foi por este motivo que em fevereiro de 2020 a Comissão Europeia apresentou uma 

avaliação do quadro de supervisão económica e orçamental na União Europeia e lançou um debate 

público sobre o seu futuro.10 Este processo deveria decorrer durante o ano mas a atual crise pandémica 

terá perturbado o calendário estipulado inicialmente. 

A necessidade de transposição para o direito interno de regras orçamentais inclui, em particular: 

• As regras constantes do Pacto Orçamental, cujo artigo 3.º exige que a regra de uma situação 

orçamental equilibrada seja transposta para a legislação nacional. 

• A diretiva que estabelece as regras específicas relativas às características dos quadros 

orçamentais dos estados membros que faz parte do Six Pack (Diretiva 2011/85/UE do 

Conselho). 

• O regulamento do Two Pack que define o acompanhamento e avaliação dos projetos de planos 

orçamentais dos estados membros e o estabelecimento de organismos independentes 

encarregados de fiscalizar o cumprimento das regras orçamentais (Regulamento (EU) nº 

473/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho).  

Em Portugal, a transposição das regras orçamentais europeias para a legislação nacional foi realizada 

na Lei n.º 37/2013, que procedeu à sétima alteração à LEO. A opção seguida foi, no essencial, de uma 

transposição à letra, existindo inovação apenas nas situações não especificadas no direito 

comunitário. Assim, em termos muito sucintos, podemos referir que: 

• O cumprimento do limite de 3% do PIB para o défice das administrações públicas e de todas 

as disposições associadas ao braço corretivo estão apenas definidos no PEC e na 

documentação acessória. 

• No braço preventivo, o OMP e a convergência para o mesmo, por via das regras para a 

variação do saldo estrutural e para o crescimento da despesa líquida, foram transpostas para a 

LEO. Adicionalmente, foi especificado o mecanismo de correção no caso da existência de um 

desvio significativo. 

• A regra de redução do rácio da dívida pública para o valor de 60% do PIB, que veio 

operacionalizar o critério da dívida no âmbito do PEC, foi também transposta para a LEO, 

embora neste caso se tenha optado por uma versão mais minimalista. 

A Lei n.º 151/2015 alterou a inserção sistemática destas regras, condensando-as numa secção própria 

– a Secção I do Capítulo III da LEO, onde hoje estão consagradas, correspondendo aos artigos 20º e 

                                                 
9 A base legal e outra documentação associada ao PEC encontra-se organizada e disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-

economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/legal-basis-

stability-and-growth-pact_en. 
10 A documentação associada ao processo de revisão em curso encontra-se disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-

economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_en. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


18 

22º a 25º, sem grandes alterações de redação.11 Intercalado com estes estão o artigo 21º, relativo ao 

destino dos excedentes orçamentais – que não corresponde a nenhuma obrigação de direito europeu 

– e o artigo 26º, com a epígrafe de “regras interpretativas”. 

Este artigo 26º, introduzido em 2015 e que não constava do projeto da Comissão de Revisão, levanta 

problemas de conformidade constitucional. Na verdade, é pacífico que a LEO possa determinar que 

os conceitos que são utilizados devem ser interpretados nos termos das regras aplicáveis do direito 

europeu, uma vez que se trata de regras que, nos termos da Constituição, são aplicáveis na ordem 

interna. Já a menção relativa “orientações definidas pelas instituições da União Europeia” tem que 

ser interpretada restritivamente, nos termos do conceito que está presente no número 4 do artigo 8º 

da CRP (normas emanadas das instituições da União Europeia, no exercício das respetivas 

competências). Qualquer interpretação mais alargada colocaria o artigo 26º em conflito com  o 

disposto no n.º 5 do artigo 112º da Constituição. 

No início de 2017, a Comissão Europeia tornou público um relatório em que sintetizava as conclusões 

sobre o processo de transposição das regras orçamentais para a legislação nacional, tal como 

recomendado pelo TECG. 12  A análise da Comissão Europeia centrou-se em quatro aspetos 

específicos: 

• O estatuto legal das provisões. 

• O requisito de uma situação orçamental equilibrada, refletido num saldo estrutural igual ou 

superior ao OMP. 

• O mecanismo de correção no caso de desvio significativo face ao OMP ou na sua trajetória de 

convergência. 

• A instituição independente de monitorização. 

De acordo com a apreciação realizada: “As disposições nacionais adotadas por Portugal cumprem os 

requisitos estabelecidos no Artigo 3.º do TECG e nas disposições comuns, dados os esclarecimentos 

disponibilizados pelas autoridades nacionais relativamente ao mandato da instituição independente 

de monitorização e ao compromisso formal assumido pelas autoridades nacionais de aplicar o 

princípio de conformidade ou explicação.” 

A Comissão Europeia continua a manter contactos regulares com as entidades nacionais responsáveis, 

em particular no que respeita à transposição da Diretiva 2011/85/UE do Conselho. Recentemente, em 

julho de 2019, foi enviada uma carta às autoridades portuguesas que visava esclarecimentos 

adicionais para estabelecer com precisão a forma como as diferentes disposições da diretiva foram 

transpostas a nível nacional. Note-se que o âmbito das questões levantadas é mais amplo que o 

subjacente ao relatório de 2017, abrangendo outros tópicos para além da transposição das regras 

europeias relativas ao défice e à dívida pública, tais como o conteúdo dos documentos de 

programação orçamental no que respeita às previsões macroeconómicas e orçamentais, as regras 

orçamentais numéricas a nível subnacional e o quadro orçamental de médio prazo.  

 

 

                                                 
11 Os artigos originais da Lei n.º 37/2013 eram, pela mesma ordem, o 12º-C, os artigos 72º-B a 72º_D e o artigo 10º-G. 

A alteração mais significativa será a introdução, no número 3 do art. 20º, do “objetivo alcançar um limite de défice 

estrutural de 0,5 % do produto interno bruto (PIB) a preços de mercado.” 

12 O relatório e os anexos por país encontram-se disponíveis em: https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-

compact-taking-stock_en. 
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3. As recomendações do Grupo de Trabalho 

O tratado orçamental e a legislação da União Europeia, designadamente o PEC, continuam a vincular 

o Estado português e nessa medida as regras orçamentais nacionais devem continuar a estar ancoradas 

naquelas normas de direito internacional e europeu, sem prejuízo da consagração de opções nacionais 

que não as contrariem. 

Neste sentido, as recomendações constantes deste relatório estão centradas na melhoria das 

disposições existentes, bem como na sua atualização uma vez que, tal como referido atrás, o PEC tem 

sido objeto de revisões e refinamentos. De salientar que, dado o processo de revisão do PEC que se 

encontra atualmente a decorrer, não é de excluir a necessidade de uma nova revisão da LEO no futuro, 

caso esta possibilidade de revisão se materialize e afete as partes do PEC transcritas para a legislação 

nacional. Assim, procura-se também dar à redação de algumas normas maior abertura de sentido que 

possa acomodar automaticamente essas alterações.13
 

 

 

Propostas de alteração legislativa 

 

Proposta de Alteração ao artigo 20º  

 

Artigo 20.º 

(...) 

1 — O objetivo orçamental de médio prazo é o definido na atualização do Programa de 

Estabilidade tendo por base o valor mínimo definido no âmbito e de acordo com o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. 

Comentário: O OMP é definido pelos órgãos de soberania portugueses na atualização do 

Programa de Estabilidade mas tem de ter em conta o valor mínimo estabelecido no âmbito 

do PEC. Este valor mínimo é atualizado de 3 em 3 anos pela Comissão Europeia, com base 

numa metodologia acordada pelos estados membros da UE.14 

2 — (...). 

3 — O saldo estrutural, que corresponde ao saldo orçamental das administrações públicas, definido 

de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, corrigido dos efeitos cíclicos e 

líquido de medidas extraordinárias e temporárias, não pode ser inferior ao objetivo de médio prazo 

constante do Programa de Estabilidade, tendo por objetivo alcançar um limite de défice estrutural de 

0,5 % do produto interno bruto (PIB) a preços de mercado. 

Comentário: O OMP pode diferir do valor de 0,5% do PIB para o défice estrutural. 

Atualmente, o valor mínimo do OMP para o período de 2020 a 2022 corresponde saldo 

estrutural equilibrado, tendo sido esse o valor para o OMP definido na atualização do 

                                                 
13 Note-se que algumas das recomendações coincidem com as propostas pelo Conselho de Finanças Públicas em 

diversos documentos e apresentações. Veja-se, por exemplo, https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-

parecer-2-2015.pdf.  
14 Para mais detalhes sobre a metodologia de cálculo do valor mínimo ver “Vade Mecum on the Stability and Growth 

Pact”, 2019 edition, páginas 11-13 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip101_en.pdf). 
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Programa de Estabilidade de abril de 2019. Para evitar que a LEO fique desatualizada, 

recomenda-se a não referência a valores concretos. 

4 — (...) 

5 — Eliminar (Sempre que a relação entre a dívida pública e o PIB a preços de mercado for 

significativamente inferior a 60 % e os riscos para a sustentabilidade a longo prazo das finanças 

públicas forem reduzidos, o limite para o objetivo de médio prazo pode atingir um défice estrutural 

de, no máximo, 1 % do PIB). 

Comentário: Ver comentário ao número 3. 

6 — Enquanto não for atingido o objetivo de médio prazo, o é realizado um ajustamento anual do 

saldo estrutural não pode ser inferior a 0,5 % do PIB, e limitada a taxa de crescimento da despesa 

pública, excluindo líquida de medidas extraordinárias, e temporárias e líquida de medidas ou 

discricionárias do lado da receita, não pode ser superior à taxa de referência de médio prazo de 

crescimento do PIB potencial, conforme definido nos termos previstos no Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. 

Comentário: O ritmo de convergência anual do saldo estrutural para o OMP é definido na 

“matriz de flexibilidade” e pode diferir de 0,5% do PIB por ano. Com efeito, esta matriz 

diferencia a variação do saldo estrutural com base nas condições cíclicas, medidas pelo hiato 

do produto e pela taxa de variação do PIB real, e no nível do rácio da dívida ser inferior ou 

superior a 60% do PIB. Adicionalmente, o crescimento do agregado da despesa permitido 

pela regra é inferior ao crescimento médio do PIB potencial para um país que ainda não 

tingiu o OMP.15  

 

7 — Eliminar (Enquanto não for atingido o objetivo de médio prazo, as reduções discricionárias de 

elementos das receitas públicas devem ser compensadas por reduções da despesa, por aumentos 

discricionários de outros elementos das receitas públicas ou por ambos, conforme definido no Pacto 

de Estabilidade e Crescimento.) 

Comentário: Na formulação proposta para o número 6 já é referido que o limite ao 

crescimento da despesa se aplica a um agregado líquido de medidas discricionárias do lado 

da receita. 

8 — (...)  

9 — (…)  

10 —(...)  

  

                                                 
15 Para a chamada “matriz da flexibilidade” ver “Vade Mecum on the Stability and Growth Pact”, 2019 edition, 

página 17, e para a fórmula de cálculo do agregado da despesa relevante ver as páginas 28-32 do mesmo documento 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip101_en.pdf). 
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Proposta de Alteração ao artigo 22º  

 

Artigo 22.º 

(...) 

1 — (...) 

2 — (...) 

3 — Estando em trajetória de convergência, considera-se que existe um desvio significativo quando 

se verifique, pelo menos, uma das seguintes situações: 

a) O desvio apurado face ao saldo estrutural previsto for, no mínimo, de 0,5 % do PIB, num só ano, 

ou de pelo menos 0,25 % do PIB em média anual em dois anos consecutivos; 

b) O desvio apurado na A evolução da despesa líquida de excluindo medidas extraordinárias e 

temporárias em matéria de e líquida de medidas discricionárias do lado da receita tiver um 

contributo negativo no saldo das administrações públicas de, pelo menos, 0,5 % do PIB, num 

só ano, ou de pelo menos 0,25 % do PIB em média anual em dois anos consecutivos. 

Comentário: A redação pode ser melhorada para tornar mais claro que o que está em causa 

é um desvio na aplicação da regra da despesa, que ocorre quando o crescimento do agregado 

de despesa relevante é superior ao limite estabelecido. Este desvio nas taxas de variação é 

convertido em pontos percentuais do PIB e, caso seja superior a 0,5% do PIB num só ano, ou 

cumulativamente em dois anos consecutivos, o desvio é considerado significativo.   

4 — Para efeitos de determinação de um desvio significativo não é considerado o previsto na alínea 

b) do número anterior, se o objetivo de médio prazo tiver sido superado, salvo quando tal superação 

de deva a tendo em conta a possibilidade de receitas excecionais significativas, e se os planos 

orçamentais estabelecidos no Programa de Estabilidade não colocarem em risco aquele objetivo ao 

longo do período de vigência do Programa. 

Comentário: Pretende-se clarificar o sentido da norma. Caso a melhoria do saldo estrutural 

e a consequente superação do OMP ocorra por via de “revenue windfalls”, ainda é 

considerado o desvio significativo apurado na regra da despesa. 

5 — O desvio pode não ser considerado significativo nos casos em que resulte de ocorrência 

excecional não controlável pelo Governo, nos termos previstos no artigo 24.º, com impacto 

significativo nas finanças públicas, e em caso de reformas estruturais que tenham efeitos de longo 

prazo na atividade económica, de acordo com as exceções consideradas no Pacto de Estabilidade 

e Crescimento e desde que tal não coloque em risco a sustentabilidade orçamental a médio prazo. 

Comentário: Atualmente, o PEC inclui exceções relativamente a reformas estruturais, 

reformas do sistema de pensões e investimento. 

6 – Caso se verifiquem as circunstâncias previstas no presente artigo, deve o Conselho de 

Finanças Públicas alertar o Governo para a necessidade de reconhecimento da existência de 

desvio significativo. 
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Comentário: De acordo com as recomendações da Comissão Europeia, os organismos 

independentes de supervisão devem facultar apreciações públicas da ocorrência de 

circunstâncias que determinem o acionamento do mecanismo de correção. 

7. (anterior n.º 6) 

8. (anterior n.º 7). 

 

Proposta de Alteração ao artigo 23º  

 

Artigo 23.º 

(...) 

1 — (...). 

2 — (...). 

3 — (...). 

4 — (...). 

5 — O plano de correção referido no n.º 1 com as medidas necessárias ao cumprimento dos objetivos 

constantes do artigo 20.º consta do Programa de Estabilidade, o qual deve ser precedido de parecer 

não vinculativo do Conselho das Finanças Públicas. 

6 — Do Programa de Estabilidade plano de correção constam: 

a) As recomendações apresentadas pelo A avaliação do Conselho das Finanças Públicas; 

b) A avaliação das recomendações apresentadas pelo Conselho das Finanças Públicas e a A 

justificação da sua eventual não consideração ou aceitação da avaliação do Conselho das 

Finanças Públicas. 

Comentário: A redação proposta segue a recomendação do Conselho de Finanças Públicas16 

no sentido de prever que o plano de correção pode ser autónomo do Programa de Estabilidade, 

e clarificando a intervenção do CFP no processo . 

 

Proposta de Alteração ao artigo 24º  

 

Artigo 24.º 

Situações excecionais 

1 — (...). 

2 — (...). 

3 – Não é aplicável o disposto nos números anteriores caso o reconhecimento da situação de 

excecionalidade tenha sido feito pelo Conselho da União Europeia. A correção do desvio previsto 

                                                 
16 Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 329/XII, 30 de junho de 2015, pp. 10-11. 
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no n.º 1 é efetuada mediante a incorporação no Programa de Estabilidade das medidas necessárias 

para garantir o cumprimento dos objetivos constantes do artigo 20.º, devendo ser observado o disposto 

nos n.os 4, 5 e 6 do artigo anterior. 

4. Eliminar Ocorrendo a situação prevista no n.º 1, a correção da trajetória de convergência deve ser 

efetuada, no máximo, nos quatro exercícios orçamentais subsequentes e de acordo com o previsto no 

número anterior. 

Comentário: Pretende-se esclarecer que é dispensado um procedimento nacional de 

reconhecimento de situação de exceção quando o UE já o tenha feito. O mecanismo de 

correção do desvio está definido no Artigo 23.º, pelo que são dispensáveis as menções dos 

atuais números 3 e 4. 

 

Proposta de Alteração ao artigo 25º  

 

Artigo 25.º 

Limite da dívida pública 

1 — Quando a relação entre a dívida pública e o PIB exceder o valor de referência de 60%, o Governo 

está obrigado a reduzir o montante da dívida pública, na parte em excesso, como padrão de referência, 

tal como previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 

1467/97, do Conselho, de 7 de julho de 1997, com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 

n.º 1177/2011, do Conselho, de 8 de novembro de 2011. 

2 —  Nas situações previstas no número anterior, a trajetória de redução da dívida pública, 

para o conjunto do setor das administrações públicas, consta da atualização do Programa de 

Estabilidade. Para efeitos de verificação do disposto no número anterior, considera -se a dívida 

pública conforme definida no Pacto de Estabilidade e Crescimento n.º 5 do artigo 1.º do 

Regulamento (CE) n.º 479/2009, do Conselho, de 25 de maio de 2009. 

3 — Para efeitos de determinação do valor da redução na dívida é considerada a influência do ciclo 

económico, nos termos do Pacto de Estabilidade e Crescimento Regulamento (UE) n.º 1177/2011, 

do Conselho, de 8 de novembro de 2011. 

4 — A variação anual da dívida pública que consta da atualização do Programa de Estabilidade 

é corrigida dos efeitos decorrentes da alteração do perímetro das administrações públicas efetuada 

pelas autoridades estatísticas, nos termos do n.º 4 do artigo 2.º. 

Comentário: A redação do artigo é simplificada, em linha com o proposto pelo CFP.17 O 

critério da dívida tem sido marginalizado no âmbito da implementação do PEC, pelo que o 

Grupo de Trabalho prefere não definir para inclusão na LEO um mecanismo de correção 

nacional caso se verifique o seu incumprimento. A alteração do n.º 4 visa clarificar o seu 

âmbito de aplicação 

 

                                                 
17 Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 329/XII, 30 de junho de 2015, p. 12. 
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Artigo 26.º 

Regras interpretativas 

O disposto nos artigos constantes da presente secção, com exceção do disposto no artigo 21.º, é 

interpretado e aplicado de acordo com as regras aplicáveis constantes do direito da União 

Europeia, designadamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento e respetiva legislação 

complementar, e do Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação na União 

Económica e Monetária e orientações definidas pelas instituições da União Europeia neste âmbito. 

Comentário: A expressão constante da Lei, “regras e orientações definidas pelas instituições 

da União Europeia”, abarcaria instrumentos que não são instrumentos de direito 

internacional ou europeu que vinculam o Estado português, pelo que a remissão para esses 

instrumentos viola o disposto no n.º 5 do artigo 112º da Constituição. 
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Capítulo II 

Grandes Opções e Orçamentação Plurianual 

 

 

Artigos da LEO a que respeita: 34º e 35º 

 

 

1. Desenho legal da Programação Orçamentação Plurianual 

A nova LEO prevê que seja apresentada junto com a atualização anual do Programa de Estabilidade 

(em abril) a Lei das Grandes Opções (LGO), contendo esta “Identificação e planeamento das opções 

de política económica” e a “programação orçamental plurianual” (artigo 34º). A programação 

plurianual concretiza -se através do quadro plurianual da despesa pública (QPDP). Este quadro 

plurianual terá força de lei e, nos termos do artigo 35º, os valores da despesa global e da despesa por 

missão de base orgânica são vinculativos para o orçamento do ano seguinte (ou seja, o orçamento 

normalmente que é apresentado nesse mesmo ano, em outubro) e indicativos para os orçamentos dos 

anos seguintes.  

O desenho constante da nova LEO vai assim no sentido da recomendação da OCDE de criação de um 

quadro de médio prazo para a despesa que reforçaria a disciplina orçamental e a qualidade da decisão 

(OCDE, 2008). 

Essa vinculação significa assim que o Governo não pode propor um Orçamento do Estado com um 

total de despesa diferente – designadamente um total de despesa maior - do que aquele que foi 

aprovado na LGO. A aprovação de limites máximos de despesa na LGO impede também o Parlamento 

de rever esse limite em sede de discussão orçamental, aprovando um Orçamento com limites de 

despesa superior.  

