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“Uma verdade inconveniente”
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Fonte: AMECO, http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm



Situação Insustentável

� Elevados défices independentemente da conjuntura política e 

dos cenários macroeconómicos
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� Exemplos frequentes de políticas pró-cíclicas

� Medidas tomadas sem percepção do impacto orçamental de 

longo prazo (investimentos, carreiras, etc) 
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Resposta simplista…

� Cortar despesa por despacho

� Cortar despesa de forma indiscriminada
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� Cortar despesa de forma indiscriminada

� Privatizar

� Reduzir peso da Administração Pública

� Aumentar impostos



Resposta simplista…

ideológica e errada

� Tenta remediar a situação mas não dá sustentabilidade à política

� Adia despesa

� Adia reforma

� Transfere responsabilidades

7

� Não resulta

Austeridade – uma ideia perigosa (Mark Blyth)
Porque não funciona
Porque a causa da crise não foi excesso de despesa pública
Porque não pode ser uma prática genericamente aplicada a todos 
os países



O que correu mal?

� Não foram só os políticos (de todas as cores!)

� Não foi a LEO (Perguntem aos défices o que a LEO fez por eles)

� Não foi a Administração
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� Não foi o Tribunal de Contas

Mas alguma coisa foi…



Exemplo de resistência à mudança

Ecordep – 2001
� RECOMENDAÇÃO Nº 1: Fixar uma regra orçamental, a vigorar durante o 

período necessário para dar margem de manobra à política orçamental, impondo um 
limite baixo ao crescimento da despesa corrente primária.

� RECOMENDAÇÃO Nº 2: Promover a discussão do Orçamento do Estado em 
duas fases, numa perspectiva de enquadramento macroeconómico plurianual.
RECOMENDAÇÃO Nº 8: Reformar o sistema de acompanhamento e controlo da 
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� RECOMENDAÇÃO Nº 8: Reformar o sistema de acompanhamento e controlo da 
execução do Orçamento do Estado, reposicionando o Ministério das Finanças como 
responsável pela coordenação global, e reforçando a autonomia e a responsabilidade 
dos decisores gestionários e políticos.

� RECOMENDAÇÃO Nº 9: Reforçar as funções de gestão, de controlo financeiro e 
de auditoria, avaliar de forma sistemática a despesa pública, bem como a cobrança de 
receitas não tributárias, e melhorar a eficácia do controlo interno da Administração 
Pública.



� RECOMENDAÇÃO Nº 11: Melhorar o acompanhamento dos projectos com 
financiamento privado.

� RECOMENDAÇÃO Nº 13: Implementar uma gestão por objectivos nas 
instituições públicas, designadamente das produtoras de bens ou serviços para 
consumo individual.

� RECOMENDAÇÃO Nº 15: Aproximar os custos a cargo do orçamento de cada 
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RECOMENDAÇÃO Nº 15: Aproximar os custos a cargo do orçamento de cada 
instituição pública dos custos totais suportados pelo Estado.

� RECOMENDAÇÃO Nº 16

� Criar condições para uma gestão eficiente dos recursos humanos da função pública e 
promover a sua produtividade.

� RECOMENDAÇÃO Nº 19

� Acelerar a aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública.
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Nova abordagem

da questão orçamental

� Problema não se resolve com mudança de critérios 
contabilísticos
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� A proliferação de conceitos prejudica a transparência e 
não contribui para transmitir urgência da reforma

Mas, será preciso inventar a roda?!



OCDE
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http://www.oecd.org/portugal/Portugal%20-%20Reforming%20the%20State%20to%20Promote%20Growth.pdf



OCDE
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http://www.oecd.org/portugal/Portugal%20-%20Reforming%20the%20State%20to%20Promote%20Growth.pdf Página 60



Coreia do Sul
� 1999. “this first attempt was doomed from the beginning because no inside 

stakeholders were confident about the validity of PB. PB reforms will not succeed 
without the strong support from top decision makers and the effort of a core 
reform team; PB reforms require the participation of a wide range of 
stakeholders, such as the central budget office, the budget office in each line 
ministry, program managers in line ministries, the legislature, civil society 
organizations, and so on. 

� In May 2003, 22 lead organizations were selected to develop performance goals 
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http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/05/000158349_20130205102606/Rendered/
PDF/wps6353.pdf

� In May 2003, 22 lead organizations were selected to develop performance goals 
and indicator systems for 30 percent of their spending programs. 

