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1. O Budget Watch , uma parceria entre o Institute of Public Policy - Lisbon (IPP) e o
ISEG, entra agora na sua 13.ª edição, com a análise da segunda Proposta de OE para
2022 (abril 2022) sob a perspetiva do rigor, transparência e responsabilidade
orçamental. A análise é exclusivamente técnica, independente e objetiva, à luz de
boas práticas internacionais de prestação de informação e do processo orçamental
(não das opções democráticas legítimas de qualquer governo).

2. A atividade principal do Projeto reside na análise do OE pelo Conselho Científico
Consultivo do Budget Watch (CCC BW)1 na ótica de 10 dimensões (X.1 a X.10).
Numa escala de 0 (mínimo) a 10 (máxima adequação), o CCC BW avalia cada um dos
itens através do preenchimento de um Questionário. As respostas são depois
compiladas e objeto de tratamento estatístico, do qual resulta o Índice Orçamental
IPP/ISEG – um índice sintético, de 0 a 100, do rigor e da transparência dos
sucessivos OE. O objetivo do projeto não é exclusivamente avaliar o OE nas suas 10
dimensões, mas antes promover recomendações para a sua melhoria – apresentadas
no presente documento.

3. Para além do Budget Watch, o Institute of Public Policy também elaborou o
Orçamento Cidadão 2022 (que pretende explicar o Orçamento de Estado aos
cidadãos) e é ainda o responsável, em Portugal, pelo Open Budget Index, uma
iniciativa da International Budget Partnership (IBP) de análise da transparência
orçamental em mais de 100 países, cujos resultados, a nível mundial, serão
publicamente divulgados a 31 de maio de 2022.

1 Ver lista de participantes na votação no final.



37,3 38,1

20,5

37,9 37,7 39,2
46,0 46,7 44,5 45,5 48,0 45,9 47,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Muito bom

Satisfaz

Insuficiente

Não Satisfaz

Budget Watch 2022
SUMÁRIO EXECUTIVO E RECOMENDAÇÕES

INSTITUTE OF PUBLIC POLICY [LISBON] | MAIO 2022 02

| SUMÁRIO EXECUTIVO

4. Nesta edição do Budget Watch, a avaliação do OE 2022 sobe ligeiramente
relativamente à avaliação de 2021, mas mantém-se ainda com uma classificação de
insuficiente. Olhando retrospetivamente para os doze anos transatos, verifica-se uma
melhoria da transparência e rigor até 2016, mas depois um aparente patamar de
estagnação e de difícil melhoria.

Processo e outputs do projeto Budget Watch
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5. A avaliação agregada esconde realidades bem distintas.

Pela positiva, destacam-se as dimensões “X.1. Transparência, rigor e análise de
Sensibilidade”, “X.9. Solidariedade entre os diferentes níveis da administração e
subsetores da Administração Central” e “X.5. Controlo das despesas com a Segurança
Social”, ao que não será alheio o forte crescimento nominal da economia para este
ano e o facto do impacto do aumento automático das pensões, em função da
inflação passada, só vir a ser sentido no ano de 2023.

Pela negativa, destacam-se três dimensões. A “X.6. Consideração dos trade-offs
(conflitos) entre objetivos de politica”, porventura indicando que os decisores
políticos não se sentem confortáveis em clarificá-los; a “X.7. Explicitação dos fluxos
financeiros entre as Administrações Públicas e o Setor Público Empresarial”,
claramente insuficiente e cada vez mais importante à medida que o défice das
Administrações Públicas se reduz; e a “X.8. Informação adequada sobre os projetos
de investimento público, contratos e parcerias público-privadas”, que são, por
natureza, plurianuais, mas onde não se vislumbra essa plurianualidade nem
adequação de informação.
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6. As questões específicas que obtiveram uma melhor pontuação aparentam estar
associadas a um desagravamento dos apoios no âmbito do COVID-19 (que retira
alguma pressão do setor da Segurança Social), ao forte crescimento real e nominal
do PIB para 2022 e à descida da taxa de desemprego.

DIMENSÃO AS SETE QUESTÕES COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO 2021 2022

X.5.
X.5.1. Novos programas ou medidas de despesa na Segurança Social são 
compensados por cortes ou aumentos de receita noutros programas.

51,6 59,3

X.5.
X.5.3. A partir dos dados apresentados, existe desagravamento da pressão sobre a 
sustentabilidade do sistema de Segurança Social.

40,0 60,0

X.5.
X.5.2. A cobertura da despesa em prestações sociais pela receita de contribuições 
sociais, no subsistema previdencial, é adequada.

52,5 61,9

X.8.
X.8.4. Apresenta alguma previsão de responsabilidades futuras no âmbito das 
pensões.

59,0 63,3

X.5.
X.5.5. Os cenários demográficos e económicos em que se baseiam as projeções da 
Segurança Social utilizadas no OE são realistas e atualizados.

65,0 63,8

X.1.
X.1.2. O cenário macroeconómico de base é realista tendo em conta os dados 
disponíveis.

67,0 65,6

X.10.
X.10.4. O OE baseia-se em dados fiáveis da execução orçamental dos três 
subsectores no período (tm-9) a (tm-3) meses e numa estimativa razoável do saldo 
orçamental global em t-1 (ano anterior ao do OE).

67,9 67,3
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7. Em contrapartida, no âmbito das questões que obtiveram pior pontuação, a
justificação aparenta basear-se na informação pouco clara e concisa sobre o esforço
financeiro do Estado com o seu setor empresarial, bem como em informação
insuficiente com o previsível impacto orçamental e económico de projetos de
investimento futuro.

DIMENSÃO AS SETE QUESTÕES COM PIOR CLASSIFICAÇÃO 2021 2022

X.7.
X.7.5. São explicitados de forma consistente e fundamentada os encargos futuros 
com o SPE.