O caráter imperativo do QPDP não significa, naturalmente, uma absoluta inflexibilidade dos limites 

de despesa aprovados em abril. Como qualquer lei, a LGO pode ser alterada, mas tal só pode acontecer 

mediante proposta do Governo, nos termos do artigo 161º al. g) da CRP. 

A solução constante da nova LEO não se traduz em qualquer diminuição dos poderes parlamentares 

globalmente considerados, uma vez que os limites constantes do QPDP resultam de uma votação 

anterior que continua a ser da exclusiva competência do Parlamento. Significa antes uma deslocação 

da fase do processo orçamental em que esses poderes são exercidos – e uma limitação dos poderes 

tanto do Governo como do Parlamento no momento da discussão parlamentar do OE. O Governo, se 

quiser apresentar uma proposta de orçamento com mais despesa, deve ter a iniciativa de propor uma 

alteração da LGO, que dependerá de aprovação pelo Parlamento. O Parlamento está vinculado pela 

sua própria votação anterior.  

Realiza-se assim, no processo orçamental, uma autonomização da votação dos grandes agregados da 

despesa. A esta autonomização da votação do teto de despesa é por vezes assinalada a virtude de 
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contribuir para uma maior disciplina orçamental 18  e é uma solução presente em outros países. 

Segundo o inquérito “Parliamentary Budgeting Practices” de 2018, conduzido pela OCDE, há 13 

países da OCDE, incluindo Canadá, Suécia, Espanha, França, Noruega e Nova Zelândia, em que o 

Parlamento vota primeiro um teto agregado de despesa, que tem de ser obrigatoriamente respeitado 

no posterior voto do orçamento detalhado (nalguns casos, um teto por área de despesa).19  

Estes limites à livre conformação do Orçamento de Estado no segundo momento do processo 

orçamental, ou seja, no momento da apresentação, discussão e votação da Proposta de Lei do 

Orçamento, têm o necessário apoio constitucional. A Constituição é explícita quer quanto à primazia 

das Grandes Opções sobre o Orçamento do Estado (“O Orçamento é elaborado de harmonia com as 

grandes opções em matéria de planeamento”, artigo 105º nº2) quer quanto à subordinação da forma 

de aprovação do OE à Lei de Enquadramento Orçamental (“A lei do Orçamento é elaborada, 

organizada, votada e executada, anualmente, de acordo com a respetiva lei de enquadramento”, artigo 

106 n.º 1). 

O desenho do processo orçamental introduzido pela LEO em 2015 pretendeu modificar a forma como 

em Portugal se desenrola o processo de decisão orçamental, apontando para que as principais medidas 

de política com reflexo na despesa sejam objeto de inscrição na Lei das Grandes Opções. A separação 

temporal entre essa inscrição e a implementação definitiva permite o estudo e o escrutínio público 

das medidas e assim uma decisão política mais informada e ponderada e mais suscetível de ser 

corretamente apreciada pelo público. Do lado da execução orçamental, esta programação plurianual 

visou ainda, nas palavras da Comissão de Revisão (2014:83) permitir “aos decisores e gestores 

públicos conhecerem com um grau razoável de certeza os recursos com que poderão contar no médio 

prazo, melhorando o planeamento e a afetação de recursos, permitindo ainda uma maior 

responsabilização pelos resultados alcançados.” O FMI refere explicitamente a importância da 

discussão parlamentar chamada pre-budget, aproximadamente a meio do ano civil anterior àquele a 

que o orçamento diz respeito, em que o governo apresenta a sua estratégia orçamental de médio prazo 

e as prioridades políticas, bem como objetivos orçamentais plurianuais e/ou tetos de despesa, aos 

quais o governo tem obrigatoriamente de obedecer quando prepara a proposta do OE para o ano 

seguinte, uns meses mais tarde20. 

Neste modelo de decisão orçamental, a Lei de Orçamento deverá deixar de ser a sede preferencial da 

inovação legislativa, tanto da iniciativa do Governo como do Parlamento, pelo menos no que respeita 

a inovações que não tenham sido programadas na LGO. Sendo reconduzida ao seu papel principal de 

orçar para o ano económico subsequente as despesas e as receitas necessárias à execução de políticas 

públicas que puderam ter o seu processo de decisão autónomo. 

A nova LEO cria um momento de decisão política em que o Parlamento pode deliberar sobre a 

evolução dos grandes agregados da despesa, separado das micro-decisões financeiras. Como afirma 

Allen Schick, o Parlamento é frequentemente “desencorajado de se focar no quadro geral. O 

marginalizado poder legislativo está antes ocupado com um grande número de emendas que podem 

atrair muita atenção política mas que mal fazem mossa nos poderes orçamentais do Governo”. O 

caminho seguido pela LEO aponta numa direção que, usando as palavras do mesmo autor, o 

                                                 
18 Cfr., v.g., Alesina e Perotti, 1996. 

19 Disponível em https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=PBO_2018 

20 Linert (2010). 
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Parlamento reforça a disciplina orçamental assumindo a responsabilidade pelos totais do orçamento; 

em vez de, numa linha alternativa, “minar essa disciplina bombardeando o orçamento apresentado 

pelo governo com propostas de alteração que reduzem receita e aumentam despesa”.21 

 

 

2. Presença de outros indicadores na programação orçamental plurianual 

Os grandes indicadores da política orçamental que deveriam integrar uma programação plurianual 

são, além dos agregados da despesa, também a evolução da receita, do saldo orçamental e da dívida 

pública. Ora, no artigo 34º da LEO estabelece-se que “A programação orçamental plurianual 

concretiza -se através do quadro plurianual das despesas públicas”. Embora o quadro da despesa 

inclua também a projeção das receitas (o que é aliás estranho, dado o título), não faz qualquer 

referência a esses outros indicadores.  

A Comissão Europeia identifica aliás que o disposto na LEO não cumpre as obrigações da Diretiva 

2011/85/UE, designadamente do seu artigo 9º22, relativamente à existência de quadros orçamentais 

de médio prazo dos quais constem objetivos de défice da administração pública e dívida pública.  

Além de necessário para o cumprimento da diretiva, faz pouco sentido em termos de planeamento 

orçamental plurianual que tais indicadores não constem obrigatoriamente da LGO. Na medida em 

que o cumprimento das regras europeias em matéria de défice e de dívida se refere ao conjunto das 

administrações públicas, faz sentido que esses indicadores existam tanto para os subsetores da 

administração central e segurança social como para as administrações públicas no seu todo (tratando-

se apenas de metas ou indicadores, a sua previsão para o conjunto dos setores não afeta a autonomia 

de decisão orçamental que constitucionalmente é atribuída tanto a regiões como a autarquias locais). 

A posição do Grupo de Trabalho vai assim no sentido de alterar o conteúdo previsto na LEO para a 

programação orçamental plurianual. Este deverá conter, separadamente, o QPDP (único elemento 

cujos tetos máximos são vinculativos), preservando uma ligação à receita através da discriminação 

das fontes de financiamento; as projeções de receita; e as projeções de défice e de dívida. Estas últimas 

devem incluir tanto projeções para os subsetores da administração central e segurança social como 

para o total das administrações públicas, dado que é esse total que releva para o cumprimento dos 

objetivos previstos nos tratados e no Pacto de Estabilidade e Crescimento 

 

                                                 

21 Schick, 2001:28. Esta propensão do poder legislativo para decisões que aumentam o défice 

orçamental (deficit bias) é correntemente identificada na literatura. Assim, v.g., escreve Ian Linert 

(2013:116) que “os membros do parlamento têm frequentemente um horizonte de curto prazo, na 

decisão de políticas orçamentais. Além disso, o interesse do poder legislativo pode estar focado na 

maximização da despesa orçamental em segmentos do eleitorado. Ambos os fatores resultam em 

deficit bias.  

22 O n.º 2 desse artigo da diretiva obriga à inclusão nos quadros orçamentais a médio prazo de 

“objetivos orçamentais plurianuais abrangentes e transparentes em termos de défice da 

administração pública, dívida pública” - alínea a) -  e “projeções em relação às rubricas mais 

relevantes em termos de despesas e receitas da administração pública, com mais especificações ao 

nível da administração central e da segurança social” - alínea b).  
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3. Exceções à vinculatividade dos limites de despesa 

O artigo 35º da LEO prevê algumas exceções à regra de que os limites previstos no QPDP são 

vinculativos para o Orçamento do ano subsequente: 

v. nos termos do número 4, o limite relativo à  “missão de base orgânica respeitante ao subsetor 

da segurança social” pode ser excedido quando tal resulte de “pagamento de prestações que 

constituam direitos dos beneficiários do sistema de segurança social e que se encontrem 

diretamente afetas pela posição cíclica da economia”. Esta exceção dirige-se, na nossa opinião 

corretamente, ao subsídio de desemprego e a outras prestações em que, analogamente, a 

previsão feita no primeiro semestre pode ser ultrapassada porque agregados que variam com 

a conjuntura (como o nível de emprego) são diferentes dos previstos; 

vi. o número 5 prevê que a utilização da dotação provisional, cujo montante está integrado no 

valor global da despesa mas que pode ser utilizado em qualquer programa de qualquer MBO, 

pode aumentar o valor da despesa total de uma MBO. Esta exceção relativa à despesa de cada 

MBO deveria abranger também outros programas que sejam transversais, através da inclusão 

destes na previsão do artigo 60º, como se defende no capítulo IV do presente relatório; 

vii. o número 6 contém um conjunto de exceções dirigidas ao Governo, e que portanto vinculam 

a proposta de Lei de OE e a execução orçamental, e que nos parecem redigidas de pouco feliz. 

A alínea a) desse número permite a ultrapassagem dos limites caso exista “redefinição pela 

Comissão Europeia do objetivo de médio prazo”, mas tal redefinição não pode na prática 

acontecer no período que decorre entre a aprovação da LGO e a apresentação do Orçamento; 

a alínea b) refere-se a situações de desvio significativo, compreendendo-se mal que as 

medidas adotadas na circunstância prevista no artigo 23º levem a um aumento dos limites de 

despesa. Estas duas alíneas podem portanto, na opinião deste Grupo de Trabalho, ser 

eliminadas. 

viii. Finalmente, na alínea do n.º 6 do artigo 35º da LEO parece haver um lapso de redação 

da Lei, com uma remissão para as “situações previstas no artigo 59º” que deve ser lida como 

referindo-se às  “situações previstas no artigo 60º”. Na verdade, parece claro que a remissão 

feita na alínea c) do n.º 6 para o artigo 59º da LEO é um lapso manifesto da lei, a corrigir logo 

que possível, e que deve entretanto ser objeto de interpretação corretiva. Há uma referência 

nesta alínea às “circunstâncias previstas no artigo 59º” mas no artigo 59º não há circunstâncias 

nenhumas; no artigo 60º, pelo contrário, estão descritas as circunstâncias em que o Governo 

pode alterar o orçamento aumentando a despesa. A alínea c) do n.º 6 estabelece assim que nas 

circunstâncias em que, por alteração do orçamento durante a sua execução, podendo ser 

ultrapassados os limites da despesa global prevista no OE, podem também ser ultrapassados 

os limites previstos no QPDP. Uma dessas circunstâncias previstas no artigo 60º é aliás a 

utilização da dotação provisional, e a remissão para esse artigo (e não para o 59º) completa o 

regime relativo à dotação provisional que referimos a propósito no n.º 4 deste mesmo artigo 

35º. Esta referência ao artigo 60º da LEO é necessária para permitir que as alterações 

orçamentais realizadas pelo Governo nos termos desse artigo, que podem aumentar a despesa 
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de cada MBO prevista no OE, podem também ultrapassar os limites previstos para cada MBO 

no QPDP. 

Referidas as exceções que a lei contém, resta ponderar se outras exceções se justificariam. Sendo a 

LGO apresentada cerca de 6 meses antes da Proposta de OE, é perfeitamente admissível que a 

conjuntura económica se tenha alterado muito substancialmente, podendo então o cumprimento do 

QPDP ser impraticável ou tornar impossível a execução de políticas contracíclicas. A presente 

situação de emergência decorrente da pandemia COVD-19 constitui aliás um bom exemplo (se a 

presente situação de emergência tivesse ocorrido entre a aprovação da LGO e a apresentação do OE, 

todo o cenário estaria desatualizado). A LEO não prevê qualquer exceção para uma situação em que 

as projeções macroeconómicas ou as políticas orçamentais previstas se tenham tornado desadequadas 

em face das circunstâncias.  

Tal ausência de previsão não conduz contudo a rigidez do processo de decisão orçamental porque o 

Governo dispõe sempre de iniciativa legislativa em matéria de revisão da LGO. Assim, deve entender-

se que, na visão do legislador, será sempre necessária a alteração prévia da LGO, ou seja: um Governo 

que pretenda apresentar uma PPL de OE com limites de despesa superiores aos previstos no QPDP, 

fora dos casos indicados no artigo 35º, deve sempre promover previamente uma alteração do QPDP 

através de alteração da LGO. 

Finalmente, o disposto na LEO não leva a que um QPDP aprovado pelo Parlamento numa legislatura 

vincule o Parlamento numa legislatura subsequente e com uma composição parlamentar diferente, já 

que, nos termos do número 3 do artigo 39º, o novo Governo apresenta uma proposta de LGO antes 

da apresentação da Proposta de OE. 

 

 

4. Concretização da vinculatividade do QPDP no procedimento parlamentar de discussão e 

votação do OE 

A consequência do caráter vinculativo dos limites de despesa do QPDP, estabelecido pelo n.º 3 do 

artigo 35º da LEO, é simples de aplicar à Proposta de Lei de OE apresentada pelo Governo. Esta não 

pode conter limites de despesa global ou limites de despesa por MBO superiores aos previstos no 

QPDP em vigor. Não é contudo concretizado como é que a vinculatividade dos limites se projeta no 

processo parlamentar de aprovação do OE, tendo em conta que os limites de despesa são autorizações 

parlamentares que devem refletir as despesas obrigatórias (decorrentes de compromissos já 

assumidos ou da lei) e que tanto os créditos orçamentais como a lei que substantivamente gera despesa 

podem ser alterados no decurso do processo orçamental, por iniciativa dos deputados através de 

propostas de alteração à PPL do OE. 

Nem a LEO nem o Regimento da Assembleia da República contêm qualquer regime para o tratamento 

de propostas de alteração ao orçamento cuja aprovação determine a violação dos limites previstos no 

QPDP. 

• Quanto às propostas que aumentem o valor de dotações orçamentais, sem compensação em 

outra despesa, deve entender-se que a LEO veda ao parlamento a sua aprovação. Seria 

desejável que o regimento da AR clarificasse que tais propostas não são admissíveis, como o 
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faz para as iniciativas legislativas que violam a constituição ou não cumprem a lei-travão.23 

Caso tais propostas sejam aprovadas, o Governo continua a estar vinculado pela LGO, que 

tem valor reforçado face ao OE, pelo que se deve entender que, embora exista autorização 

para fazer mais despesa do que a prevista no QDP, o Governo não pode executar essa 

autorização e está obrigado a alterar o Orçamento, reduzindo outras dotações da mesma MBO 

até que o total da despesa autorizada para essa MBO seja compatível com o previsto na LGO. 

• Quanto às propostas de alteração que alteram substantivamente a lei gerando acréscimos de 

despesa, determinar o tratamento mais adequado é questão ainda mais complexa. A criação 

mais relevante de despesa acontece quando são criados direitos a privados, ou transferências 

para outros setores da administração pública (autarquias locais e regiões), tornando a despesa 

obrigatória. Aqui, podem acontecer dois tipos de situações: 

• a despesa criada é acomodável24 dentro do limite global da missão base orgânica e o 

governo deve acomodá-la através da redução de outra despesa da mesma MBO. Esta 

será geralmente a situação no caso de criação de despesa de pequeno montante, 

acomodável por gestão flexível e sem necessitar de revisão do teto da MBO.25  

• a despesa criada, somada à restante despesa obrigatória existente, ultrapassa o limite 

fixado no QPDP para essa MBO. Neste caso, a aprovação da proposta (a não ser que 

acompanhada de outras propostas que reduzam a despesa da mesma MBO) leva a uma 

de duas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade do OE: ou há uma revisão 

da dotação da MBO em causa, proibida pelo n.º 3 do artigo 35º da LEO; ou há a 

aprovação de uma despesa legalmente obrigatória sem aprovação de dotação para o 

efeito, violando o disposto no n.º 2 do artigo 105º da CRP.  

A sede própria para resolver as questões levantadas pelo este regime da LEO é o Regimento da 

Assembleia da República. O Grupo de Trabalho não pretende formular uma proposta concreta de 

solução de um problema que tem se der resolvido nessa sede (sem prejuízo de as propostas formuladas 

no capítulo seguinte do presente relatório poderem ajudar a criar mecanismos para o funcionamento 

de soluções). Parece-nos, contudo, que o resultado de inconstitucionalidade do OE, ou de ilegalidade 

por violação de lei com valor reforçado, em resultado de uma votação ou conjunto de votações, é um 

resultado que deveria ser evitado pelas regras regimentais de discussão do OE sem colocar o 

                                                 

23 Artigo 120º do Regimento da AR. Note-se que o n.º 2 se limita a consagrar a regra prevista nº 

2 do artigo 167º da CRP, pelo que verdadeiramente não seria necessário, sendo bastante o nº 1. Daí 

que entendamos que, da mesma maneira que se entendeu necessário consagrar no Regimento a regra 

conhecida como Lei-travão, também a ilegalidade, por violação de lei com valor reforçado, de 

propostas que impliquem a violação do limite de despesa previsto no QPD, deveria determinar uma 

proibição de iniciativa expressamente prevista no Regimento. 

24 Acomodável, entenda-se, tendo em conta a restante despesa obrigatória que tem já que ser 

paga na mesma execução orçamental, e que estará identificada no mapa 6 do OE, nos termos dos 

artigos 42 e 44 da LEO.  

25 Há que assinalar a consequência indesejável de a aprovação de uma proposta de alteração que 

aumenta a despesa levar, nestes termos, inevitavelmente a uma redução de despesa da mesma MBO 

que contudo não é identificada na proposta de alteração. 
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presidente da República perante o dilema de não promulgar uma lei inconstitucional ou provocar um 

atraso na entrada em vigor do OE. 
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5. Justificação dos desvios à programação plurianual no OE. 

As alterações à programação plurianual podem acontecer de duas formas: ou o próprio instrumento 

que a incorpora (a LGO) é alterada, ou o OE contém projeções de receita, défice e dívida pública 

diferentes (no caso da despesa, a possibilidade de diferença é limitada pela vinculatividade do QPDP 

nos termos já expostos. Em qualquer dos casos, é conveniente por uma questão de transparência do 

processo orçamental que essas alterações sejam devidamente fundamentadas. No caso das alterações 

que constem da proposta de OE, tal corresponde também à exigência constante da parte final do artigo 

10º da Diretiva 2011/85/UE. A obrigação de justificar essas alterações não consta, e deve constar, da 

LEO. 

 

 

6. Propostas do Grupo de Trabalho 

 

a) Modificar o conteúdo da programação orçamental plurianual; esta deve conter o QPDP, que tem 

uma natureza própria porque os limites de despesa, aprovados pelo parlamento em cada OE, são 

imperativos, ao contrário das projeções de receita e consequente défice, que são objetivos ou 

previsões; mas deve conter também, separadamente, as projeções de receita e os objetivos de défice 

e de dívida pública. Estes dois últimos devem referidos à totalidade das administrações públicas, 

desagregados por setores. 

 

Proposta de nova redação dos ns. 4 e 5 do artigo 34º  

4 — A Lei das Grandes Opções é estruturada em duas partes: 

a) Identificação e planeamento das opções de política económica; 

b) Programação orçamental plurianual. para os subsectores da administração central e 

segurança social  

5 — A programação orçamental plurianual concretiza -se através de: : do quadro plurianual 

das despesas públicas. 

a) quadro plurianual das despesas públicas, para os subsetores da administração central e 

segurança social, explicitando as respetivas fontes de financiamento 

b) projeções de receitas para os subsetores da administração central e segurança social 

c) objetivos de défice e de dívida pública das administrações públicas, desagregados por 

subsetor. 

