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A análise do Conselho Científico Consultivo do Budget Watch da Proposta de
Lei do Orçamento de Estado para 2021,  na ótica de 10 princípios de
responsabilidade orçamental,  classifica-a como insuficiente ,  quanto ao seu
rigor e transparência orçamental .  O valor global atingido este ano diminui
(para 45,9%, em 100%) ao que não é certamente alheio o impacto económico e
social  da pandemia,  que realça ainda mais a importância da transparência e
escrutínio das contas públicas.   A principal recomendação do Institute of
Public Policy Lisbon (IPP) para obviar esta permanente classificação negativa
dos Orçamentos de Estado é a de que a estrutura e conteúdo do Relatório do
Orçamento de Estado deve ser alterado,  com o intuito de ser tornar mais
transparente,  inteligível e um melhor suporte ao debate público e político do
Orçamento do Estado.

Nesse sentido,  o Relatório do Orçamento de Estado (ROE) deveria contemplar,  de
uma forma mais clara e concisa,  a distinção entre a análise técnica e as decisões de
polít ica.  Uma primeira parte  deveria contemplar as previsões macroeconómicas,  os
objetivos orçamentais,  as projeções de despesas e receitas num cenário de polít icas
invariantes.  Numa segunda parte ,  os objetivos para as receitas e despesas públicas,
com um elencar das medidas de polít ica discricionária e respetivo impacto
orçamental .  Aqui dever-se-iam clarif icar as prioridades polít icas quer do lado da
receita (receita f iscal  e incentivos) ,  quer da despesa (variações nos programas de
despesa) ,  bem como a forma como se relacionam com os objetivos inscritos no
anteriormente apresentado Programa de Estabil idade e nas Recomendações
Específ icas por País apresentadas pela Comissão Europeia para Portugal .  Esta
segunda parte deveria também integrar,  como capítulo autónomo, o impacto do
Setor Empresarial  do Estado no Orçamento de Estado (OE).  Finalmente,  uma
terceira parte  deveria analisar o impacto económico,  social  (e.g.  na distribuição de
rendimento e na desigualdade de género) e territorial  (e.g.  ao nível  do investimento
público) do OE.

Em l inha com as três partes acima mencionadas,  de seguida apresenta-se com maior
detalhe algumas recomendações de melhoria do atual  Relatório do Orçamento do
Estado para 2021,  com vista a uma melhoria da sua transparência e rigor orçamental .



Seria úti l  ter uma visão clara da natureza da polít ica orçamental
decidida pelo Governo, especialmente no contexto atual  da pandemia
COVID-19,  que impõe severos impactos económicos e sociais à
economia.  Esta é passível  de ser analisada essencialmente pela
variação do saldo estrutural  primário e a variação do hiato do
produto.  Acontece que,  referente a variáveis essenciais,  o ROE 2021
ou apresenta valores distintos em diferentes tabelas (como por
exemplo para o saldo estrutural) ,  ou nem sequer os apresenta (como
por exemplo para o saldo estrutural  primário) ,  o que impossibi l ita uma
análise clara e inequívoca da natureza da polít ica orçamental  a vigorar
em 2021.  Recomenda-se,  nesse sentido,  a reposição do gráfico que
relaciona a variação do saldo estrutural  primário com a variação do
hiato do produto,  para ser claramente identificada a natureza da
política orçamental  em Portugal .
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RECOMENDAÇÕES

CLARIFICAÇÃO SOBRE A NATUREZA DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

A INDEFINIÇÃO NAS PRIORIDADES DE DESPESA PÚBLICA

O ROE deveria apresentar um quadro síntese com a despesa efetiva
consolidada de cada programa orçamental  no ano orçamental  e no
anterior,  e  a variação percentual (com análise) ,  permitindo uma leitura
imediata das prioridades de despesa.  Para além da componente de
despesa pública,  seria úti l  se cada programa orçamental  apresentasse
anualmente indicadores objetivos e comparáveis de desempenho (e.g.
número e percentagem de portugueses com médico de famíl ia) .  Não é
claro para nenhum cidadão qual  a prioridade sectorial  relativa da
despesa pública no OE 2021.
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O debate público e polít ico em torno da saúde tem sido caracterizado
por divergências sobre a veracidade dos números,  quer ao nível  da
despesa pública,  quer ao nível  do emprego público.  Este problema só
se resolve com mais e melhor informação. O IPP recomenda maior
detalhe e qualidade de informação,  tanto relativamente às despesas com
pessoal ,  como à despesa com investimento público (despesa de capital
orçamentada) .  