� The ministry explained to line ministries the need for PB as a way of securing ex 
post accountability in return for greater autonomy. 

� In October 2004, The Ministry of Planning and Budget officials reached agreement 
that a new approach was necessary in order to make PB really work.

� Thus PB reforms became official law in October 2006. 
� Although a new administration began in 2008, the framework of the PB system has 

not changed 



•The monitoring system requires that line ministries submit annual performance 
plans and reports. Line ministries submit these reports to the Ministry of Strategy 
and Finance, which, in turn, submits them to the National Audit Office. Finally, 
they are passed on to the National Assembly.  The monitoring system provides a 
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http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/05/000158349_20130205102606/Rendered/PDF/wp
s6353.pdf

they are passed on to the National Assembly.  The monitoring system provides a 
comprehensive list of performance indicators in relation to policy goals. 
•The Self-Assessment of Budgetary Programs is a review process implemented 
through a checklist developed by the central budget authority.
•In-depth Evaluation of Budgetary Programs. Every year, an evaluation panel is 
created for each of the 10 programs selected for evaluation. Panel members, 
selected for their expertise, mostly come from public research institutes and 
universities. 



Face a tendências antigas, à rigidez da despesa, às entorses e 
inércias de processo, entende-se que o Orçamento de Estado 
deve ser enquadrado por regras que respeitem os 
compromissos livremente estabelecidos na união Económica 
e Monetária e que atribuam sustentabilidade às contas 
públicas. Tal exige: 

� Estratégia de mobilização nacional alinhada com os 
objectivos últimos da consolidação orçamental e dos seus 
benefícios para a bem comum 
Estabelecer uma metodologia de orçamentação que limite os 
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� Estabelecer uma metodologia de orçamentação que limite os 
incentivos aos incrementos orçamentais e que defina de 
forma estrita os objectivos em que se admite aumento de 
despesa

� Controlar de maneira efectiva, e não apenas formal ou 
jurídica, a aplicação dos dinheiros públicos em termos de 
economia, eficácia e eficiência

� Generalizar o conceito de accountability



Transparência/Escrutínio/Rigor/Apoio

� Reforço do escrutínio das contas públicas pelo Parlamento:
� PEC tem que ser submetido à AR antes de ser enviado para Bruxelas.
� Disposições constantes do articulado da lei do OE que não digam respeito a 

questões fiscais ou orçamentais exigem deliberação dos deputados para 
serem submetidas a votação.

� Programas de ajustamento financeiro das regiões autónomas devem ter 
acompanhamento público

18

acompanhamento público
� Apreciação atempada e politicamente relevante da Conta Geral do Estado 

� Reforço da transparência dos elementos do OE:
� Mapa orçamental obrigatório sobre o Serviço Nacional de Saúde
� Mapa com dívidas não financeiras do Estado
� Mapa da Dívida Pública
� Execução Orçamental mensal detalhada do SNS



� Controlo e garantia de boa execução
� Governo publica mensalmente os padrões de segurança das rubricas de despesa; 
� No caso da execução da receita fiscal se apresentar abaixo do previsto no 

Orçamento em percentagem superior a x% a meio do exercício, o Governo 
apresenta à AR de alteração orçamental onde sejam revistas as fontes de 
financiamento e a previsão de saldo.  

� Reforço da preocupação plurianual do orçamento
� questões relativas ao envelhecimento da população e dependência energética;
� efectiva referência plurianual do OE
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� Antecipação do prazo de entrega do Orçamento na AR
� Princípio da certificação legal de contas das entidades públicas
� Limitação do valor da dotação provisional 
� Definição do conceito de défice estrutural
� Definição da regra de ouro nos termos do Tratado Orçamental
� Definição da regra de redução da dívida pública do Tratado 

Orçamental 



Nova abordagem da questão 

orçamental exige

� Nova LEO

� Novas Responsabilidades

� Nova metodologia

� Metodologias comparáveis (triste caso do POCP…)

20

� Metodologias comparáveis (triste caso do POCP…)

� Mais informação (nomeadamente para TContas)

� Mais transparência

Sentido de Reforma



Más notícias:

Reforma não se faz de um dia para o outro
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Reforma não se faz por despacho



Questão de detalhe: PAEF
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Previsto no Memo Números Oficiais Governo

Défice 2012 4,5% 6,4%

Défice 2013 3,0% 5,5%

Dívida 2012 112,2% 123,6%

Dívida 2013 115,3% 123,7%



Dívida Pública na UE
1º Trimestre 2013 

variação do 1T2013 face ao 2T2011

BdP



Estratégia Orçamental - DEO
Perplexidade para um Governo de direita:

“Apesar das medidas de contenção de consumo intermédio 
comprometidas junto da UE/BCE/FMI, verifica-se um aumento da 
despesa com esta componente no ano de 2014.”