Proposta de eliminação da alínea c) do nº 1 do artigo 35º 

 

 

b) corrigir a redação do atual nº 6 do artigo 35º da LEO, eliminando as atuais alíneas a) e b) e 

corrigindo a remissão feita na alínea c) 
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Proposta de nova redação dos n.º 6 do artigo 35º 

6 — Sendo os limites de despesa vinculativos nos termos do n.º 3, o Governo não pode 

estabelecer um limite superior, salvo se tal se justificar em virtude da verificação de uma das 

situações previstas no artigo 60.º  

a) Redefinição pela Comissão Europeia do objetivo de médio prazo;  

 b) Desvio significativo em relação ao objetivo de médio prazo, tendo em conta as medidas 

de correção adotadas ou a adotar nos termos do artigo 23.º;  

c) Verificação de uma das situações previstas no artigo 59.º 

 

 

c) introduzir no Regimento da Assembleia da República, no capítulo relativo ao processo orçamental, 

regras concretizem a vinculação do Parlamento ao limite de despesa votado na LGO. Designadamente 

regras relativas à admissibilidade de propostas que aumentem os limites de despesa previstos na 

Proposta de OE, ou criem despesa que determine o aumento desses limites, quando tal leve à 

ultrapassagem dos limites previstos no QDP incluído na Lei na LGO. 

 

 

d) Justificação das alterações da programação orçamental plurianual, quer tal alteração seja feita por 

alteração da LGO, quer quando os valores constantes do OE divirjam dessa programação 

 

Proposta de nova redação do n.º 2 do artigo 34º 

2. A proposta de lei a que se refere no número anterior é acompanhada de nota explicativa que 

a fundamente, devendo conter a justificação das opções de política económica assumidas, a 

sua compatibilização com os objetivos de política orçamental, e as razões para alterações 

aos valores constantes da programação orçamental plurianual. 

 

Proposta de aditamento de uma nova alínea ao n.º 2 do artigo 37º (alínea h, com 

renumeração das restantes) 

h) justificação para diferenças entre os valores constantes do Orçamento e os constantes 

da programação orçamental plurianual.  
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Capítulo III  

A Proposta de Lei de Orçamento do Estado 

 

 

Artigos da LEO a que respeita: 36º a 42º 

 

Enquadramento 

As principais inovações introduzidas pela Lei n.º 151/2015 no processo orçamental são relativos à 

sua primeira fase, já discutida no capítulo anterior. No que toca ao processo da Proposta de Lei de 

Orçamento, a inovação central foi a antecipação da data da sua entrega para 1 de outubro (em vez de 

15 de outubro). Esta antecipação não visou alargar o tempo de apreciação do OE no Parlamento, que 

permaneceu fixado em 45 dias, mas antes  

“viabilizar a aprovação das disposições necessárias à execução da lei do Orçamento do 

Estado (Decreto-Lei de Execução Orçamental) ainda no mesmo ano (em t-1). A Lei do 

Orçamento do Estado e o respetivo Decreto-Lei de Execução Orçamental entrariam em 

vigor na mesma data (1 de janeiro do ano t).”26 

A Comissão de Reforma não seguiu assim a recomendação do Relatório Budgeting in Portugal, da 

OCDE no sentido de ser alargado o tempo de apreciação parlamentar do OE.27 Pode contudo dizer-

se que a definição de uma primeira fase do processo orçamental, também ela parlamentar, na qual são 

discutidos os grandes agregados da despesa e a estratégia orçamental plurianual através da aprovação 

da LGO, conduz a esse alargamento de período de análise, embora dividido em dois momentos 

diferentes do ano. 

Tendo este Grupo de Trabalho a missão, fixada no seu despacho de nomeação, de “Apresentar 

propostas que visem melhorar a transparência do processo orçamental e a qualidade de informação, 

contribuindo para um processo de tomada de decisão mais informado”, entendeu-se que se deveria 

analisar o processo da Proposta de Lei de OE do ponto de vista da qualidade da informação disponível 

no momento da decisão política, tanto para decisores como para o escrutínio democrático da decisão. 

A qualidade de informação depende também naturalmente do tempo de ponderação e estudo análise 

disponível para cada medida de política. Os elementos suscetíveis de modificação para assegurar estes 

objetivos são: a informação contida nos documentos apresentados ao Parlamento; o calendário 

parlamentar da discussão do OE, incluindo a eventual deslocação de alguns dos seus momentos para 

a 1ª fase da discussão orçamental; e o procedimento de discussão do OE. 

  

                                                 

26 Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, 2014:87. 

27 OCDE, 2008:52. A recomendação da OCDE era de alargamento para três meses, em linha 

com a recomendação do documento Best practices for Budget Transparency (OCDE, 2002:8) e baseava-se na 

comparação com outros países da OCDE, em que a apreciação parlamentar do OE demora, “em 

média, mais de dois ou três meses”. 
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1. Elementos informativos da Proposta de Lei de Orçamento do Estado 

O Open Budget Index começou a ser publicado para Portugal em 2010, a a avaliação de Portugal  tem 

registado melhorias desde então, tendo ultrapassado a fasquia da transparência “suficiente” em 2012. 

Ainda assim, o Institute of Public Policy, que é o parceiro português que colabora na compilação 

deste índice, aponta várias falhas na apresentação da informação que dificultam a leitura e, sobretudo, 

a comparabilidade entre diferentes momentos dum mesmo ano orçamental e entre anos orçamentais 

distintos. Nesse sentido, deixamos aqui um conjunto de recomendações para um conjunto de quadros-

resumo que devem constar obrigatoriamente da Proposta de Lei do OE e cujo formato deve ser 

mantido em todos os documentos de suporte ao processo orçamental e ser repetido de ano para ano. 

Só assim se permitem análises comparativas essenciais ao escrutínio orçamental.  

Assim, aos elementos informativos que obrigatoriamente acompanham a proposta de lei do 

Orçamento do Estado devem ser acrescentados:  

• Um sumário executivo do relatório do OE (ROE). Este deve resumir as principais opções 

políticas (os trade-off de política orçamental) e programas orçamentais. A estrutura e a 

informação contida nesta parte do ROE tem sido muito variáveis ao longo dos anos e pouco 

baseadas em informação quantitativa e objetiva, o que dificulta o escrutínio do OE. Assim, 

recomenda-se que o sumário executivo inclua as principais hipóteses do cenário 

macroeconómico, indicadores de despesa e resultados esperados dos principais programas 

orçamentais, junto com uma nota curta sobre o progresso dos mesmos (em termos de despesa 

e resultados) ao longo da legislatura. É também importante que inclua uma explicação acerca 

dos ajustamentos dos saldos nas óticas de contabilidade pública e nacional. 

• Informação consolidada por programa orçamental. Dele deve constar um quadro-resumo dos 

programas orçamentais, com indicadores de despesa e resultados. Esta informação deve ser 

plurianual, incluindo objetivos de despesa e resultados futuros. O sumário executivo é 

construído com base nesta informação consolidada, destacando apenas os principais 

programas (por dimensão ou opção política).  

• Quadro, no ROE, com distinção clara entre despesas obrigatórias e restantes, 

complementando a informação presente no Mapa 6. Nas despesas restantes, é necessário listar 

as principais. Nas obrigatórias, é necessário ter uma previsão da sua evolução plurianual a 4 

anos . Deve também incluir um quadro ou gráfico onde mostre o impacto destes dois tipos de 

despesa no saldo orçamental.  

• Desenvolvimento da informação hoje existente sobre transferências para sector empresarial 

do estado (indemnizações compensatórias, aumentos de capital),  resumidas num quadro 

único com informação plurianual, sempre que possível, e com nota explicativa dos agregados 

mais substanciais e de como estes se inserem na estratégia de política subjacente à atuação do 

governo  

• Informação sobre dividendos do sector empresarial do estado, distinguindo as empresas 

públicas reclassificadas das que estão fora do perímetro das Administrações Públicas, 

resumidas num quadro único com evolução dos últimos anos. Este quadro deve ser 

acompanhado de uma nota explicativa dos agregados mais substanciais. 
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• Desenvolvimento da informação prevista na alínea l) do n.º 2 do art. 37º sobre ,  sobre 

transferências para PPPs e seu resumo num quadro único com informação plurianual 

(incluindo risco de execução de garantias prestadas pelo estado). Este quadro deve ser 

acompanhado de uma nota explicativa dos agregados mais substanciais e explicar alterações 

aos encargos previstos devidos a alterações contratuais como renegociações, reavaliações, ou 

outras 

• Informação sobre projetos de investimento público, resumidos num quadro único com 

informação plurianual. Este quadro deve ser acompanhado de uma nota explicativa dos 

agregados mais substanciais e de como estes se inserem na estratégia de política subjacente à 

atuação do governo. Quadro de desagregação da despesa fiscal gerada por cada um dos BF 

mais substanciais, por programa orçamental, tendo em conta a inserção em programas da 

finalidade extra-fiscal do BF, para permitir ter um valor agregado da despesa subjacente a 

cada programa orçamental. 

• Explicitação da metodologia de cálculo da receita fiscal e contributiva prevista e análise de 

sensibilidade relativamente aos principais parâmetros dessa mesma metodologia. 

• Quadro com a evolução da despesa da SS com destaque as principais alterações, caso existam, 

nas prestações da segurança social e o seu impacto plurianual estimado. 

• Quadro com a evolução das despesas com pessoal com destaque para as principais alterações 

previstas nas carreiras e remunerações dos funcionários públicos,  caso existam, e o seu 

impacto plurianual estimado.  

• Quadro plurianual incluindo todos os passivos contingentes do Estado, como por exemplo as 

transferências para o Fundo de Resolução do Sistema Financeiro e as garantias concedidas, 

com estimativas de transferências e reembolsos, cada um com uma análise de risco subjacente 

(probabilidade de despesa e probabilidade de não reembolso sempre que possível), junto com 

uma explicação narrativa acerca dos principais agregados e de como eles se inserem na 

estratégia política do governo para a legislatura. 

• Especificação de que a “Informação sobre os encargos assumidos e em execução e sobre a 

totalidade das responsabilidades contingentes do Estado”, prevista na alínea m), do número 2 

do artigo 37º, inclui informação individualizada sobre garantias e empréstimos improdutivos; 

 

A última das propostas referidas, relativa à alínea m), do número 2 do artigo 37º, corresponde 

também a uma alteração necessária ao cumprimento do disposto no número 3 do artigo 14.º 

da Diretiva 2011/85/UE do Conselho,  

 

Além destas propostas relativas a elementos informativos, entende o Grupo de Trabalho que 

se justificam algumas melhorias na metodologia de elaboração da Proposta de Lei de OE: 

• O Relatório do OE, quando se refira a pressões ou poupanças, deve usar como referência a 

execução orçamental do ano anterior. Quando tal não for viável, a alteração da base deve ser 

justificada. 

• O mapa 10 previsto no artigo 42º (despesa fiscal) deve passar a incluir, discriminando, a 

despesa fiscal esperada das medidas fiscais que sejam incluídas no OE, e não apenas das que 

já estão em vigor, como hoje acontece. 
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• Na medida do possível, os quadros sejam reproduzidos de forma exatamente igual entre PE, 

OE e a CGE e de ano para ano, sem prejuízo de uma maior desagregação dos quadros do OE, 

para permitir a comparabilidade 

 

 

2. Calendário e processo de discussão da Proposta de Lei de Orçamento do Estado 

 

2.1. Como já referido, a LEO alterou o prazo de apresentação do OE para 1 de outubro. Foi 

manifestada junto deste Grupo de Trabalho a preocupação de que tal antecipação leva a que a Proposta 

deva estar concluída ou antes ou excessivamente próximo da data em que são conhecidos um conjunto 

de indicadores económicos importantes o que levaria a que a Proposta de Lei não poderia ter em conta 

a melhor informação disponível. Assim, são conhecidos no final de setembro ou no princípio de 

outubro as Contas Nacionais Trimestrais relativas ao 2º trimestre, a execução orçamental em 

contabilidade pública da administração central relativa ao 3º trimestre, o valor do PIB e agregados 

macroeconómicos das contas por setores institucionais relativas ao segundo trimestre e o valor da 

dívida pública na ótica do PDE até ao final de agosto. A antecipação da data de entrega da Proposta 

de Lei para 1 de outubro inviabilizaria a consideração destes indicadores, 

Existem duas restrições fundamentais, exteriores à LEO, relativamente às datas de início e fim do 

processo parlamentar de discussão do OE. 15 de outubro é a data limite para apresentação do projeto 

de proposta de orçamento e para a publicação da proposta de orçamento, respetivamente nos termos 

dos artigos 6º nº 1 e 4º n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 473/2013 de 21 de maio de 2013. Tendo o 

Presidente da República 20 dias, contados da receção de qualquer decreto da Assembleia da 

República, para a respetiva promulgação (ou veto), e devendo o OE ser publicado, desejavelmente, 

até 31 de dezembro, o dia limite para a votação final do OE será o dia 10 de dezembro. 

Note-se que a prática parlamentar, pelo menos a dos últimos anos, não deixou ao Presidente da 

República esses 20 dias antes de 31 de dezembro. Na verdade, embora o Parlamento cumpra o limite 

de 45 dias até à votação final (que ocorre portanto antes de 30 de novembro), a redação final prolonga-

se por pelo menos duas semanas e o envio para promulgação ocorre por vota do dia 20 de dezembro, 

como se pode verificar no quadro seguinte:28  

                                                 

28 Dados obtidos no sítio da Internet da Assembleia da República. Não são usados os dados 

relativos ao OE 2020 por a discussão ter ocorrido fora do período normal, em virtude da realização 

de eleições. 
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 Votação Final Redação Final Envio p/ 

promulgação 

OE 2017 29-11-2016 15-12-2016 21-12-2016 

OE 2018 27-11-2017 13-12-2017 20-12-2017 

OE 2019 29-11-2018 14-12-2018 20-12-2018 

 

 

Este longo período destinado à redação final do OE justifica-se em virtude das numerosas propostas 

de alteração votadas e aprovadas, geralmente, nos 3 dias anteriores à votação final global. Tal significa 

que o texto legal sobre o qual essa votação incide não é conhecido por ninguém (designadamente por 

quem o vota) e que os mapas existentes no momento da aprovação, bem como  outras disposições 

quantitativas relevantes da Lei, não puderam ser atualizados em função das votações na especialidade. 

No entendimento do grupo de trabalho, a exigência de atualidade da informação económica 

disponível para o OE aconselha a que a sua apresentação ocorra após a data prevista na LEO, e mais 

próxima do dia 15 de outubro que é a data de referência para a apresentação de Orçamento do Estado 

no Regulamento europeu citado. 

O período de apreciação parlamentar deve ser alargado, contudo, para permitir que a consolidação do 

texto do OE e dos mapas que hoje ocorre depois da votação final – ou seja, depois de o Parlamento 

ter aprovado a Lei do OE - passe a realizar-se entre a votação na especialidade e a votação final global. 

Durante esse período, devem também ser recalculados os elementos relativos ao desempenho 

orçamental consolidado em Contas Nacionais, designadamente o défice ou superavit orçamental. Na 

verdade, o saldo orçamental pode ter tido alterações em função das votações na especialidade mas 

em nenhum momento da Lei se obriga a calcular o saldo orçamental do Orçamento que é efetivamente 

aprovado. Eventualmente, usando o mecanismo da avocação, poderiam nessa fase posterior à 

consolidação do texto fazer-se ainda votações de especialidade que permitissem aos deputados, 

perante o texto final, refazer opções entretanto tomadas. 

 

2.2. A OCDE assinala também como característica pouco habitual do processo parlamentar português 

o papel que é atribuído à Comissão Parlamentar de Orçamento: 

“Em Portugal, a Comissão de Orçamento e Finanças usufrui de maior autoridade em relação 

às comissões sectoriais do que na maior parte dos outros países da OCDE. Formalmente, a 

Comissão leva em consideração todas as questões relacionadas com o orçamento, não se 

limitando apenas a considerar apenas os agregados (nível total da receita e da despesa). 

Noutros países da OCDE, o órgão equivalente a esta Comissão considera os limites dos 

agregados e das despesas de cada política sectorial, enquanto as comissões sectoriais 

consideram formalmente as despesas para as dotações específicas que se encontram dentro 

dos limites da despesa sectorial.” (OCDE, 2008:56) 

Este papel da Comissão de Orçamento e Finanças é ilustrado pelo processo de discussão na 

especialidade do OE. Toda a discussão sectorial se faz em audições dos ministros, em reuniões 
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conjuntas da Comissão de Orçamento e Finanças e das comissões especializadas. Assim, realizam-se 

2 ou 3 audições de ministros por dia, ao longo de 11 ou 12 dias úteis, o que acaba por reduzir a 

discussão sectorial, na especialidade, a metade de um dia, já que o trabalho de análise do OE pelas 

comissões especializadas se centra nessas audições e está naturalmente limitado pela disponibilidade 

dos elementos da Comissão de Orçamento e Finanças que devem estar presentes em todas.29 Uma 

maior autonomia das comissões parlamentares especializadas, terminando com a prática de reuniões 

conjuntas, permitiria que dentro do mesmo tempo de apreciação na especialidade fosse ampliada a 

capacidade de apreciação do OE pelas comissões especializadas. 

Este procedimento parlamentar não resulta de qualquer imposição da LEO, que se limita a reservar à 

Comissão de Orçamento e Finanças a votação na especialidade do OE, com exceção das matérias 

votadas na especialidade pelo Plenário. 

 

2.3. Pensamos que existe um consenso generalizado de que o debate orçamental não assegura as 

condições de adequada apreciação de todas as matérias em discussão, até pelo seu número e 

variedade. É manifesto que nem os Governos nem os grupos parlamentares cumprem a regra, que 

continua prevista na LEO, de que o “As disposições constantes do articulado da lei do Orçamento do 

Estado limitam-se ao estritamente necessário para a execução da política orçamental e financeira” 

(n.º 2 do artigo 41º). São extensas e diversas as disposições legislativas tratadas no articulado do OE, 

muitas com escassa ou nula relevância orçamental, outras repetindo ano após ano regras com 

relevância financeira que, precisamente pela repetição, se comprova que deveriam fazer parte de 

diplomas não sujeitos à regra da anualidade; e outras ainda testemunho da conhecida instabilidade 

legislativa nacional. Acresce que da iniciativa dos deputados são formuladas um conjunto 

considerável de propostas -  cerca de 1300 no OE para 2020 – porque o processo de orçamento é 

tratado como sucedâneo da normal iniciativa legislativa. É manifesto que nenhum alargamento do 

tempo de apreciação pelo Parlamento resolverá a questão da impossibilidade de apreciação adequada 

de todas as matérias. Não parece assim aconselhável um maior alargamento do processo parlamentar 

de apreciação do OE, até tendo em conta que durante essa apreciação é limitada a restante atividade 

do Parlamento.  

Sugerimos duas possibilidades, que não são mutuamente exclusivas, no sentido de permitir uma 

melhor apreciação  

Como primeira possibilidade, pode estabelecer-se que algumas opções de política orçamental só 

poderiam ser incorporadas no OE desde que previamente previstas na LGO. Tal regime poderia ser 

aplicado, desde logo, às medidas com maior impacto orçamental ou às medidas cuja avaliação é mais 

difícil de concretizar, como a de criação de despesa fiscal. Neste último caso, enunciar a medida na 

LEO permitiria a avaliação “ex ante”, conforme proposto no Relatório Os Benefícios Fiscais em 

Portugal 30 . Tais medidas seriam enunciadas na primeira parte da LGO (correspondente à 

“Identificação e planeamento das opções de política económica”, nos termos do n.º 4 do artigo 34º). 

Essa previsão permitiria que, entre a aprovação da LGO e a apreciação do Orçamento, fossem objeto 

                                                 

29 Duração, em dias úteis, na discussão das Propostas de Lei de Orçamento para 2018, 2019 e 

2020 

30 Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais, 2019, esp. pp. 23ss 
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da devida análise (pela UTAO, pelo Governo e por quaisquer entidades que o pretendessem fazer) 

assegurando que uma melhor informação sobre a medida quer maior transparência de escrutínio. 

As medidas legislativas sujeitas a este regime, se não incluídas previamente na LGO, não poderiam 

nem integrar a Proposta de Lei de OE nem ser nela integradas através da apresentação de proposta de 

alteração pelos deputados. Tal restrição não abrangeria, naturalmente, a sua aprovação em processo 

legislativo próprio, sem dependência de prévia inclusão nas LGO. Entendemos que aquilo que se 

pretende evitar é que, pela multiplicidade de matérias em análise durante a discussão do OE, decisões 

importantes sejam tomadas sem o debate adequado. Tratando-se de iniciativa legislativa autónoma, 

não se verificam as mesmas razões.   