Relativamente ao primeiro tópico,  despesa com pessoal  do programa
orçamental  saúde representa quase 40% do total .  O OE 2021 prevê a
contratação l íquida de mais 4.200 profissionais.  Porém, a falta de
informação relativa a estas contratações não permite inferir  o
realismo da dotação orçamental .  Recomenda-se que seja divulgada
informação sobre o t ipo de profissionais que se pretende contratar,  a
estimativa da data de entrada em funções,  e as consequências que
essas contratações terão na redução da subcontratação e horas
extraordinárias.

Relativamente ao segundo tópico,  a execução da despesa de capital  da
saúde tem sido um problema crónico dos orçamentos.  Para se poder
realizar uma análise detalhada é necessário discriminar os maiores
projetos,  indicar a calendarização desses investimentos,  e identif icar
as diferentes fontes de f inanciamento (separando claramente a
despesa f inanciada pelo OE da restante despesa) .  Este detalhe não é
dado de forma sistematizada para os vários projetos,  existindo
informação distinta para diferentes investimentos.  Adicionalmente,
seria relevante existir  algum detalhe sobre as razões que explicam a
baixa taxa de execução de capital  nos últ imos anos – de modo a aferir
o real ismo da previsão apresentada.

SAÚDE
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A assunção, pela Segurança Social ,  da responsabil idade pelas
pensões em pagamento,  a 31 de dezembro de 2011 ,  previstas no
Regime de Segurança Social  Substitutivo constante de Instrumento
de Regulamentação Coletiva de Trabalho,  vigente no Setor
Bancário,  de 20 Instituições de Crédito.
A transferência de responsabil idades da PT – Comunicações para a
Caixa Geral  de Aposentações (CGA) com três planos substitutivos
da Segurança Social  (Plano de Pensões do Pessoal  da Portugal
Telecom/CGA; Plano de Pensões Regulamentares da Companhia
Portuguesa Rádio Marconi;  e Plano de Pensões Marconi) .
A transferência,  em 2003 e 2004, para a CGA das responsabil idades
com pensões do pessoal  dos CTT, RDP, CGD, ANA, NAV-Portugal  e
INCM.
Clarif icar o mecanismo de reforço do FEFSS e de afetação dos
respetivos ativos ao longo do período de projeção,  e apresentar
diferentes cenários.  De facto,  diversas simulações deveriam ser
feitas para aferir  da sensibi l idade das projeções a diferentes
valores,  taxa de rentabil idade,  e momentos de transferência,  de
forma, não apenas a adiar a sua uti l ização ou o seu esgotamento,
mas a assegurar a sua manutenção.

O IPP recomenda maior clareza na separação dos orçamentos relativos
ao sistema de proteção social  de cidadania,  por um lado,  e  ao sistema
previdencial ,  por outro,  os quais têm lógicas de funcionamento
completamente diferentes,  embora ambos sejam subsistemas do sistema
da Segurança Social .  Apesar disso,  é  também desejável  uma visão
consolidada,  nomeadamente na avaliação das responsabilidades com
pensões (pela relevância que apresentam na despesa pública) .

Em particular,  deveria existir  maior clareza na apresentação do
orçamento do sistema previdencial ,  com a identif icação clara de todos
os eventos que lhe são alheios (r isco polít ico) e que continuam a
carecer de transferências do OE. Exemplos:

SEGURANÇA SOCIAL
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A recomendação é a de que os ROE sejam mais transparentes em relação
ao SEE. Tal  implica essencialmente ter um capítulo no ROE
exclusivamente dedicado ao SEE, e aí  disponibil izar informação
consolidada,  distinguindo as empresas públicas reclassificadas das não
reclassificadas,  bem como a situação destas empresas do previsível
esforço financeiro (bruto e l íquido)  com o SEE.