A carga fiscal está sempre a aumentar:
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Fonte: UTAO | PARECER TÉCNICO n.º 3/2013  Documento de Estratégia Orçamental: 2013 - 2017 



“A questão fundamental a ter em conta quando se 
pensa em reduzir o défice é que foi a recessão que 
provocou os défices, e não o oposto. Aumentar a 
austeridade apenas agravará a crise, e a esperada 
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austeridade apenas agravará a crise, e a esperada 
melhoria da situação orçamental não acontecerá”

Joseph E. Stiglitz “O preço da desigualdade”, pag. 
294
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Face ao DEO que o Governo apresentou em Agosto de 2012, o Governo 
tem uma perda de receita decorrente da espiral recessiva para onde atirou o 
país que vale 7,5 mil milhões de euros em 2016 (e recorde-se que 2012 já 
foi um ano de grave perda). Assim não há sustentabilidade das políticas 
públicas que resista

Fonte: UTAO | PARECER TÉCNICO n.º 3/2013  Documento de Estratégia Orçamental: 2013 - 2017 



� A despesa corrente primária deve estabilizar, em particular 
na despesa diretamente relacionada com rendimentos. 
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28 IMF Seventh Review Under the Extended Arrangement and Request for
Modification of End-June Performance Criteria, página 29



FMI

2013 2014 2015 2016 2017

Receitas 70 70,5 71,6 73,9 76,2

Despesas 79 77,2 75,9 77,3 79,2

  Juros 7,2 7,3 7,4 7,7 8,2

  Despesas Correntes Primárias 68,8 66,7 65,3 66,4 67,7

Defice -9 -6,7 -4,3 -3,4 -3

Défice %PIB -5,5% -4,0% -2,5% -1,9% -1,6%

sALDO Primário % PIB -1,1% 0,4% 1,8% 2,4% 2,8%
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sALDO Primário % PIB -1,1% 0,4% 1,8% 2,4% 2,8%

PIB 164,5 167,5 172 178,1 184,4

Exercício -2,1 -3,5 -2,4 -1,1

  Despesas Correntes Primárias 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8

Despesas 79 79,3 79,4 79,7 80,3

Receita 70 70,5 71,6 73,9 76,2

Défice % PIB -5,5% -5,3% -4,5% -3,3% -2,2%

Claro que finanças públicas
é um pouco mais do que Excel…



O mea culpa do FMI    (2013.9.17)
Economists are increasingly questioning the merits of always doing the bulk of 

the fiscal adjustment upfront. Instead, how fast a country should adjust 
depends on the state of the economy, the condition of public finances, and 
the extent of financial market pressures.

The paper finds that most advanced economies today should adjust at a 
gradual pace, within a credible medium-term plan, to limit the short-run 
impact of fiscal tightening on growth. But excessively delaying the 
adjustment would be unwise. The risk is that investors lose confidence in a 
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adjustment would be unwise. The risk is that investors lose confidence in a 
government’s willingness to put fiscal policy on a sound footing and begin 
to demand higher interest rates, which, at high debt levels, can quickly lead 
to debt dynamics that spiral out of control. Countries that are under 
pressure from financial markets, or have lost market access, may have little 
choice but to “frontload” their adjustments. Even for these countries 
though, there may be a “speed limit” on the pace of adjustment, beyond 
which faster adjustment may be counterproductive.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/POL091313A.htm



“if we are going to make the investments we need,

we also have to be willing to shed the spending that we don't need. In these 
challenging times,

when we're facing both rising deficits and a shrinking economy,

budget reform is not an option. It's a necessity” …

“We are going to go through our federal budget -- as I promised during the 
campaign, page by page, line by line -- eliminating those programs we don't need 
and insisting that those that we do need operate in a sensible, cost-effective way. 
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and insisting that those that we do need operate in a sensible, cost-effective way. 

It's said that a nation's budget reflects its values and its priorities.

I believe that's true.” …

“Just because a program, a special interest tax break, or corporate subsidy is hidden 
in this year's budget does not mean that it will survive the next.” 

Barack Obama. 25 de Novembro de 2008