A segunda possibilidade é fazer uma separação, no seio do debate parlamentar, daquelas medidas que 

fossem identificadas (desde logo pelos seus proponentes) como mais significativas - por exemplo, 

medidas com impacto superior a 0,01% do PIB, na despesa ou na receita. Tais medidas poderiam ter 

um procedimento distinto, quer em termos de prazo de apresentação, quer eventualmente sendo 

sujeitas a análise de impacto pela UTAO, por forma a assegurar que as medidas de maior impacto 

fossem objeto do estudo adequado. 

 

Recomendações: 

a) incluir, no Relatório da Proposta de Lei de Orçamento do Estado, os elementos informativos 

descritos no ponto 1 do presente capítulo, a adotar as metodologias aí referidas quanto à produção de 

elementos informativos; 

 

b) alterar a data de submissão da Proposta de Lei de OE para 10 de outubro, alargando o período de 

apreciação da mesma para 60 dias, e passando a consolidação do texto após a especialidade, hoje feita 

em sede de redação final, para o período entre a votação na especialidade e a votação final global. 

 

Propostas de alteração legislativa 

nova redação do número 1 do artigo 36º 

1 — O Governo elabora e apresenta à Assembleia da República, até 10 de outubro de cada 

ano, a proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano económico seguinte, acompanhada 

de todos os elementos referidos no presente capítulo 

 

nova redação do número 2 do artigo 38º 

2 — A votação da proposta de lei do Orçamento do Estado realiza -se no prazo de 45 55 dias 

após a data da sua admissão pela Assembleia da República. 

 

Aditamento de um novo número 8 ao artigo 38º 

8. A votação a que se refere o número 2 realiza-se após a incorporação no texto das 

alterações resultantes da votação na especialidade e da revisão dos mapas orçamentais 
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e dos elementos constantes da alínea o) do número 2 do artigo 37º a que em função das 

mesmas haja lugar. 

 

c) ponderar uma maior autonomia na discussão na especialidade do OE para as comissões 

parlamentares especializadas 

d) ponderar que certas matérias só possam ser incluídas no articulado no Orçamento se previamente 

enunciadas na LGO, e que as propostas de alteração de maior significado financeiro sejam objeto de 

um tratamento separado que permite análise pela UTAO 

  



42 

Capítulo IV 

Orçamentação por programas 

 

 

Artigos da LEO a que respeita: 45º a 48º 

 

 

1. Enquadramento 

A orçamentação por programas é uma forma de organizar o Orçamento que pode ser definida pela 

organização das dotações orçamentais em rubricas (programas) “por terem subjacentes objetivos 

relacionados uns com os outros, ou por partilharem um mesmo objetivo final”, servindo “para 

financiar todas as atividades relacionadas com a produção de bens e serviços no âmbito do programa 

em questão.” 31  Ao organizar o orçamento associando uma determinada despesa a objetivos de 

políticas públicas, obtêm-se a vantagem de maior transparência para o Parlamento, cidadãos e outras 

instituições como media e ONGs.  

A estruturação do orçamento por programas deve ser acompanhada da explicitação de indicadores de 

desempenho e de metas relativamente aos resultados a atingir. A construção de um orçamento nestes 

termos permite a aferição dos resultados das despesas públicas, a comparação desses resultados com 

as metas, e o uso sistemático da informação relativa aos resultados na própria decisão orçamental 

(performance budgeting), permitindo decidir as prioridades de utilização dos recursos públicos com 

uma base mais sólida e quantificada. Geralmente, a orçamentação por programas está também 

associada a uma maior autonomia na gestão sectorial. 

Em contrapartida, uma orçamentação por programas não está geralmente associada a ganhos do ponto 

de vista do cumprimento dos objetivos orçamentais macro, pelo que tem que ser enquadrada por 

instrumentos de controlo, desde logo a uma definição dos envelopes financeiros totais, 

preferencialmente numa perspetiva de médio prazo; e não implica a substituição da orçamentação 

com base na classficação económica da despesa, precisamente pela necessidade de controlo 

orçamental.32 

 

1.1. Evolução da Orçamentação por Programas desde a Lei n.º 91/2001 

O processo de orçamentação por Programas em Portugal iniciou-se com a Lei n.º 91/2001, de 20 de 

agosto, tendo a partir de 2004, sido criada uma estrutura de Programas transversais, com um Ministro 

responsável, podendo existir outros ministérios executores, ou seja, um Programa podia ser 

transversal.  

Cada Programa podia ser concretizado mediante: Medidas ou Projetos e Ações, apresentando as 

Medidas um carácter plurianual. O enfoque era sobretudo na programação da despesa de 

                                                 

31 OCDE, 2008:77 
32 Neste sentido, Comissão de Revisão da LEO, 2014:32. 
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investimento, constante do então ainda vigente PIDDAC (Plano de Investimento e Despesa de 

Desenvolvimento da Administração Central), bem como nas Leis de Programação (designadamente 

Militar) e contratos de prestação de serviços em regime de financiamento privado33.  

O Decreto-Lei n.º 131/2003, de 28 de julho estabeleceu qual a informação de maior detalhe a constar 

no orçamento, prevendo a integração de todas as despesas numa classificação por Programas / 

Medidas / Projetos ou Atividades, obrigando ainda à tipificação de indicadores que permitissem 

avaliar a economia, eficiência e eficácia da despesa e, no caso das despesas de investimento e 

desenvolvimento, a sua repartição regionalizada. Ficou também atribuída a competência aos 

Ministros para decidirem sobre a criação de Medidas. 

O Orçamento de 2009 apresenta uma primeira tentativa de Orçamentação por Programas, na 

sequência dos trabalhos da Comissão para a Orçamentação por Programas criada em 2007, 

conforme se pode observar no Mapa 16 do OE2009. 

• Parte substancial dos Programas tinham transversalidade. Cada Programa tinha um Ministério 

responsável, podendo ter execução em vários Ministérios34. 

• Programas e Medidas eram estruturados atento o cumprimento das Opções constantes das 

Grandes Opções do Plano.  

• As despesas de Investimento (PIDDAC) eram apresentadas por Programa/ Medida / Projeto, 

com desenvolvimentos por Ministério35. 

O processo de implementação da orçamentação por Programas com Programas transversais tem um 

recuo em 2010, já com os efeitos da crise. Em 2010 considerou-se existir uma excessiva fragmentação 

dos Programas, dificuldades de governação nos programas transversais, dificuldade de controlo dos 

plafonds e das despesas plurianuais. 

No OE 2010 adotou-se uma a estrutura de programas correspondendo a tendencialmente a um 

ministério por programa, e as medidas passaram a ser de forma geral um classificador redundante, já 

que se adotou genericamente uma classificação idêntica à classificação funcional.36 Tal poderá ter 

constituído um obstáculo ao desenvolvimento da orçamentação por programas, designadamente pela 

“difícil conversão das diferentes subfunções da classificação funcional em atividades e projetos”.37 

Se as medidas foram “funcionalizadas”, os programas acabariam por ser encostados à orgânica do 

Governo pela Lei 22/2011, de 20 de maio (5ª alteração à Lei n.º 91/2001). A LEO institucionaliza 

assim a instrumentalização dos Programas como envelopes financeiros de cada Ministro, admitindo 

a possibilidade de transversalidade nas Medidas. 

                                                 
33 Cfr. artigos 15.º a 18.º e 60.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto.  

34 Cfr. anexo 6 a 8 da Circular 1343 com as instruções do OE2009, o anexo 7 da Circular 1343 com as instruções do 

OE2009, com a caracterização de Programas. 
35 Cfr. “Anexo Mapa 15 do OE2019”: contém os desenvolvimentos do PIDDAC (Plano de Investimento e Despesa de 

Desenvolvimento da Administração Central). 
36 Cfr. anexos IV-A IV-B da Circular 1354 e Classificador Funcional constante do Decreto-Lei 171/94.  

37 Comissão de Reforma da LEO, 2014:40. A Comissão segue aqui a avaliação do FMI, que contrapõe a este modelo 

um “modelo organizacional” que “procura adaptar o desenho dos programas orçamentais à estrutura organizativa da 

Administração Pública de cada país. 
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Esta adoção de uma estrutura de programas nunca foi acompanhada da definição de objetivos desses 

mesmos programas orçamentais que permitissem a comparação com indicadores de desempenho. 

Como escrevia o FMI a propósito do processo orçamental português de 2014:  

“Os Orçamentos não especificam outputs que devem ser conseguidos ou os resultados que se 

espera atingir. Assim, não há qualquer comparação entre o desempenho e as metas no 

orçamento. A informação sobre outputs e resultados não é reportada de forma sistemática, 

ainda que alguns programas forneçam breves comentários sobre resultados conseguidos, sem 

avaliar o desempenho face a metas.”38 

 

1.2. O regime da Lei n.º 151/2015 e a sua implementação  

A atual LEO, face à estrutura prevista em sede de LEO há 19 anos 39 , procurou uma nova 

sistematização mais facilitadora da implementação da orçamentação de desempenho por 

programas. Foi definida uma nova estrutura de classificações programáticas, conciliando uma 

vertente de modelo Orgânico (o primeiro patamar da classificação são as Missões de base 

Orgânica, tendencialmente coincidentes com a estrutura orgânica do Governo) e de modelo 

funcional com os programas deslocados para o patamar inferior e caracterizados como 

correspondendo a objetivos associados à implementação das políticas públicas. É ainda alargado o 

âmbito de aplicação à Segurança Social (a estrutura de programas e medidas concretizados por 

projetos e atividades só abrangia Administração Central). É dada maior centralidade à 

orçamentação por programas, desde logo de forma simbólica, com a deslocação da despesa por 

programas para o Mapa I do Orçamento. São também introduzidas as regras base relativas às 

entidades gestoras de programas orçamentais, a densificar por Decreto-Lei. 

Como já foi referido, a Lei 91/2001 e respetiva legislação complementar permitiam já que fosse 

criada uma orçamentação por programas. Contudo, depois de um início de percurso, 

interrompido em 2010 com o desenvolver da crise, o processo estagnou. Os desenvolvimentos 

legislativos introduzidos pela Lei n.º 151/2015 não resolveram só por si as questões de falta de 

concretização do modelo e de falta de implementação. 

 

No que respeita às orientações genéricas da LEO sobre a caracterização dos Programas 

Orçamentais (PO), destaca-se: 

• Universo: subsectores da Administração Central (AC) e Segurança Social (SS) 

abrangendo a totalidade da receita e despesa  

• Estrutura hierárquica:  

c) Missão de Base Orgânica: representa cada ministério  

d) Programa: composto por ações que visam realizar objetivos associados a medidas de 

política pública (podem existir programas comuns a mais do que uma base orgânica)  

e) Ações: compostas por atividades e projetos 

  

                                                 
38 FMI, 2014. 

39 Lei 91/2001, de 20 de agosto. 
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Figura 1 – Estrutura da orçamentação por Programas (nova LEO) 

 
 

 

• Definição dos Programas: 

c) Propostos no início de cada legislatura pela tutela sectorial com detalhe relativo à sua 

denominação, período de programação, custos totais, fontes de financiamento e 

metas, sendo aprovados em Conselho de Ministros  

d) Tutela sectorial define também quem é a entidade gestora do programa  

e) Casos especiais: 

• Nos órgãos de soberania a definição e gestão dos programas é feita pela entidade 

indicada pelo órgão de soberania;  

• Nas finanças existe um programa específico para fazer face a despesas inadiáveis 

e imprevistas (provisional) e um programa não vinculativo para gerir e controlar a 

despesa fiscal resultante da concessão de benefícios fiscais  

• Dotações dos Programas: aprovação anual numa base de caixa em sede das Grandes 

Opções 

• Gestão dos Programas orçamentais a cabo de uma entidade gestora sob a alçada da tutela 

sectorial, cujo regime jurídico se encontra por definir. 

 

A Lei n.º 151/2015 previa o prazo de um ano para a regulamentação por Decreto-Lei das 

especificações e as orientações relativas à concretização dos programas orçamentais, e a entrada 

de vigor do novo modelo de programas no ano de 2018. A Lei n.º 37/2018 adiou esses prazos, 

respetivamente, para o final do primeiro semestre de 2019 (o que não foi cumprido) e para o OE 

de 2021 (o que dificilmente poderá acontecer, tendo em conta a não publicação na necessária 

legislação). 

No quadro da nova LEO, é crucial criar as condições para a implementação da orçamentação por 

programas, num caminho gradativo e incremental, que crie condições de não estagnação e não 

recuo, designadamente criando quick-wins com pilotos, que demonstrem que o modelo é 

implementável e as vantagens do mesmo, seja em termos da transparência, seja da 

descentralização, a par do controlo que conferem maior plasticidade à implementação de 

políticas públicas. 

Atento o histórico de evolução da adoção de Orçamentação por Programas, parece evidente que 

o que continua a faltar é decisão sobre enquadramento de políticas públicas em programas, 

associando-lhes um conjunto de indicadores que permitam aferir da implementação destas, e o 

Missão de Base Orgânica
Programa 1

Ação 1
At ividade

Projeto
Ação N

Programa N
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desenvolvimento do regime de gestão dos programas orçamentais, cujas traves mestras se 

encontram no artigo 48º da LEO. 

 

 

2. Estrutura e caracterização de Programas 

A estrutura ora preconizada na LEO tem algumas similitudes com o modelo francês, embora não 

proceda a uma adoção integral do mesmo. Face às similitudes, parece relevante ter presente 

algumas “lições aprendidas” com a implementação em França. Em França, a estrutura de 

desagregação de Missões de Base Orgânica, Programas e Ações, bem como respetivos objetivos 

e indicadores, tem vido a sofrer uma simplificação e redução progressiva ao longo dos anos 

desde o ano de 2006 em que foi implementada. O n.º de indicadores de 1.173 em 2007 reduziu 

para 765 em 2017 e o número de objetivos da ordem dos 1300 baixou para perto de metade.40 Esta é 

uma aprendizagem relevante. Os objetivos e indicadores que procuram a salvaguarda da 

transparência não se podem tornar em pura carga administrativa. Cada programa prossegue um 

máximo de 3 objetivos para evitar a dispersão do mesmo e a cada objetivo não devem estar 

associados mais do que dois indicadores. Cada programa deve ter um objetivo de cada um dos 

seguintes três tipos: de eficácia sócio-económica, que é o objetivo de política a atingir, de 

qualidade de serviço, que tem em conta a satisfação das pessoas, sobretudo quando há contacto 

com o público, e de eficiência de gestão, que se prendem com otimização dos recursos públicos 

utilizados para implementar o programa.41 

Em 2020, em França há 17 Ministros, 49 Missões de Base Orgânica e 174 Programas (com o 

sentido que a nova LEO lhes dá, em que a um Programa está associado um conjunto de objetivos 

e indicadores que permitem a sua análise).42 

Um aspeto relevante na definição francesa é que há um conjunto de programas com caráter de 

continuidade (que permite avaliações de comparabilidade e séries temporais) e outro conjunto 

de programas com objetivos de incidência mais temporária.  

 

Em Portugal, a atual estrutura dos programas orçamentais está intrinsecamente ligada aos 

ministérios sectoriais, que na tipologia da nova LEO deverão antes corresponder a missões de 

base orgânica. 

No OE para 2020, existem 21 programas orçamentais e 20 “ministérios sectoriais”, a que acresce 

o Título (“ministério”) agregador dos órgãos de soberania, sendo que regra geral cada programa 

está dependente de um ministro, com as seguintes exceções:  

• o ministro das finanças gere 2 programas orçamentais (finanças e gestão da dívida 

pública); 

                                                 

40 OCDE, 2018b. 

41 Cfr. OCDE, 2018 
42 Cfr. a nomenclatura das despesas e receitas aplicável em 2020 em França, 

http://www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2020/Blancs2020/NEBLANC_ETA1.htm. 
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• o programa governação inclui 4 ministérios sectoriais: presidência do conselho de 

ministros, modernização do estado e da administração pública, planeamento e coesão 

territorial; 

• o programa órgãos de soberania composto sobretudo por entidades independentes 

(Assembleia da República, Presidência da República, etc) em que a definição e gest ão 

dos programas cabe à entidade designada pelo órgão de soberania.  

Os programas são compostos por 96 medidas que se subdividem em atividades e projetos.   Nos 

últimos anos, as medidas têm correspondido essencialmente a classificações funcionais, salvo 

algumas exceções quanto ao seu conteúdo e transversalidade aos diferentes programas 43. Esta 

situação tem tornado a medida um classificador quase despiciendo, o qual perdeu a sua essência 

teórica de demonstrar despesas afetas e determinada política pública.  

 

Figura 2 – Estrutura da orçamentação por Programas (atualmente implementada) 

 

 

 

Parece assim simples a adoção do modelo de Missão de Base Orgânica previsto na LEO, uma vez 

que ele tenderá a corresponder à atual estrutura do orçamento por programas. Já a adoção de uma 

nova estrutura de programas não teve desenvolvimentos, não tendo designadamente existido uma 

definição de novos programas orçamentais no início da presente legislatura. Seria também simples a 

conversão de nomenclatura das atuais medidas em programas, seguindo a estrutura da classificação 

funcional (utilizando o segundo nível da COFOG)44 mas esse não é necessariamente o modelo mais 

adequado à organização do Orçamento em torno de objetivos de política.  

 

A LEO prevê que os programas orçamentais são definidos no início da legislatura, por proposta do 

“membro do Governo responsável por cada política pública sectorial definida na missão de base 

orgânica”, e aprovados pelo Conselho de Ministros (art. 45º) . Embora se preveja a possibilidade de 

“sucessão de programas, com características e objetivos idênticos” (artigo 46º). Assim sendo, o 

desenho legal parece apontar para uma criação ex novo, a cada legislatura, de programas orçamentais. 

Parece aconselhável ponderar uma maior estabilidade na estrutura de programas, que representassem 

áreas de atuação dos governos de cariz relativamente comum aos diferentes governos ao longo do 

tempo. Essa estabilidade teria desde logo vantagens para efeitos da sua comparação temporal e 

potencialmente também ao nível da comparação internacional, ainda que esta mais difícil de garantir, 

além de contribuir para a transparência do processo orçamental.  

                                                 
43 “Exemplos: 084 – Simplex”, ou as mais recentes medidas “095 – Contingência COVID 2019 - prevenção, 

contenção, mitigação e tratamento” e “096 – Contingência COVID 2019 – garantir normalidade”. 

44 Classification of the Functions of Government, classificação das funções das Administrações Públicas desenvolvida 

pela OCDE e adotada pelas Nações Unidas. 
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1. Uma possibilidade é a definição de um conjunto de áreas de continuidade que devam 

constituir Programas de caráter permanente, eventualmente a constar de anexo à LEO. Neste 

caso, deveria ser definido um mecanismo de evolução da estrutura de programas. Consoante 

a orgânica de cada Governo, estes programas seriam afetos por ministro e a cada Missão de 

Base Orgânica, realizando a adequação do Orçamento por programas à estrutura orgânica do 

Governo (e a par de programas específicos criados por cada Governo). 

 

Em síntese, para além da nova organização do Modelo de orçamentação por programas por Missão 

de Base Orgânica / Programas / Ações / Projetos ou Atividades, o fator crítico de sucesso centra-se 

forma como se regulamenta o modelo e sua implementação. 

O modelo desenhado pela LEO parece uma base adequada para a evolução do processo orçamental 

português num sentido que concilie os ganhos de eficiência e de transparência associados à existência 

de verdadeiros programas orçamentais com as preocupações de controlo da despesa e de cumprimento 

das metas orçamentais macro. Tal como antes de 2015, a evolução nesse sentido depende de 

desenvolvimentos legislativos que assegurem: 

• Definição de objetivos e indicadores para os programas 

• Controlo das despesas plurianuais; 

• Definição do detalhe de controlo e execução; 

• Modelo de governação e controlo da transversalidade; 

• Identificação de áreas de continuidade de política, ainda que com objetivos evolutivos. 

 

 

3. Entidades gestoras de programas e autonomia de gestão 

Em Portugal a experiência das últimas duas décadas é determinada pela prioridade de cumprimento 

de metas orçamentais, com um Ministério das Finanças geralmente forte e interventivo na execução 

orçamental. Aquela prioridade traduziu-se na necessidade de autorização casuística do Ministério das 

Finanças para a assunção de compromissos que tendem a gerar responsabilidades plurianuais e na 

intervenção na execução da despesa aprovada em orçamento, limitando a assunção de compromissos 

ou os pagamentos no decurso do ano, para atingir metas orçamentais de despesa.  