O Ministério das Finanças,  quer através da Direção-Geral  de Tesouro
e Finanças,  quer através da Unidade Técnica de Acompanhamento e
Monitorização do Setor Público Empresatial  (UTAM),  produz
informação que não é integrada no ROE e que seria extremamente
úti l .  É o caso dos indicadores sobre as empresas públicas
reclassif icadas e não reclassif icadas (receitas totais,  despesas totais,
EBITDA, resultados l íquidos,  rentabil idade do capital  próprio,  etc. ) .  É
também o caso de um quadro síntese com o esforço f inanceiro l íquido
anual com o SEE nas suas principais rúbricas,  a saber:   indemnizações
compensatórias,  dotações de capital ,  empréstimos concedidos,
assunção de dividas e,  do lado da receita,  dividendos.  Ao esforço
financeiro anual ,  deveriam adicionar-se as novas garantias
concedidas.

SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO (SEE) E GARANTIAS DO ESTADO

RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS

O aprofundamento do processo de descentral ização polít ica e
administrativa em curso,  nas diferentes áreas da governação,  exige
maior clareza.  Assim, no âmbito da estratégia de descentralização,
devem ser discriminados  os montantes de transferências que já se
realizavam ao abrigo das Leis de Finanças Regionais e Locais das novas
transferências associadas às novas atribuições e competências,  com as
necessárias desagregações,  quer sectorial ,  quer territorialmente.
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MELHORIAS NO PROCESSO ORÇAMENTAL

Só assim se conseguiria analisar mais objetivamente o esforço com a
dinâmica da descentral ização de competências,  não deixando de
tornar clara a adequação das fontes de f inanciamento às novas
responsabil idades das Administrações Regionais e Locais (ARL) em
termos de despesa pública (transferência de competências entre
subsetores acompanhada pela transferência dos recursos adequados) .

Com vista a uma maior transparência na gestão da informação,  e  sem
prejuízo da consolidação de dados na Administração Central  ao nível
dos Mapas orçamentais que deriva da atual versão da Lei  de
Enquadramento Orçamental ,  o ROE deveria voltar a apresentar uma
análise desagregada dos dois subsectores da Administração Central
(Estado e Fundos e Serviços Autónomos) ,  de forma a permitir realizar
uma análise pelos quatro subsetores das Administrações Públicas :
Serviços Integrados do Estado e FSA (na Administração Central) ,  ARL e
Segurança Social .  Deveria igualmente procurar homogeneizar um
modelo de desagregação da atividade f inanceira regional  – receita e
despesa efetivas e composição das transferências para as AR – pela
Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores,
melhorando a transparência da leitura dos f luxos agregados.

Continua a não haver novidades no processo orçamental ,  incluindo o
estado de situação da implementação da nova Lei  de Enquadramento
Orçamental  necessária à melhoria do processo orçamental ,  mesmo
após a terceira alteração à Lei ,  com a recalendarização dos seus
efeitos agora só para o OE 2023.  Assim, o ROE deveria ter uma secção
dedicada ao processo e à transparência orçamentais ,  enumerando as
principais medidas tomadas no ano do exercício com vista à melhoria
dessas dimensões (onde é importante abordar o progresso da nova LEO,
especialmente no que toca às melhorias do processo de programação
orçamental  plurianual) .  Esta secção do OE poderia f icar a cargo da
Unidade de Implementação da LEO. 
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A Direção-Geral do Orçamento (entidade responsável  pela elaboração
do OE no Ministério das Finanças)  deve clarificar adequadamente a sua
necessidade atualizada de recursos (humanos e técnicos) ,  por forma a
poder levar a cabo eficazmente a sua missão.  Não estando disponíveis
os dados para 2020 (nem sequer para 2019,  quanto ao número de
efetivos) ,  não se pode inferir  quanto ao grau de cobertura,  não sendo,
assim, possível  aval iar a evolução da necessidade de recurso a pessoal
contratado externamente (não-efetivo) .  Era também interessante
dispor de informação sobre a estabil idade laboral  nesta entidade,  pois
uma elevada rotatividade de pessoal  também poderá influenciar a
capacidade de desenvolver um bom funcionamento dos serviços e
atividades.
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