Há que reconhecer que essa atuação do Ministério das Finanças resulta de uma experiência de gestão 

pública orçamental ao nível dos organismos públicos em que as decisões decentralizadas tenderam a 

comprometer a sustentabilidade da despesa, designadamente da despesa dos anos subsequentes ao 

orçamento em curso. Os incentivos para os dirigentes e os ministros setoriais não passam 

propriamente pelo cumprimento das metas orçamentais. Ministros e dirigentes são avaliados por 

resultados que podem (pelo menos aparentemente) ser melhorados pelo aumento dos recursos a eles 

afetos, e não pela eficiência na utilização desses mesmos recursos. Há mesmo um incentivo a gastar 

todos os recursos orçamentados: não só existe a perceção de que eventuais poupanças não revertem 

geralmente para a execução orçamental do mesmo programa nos anos seguintes, como uma 

orçamentação com base na execução do ano anterior pode levar ao receio de que uma execução com 

menor dispêndio se traduza em redução do montante de despesa autorizada para o ano subsequente. 
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A OCDE sugere consistentemente que seja transferida mais responsabilidade pela gestão dos 

programas orçamentais para os “ministérios de linha”, permitindo a gestão mais racional dos 

programas orçamentais e passando a DGO de uma relação (e intervenção casuística) com “5000 

entidades públicas” para uma função mais recuada de coordenação e análise de desempenho.45  

A nova LEO contém várias normas que indicam uma direção “descentralizadora” para o modelo de 

gestão orçamental por programas. A sua concretização só será possível, contudo, se forem garantidos 

mecanismos de controlo e responsabilização, bem como alinhamento correto dos incentivos, para 

esses “ministérios de linha”. A descentralização das responsabilidades de gestão orçamental depende 

ainda da capacitação técnica das entidades públicas, quer das ligadas à conceção e execução das 

políticas, quer das operacionais. 

 

O papel da entidade gestora do programa consagrado na atual lei de enquadramento46 procura um 

reforço do papel da atual entidade coordenadora do programa orçamental, no sentido da autonomia 

de gestão a par do aumento da responsabilidade imputável, bem como do reforço da interação desta 

entidade como intermediária do Ministério das Finanças no controlo dos serviços públicos.  

As Entidades gestoras devem coordenar e garantir a consistência da produção e uso das informações 

de desempenho em cada ministério, com base nas diretrizes preparadas pelo Ministério das Finanças. 

Ao mesmo tempo, o Ministério das Finanças deve organizar capacitação para as entidades, 

equacionando ainda disponibilizar instrumentos que sejam comuns de aplicação transversal. 

A implementação de orçamentação por programas depende assim da capacitação dos ministérios 

setoriais na gestão e controlo orçamental, de forma que se possa estabelecer uma relação e confiança 

entre os ministérios setoriais e o Ministério das Finanças. Deve o Ministério das Finanças promover 

ativamente esta capacitação. 

As entidades coordenadoras/gestoras dos programas são organismos que funcionam na dependência 

dos ministros sectoriais e procedem ao acompanhamento orçamental dos programas constituindo 

igualmente uma via de comunicação entre as diferentes entidades que compõem os 

ministérios/programas e o ministério das finanças. 

Não obstante a existência de legislação que de forma clara exorta as entidades coordenadoras a 

efetuarem uma gestão eficiente dos orçamentos dos programas orçamentais - a título de exemplo a 

obrigatoriedade de demonstração inequívoca da necessidade de reforços orçamentais com 

fundamento do não recurso à gestão flexível no âmbito do programa orçamental47  -  esta tem-se 

revelado aquém do efeito desejado, conforme evidenciam auditorias realizadas pela Inspeção Geral 

das Finanças48. 

 

                                                 
45 OCDE, 2008. 

46 Nos termos do art.º 48.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual. 
47 Constante dos decretos-lei de execução orçamental. A versão mais recente consta do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 

84/2019, de 28 de junho. 
48 A título de exemplo a auditoria realizada pela Inspeção Geral de Finanças ao programa orçamental do ensino básico 

e secundário constante do Relatório n.º 2016/2078, homologado por S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento, 

em 01/08/2017. 
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A adoção de maior autonomia de gestão deve ser considerada a par do estabelecimento de um sistema 

de incentivos suficientemente robusto que assegure a sustentabilidade financeira não apenas ao nível 

do programa orçamental, mas do conjunto da Administração Pública. Este é provavelmente um dos 

grandes desafios que a reforma enfrenta e que tem que criar condições para ultrapassar. O desenho de 

um sistema de incentivos desta natureza num país com a tradição de praticamente contínua 

insustentabilidade das finanças públicas como é o caso de Portugal, requer cautela e antecipa a 

necessidade de introdução com gradualismo de maior autonomia, sempre dependente dos resultados 

atingidos pelos programas. Para se minimizar o risco, o gradualismo da implementação deve ocorrer 

em função da avaliação da sua implementação em pilotos.  

As boas práticas internacionais consideram que uma efetiva orçamentação por programas é 

indissociável de uma maior autonomia dos gestores dos programas orçamentais.  

A título de exemplo, no modelo francês foram abolidos todos os controlos centrais sobre as alterações 

orçamentais à exceção das despesas com pessoal, não sendo possível afetar-lhe despesa proveniente 

de outras classificações económicas de despesa. A tendência global nos países que adotaram a 

orçamentação por programas é ainda de fazer depender de aprovação central a transferência de 

despesas correntes para despesas de capital entre programas.  

Considerando que a orçamentação por programas, com a correspondente flexibilização a par de 

modelo de controlo e gestão de incentivos, não foi efetivamente testada em Portugal, sugere-se que 

se inicie este processo com uma experimentação, controlada, mediante implementação de um 

ministério piloto e em paralelo (e exclusivamente para este piloto) sejam definidas medidas de 

flexibilização, permitindo assim testar o desempenho do formato, tanto no impacto no piloto como 

no cumprimento dos objetivos orçamentais, com o objetivo de o melhorar e escalar para o conjunto 

dos programas que sejam, entretanto, implementados. Este faseamento está aliás em linha com o 

recomendado pela OCDE para Portugal.49 

A implementação da orçamentação por programas deve criar os mecanismos que garantam que: 

• As dotações associadas a despesas imprescindíveis dos organismos estão adequadamente 

orçamentadas e que não são passíveis de anulação no âmbito da gestão flexível para 

reforço de qualquer outra despesa que não tenha esta natureza.  

A lógica de orçamentação por programas exige uma genuína transferência de autonomia e da 

consequente responsabilidade para as entidades gestoras. Assim, é fundamental determinar 

que os programas não podem solicitar reforços centralmente ao ministério das finanças nem 

recorrer a saldos de gerência para garantir o pagamento de despesa recorrente. Ao ser vedada 

a possibilidade de bailout, existirá uma maior responsabilização na gestão orçamental. Na 

fase de piloto deve ser testado o equilíbrio entre incentivos e penalizações, a par do 

desenvolvimento de capacitação para a gestão. 

 

• A flexibilidade na assunção de compromissos plurianuais de despesa não compromete a 

sustentabilidade  

                                                 
49 Cfr. OCDE, 2008 85. 
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A despesa que ocorre em anos económicos subsequentes é mais difícil de controlar dado o 

caráter anual das dotações orçamentais, sendo hoje geralmente sujeita (com pequenas 

exceções) a uma autorização centralizada. 

A maior flexibilização pressupõe maior desenvolvimento dos instrumentos plurianuais 

presentes na LEO, com projeção para o futuro da despesa recorrente e dos compromissos já 

assumidos, assegurando que o compromisso plurianual não inviabiliza a execução de outra 

despesa, forçando a reforços orçamentais para lá dos tetos do QPDP. Sem esse 

desenvolvimento, não será possível diminuir o escrutínio central desses compromissos. 

Admite-se que, mesmo no atual quadro, será possível reforçar a autonomia de gestão 

separando o tratamento da despesa plurianual associada a encargos recorrentes das entidades 

do mesmo tratamento a dar à assunção de novos encargos plurianuais. 

Neste âmbito é importante clarificar o disposto no n.º 8 do art.º 52 da atual LEO que estabelece 

que compromissos que “dão origem a pagamentos em ano económico, que não seja o ano da 

sua realização, ou em vários anos económicos constantes dos programas, podem ser 

assumidos pelas entidades e serviços sem pagamentos em atraso, mediante prévia 

autorização do ministro da tutela”. Parece claro que esta norma não é aplicável sem a 

concretização dos restantes aspetos relativos à autonomia de gestão dos programas 

orçamentais. Ainda assim, a própria norma deveria ser melhor densificada quanto ao 

enquadramento da despesa em causa no QPDP. 

 

• Há possibilidade de planeamento plurianual da despesa pelas entidades gestoras de 

programas 

Dado o caráter anual das dotações orçamentais, a autonomia dos gestores de programas 

orçamentais não contempla atualmente a antecipação ou adiamento de despesa, com reforço 

do orçamento do ano em curso por conta dos plafonds de anos subsequentes ou transição 

automática da dotação para anos subsequentes. Mesmo quando existe a possibilidade de 

transição de saldos de gerência, essa transição não é geralmente automática a depende de 

autorização casuística do Ministério das Finanças.50
 

É importante uma avaliação da flexibilização na utilização desses saldos de gerência.51 A sua 

utilização automática permitiria ao gestor do programa escolher o melhor momento para a 

realização da despesa e eliminaria o incentivo à realização de despesas menos necessárias em 

final de ano. Contudo, há que ter em conta que os objetivos orçamentais anuais são 

estabelecidos sem essa utilização de saldos, podendo a sua aplicação automática comprometer 

o cumprimento das metas de saldo orçamental.52
 

 

A flexibilidade de gestão de programas não tem que ser idêntica em todas as Missões de Base 

Orgânica, podendo depender da capacidade e do desempenho. Assim, no âmbito da prestação de 

                                                 
50 Uma importante exceção à necessidade de autorização central para a transição e aplicação de saldos de gerência é a 

dos saldos com origem em financiamento europeu. 

51 Referimo-nos neste ponto a saldos que resultem da não execução de despesa orçamentada, que não devem ser 

confundidos com saldos que resultem de excesso de cobrança de receita própria. Neste segundo caso, uma caráter mais 

automático na aplicação dos saldos não se traduziria em gestão mais flexível dos tetos de despesa do QPDP mas antes em 

ultrapassagem de tais limites, que não pode deixar de ter escrutínio centralizado. 
52 Preocupação presente na literatura da OCDE. Cfr. Kraan, Dirk-Jan (2008) “Programme Budgeting in OECD 

Countries”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7/4 (https://www.oecd.org/gov/budgeting/43411385.pdf ) 

about:blank
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contas, ao serem aferidos os resultados do desempenho de cada um dos programas orçamentais, é 

possível a atribuição de graus maiores de autonomia aos programas com melhor desempenho.53 Em 

sentido inverso, devem ser previstas sanções no caso de o exercício da autonomia de gestão, 

contrariando as regras, conduzir a situações de violação dos tetos de despesa  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sistematiza as principais 

recompensas e sanções aplicadas pelos países as quais operam sobretudo em 3 eixos de ligação dos 

resultados com o financiamento do programa; o nível de flexibilidade da gestão e a apresentação 

pública dos resultados (exposição). 

 

Tabela 2 – Mecanismos de incentivo ao desempenho utilizados pelo Ministério das Finanças 

 

Mecanismo Recompensa Sanção 

Financiamento • Aumentar o financiamento do 

organismo 

• Não alterar o financiamento do 

organismo 

• Atribuir à gestão e/ou 

trabalhadores bónus pelo 

desempenho 

• Aumentar o orçamento de 

despesas com pessoal 

• Reduzir ou limitar o financiamento 

do organismo 

• Eliminar o financiamento ao 

organismo 

 

• Reduzir os salários pagos ao gestor 

e/ou aos trabalhadores 

• Reduzir o orçamento de despesas 

com o pessoal 

Flexibilidade • Permitir a utilização ou transição 

de ganhos de eficiência 

• Permitir a transferência de 

recursos entre programas e/ou 

entre despesas operacionais 

• Isentar o organismo da 

obrigatoriedade de determinados 

reportes 

• Obrigatoriedade de entrega de 

recursos não utilizados 

• Restrições à transferência de fundos 

 

 

• Aumentar o número de reportes 

obrigatórios 

 

• Requerer uma auditoria de gestão 

Reconhecimento 

Público 

• Reconhecimento público pelo 

bom desempenho do organismo 

• Reconhecimento público do mau 

desempenho do organismo 

Fonte: Adaptado de OCDE 2008, Performance Budgeting in OECD Countries 

                                                 
53 É o que acontece no modelo francês anteriormente referido. há procedimentos de controlo orçamental interno a 

cada MBO (qualidade de informação reportada, identificação de riscos na execução orçamental). Em função da 

qualidade desse controlo interno, é dada maior ou menor autonomia à MBO. 
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A orçamentação por programas com vista à avaliação do seu desempenho é tanto mais útil quanto 

mais desenvolvida estiver a contabilidade de gestão. Naturalmente neste tipo de processos exigentes 

como é qualquer processo de reforma orçamental é pertinente a adoção de uma abordagem 

progressiva para que se vão ultrapassando as diferentes etapas e consolidando os modelos. 

Assim, pelo menos nesta fase, afigura-se mais premente o exercício de definição de programas 

orçamentais e da sua arquitetura de incentivos que não comprometa a sustentabilidade das finanças 

públicas permitindo, em simultâneo, uma maior transparência na afetação dos recursos públicos às 

diferentes áreas de atuação dos governos e os seus resultados.  

 

5. Dotações centralizadas, programas transversais e gestão orçamental flexível 

A legislação portuguesa prevê tradicionalmente a existência de uma dotação no orçamento do Estado 

que não respeita o princípio da especificação, por poder ser mobilizada para reforço de qualquer outra 

rubrica orçamental, no sentido de fazer face a despesas imprevisíveis e inadiáveis. Esta dotação 

(dotação provisional) continua a estar prevista na LEO, agora sob a forma de programa orçamental, 

no n.º 11 do artigo 45.º.  

Naturalmente, e dadas as suas especiais características (a verba prevista na DP, quando é aplicada, é 

sempre aplicada em reforço de outro programa orçamental), não faz sentido aplicar à DP disposições 

relativas à execução de programas orçamentais, por exemplo, as previstas nos artigos 45º a 47º. Esta 

não aplicabilidade, que se pode extrair por interpretação da atual lei, poderia por uma razão de clareza 

ser explicitada no n.º 11 do artigo 45º. 

 

No quadro da orçamentação por programas, um programa transversal assume características de uma 

dotação centralizada, na medida em que podem não estar pré-estabelecidas as MBO em que, em cada 

ano, se vai executar a despesa relativa a esse programa transversal; ou, estando, pode tal previsão ser 

modificada, alterando a despesa por MBO sem que se altere a dotação do programa transversal. 

Os programas transversais devem ser a exceção, e não a regra, como ensinam quer a experiência 

portuguesa quer a de outros países. Contudo, a possibilidade de existência de programas em que o 

Governo, ou o Ministro gestor do Programa, têm efetiva flexibilidade para gerir a dotação como 

programa, determinando que num ano se pode executar mais rapidamente a despesa referente a uma 

MBO em vez de outra, necessita de ser acomodada nas regras relativas a alterações orçamentais da 

competência do Governo, adotando uma solução análoga à prevista na alínea b) do artigo 60º para a 

dotação provisional. 
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6. Propostas do Grupo de Trabalho 

Considerando não se encontrar estabelecida uma efetiva arquitetura de orçamentação por 

programas não se afigura viável a concretização do disposto na LEO para efeitos da elaboração 

do OE 2021, entendendo-se relevante o enfoque na definição de programas e da gestão por 

objetivos em linha com as boas práticas internacionais com adesão quer ao Programa de 

Governo quer à LGO.  

Há vários elementos críticos para um efetiva implementação da orçamentação por programas, 

incluindo a capacitação técnica dos funcionários públicos no MF e Ministérios sectoriais, mas 

também a capacidade de definir indicadores de desempenho dos programas que sejam, 

simultaneamente, relevantes, fidedignos e possíveis de monitorizar. Estas preocupações já 

estavam expressas no Relatório da Comissão de Acompanhamento da LEO (2014:31) que refere 

que “importa saber fazer uma boa transição do modelo convencional pré-existente para o novo 

modelo, adaptando este último às limitações e constrangimentos práticos existentes”, pelo que 

“o caminho no sentido da assunção crescente de uma cultura de gestão orçamental segundo a 

ótica da performance deve ser feito de forma gradual e prudente”. 

Por outro lado, o relatório da OCDE sobre o processo orçamental português inventariava como 

desafios “a melhoria no processo de medição de atividades e a qualidade da informação de 

desempenho obtida através de avaliações e medidas de desempenho”, bem como na“utilização 

da informação de desempenho no processo de decisão orçamental, (...) quanto à forma de 

relacionar  a informação de desempenho com os recursos”(OCDE, 2008:81). Em face destes e 

doutros desafios, a era preconizada a introdução das reformas incrementalmente e  em fases 

distintas.  

Para esse efeito, propõe-se o seguinte: 

 

a) Processo de implementação: 

 

Elaboração rápida dos desenvolvimentos legislativos necessários à implementação do 

novo modelo de orçamentação por programas (definição de indicadores, metas, 

objetivos, papel da entidade gestora do programa, sistema de incentivos e 

penalizações para a gestão do programa)  

Esses desenvolvimentos devem considerar dois tipos de Programas (programa sob a 

responsabilidade integral de um Ministro e programa transversal) com os seguintes pilares 

essenciais: 

o a Missão de Base Orgânica corresponde a um ou mais Programas na competência de gestão 

de um Ministro; 

o modelo de governação destes Programas sob a dependência de um Ministro, com gestão 

flexível dentro da Missão de Base Orgânica 
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o modelo de governação destes Programas transversais, sob a dependência de um Ministro mas 

com orçamento inscrito em diferentes Missões de Base orgânica, desenvolvendo o modelo de  

gestão flexível dentro do Programa e entre da Missões de Base Orgânica. 
 

Faseamento dessa implementação, definindo de um (ou mais) ministério(s)-piloto, de 

orçamentação por programas.  

A abordagem incremental é defendida pela OCDE 54  sobretudo quando existem 

constrangimentos como a qualidade de informação de desempenho disponível e ausência 

de know-how disseminado, apresentando vantagens ao permitir a introdução de alterações 

à regulamentação em face da avaliação do piloto.  

Recomendando-se a criação de piloto(s) já para o OE 2021.  

Os programas piloto devem considerar a existência de indicadores testados e produzidos 

de forma sustentada e regular, que possam ser utilizados e agrupados, e testar a capacidade de 

gestão orçamental dentro de uma Missão de Base Orgânica pela Entidade gestora dos 

programas orçamentais 

Propõe-se que a escolha do(s) ministério(s)-piloto recaia sobre ministérios com menor 

expressão orçamental, complexidade e um histórico consistente de boa gestão orçamental.  

A estrutura anteriormente proposta de um modelo com gestão flexível dentro do Programa e 

entre da Missões de Base Orgânica traduz-se na possibilidade de efetuar alterações 

orçamentais entre Missões de Base Orgânica na competência do Governo, com uma alteração 

ao artigo 59.º da LEO relativo a competência para alterações orçamentais, conforme proposto 

nas recomendações. 

As definições a consagrar para a implementação devem ter em atenção que as estruturas 

de dimensões contabilísticas de reporte utilizadas foram profundamente alteradas com o 

SNC-AP e que as entidades públicas ainda se estão a adaptar a essas obrigações de 

reporte.  

Assim, deve ser tida em atenção a minimização de impacto nas atuais estruturas de 

contabilização nos múltiplos sistemas em uso pelas entidades públicas, minimizando o 

admnistrative burden quer na ótica das entidades produtoras de software, quer das 

entidades de reporte em geral, quer nas entidades que tratam centralmente a informação.  

 

b) Adequação temporária da LEO à implementação incremental,  

 

Faseamento da entrada em vigor dos artigos 45.º (Caracterização dos programas 

orçamentais), 46.º (Programas com finalidades comuns) e 48.º (entidade gestora dos 

programas orçamentais)  

                                                 
54 Vários países com reformas de orçamentação por programas bem-sucedidas optaram por uma abordagem 

incremental: Austrália, Canadá, Dinamarca, Suécia, Reino Unido e EUA (OECD, 2007 Performance Budgeting in 

OECD countries, Paris, OECD Publishing). 
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A orçamentação por programas constitui uma abordagem relevante para a avaliação das 

políticas públicas e tem vindo sucessivamente a ser prevista na legislação portuguesa sem 

que, no entanto, tenha tido uma transposição efetiva. O adiamento proposto não visa 

minimizar a importância da orçamentação por programas, mas sim, criar condições em 

linha com as melhores práticas internacionais para a sua correta implementação.  

 

Regime transitório 

Repristinação temporária dos artigos 15.º e/ou 64.º (Gestão por objetivos) com indicação 

da sua evolução dever ocorrer mediante a regulamentação da orçamentação por 

programas e do desenvolvimento do projeto em curso no âmbito do “direito ao desafio” 

para novo modelo de Instrumentos de Gestão conforme Decreto-Lei 126/2019. 

Para assegurar que não há vazio legal, repristinação dos artigos relativos à classificação 

programática da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na redação dada pela 8ª alteração com 

republicação da Lei 41/2014, permitindo no artigo 19.º qualquer relação entre Títulos e 

Programa., ou seja, que um Programa pode ser transversal a vários Ministérios. 

Dado que se pretende implementar pilotos para testar a nova estrutura, deve ser criada 

norma de aplicação transitória, em que se permita ao Governo apresentar com a 

apresentação do Orçamento do Estado o modelo de adequação a aplicar durante a fase 

transitória.   

 

c) Maior estabilidade na Taxionomia de Programas  

O artigo 47.º da LEO determina que o membro do Governo responsável por cada política 

pública setorial definida na missão de base orgânica propõe, no cumprimento do programa 

do Governo e no respeito pelo disposto no artigo seguinte, a criação de programas, a sua 

denominação, o período de programação, os custos totais, as fontes de financiamento e as 

metas a alcançar. 

Contudo, é uma prática noutros países a continuidade de Programas em áreas de Políticas 

Públicas de caráter continuado, ainda que possam seguir diferentes modelos de 

taxionomia, por exemplo algumas mais próximas do COFOG. Sugere-se que sejam 

avaliadas as áreas de implementação de políticas públicas que pela sua continuidade 

deverão ser criadas como programas de caráter continuado. Pode ser ponderado que 

constem de anexo à própria LEO e mecanismo de os alterar (por exemplo com a 

apresentação da Lei das Grandes Opções). Esta continuidade é essencial para facilitar a 

transparência do escrutínio externo, permitindo comparabilidade com séries temporais de 

dados.  
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d) Gestão orçamental flexível dos programas transversais:  

 

Alteração da alínea d) do art.º 59.º por forma a garantir competem ao Governo transferências 

dentro do mesmo programa transversal, ainda que se trate de diferentes missões de base orgânica  

 

Proposta de alteração da alíena d) do nº 1 do artigo 59ºº  

Art.º 59.º 

1 – (…) 

d) Transferências de verbas entre programas correspondentes a diferentes missões de base 

orgânica com exceção das efetuadas por recurso a verbas do programa referido na primeira 

parte do n.º 11 do artigo 45.º bem como no âmbito dos programas identificados como 

comuns nos termos do n.º 3 do artigo 46º. 

 

 

e) Adaptar a caracterização da dotação orçamental como programa e  eliminar o programa 

não vinculativo para controlo da receita fiscal 

 

Sugere-se a eliminação neste artigo da constituição de “um programa não vinculativo 

destinado a gerir e controlar a despesa fiscal resultante da concessão de benefícios 

tributários”, acompanhado do processo de incremento de transparência. Na verdade, a 

inscrição em bloco da despesa fiscal no orçamento da despesa, sob a forma de programa 

próprio, não faz sentido do ponto de vista da contabilização da despesa fiscal enquanto 

forma de afetação de recursos públicos ao serviço de um objetivo de política. 

Concretizando-se a inscrição da despesa fiscal no orçamento da despesa – em linha com 

o proposto no relatório “Benefícios Fiscais em Portugal” - essa inscrição deve permitir 

evidenciar a finalidade prosseguida por cada benefício fiscal e possibilitar a comparação 

com a despesa direta, devendo portanto a inscrição orçamental ser feita nos programas 

em que são prosseguidas as mesmas finalidades. 

A necessidade de controlo da “despesa fiscal resultante da concessão de benefícios 

tributários” deve operacionalizar-se no âmbito das propostas relacionadas com o 

procedimento parlamentar de discussão e uma maior transparência na avaliação de 

impactos.  

Dada a natureza própria da Dotação Provisional, esclarece-se que lhe não são aplicáveis 

as restantes normas relativas a programas orçamentais  

 

 

Proposta de alteração do artigo 45º, com nova redação no número 11 e aditamento de 

um novo número 12 
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Art.º 45.º 

(…) 

11 - — Dentro do Ministério das Finanças, é obrigatória a constituição de um programa 

destinado a fazer face a despesas imprevisíveis e inadiáveis,  bem como de um programa 

não vinculativo destinado a gerir e controlar a despesa fiscal resultante da concessão de 

benefícios tributários 

12 – Ao programa previsto no número anterior não são aplicáveis as disposições dos 

artigos 46º a 48º. 

13 – (atual n.º 12) 

 

 

 

f) Criar as condições de delegação de responsabilidades nos ministérios de setoriais, para 

gerir os respetivos programas e execução orçamental.  

Sugere o GT que neste âmbito o processo de delegação deve ser gradual, devendo o 

Ministério das Finanças promover ativamente a capacitação das entidades setoriais, 

designadamente ao nível das atuais entidades coordenadora, equacionando: 

▪ disponibilizar instrumentos que sejam comuns de aplicação transversal;  

▪ estabelecer guias condutoras de prestação de informação e instrumentos de controlo, sendo, 

contudo, cada Ministro o principal responsável pelos gastos dentro do ministério relevante; 

▪ tipificar modelo de incentivos quer ao nível da liberalização quer de controlos; 

▪ explicitação de  algumas boas práticas de instrução de processos e de gestão flexível; 

▪ colocação de técnicos formados pelas Finanças nos ministérios setoriais. 

▪ Programa estruturado de formação inicial e de formação contínua em instrumentos de gestão 

pública e conhecimento da estrutura e procedimentos da LEO  
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Capítulo V 

Regime Contabilístico  

 

Artigos da LEO a que respeita: 62º a 66º 

 

1. Enquadramento 

1.1. A adoção de um regime contabilístico específico tornou-se inicialmente obrigatória em 1990 para 

os Serviços e Fundos Autónomos com Lei de Bases da Contabilidade Pública (LBCP) 55 . 

Posteriormente, com o Decreto-Lei 232/97, de 3 de setembro, que cria o Plano Oficial de 

Contabilidade Pública (POCP), estendeu-se essa obrigação a todos os serviços e organismos da 

administração central, regional e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa 

pública, bem como à segurança social. Esta adoção determina a primeira grande mudança de 

paradigma contabilístico na AP, de uma contabilidade de base de caixa, unigráfica, para uma 

contabilidade diagráfica, tanto na ótica de caixa como na ótica do acréscimo.56 

A disseminação da implementação do POCP (incluindo os planos setoriais) processou-se muito 

lentamente durante anos. No período do Programa de Assistência Económica e Financeira, veio a 

assumir-se a implementação generalizada de regime contabilístico suportado nas Normas 

Internacionais de Contabilidade Pública (IPSAS)57  até ao final de 2012, com a generalização do 

POCP.58 Assim, apenas em 2013, 16 anos passados sobre a publicação do POCP, a generalidade da 

Administração Central tinha iniciado a aplicação deste um sistema de contabilidade . 59  A sua 

aplicação era sobretudo relativa à gestão interna das instituições públicas, mantendo-se a 

predominância da base de caixa na prestação de contas, bem como nos controlos exercidos pela 

administração central, não sendo realizada consolidação das demonstrações financeiras ao nível 

central, mantendo-se a Conta Geral do Estado numa base eminentemente de caixa com reportes 

avulsos de outras naturezas. 

À data de publicação do SNC-AP, a 11 de setembro de 2015, o anterior regime contabilístico ainda 

estava em fase de estabilização e consolidação de conceitos, e a sua disseminação ainda não estava 

concluída.  

 

1.2. A reforma da LEO realizada em 2015 assumiu como um dos seus objetivos a “plena 

implementação da base do acréscimo na contabilidade pública.”60 

                                                 
55 Lei 8/90, de 20 de fevereiro. Na regulamentação da LBCP, saliente-se o Regime Administrativo e Financeiro do 

Estado (RAFE), aprovado pelo Decreto-Lei 155/92, de 28 de julho, ainda em vigor, mas com regimes de exceção. 

56 Ao longo dos anos, foram ainda criados planos setoriais, com soluções específicas para Autarquias Locais (POCAL- 

Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro), Segurança Social (Decreto-Lei n.º 12/2002, de 25 de janeiro), Saúde 

(Portaria n.º 898/2000 de 28 de setembro) e Educação (Portaria n.º 793/2000, de 20 de setembro).  

57 Sigla correspondente ao inglês International Public Sector Accounting Standards. 
58 IMF Country Report No. 11/127, June 2011. 

59 As exceções, consagrados nos Decretos-Lei de Execução Orçamental, foram as escolas do ensino não superior e os 

serviços periféricos externos do MNE. 

60 Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, 2014:103.  
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Esta intenção traduz-se na presença, na nova LEO, de um capítulo intitulado “sistema 

contabilístico”,61 sem correspondência na legislação anterior, no qual se prevê, como princípio geral, 

além da contabilidade orçamental (correspondente ao tradicional registo de despesas efetuadas e 

receitas cobradas), que o Estado organize “uma contabilidade financeira para todos os seus ativos, 

passivos, rendimentos e gastos”, preparando demonstrações financeiras “individuais e consolidadas, 

que proporcionem uma imagem verdadeira e apropriada da execução orçamental, da posição 

financeira, das alterações na posição financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa.” (número 1 do 

artigo 62º da LEO). 

Esta obrigação de organização de uma contabilidade financeira traduz-se em demonstrações 

financeiras intercalares (trimestrais) nos termos do artigo 64º e em demonstrações financeiras nos 

documentos finais de prestação de contas das entidades públicas e da ECE (artigo 65º). Finalmente, 

consagrou-se que essas demonstrações financeiras integram a Conta Geral do Estado, cabendo ao 

Tribunal de Contas um novo papel, o de proceder à Certificação da Conta Geral do Estado.62 

A LEO não se limitou a prever a existência de demonstrações financeiras históricas (i.e., relativas à 

execução do orçamento e à prestação de contas) mas também de demonstrações financeiras 

previsionais, com o intuito de “facilitar o alinhamento entre o orçamento e as demonstrações 

financeiras e aumentar a transparência da política orçamental”, tornando claro “o impacto económico 

e financeiro das decisões políticas e não somente os efeitos de tesouraria”.63 Assim, os artigos 50º e 

51º preveem respetivamente que os Orçamento das entidades públicas e o Orçamento da segurança 

social incluem Demonstrações financeiras previsionais, e a alínea h) do artigo 43º estabelece que as 

demonstrações constantes do OE incluem Demonstrações financeiras consolidadas para os 

subsetores da administração central e da segurança social, contendo uma estimativa para a execução 

do ano em curso, podendo interpretar-se, dada a inserção sistemática, que se trata de demonstrações 

previsionais. 

 

1.3. Em simultâneo com a publicação da Lei que operou a revisão da LEO, foi publicado o Decreto-

Lei n.º 192/2015, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNCAP), incluindo a respetiva Estrutura Concetual e normas de contabilidade pública 

(NCP). O SNCAP implementa em Portugal as IPSAS. No final do ano seguinte, foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, alterando o Decreto-Lei anterior e prevendo a aprovação 

de um “plano de ação para a disseminação e implementação gradual e consistente do SNC -AP 

durante o ano de 2017”, plano que viria a ser aprovado pela Portaria n.º 128/2017 de 5 de abril.  

O SNC-AP adota, de forma quase integral, a totalidade das normas constantes das IPSAS, sem 

introduzir faseamento, ao contrário de que aconteceu em outros países na transposição dessas normas 

internacionais de contabilidade. Também não foram realizadas adaptações significativas ao sistema 

jurídico e administrativo português. Essa falta de adaptação é quanto a nós mais relevante nos casos 

em que o SNC-AP, pretendendo ser uma melhor base para os apuramentos em contas nacionais, acaba 

                                                 
61 Capítulo I do Título VI da LEO, integrando os artigos 62º a 64º. 

62 Nº 6 do art.º 66º da LEO: “A Conta Geral do Estado é igualmente submetida, dentro do prazo referido no n.º 1, a 

certificação do Tribunal de Contas, que a deve emitir até 30 de setembro”. 

63 Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, 2014:104. 
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por afastar-se mais do SEC2010 do que a própria contabilidade orçamental.64 

A adoção do SNC-AP implica a incorporação da mudança de paradigma. De uma contabilidade de 

regras de utilização de contas para uma contabilidade de princípios e conceitos com impacto em: 

processos administrativos e financeiros e seu subsequente reflexo contabilístico; na adoção nos 

sistemas informáticos ao nível dos serviços (sistemas locais) bem como a sua incorporação ao nível 

de sistemas centrais do Ministério das Finanças. Implica ainda novos processos na construção dos 

principais indicadores orçamentais, financeiros, económicos e apuramentos para as Contas Nacionais 

e a capacitação das entidades públicas para operar com os novos procedimentos  

 

1.4. Parecem-nos discutíveis estas opções do legislador de 2015 de ter consagrado uma aplicação 

simultânea, ainda que com uma dilação de 3 anos, de todos estes distintos aspetos da implementação 

da base do acréscimo na contabilidade pública, ou seja, procedendo à plena implementação de uma 

só vez. 

Num estudo recente da OCDE e do IFAC,65 em que aliás se caracteriza o processo de transição de 

uma contabilidade na ótica de caixa para uma contabilidade na ótica do acréscimo como processo 

“longo e complexo”, refere-se que a larga maioria dos países 34 países estudados (79%) utiliza a 

perspetiva do acréscimo nos seus relatórios de final de ano (em graus variáveis quanto à abrangência 

essa utilização). Apenas 29% (10 países) utilizam informação financeira previsional, sendo que 

apenas 6 destes apresentam todas as demonstrações financeiras correspondentes às normas 

internacionais e apenas em 2 (Reino Unido e Nova Zelândia) essa utilização abrange totalidade das 

despesas e receitas. 

O Grupo de Trabalho concorda com a opção estratégica de unificação concetual da estrutura de relato 

orçamental e financeiro da administração pública, e não duvida da utilidade desta informação relativa 

ao impacto financeiro na tomada de decisões. Com efeito, em várias ocasiões no passado foram 

utilizadas  as limitações da contabilidade orçamental (e mesmo dos SEC 95 e 2010) em operações 

que reduziram o défice orçamental. Limitações, designadamente, como o não registo de passivos 

(despesa futura) associados ao ingresso de certos ativos, que são portanto registados puramente como 

receita efetiva; ou às deficiências de registo de dívida comercial vencida, e não paga, como 

endividamento.  

                                                 

64 Além das questões relativas ao tratamento da receita tributária, que serão objeto de análise 

infra, salientam-se: (i) o tratamento de locações é feito de forma equivalente ao SNC para o setor 

privado, considera em locações financeiras um conjunto maior de situações do que nos anteriores 

regimes contabilísticos, parte deles não constantes como tal do SEC2010, podendo provocar aumento 

do indicador endividamento municipal pela simples alteração do regime contabilístico (ii) a 

interpretação constante do manual de implementação do SNC-AP sobre os conceitos de operações de 

tesouraria levou à assunção do tratamento de retenções de vencimentos como operações orçamentais 

ao invés de extraorçamentais, enquanto no SEC2010 considera-se a despesa total com o pagamento 

aos trabalhadores, sendo a entrega das retenções (IRS, CGA, outras) uma simples intermediação da 

entidade patronal. O tratamento como operação orçamental cria um desfasamento temporal entre o 

reconhecimento da despesa e o efetivo pagamento das retenções. 

65 OCDE/IFAC 2017. 
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Parece-nos todavia que a LEO devia ter adotado uma metodologia faseada para a adoção de uma 

contabilidade na ótica do acréscimo e para a elaboração de balanço e demonstrações financeiras. Num 

país com experiência limitada de contabilidade na perspetiva do acréscimo, e que tinha demorado 

mais  de 15 anos a fazer a transição para o POCP (muitas vezes diagrafia ainda em base de caixa e 

apenas ao nível das entidades sem consolidação ou agregação de demonstração de contas), 

estabeleceu-se que, nos mesmo 3 anos, seriam cumpridos todos os passos respeitantes a uma plena 

adoção.  

Mais uma vez, achamos necessário assinalar que, tal como em outros aspectos da reforma, a 

disseminação deste do novo paradigma de contabilidade depende da existência de recursos humanos 

preparados para o aplicar, e de um plano de formação desses recursos humanos da administração 

pública.  

 

2. Ponto de situação da implementação da contabilidade financeira na administração pública 

Segundo o documento da UniLEO elaborado a pedido deste Grupo de Trabalho, a 17 de junho de 

2019 haviam ocorrido 881 submissões de contas, num universo de entidades de cerca de 5.200, das 

quais 22 da Administração Regional e uma da Administração Local. Este número de 881 é 

maioritariamente integrado por 688 agrupamentos escolares em que o processo foi facilitado pela 

homogeneidade dos procedimentos e das soluções informáticas. 

A submissão das contas de 2018 revelou problemas de escalabilidade na capacidade de processamento 

em carga da aplicação desenvolvida, sendo o tempo da operação inviável para uma adoção 

generalizada.  

Decorreram ainda em 2019 alterações estruturais ao plano de contas, tendo criado dificuldades na 

capacidade de reporte das entidades, com necessidades de alterações aos sistemas informáticos e em 

alguns casos conversões de base de dados. A Instrução 1/2019 do TC introduziu a exigência de 42 

mapas adicionais para a prestação de contas. 

Várias entidades apresentaram dificuldades em manter o reporte de forma regular (designadamente o 

reporte trimestral previsto no artigo 64º da LEO). A Lei do OE2020 veio permitir que a prestação de 

contas de 2019 possa ocorrer nos referenciais contabilísticos com que tiverem sido prestadas as contas 

de 2018.  

As Autarquias Locais tiveram a sua adesão ao SNC-AP em janeiro de 2020, mas a capacidade de 

reporte, como é normal numa fase de adoção de novo regime contabilístico e nova ligações 

informáticas tem revelado dificuldades, com um número ainda muito baixo de Municípios a conseguir 

proceder ao reporte mensal continuado.66  

A Segurança Social ainda tem em curso o desenvolvimento de solução para vir a adotar o SNC-AP 

no futuro, aproveitando para fazer um projeto mais global de evolução tecnológica, novas 

funcionalidades de gestão orçamental, adequação dos processos. Enquanto solução intermédia a 

                                                 

66 Não obstante, a situação da Administração Local é distinta na medida em que parte 

significativa dos indicadores que monitorizam a sua atividade e que podem penalizar a sua atuação, 

financeira e política, assentam já em dados derivados da informação da contabilidade na base de 

acréscimo (até 31.12.2019, o POCAL). 
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Segurança Social efetuou uma configuração em paralelo de contas POCISS e SNC-AP, estando em 

fase de teste. 

Nos organismos periféricos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está para entrar em projeto a 

capacitação de registo e prestação de contas em SNC-AP. 

É também incerto, dada a insuficiência de mecanismos de auditoria interna, se existem omissões 

relevantes de dados e qual o grau de fiabilidade dos dados registados e de uniformidade na introdução 

desses dados. 

O ponto de situação relativo à implementação do SNCAP na administração pública feito pela UniLEO 

confirma o referido pelo Tribunal de Contas quanto ao atraso do processo. Parece-nos mesmo que a 

imagem dada pelo TC no Parecer sobre a CGE de 2018 será um pouco otimista, dado que o número 

de entidades aí referido como tendo cumprido as obrigações de reporte não corresponde ao número 

de entidades que continuaram a fazer esse reporte cumprindo as obrigações trimestrais de prestação 

de informação. 

O processo não está suficientemente consolidado, com garantias de: articulação da contabilidade com 

toda a legislação administrativa e financeira; uniformização conducente à normalização e  qualidade 

da informação financeira; estabilização das condições de reporte das diversas administrações públicas 

e da solução central; e não existência omissões de informação crucial nas estruturas de reporte. 

Assim sendo, compreensivelmente, não foi ainda realizada qualquer tentativa de consolidar os dados 

obtidos dos reportes individuais no sentido de extrair dados macro em Contas Nacionais, não sendo 

portanto possível calcular qual o impacto da mudança de base. 

 

3. A Entidade Contabilística Estado 

A LEO criou ainda uma entidade contabilística designada por Entidade Contabilística Estado 

(ECE) “constituída pelo conjunto das operações contabilísticas da responsabilidade do Estado e 

integra, designadamente, as receitas gerais, as responsabilidades e os ativos do Estado. ”. As 

receitas e despesa a inscrever no Orçamento da ECE estão previstas no art. 49º e os artigos 64º 

e 65º incluem a ECE na obrigação de elaboração de Demonstrações financeiras intercalares de 

documentos de prestação de contas (artigos 64º e 65º).  

O objetivo da criação da ECE, conforme enunciado no Relatório da Comissão de Revisão 

(2014:111-12) foi “reconhecer de acordo com o método das partidas dobradas e obedecendo ao 

princípio do acréscimo, os rendimentos fiscais, a dívida direta do Estado, os juros dessa dívida, os 

instrumentos financeiros do Estado, os investimentos financeiros, os contratos de concessão, e outras 

transações que se reconduzam ao Estado como entidade soberana, obedecendo aos princípios 

contabilísticos geralmente aceites”, permitindo também “uma simplificação de procedimentos 

administrativos e eliminação de tarefas redundantes, nomeadamente as que existem atualmente ao 

nível dos serviços integrados, permitindo a eliminação da atual classificação meramente financeira 

dos serviços em integrados e autónomos”. 

No processo de implementação da ECE, é necessário ter presente que as transferências para 

outras entidades públicas a que se refere a alínea b) do número 1 do artigo 49º correspondem às 

operações necessária ao funcionamento corrente de todas as entidades públicas que dependem 
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de receitas gerais, ou seja, pedido de libertação de crédito para os organismos do Estado com um 

regime de autonomia administrativa e solicitação de transferência de fundos” para as demais 

entidades, designadamente com um regime de Autonomia Administrativa e Financeira, ou seja: 

estas transferências são o correspetivo contabilístico da utilização das dotações de despesa destas 

entidades. É essencial assegurar que se mantém sem sobressaltos o processamento transacional 

dessas transferências, cujo volume pode ultrapassar os 70 mil milhões de euros por ano, 

assegurando a fiabilidade e segurança dos sistemas transacionais e os processos e procedimentos 

de operação entre o Ministério das Finanças e as entidades públicas.  

O documento elaborado pela UniLEO a pedido do grupo de trabalho detalha os processos em 

curso para concretização das funções da ECE. Destaca-se a referência a que são “projetos 

estruturantes, complexos, com ciclos de vida de implementação longos” e cuja implementação 

não está concluída. 

Dada a natureza agregadora da ECE, a sua correta expressão contabilística deve ser en tendida 

como um ponto de chegada da reforma. Parece designadamente arriscada a apresentação de  

demonstrações ou balanço parciais ECE, que poderão transmitir externamente uma imagem 

distorcida das finanças do Estado. 

No desenho legal dos deveres contabilísticos da ECE, há contudo dois aspetos que merecem 

reparo:  

• determina-se no artigo 64º a apresentação demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas intercalares (trimestrais), sem qualquer limitação de âmbito. Seria aconselhável 

ponderar, tendo em conta o encargo administrativo, que o regime contabilístico aplicável à 

ECE (e, por identidade de razão, às restantes entidades públicas) previsse um regime de 

apresentação de demonstrações intercalares simplificado, no sentido de não abranger toda a 

informação que deve estar presente no final do período. 

• O artigo 65º obriga à apresentação de contas da ECE até 31 de março do ano seguinte, sendo 

que as contas consolidadas das entidades a tanto obrigadas têm que as apresentar igualmente 

até 31 de março. Dada a natureza agregadora da ECE, não parece possível que estes deveres 

sejam cumpridos na mesma data. Sugere-se que no caso da ECE as demonstrações financeiras 

e restantes documentos de prestação de contas integrem a Conta Geral do Estado. 

 

4. Tratamento das receitas tributárias 

Nos termos do artigo 62º da LEO, o dever de organizar uma contabilidade financeira abrange as 

receitas públicas, designadamente a receita derivada de instrumentos de direito público que é a receita 

tributária (taxas e impostos), em termos de contabilidade financeira. 

 

4.1 A forma que assume o registo contabilístico da receita tributária é regulada essencialmente pelas 

NCP 13 (Rendimento de Transações com Contraprestação) e 14 (Rendimento de Transações sem 

Contraprestação), sendo a primeira tendencialmente aplicável às taxas e a segunda aos impostos. 

Esta divisão é tendencial dado que, no §3 do documento “Estrutura Conceptual” do SNCAP, se refere 

que existe transação com contraprestação quando “uma entidade ou recebe valor de uma outra 

entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade 
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sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual”. Nas taxas, não tem que haver uma 

correspondência económica entre o valor de uma taxa e o valor da respetiva “contraprestação”, como 

é entendimento pacífico da doutrina. A mesma norma esclarece que “as taxas que representem uma 

retribuição simbólica” são tratadas como Transações sem Contraprestação (e, portanto, pela NCP 14).  

A NCP 13 não tem contudo desenvolvimentos que densifiquem o tratamento a dar às taxas – o 

conceito está pura e simplesmente ausente. Não é designadamente esclarecido como proceder em 

outras situações em que o valor da taxa, sem ser meramente simbólico, se afaste significativamente 

do valor da contraprestação. Além disso, refere-se no §5 que “exemplos de transações sem 

contraprestação incluem o rendimento proveniente do uso de poderes soberanos”, o que 

rigorosamente levaria a incluir todas as taxas nesse conceito de Transações sem Contraprestação, 

dado serem as taxas uma receita que é “autoritariamente fixada”67 - inclusão que não nos parece ser 

pretendida pela norma. 

A NCP 14 refere (§8) a possibilidade de “combinação de transações com contraprestação e sem 

contraprestação” numa só operação, nos casos em que há contraprestação mas o valor desta “não se 

aproxima do justo valor dos recursos recebidos” devendo cada componente da transação ser 

reconhecida separadamente. Este procedimento será o aplicável nas numerosas situações em que o 

valor da taxa e da prestação se afastem, mas não é densificado pela referida norma. 

Pareceria assim aconselhável uma melhor densificação das NCP 13 e 14, com um tratamento 

específico da questão das taxas adaptado à realidade portuguesa. 

 

4.2. A contabilidade financeira adota também para as receitas uma perspetiva de contabilidade 

patrimonial ou de acréscimo, que se distingue claramente da ótica de caixa adotada na contabilidade 

pública (e também, com ajustamentos temporais, no reporte em Contas Nacionais). Fazendo uma 

distinção sumária e necessariamente simplificada entre estas duas óticas, diríamos que na ótica de 

caixa o que releva para a inscrição da receita é a sua cobrança, ou seja, a entrada de dinheiro ou outro 

valor nos cofres do Estado. Na ótica do acréscimo, releva o surgimento na esfera do Estado do ativo 

correspondente à prestação tributária. Dada a complexidade e vicissitudes da relação jurídica fiscal, 

o momento do surgimento do ativo pode ser o do facto tributário, o da liquidação, ou um outro 

momento em que o quantum da prestação seja conhecido pela administração. Esse momento pode 

assim ser diferente do momento do pagamento, e ser anterior ou posterior. Será anterior quando é 

inscrito um crédito com base num momento do procedimento administrativo anterior ao pagamento, 

e posterior nos pagamentos que têm a natureza de pagamentos por conta).  

Assim, ao contrário do que acontece na despesa, em que a perspetiva do acréscimo tende a aproximar-

se, mais do que a contabilidade orçamental, das regras de reporte da despesa constantes do SEC2010, 

no registo da receita a adoção da perspetiva do acréscimo traduz-se num reporte inteiramente distinto 

do que é necessário de acordo com os procedimentos adotados em Contas Nacionais, nos termos do 

SEC2010, onde a receita fiscal e contributiva é registada segundo uma ótica de caixa ajustada.68  

                                                 

67 Cfr., por todos, Teixeira Ribeiro, 1997:252. 

68 Caixa ajustada significa que o facto relevante é a cobrança, mas que em alguns impostos é 

feito um ajustamento temporal, quanto ao período a que tais receitas pertencem. É o caso de alguns 
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O registo da receita fiscal em momento diferente do da cobrança obriga a procedimentos de obtenção 

e registo de dados que não existem na contabilidade orçamental. Se, por exemplo, o imposto é 

registado no momento da liquidação, não deve ser registado o valor liquidado, mas antes o que é 

expectável que venha efetivamente a acrescer ao património público, valor esse que pode 

naturalmente afastar-se do valor liquidado por não cobrança ou por correção ou anulação da 

liquidação. Esse valor não é, regra  geral, apurado pelo tratamento individualizado de cada liquidação, 

mas agregando categorias (v.g., todas as liquidações do mesmo imposto feitas no mesmo período) e 

fazendo uma previsão com métodos estatísticos relativamente à receita que será efetiva e 

definitivamente cobrada. No caso dos pagamentos por conta, eles são tratados como adiantamentos 

(com contrapartida, portanto, no passivo).  

A NPC 14 procede a uma adoção plena das IPSAS e, portanto, da ótica do acréscimo, no registo 

contabilístico da receita fiscal. Esta opção, na forma como foi concretizada, é questionável e não 

corresponde à opção da generalidade dos países europeus (com a importante exceção do Reino 

Unido). Mesmo entre os países em que existe uma contabilidade financeira da receita, opta-se 

geralmente por fazer adaptações nacionais que combinam as óticas de caixa e de acréscimo. Essas 

adaptações têm também em conta a estrutura do sistema fiscal nacional, com tratamento diferenciado 

para cada imposto - definindo imposto a imposto qual o “acontecimento tributável” que deve ser 

usado como referência e   incorporando comummente condições específicas no tratamento das 

imparidades e dos modelos de reconhecimento do acontecimento tributável assentes na liquidação, 

ou incorporando históricos de cobrança, tratamentos declarativos de tributos, processos de 

contestação tributária, entre outros. 

Face ao exposto, preconiza-se a reavaliação da NCP 14 e adaptação ao sistema fiscal português, com 

um trabalho prévio de identificação dos critérios que devam presidir à determinação do valor da 

receita a inscrever (critérios que envolvem um juízo de prognose e que portanto devem estar 

densificados para não se cair no arbítrio do aplicador). Essa adaptação, com tratamento imposto a 

imposto, deveria também confrontar os tempos de relato da entidade com os momentos do 

procedimento fiscal para saber quais são os dados que a entidade que gere a receita tem que transmitir 

a quem tem a responsabilidade do relato e qual o momento dessa transmissão. 

Todo este processo é complexo, sendo que a própria IPSAS 23 prevê um prazo de 5 anos para a sua 

implementação a partir do momento em que um país adote o standard.69 . 

A experiência internacional não vai no sentido da adoção plena da ótica do acréscimo para a receita 

tributária, e designadamente numa base das operações individualizadas, e parece aconselhável que a 

opção seja reponderada. Na verdade, esta opção reveste-se de grande complexidade e suscetível de 

gerar significativos custos administrativos, sobretudo se não acompanhada de uma definição muito 

sólida dos critérios sobre a receita que é previsível cobrar. Não é adequado utilizar um “acontecimento 

tributável” anterior à cobrança para registar um rendimento se tal levar ao sucessivo registo de 

imparidades nos períodos subsequentes sempre que atrasos nos pagamentos, impossibilidade 

definitiva de cobrança, ou reembolso do valor cobrado por decisão judicial têm impacto substancial 

                                                 

impostos indiretos e das contribuições sociais cuja receita cobrada nos primeiros meses de um ano é 

atribuída ao ano económico anterior. 

69 IPSAS 23 n.º 116º. 
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na previsão de receita. 70  Da mesma forma, não se vê vantagem significativa num registo de 

pagamentos por conta como adiantamentos em vez de receita. Parece aconselhável uma aproximação 

dos critérios da NPC 14 aos do SEC 2010, optando em alguns impostos por identificar o 

acontecimento tributável com a cobrança, como acontece em alguns países. 

Não se deve deixar de assinalar que a informação contabilística resultante do registo da receita fiscal 

numa perspetiva patrimonial pode fornecer informação importante para a decisão política e para o 

controlo da mesma. A título de exemplo, refira-se que não existem hoje quaisquer documentos de 

relato que assinalem a probabilidade de devolução de uma receita em virtude de uma decisão judicial 

desfavorável à administração fiscal. Estas situações, que são sobretudo importantes para o 

planeamento orçamental das autarquias locais, deveriam dar origem à inscrição de provisões ou 

passivos contingentes. É igualmente importante a identificação de variações na receita de anos futuros 

que decorrem de acontecimentos verificados no ano económico em curso – por exemplo, as situações 

em impostos sobre o rendimento em que elementos das declarações dos sujeitos passivos levam à 

aplicação de benefícios fiscais com reflexos na cobrança de anos futuros. 

 

Recomendações 

Em síntese, o Grupo de Trabalho é de opinião que, sendo correta a opção estratégica de unificação 

concetual da estrutura de relato orçamental e financeiro da administração pública (sem prejuízo dos 

reparos que se fazem em termos de adaptação das IPSAS no domínio da receita tributária), a LEO 

não foi realista nos prazos que previu para a plena implementação de uma base de acréscimo na 

contabilidade pública, tendo em conta a complexidade da tarefa e as limitações de meios da nossa 

administração pública, e deveria ter adotado desde o início uma implementação faseada (tal como 

deveria ter acontecido com o SNC-AP), em que a passagem para cada fase do processo 

correspondesse à realização da fase anterior  

As indefinições e os atrasos do processo de adaptação agravaram o problema, e tornam na prática 

impossível a plena aplicação das normas relativas ao relato em contabilidade financeira dentro do 

prazo previsto na legislação em vigor. Antevendo-se para o presente ano e para o próximo uma nova 

situação de emergência orçamental, não será fácil que os organismos públicos atribuam a esta tarefa 

a maior prioridade.  

Assim, parece-nos que a única solução praticável neste momento é um reescalonamento temporal 

realista do processo de implementação da contabilidade financeira, que deve iniciar-se pelas 

demonstrações financeiras individuais, seguidas das consolidadas. Só depois de assegurada a 

fiabilidade do reporte em termos de contabilidade financeira relativo à execução orçamental – tanto 

o reporte periódico ao longo da execução orçamental como o reporte a que se refere o artigo 66º, deve 

ser dado cumprimento às normas relativas ao reporte previsional. 

A formulação de um plano de reescalonamento temporal compete necessariamente ao Governo, e 

deve conter prazos exequíveis para cada uma das diferentes etapas (demonstrações financeiras 

                                                 

70 Em rigor, só haverá lugar a registo de imparidade se a previsão da receita tiver sido 

corretamente realizada de acordo com os critérios de previsão existentes (ou melhor, que teriam que 

existir para boa aplicação na norma), sendo a alternativa a igualmente indesejável revisão das contas 

relativas ao ano do registo da receita. 
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individuais; demonstrações financeiras consolidadas; integração das demonstrações financeiras na 

CGE e certificação pelo Tribunal de Contas; demonstrações financeiras previsionais). Esse 

faseamento deve contudo constar das normas transitórias da LEO, sob pena de as entidades públicas 

estarem em incumprimento das suas obrigações legais. O faseamento da apresentação de documentos 

de reporte envolve necessariamente o faseamento das normas relativas à correspondente certificação. 

O faseamento da implementação pode ser diferenciado por áreas da administração pública, 

permitindo que alguns serviços funcionem como piloto na adoção de cada uma das fases, 

desejavelmente, deve ser dada prioridade à implementação de aspetos em que haja ganho imediato 

de informação relevante para a gestão. Deve também ser acompanhado de um reforço da formação 

dos recursos humanos da administração pública no operação do novo modelo. 

As normas relativas ao balanço inicial devem ser simplificadas dada a pouca importância da 

informação relativa a bens que não têm nem nunca previsivelmente terão qualquer valor de mercado; 

sem prejuízo da prioridade a dar à elaboração de correto inventário do património do Estado, 

associando a este informação relativa à despesa de conservação do mesmo. 

A apresentação de contas da ECE prevista no artigo 65º obriga para o dia 31 de março do ano seguinte 

deve, dada a natureza agregadora da ECE, ser deslocada para a Conta Geral do Estado. 

 

Proposta de alteração legislativa: 

 

Aditamento de um artigo ao diploma preambular da LEO 

 

Regime transitório relativo a Contabilidade Financeira 

1. A aplicação das normas da Lei de Enquadramento Orçamental relativas à elaboração de 

documentos de contabilidade financeira, designadamente demonstrações e balanço, rege-se 

pelo disposto nos números seguintes. 

2. A obrigação de elaboração de demonstrações financeiras individuais é cumprida pelas 

entidades públicas relativamente ao ano económico de 2022. 

3. O Governo define, por Decreto-Lei: 

a) o alargamento faseado da obrigação a que se refere o número anterior, até à plena aplicação 

relativamente ao ano económico de 2022; 

b) o faseamento da aplicação das obrigações de reporte a que se refere o artigo 64º da Lei de 

Enquadramento Orçamental, até à plena aplicação relativamente ao primeiro trimestre de 

2023; 

c) o faseamento, sucessivamente, da aplicação das obrigações de elaboração de demonstrações 

financeiras consolidadas das entidades públicas, da obrigação de inclusão de demonstrações 

financeiras consolidadas na CGE e da obrigação de elaboração de demonstrações financeiras 

previsionais; 

d) o ano de elaboração de balanço inicial; 

e) o plano de formação dos funcionários e agentes do Estado necessário ao bom cumprimento 

das obrigações previstas nos números anteriores. 
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4. O faseamento referido na alínea c) do número anterior é sucessivamente revisto, estando a 

aplicação de cada fase condicionada à avaliação feita pelo Tribunal de Contas do cumprimento 

das obrigações da fase anterior, podendo o ritmo ser diferente para diferentes sectores da 

administração pública.  
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Alteração do artigo 65º da LEO 

 

Artigo 65.º 

(…)  

1 — As entidades públicas elaboram, até 31 de março do ano seguinte ao ano económico a que as 

contas respeitam, os respetivos documentos de prestação de contas que entregam ao membro do 

Governo responsável pela área das finanças, ao membro do Governo da tutela e ao Tribunal de 

Contas. 

2 — (…) 

3 – A ECE elabora igualmente os documentos de prestação de contas previstos no número 

anterior, os quais integram a Conta Geral do Estado. 

 

 

Recomendações específicas relativas ao tratamento da receita tributária 

• Densificação da NCP 13 com desenvolvimento das regras sobre o tratamento de taxas, 

concretizando o tratamento a dar às situações em que o valor da taxa se afaste 

significativamente do valor da contraprestação, e elaboração de um manual de aplicação, 

suspendendo-se a sua aplicação até à concretização destes passos. 

• Densificação da NCP 14, com definição imposto a imposto do “acontecimento tributável” 

relevante para o registo contabilístico da receita fiscal, dos critérios a seguir na determinação 

do valor do rendimento a registar e dos dados que a entidade que gere a receita tem que 

transmitir a quem tem a responsabilidade do relato, bem como o momento dessa transmissão, 

tendo em conta os prazos dos procedimentos fiscais. 

• Ponderação de adaptações nacionais que simplifiquem o registo da receita fiscal em 

contabilidade financeira, relativamente ao que resultaria da adoção plena da ótica do 

acréscimo, ponderando a complexidade administrativa e os custos gerados; optando sempre 

que aconselhável pela ótica de caixa ajustada nos termos do SEC2010. 

• Prioritização dos módulos que permitam o conhecimento atempado, através de documentos 

de reporte contabilístico, de situações em que a receita futura pode ser afetada, 

designadamente as situações de anulação ou correção de liquidações e a aplicação de 

benefícios fiscais relativos a factos ocorridos no exercício mas que afetam a receita futura. 
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Capítulo VI 

Outras alterações legislativas 

 

No decurso da reavaliação da LEO efetuada pelo Grupo de Trabalho foram suscitadas um conjunto 

de questões relativas a aspetos dispersos da Lei que necessitariam de alteração. Não sendo 

enquadráveis nos restantes capítulos do presente relatório, o presente capítulo reúne todas as questões 

em que o Grupo entendeu fazer uma recomendação de alteração da LEO, com um breve justificação 

de cada uma. 

 

1. Previsões macroeconómicas 

Nos termos do número 1 do artigo 4.º da Diretiva 2011/85/UE do Conselho, “ Os Estados-Membros 

asseguram que o planeamento orçamental se baseia em previsões macroeconómicas e orçamentais 

realistas, recorrendo, para isso, às informações mais atualizadas. O planeamento orçamental deve 

basear-se no cenário macro-orçamental mais provável ou num cenário mais prudente. As previsões 

macroeconómicas e orçamentais devem ser comparadas com as previsões mais actualizadas da 

Comissão e, se adequado, com as de outros organismos independentes. As diferenças significativas 

entre o cenário macro-orçamental escolhido e as previsões da Comissão devem ser descritas e 

fundamentadas, em especial se o nível ou o crescimento das variáveis dos pressupostos externos 

divergir significativamente dos valores constantes das previsões da Comissão.” (sublinhado nosso) 

O atual artigo 8.º da LEO prevê “A comparação com as previsões de outros organismos nacionais e 

internacionais” mas não a descrição e justificação das principais diferenças face às previsões da 

Comissão Europeia, facto que tem sido assinalado pelos serviços da Comissão Europeia nos seus 

contactos no âmbito da transposição desta diretiva para a legislação nacional. 

Por sua vez, o número 4 do artigo 4.º da Diretiva 2011/85/UE, do Conselho, prevê que “No âmbito 

de uma análise de sensibilidade, as previsões macroeconómicas e orçamentais devem analisar a 

trajetória das principais variáveis orçamentais a partir de diferentes pressupostos de crescimento e 

taxas de juros.” À semelhança do ponto anterior, a falta de menção na LEO à análise de sensibilidade 

quanto a diferentes hipóteses para o crescimento económico e taxas de juro tem sido apontada pelos 

serviços da Comissão na sua correspondência, tendo as autoridades nacionais concordado com a sua 

inclusão.  

O Grupo de Trabalho propõe alterações ao artigo 8º da LEO que cumprem ambas as obrigações. No 

primeiro caso, optou-se por estender a obrigação de fundamentação das diferenças a todas as 

“previsões de outros organismos nacionais e internacionais para o mesmo período” com as quais a 

atual alínea c) já obrigava à comparação. No segundo caso, pode sustentar-se que ambos os elementos 

já constavam da previsão da norma, tendo o inciso que se propõe um efeito meramente 

exemplificativo. 

Em ambos os casos, as alterações vão no sentido do aumento da qualidade de informação dos 

documentos orçamentais e da promoção da transparência orçamental, devendo portanto ser vistas 

como positivas, além de assegurarem o cumprimento de normas de direito europeu que vinculam o 

Estado português. 
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Proposta de alteração ao artigo 8º da LEO 

 

Artigo 8.º 

(...) 

• - (...) 

2 - Os documentos de programação orçamental devem incluir: 

f) O cenário macroeconómico e orçamental, com explicitação das hipóteses 

consideradas; 

g) A comparação com as últimas previsões efetuadas pelo Governo e a explicação das 

revisões efetuadas; 

h) A comparação com as previsões de outros organismos nacionais e internacionais 

para o mesmo período, devendo ser fundamentadas as diferenças significativas entre o 

cenário macroeconómico e orçamental escolhido e essas previsões. 

i) A análise de sensibilidade do cenário macro-orçamental a diferentes hipóteses para 

as principais variáveis, designadamente para diferentes pressupostos de crescimento 

económico e de taxas de juro. 

3 - (...) 

 

 

2. Determinação do perímetro orçamental 

 

O conceito de “perímetro orçamental” resulta da necessidade de incluir nas administrações públicas, 

para efeitos de apuramento da dívida e do saldo orçamental em contas nacionais, das contas de 

entidades cuja natureza não levaria à sua integração nas  administrações públicas.  

Estas entidades (designadas por entidades públicas reclassificadas), são integradas no setor das 

administrações públicas por força do n.º 4 do artigo 2º da LEO. Nos termos desta norma, é usada para 

determinar essa inclusão no perímetro a última lista das entidades que compõem o setor das 

administrações públicas divulgada pelo INE até 30 de junho. Como as listas são em geral revistas 

pelo INE em março e setembro, no momento da apresentação do OE, em outubro, podem existir 

entidades que já não integram o perímetro orçamental nos termos da última lista disponível e que 

continuam a integrar o o setor das administrações públicas nos termos da LEO.  

Assim, propõe-se que a LEO deixe de fazer referência à data de 30 de junho e à lista (na medida em 

que o regime da lei de enquadramento não deve pressupor concretos procedimentos administrativos 

do INE), permitido que até ao momento da apresentação do OE seja considerada a última informação 

divulgada pelo INE. 
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Proposta de alteração legislativa 

 

Alteração ao n.º 4 do artigo 2º da LEO 

 

4 — Integram ainda o setor das administrações públicas as entidades que, independentemente 

da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor no âmbito do Sistema 

Europeu de Contas Nacionais e Regionais, até à data da apresentação da Proposta de Lei de 

Orçamento de Estado, pela autoridade estatística nacional, sendo estas entidades designadas 

por entidades públicas reclassificadas. 

 

3. Alterações da Orgânica do Governos 

A alteração da estrutura orgânica do Governo tem impacto direto na estrutura orgânica do Orçamento 

do Estado, levando a operações complexas nas bases de dados para assegurar a execução orçamental 

e a prestação de contas, e prejudicando necessariamente a leitura dos documentos de prestação de 

contas por assumirem uma estrutura diferente da que estava subjacente ao orçamento aprovado pelo 

Parlamento.  

Por outro lado, nos casos de prorrogação de vigência do Orçamento, estando em funções um Governo 

diferente do que apresentou o Orçamento (por exemplo, por se terem realizado eleições), seria 

possível antecipar na execução a adaptação à orgânica do governo que necessariamente servirá do 

base ao orçamento a aprovar. 

Estas operações não envolvem qualquer alteração das dotações aprovadas para as missões de base 

orgânica ou os programas, mas apenas alterações dos códigos de classificação. 

Assim, é desejável estabelecer como princípio que as alterações ocorrem a 1 de janeiro, assegurando 

menos custos administrativos e melhor comparabilidade  entre Orçamento aprovado e CGE, sem 

prejuízo de o Governo poder decidir uma solução que, respeitando as regras de exeução do 

Orçamento, melhor se adeque à situação em concreto. 

 

Propostas de alteração legislativa 

 

Aditamento de dois novos números ao art. 53º da LEO 

 

7. Em caso de alteração da orgânica do governo durante a execução orçamental, a prestação 

de contas mantém a codificação inicialmente prevista no Orçamento, salvo se outra solução 

for determinada por Decreto-Lei  

8. Na situação prevista no número anterior, os encargos com os gabinetes dos membros do 

Governo são assegurados com recurso às verbas anteriormente afetas às estruturas que 



74 

prosseguiam as respetivas atribuições e competências, até à entrada em vigor da nova Lei do 

Orçamento do Estado, sendo a nova afetação evidenciada nos documentos de prestação de 

contas. 

 

Aditamento de um novo número 6 ao art. 58º da LEO, com renumeração dos atuais números 6 

e 7  

5 – Caso a orgânica do Governo em funções seja distinta da que corresponde ao Orçamento 

cuja vigência é prorrogada, a estrutura das classificações previstas no artigo 17º, quando 

tenham correspondência com a orgânica do Governo, é adequada em 1 de janeiro à orgânica 

do governo em funções. 
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VII 

Impactos das políticas públicas e orçamentação de género 

 

Já no decurso dos trabalhos deste grupo de trabalho, foi-nos remetida por S. Exa o Secretário de 

Estado do Orçamento uma solicitação adicional, no sentido de, no contexto da reavaliação da Lei de 

Enquadramento Orçamental, ser “avaliada a melhor forma de integrar o processo dos orçamentos 

com impacto de género no processo orçamental, de forma sistemática, sustentável e pioneira a nível 

internacional.” 

O tempo disponível e as condicionantes ao funcionamento do grupo que já foram enunciadas não 

permitiram que a este tema suplementar fosse dedicado o tempo devido, o que necessariamente muito 

prejudica a profundidade da análise que se segue. Não quis todavia o Grupo de Trabalho deixar de 

fazer alguma reflexão sobre a questão 

 

1. O que é a orçamentação de género (gender budgeting)? 

As desigualdades de género (e não só) persistem no acesso à educação, emprego, rendimento, 

empreendedorismo e lugares de decisão nas organizações privadas e na política. Por isso, a OCDE 

preconiza a utilização duma série de instrumentos ao longo do processo orçamental para promover a 

igualdade (OCDE, 2017). Este gender budgeting insere-se numa agenda mais alargada de gender 

mainstreaming, que visa colocar a preocupação da igualdade de género no centro do desenho e 

implementação  das políticas públicas. O Conselho da Europa definiu em 2009 gender budgeting 

como “uma avaliação dos orçamentos baseada no género, incorporando uma perspetiva de género em 

todas as etapas do processo orçamental e reestruturando receitas e despesas por forma a promover a 

igualdade de género”.  

O inquérito conduzido pela OCDE às práticas de gender budgeting em 2016 concluiu que não há 

consenso quanto ao significado do termo. A maior parte dos países não têm práticas de gender 

budgeting e os países que o aplicam variam na profundidade com que analisam o impacto diferencial 

das políticas públicas nos géneros. Assim, há países que avaliam o impacto de cada medida individual, 

outros que analisam o impacto na igualdade de género do orçamento como um todo, outros ainda que 

levam a cabo uma avaliação prévia das áreas mais prioritárias para a desigualdade de género, o que 

permite orientar os recursos para as áreas de política pública onde as desigualdades de género são 

maiores.  

A implementação do gender budgeting resulta normalmente da colaboração entre os Ministérios das 

Finanças e as áreas governativas responsáveis pela Igualdade. Como é uma prática relativamente 

recente e implementada de forma diversa nos diferentes países, ainda conhecemos pouco acerca do 

seu impacto, isto é, se contribui de facto para políticas menos enviesadas em favor de um dos géneros. 

No entanto, respostas de técnicos orçamentais a um inquérito da OCDE sugerem que a utilização de 

procedimentos de gender budgeting leva a maior adoção de políticas públicas nos domínios da 

educação, mercado de trabalho, desigualdade de rendimento, estado social, creches e educação pré-

escolar, políticas familiares, segurança, saúde, política externa e de desenvolvimento. 
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A implementação de procedimentos de gender budgeting exige disponibilidade de dados com 

discriminação por género. Adicionalmente, a OCDE recomenda que os procedimentos sejam 

incorporados nas rotinas anuais do processo orçamental e não incluídas como procedimento externo 

à elaboração do orçamento. Alguns países implementaram gender budgeting como parte da mudança 

para performance budgeting, uma vez que os principais elementos do gender budgeting (recolha de 

informação, análise de impactos diferenciados, construção de indicadores) se prestam naturalmente à 

inclusão num processo orçamental baseado em desempenho. 

É também importante que as avaliações levadas a cabo estejam disponíveis online, para poderem ser 

escrutinadas por ONGs e cidadãos.  

Numa efetiva prática de gender budgeting, esta deve estar presente nas várias etapas do processo 

orçamental; em particular, as opções devem ser avaliadas antes de serem consideradas para serem 

incluídas no orçamento e, uma vez incluídas, deve haver uma auditoria de género ao OE, conduzida 

por um organismo independente; este sistema existe na Áustria, Noruega e Países Baixos. Na 

Austrália, publica-se um Women’s budget statement desde 2008, em simultâneo com o OE, que 

detalha os aspetos mais significativos destes para a promoção da igualdade de género e para as 

mulheres. 

A experiência dos países com práticas de gender budgeting mostra que é útil começar a 

implementação apenas por algumas áreas de política, sendo as mais comuns as seguintes: 

independência económica, políticas de igualdade de género, educação, violência de género e 

equilíbrio entre vida profissional e familiar. 

 

 

2. O caso canadiano71 

O Canadá implementa um procedimento transversal de avaliação a todo o desenho de políticas 

públicas, que também se destaca por ir para além do género na definição dos grupos desigualmente 

atingidos por determinadas opções políticas. 

O governo implementa sistematicamente o processo GBA+, que consiste em analisar o impacto de 

cada programa, política pública, iniciativa ou serviço relativamente ao seu impacto em “vários grupos 

de mulheres, homens e pessoas não binárias”. A sigla significa “Gender Budget Analysis”, porque o 

programa nasceu em 1995, na sequência da inclusão na Declaração de Pequim sobre os direitos das 

mulheres da necessidade de avaliar as medidas orçamentais sob o prisma do impacto diferenciado 

entre géneros. O “+”reconhece que a identidade das pessoas é um cruzamento de fatores, como a 

idade, a etnia, a religião e a incapacidade física ou psicológica. 

O procedimento GBA+ é obrigatório. Parte de uma auto-avaliação de cada agência ou instituto que 

propõe uma nova política, programa, iniciativa ou serviço sobre a possibilidade de este poder ter 

impactos diferentes para pessoas que pertencem a diferentes grupos, definidos de acordo com os 

                                                 
71 A documentação relativa ao caso Canadiano pode ser consultada em https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html e 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/audit-evaluation/evaluation-government-canada/gba-

primer.html#H-05 
 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html
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factores listados acima. Se tal possibilidade for identificada, então é necessário implementar uma 

série de procedimentos, que envolvem respostas às seguintes questões 

• Que solução para a consideração GBA+ identificada é proposta no âmbito da política, 

programa, iniciativa ou serviço? Qual é o seu impacto esperado?  

• Como vai ser monitorizado a implementação e desempenho da política, programa, 

iniciativa ou serviço relativamente às considerações GBA+ identificadas? 

• Se planeia uma avaliação ou revista da política, programa, iniciativa ou serviço, vai 

incorporar a reposta à consideração GBA+? 

• A resposta proposta está alinhada com as iniciativas GBA+ de outras organizações, 

com a agenda e prioridades do governo e com as prioridades e normas nacionais e 

internacionais?  

O Governo do Canadá acredita que o uso do GBA+ é útil para ajudar a identificar enviesamentos e 

estereótipos relacionados com género, raça e orientação sexual,  barreiras de acesso e participação 

em diferentes programas e falta de dados necessários para este tipo de avaliação (que assim se podem 

recolher no futuro). O GBA+ deve ser planeado no momento em que as políticas, programas, 

iniciativas e serviços estão a ser desenhados e desenvolvidos, para permitir a recolha da informação 

necessária à avaliação. A sua implementação retrospetiva também é possível, mas exige a recolha de 

dados a posteriori que podem não ser os mais indicados para a análise. 

 

3. Orçamentação de género em Portugal 

A primeira iniciativa de avaliação de políticas públicas sob o prisma do impacto de género no âmbito 

do processo orçamental ocorreu na sequência da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do 

Orçamento do Estado para 2018) que determinou no seu artigo 17.º que “os departamentos 

governamentais enviam ao membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade 

um relatório estratégico referente à análise de género nas respetivas políticas públicas setoriais e a 

sua tradução na construção de orçamentos com impacto de género”, servindo esses relatórios de base 

a “um relatório geral pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género”. Previa-se também a 

aprovação em 2018 de legislação sobre “um relatório anual sobre a implementação de orçamentos 

com impacto de género”, o que não veio a acontecer. Em contrapartida, a Lei do OE para 2020 contem 

uma norma semelhante, relativas à elaboração de relatórios relativos a orçamentação de género, 

dispondo o artigo 15º que  “O orçamento dos serviços e organismos incorpora a perspetiva de género, 

identificando os programas, atividades ou medidas a submeter a análise do impacto de género em 

2020.” 

O relatório72 elaborado no cumprimento da norma constante da Lei n.º 114/2017 - “Relatório Geral 

Orçamentos com Impacto de Género” - foi elaborado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das 

Mulheres com a colaboração da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, com base nos 

relatórios submetidos pelos Ministérios, e publicado em junho de 2019. 

Conforme se pode compreender a partir deste Relatório e do respetivo guia metodológico, a 

abordagem foi a de seleção pelos quatro ministérios envolvidos de um conjunto de medidas a sujeitar 
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a avaliação de impacto de género. Nessa medida, formalmente, o modelo português assemelha-se, 

designadamente, ao da Islândia e (na medida em que há uma análise de medidas individuais sob a 

ótica da igualdade de género por cada ministro responsável) e ao da Espanha (na medida em que 

relatórios com análise do impacto de género dos programas de despesa pública são remetidos para 

um tratamento central), com a importante diferença face ao modelo espanhol que a centralização dos 

relatórios não acontece no Ministério das Finanças mas na área governativa da Igualdade. 

O próprio relatório, nas suas conclusões, explicita as limitações da metodologia seguida, 

designadamente: a não integração no processo orçamental; a falta de diagnostico da situação de 

partida; a fragmentação das medidas analisadas; a escassez de informação desagregada por género e 

a necessidade de integração do processo numa metodologia de orçamentação por programas orientado 

para os resultados, escrevendo-se que “Mais do que saber quanto do que foi gasto, é essencial saber 

o que foi mudado após a análise de impacto de género e qual o seu impacto”.73 

Existindo apenas um relatório publicado e sem a concretização da legislação que tinha sido prevista 

na Lei do OE 2018, não se pode analisar ainda uma prática sistemática de análise de impacto de 

género. Pode contudo referir-se que o que foi realizado foi a avaliação a posteriori do impacto de 

medidas concretas de políticas públicas, e não do conjunto das políticas, o que é aliás suscetível de 

criar um problema de viés de seleção, ou seja, os ministérios em causa tenderão a escolher medidas 

em que o impacto de género seja positivo. A metodologia seguida não abrange também a inclusão de 

qualquer avaliação do impacto de género no processo de decisão orçamental, ou seja, no momento de 

determinar onde e como é aplicada a despesa pública. 

A falta de avaliação sistemática do impacto de medidas não é um exclusivo das questões de género. 

A avaliação do impacto de género é um dos aspetos da avaliação dos impactos diferenciados das 

políticas públicas em segmentos da população, que deveria ser realizado também relativamente a 

segmentos definidos por outras características, desde logo o rendimento, que tenderá a ser uma das 

principais condicionantes do usufruto dos benefícios e distribuição dos custos dessas medidas. No 

exemplo Canadiano citado, a GBA+ é uma das dimensões incluídas numa mais vasta prática de 

avaliação sistemática dos efeitos das políticas públicas. 

Como se referiu no capítulo IV, a implementação de uma verdadeira orçamentação por programas 

implica a disseminação da prática de ter indicadores sobre os resultados das políticas públicas e metas 

definidas a priori com as quais esses resultados possam ser comparados.  

Tendo em conta a experiência do citado relatório Orçamentos com Impacto de Género, um 

aperfeiçoamento que poderia ser introduzido seria a separação entre a entidade que executa uma 

política e a entidade que seleciona as medidas para avaliação, que deveria ser preferencialmente uma 

entidade com suficiente independência para assegurar que não está presente o referido viés de seleção. 

O desenvolvimento de orçamentação de género no nosso sistema depende contudo, essencialmente, 

da presença dessas preocupações na concretização do modelo de orçamento por programas – da 

presença de indicadores de impacto de género nos indicadores de desempenho dos programas, e de 

metas relativas a promoção da igualdade de género nas metas dos programas orçamentais que 

permitirão a sua avaliação. Em síntese: as condições de desenvolvimento de uma prática sistemática 

de avaliação de impacto de género, que ainda não existe, são as mesmas que são necessárias ao 
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desenvolvimento de uma prática sistemática de avaliação de políticas públicas, que também não 

existe. 

Finalmente, há que referir que a orçamentação de género não se esgota na avaliação do  impacto das 

políticas. “Orçamentação” refere-se às escolhas financeiras públicas, às decisões sobre onde e como 

empregar os recursos públicos e sobre a forma de os obter. A existência de avaliação do impacto das 

políticas (designadamente de impacto de género) é um meio para permitir que o resultado dessa 

avaliação esteja disponível no momento da decisão orçamental. 
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