28,2 23,3

X.8.
X.8.2. Existe informação adequada sobre o impacto orçamental futuro de projetos 
de investimento público já contratualizados ou a contratualizar.

32,5 24,7

X.6.
X.6.3. Existe a consideração do trade-off entre a variação (e.g. aumento) das 
despesas não discricionárias e a variação (e.g. diminuição) das despesas 
discricionárias.

32,1 30,0

X.6.
X.6.5. É apresentado o impacto das principais medidas de receita e despesa sobre 
as famílias por camada da distribuição do rendimento, clarificando-se o contributo 
do OE para a redução (ou aumento) das desigualdades.

27,9 30,0

X.7.
X.7.3. São explicitadas de forma adequada as justificações para as transferências 
de capital e empréstimos para o Sector Público Empresarial (SPE).

38,9 32,0

X.7.
X.7.4. São explicitadas de forma adequada as justificações para os aumentos de 
capital para o SPE.

32,4 32,0

X.7.
X.7.1. São explicitados de forma consistente e fundamentada os encargos 
presentes e previstos (até t+3) com as indemnizações compensatórias ao Sector 
Público Empresarial (SPE).

40,0 33,3
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE, RIGOR E NATUREZA
DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

As projeções macroeconómicas presentes no ROE 2022 consubstanciam um elevado
grau de razoabilidade. As previsões feitas pela equipa do Ministério das Finanças
estão em linha com as demais instituições nacionais e internacionais e, mesmo face
aos cenários mais extremos (mais otimista e mais pessimista), os valores projetados
pelo Governo estão devidamente enquadrados. No entanto, tanto o sumário
executivo, como uma clara distinção entre as componentes de despesa discricionária
e não discricionária voltam a revelar-se como o ponto fraco deste documento
orçamental.

A análise de sensibilidade aos riscos associados ao cenário macroeconómico ainda
pode ser melhorada, por exemplo com a inclusão do impacto da variação do PIB real
e da taxa de desemprego.

Deve ser discriminada a totalidade das medidas discricionárias de despesa (montante
global e detalhe das principais), a evolução das despesas não discricionárias e o
impacto de ambas na evolução do saldo orçamental.

Recomenda-se nesse sentido uma informação clara sobre os saldos ajustados do
ciclo e dos saldos estruturais, o que não acontece.

No que se refere ao saldo global e primário, utilizando duas metodologias diferentes
chega-se à conclusão que aparenta existir uma subestimação das receitas fiscais,
mesmo considerando que foi realizada em políticas invariantes. Isto significa que, a
verificar-se (e dado o carácter mais rígido da despesa), é provável haver uma
subestimação do saldo global (i.e., um défice menor que o previsto).

Seria recomendável uma análise mais clara da metodologia subjacente à previsão das
receitas fiscais e contributivas.
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RESPONSABILIDADE POLÍTICA

No que concerne à responsabilidade política, as variações de despesa resultantes de
alterações em programas orçamentais continuam a requerer um detalhe mais
aprofundado, de modo a ser possível uma compreensão mais transversal do perfil
setorial da despesa pública decorrente das previsões feitas para o exercício
orçamental. Adicionalmente, persistem ainda grandes e significativas diferenças
entre os saldos na ótica da contabilidade pública e em contabilidade nacional, bem
como o ajustamento realizado entre os diferentes exercícios orçamentais. A título de
exemplo, o aumento da despesa com pessoal, matéria tão controversa do ponto de
vista político, em contabilidade pública e nacional é significativamente diferente.

Assim, o ROE 2022 deveria apresentar informação mais detalhada sobre os
ajustamentos entre os saldos na ótica de contabilidade pública e nacional, bem como
as possíveis diferenças significativas face às previsões dos mesmos.

O ROE 2022 deveria ainda apresentar um quadro síntese com a despesa efetiva
consolidada de cada programa orçamental no ano orçamental (t) e no anterior (t-1), e
a variação percentual (com análise), permitindo uma leitura imediata das prioridades
de despesa.

SAÚDE

O crescimento do consumo público previsto para 2022 permanece controlado, ainda
que existam dúvidas relativas à sua trajetória futura. Prevê-se um aumento
considerável das despesas em saúde, em particular se descontado o efeito associado
à pandemia. Não se antecipa um aumento expressivo dos pagamentos em atraso,
nem uma derrapagem do programa orçamental de saúde. Contudo, na ausência de
algumas medidas estruturais, na área dos recursos humanos e mecanismos de
gestão, o reforço orçamental poderá não evitar o agravar das dificuldades sentidas
no SNS.
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As secções relativas à despesa em saúde deveriam estar consolidadas na mesma
secção, de modo a permitir uma leitura integrada e completa.

O nível de detalhe relativo à despesa de capital e investimentos no setor da saúde é
muito reduzido. Seria relevante detalhar o histórico de execução orçamental, a
calendarização dos investimentos e as respetivas fontes de financiamento (em
particular, dos fundos europeus).

SEGURANÇA SOCIAL

Seria desejável 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 de Segurança Social. Em especial, o orçamento do sistema
previdencial deveria ser apresentando de forma expurgada de todos os eventos que
lhe são alheios (risco político).

Ao mesmo tempo seria desejável, para se ter ideia dos recursos envolvidos com
prestações sociais e formação, que houvesse informação consolidada do programa
orçamental do trabalho e segurança social não apenas da despesa que está registada
no subsetor da administração central (e que inclui basicamente as pensões pagas
pela CGA e as transferências ao abrigo da Lei de Bases da Segurança Social para o
subsector da Segurança Social), mas também a despesa registada no subsector da
Segurança Social. Na realidade, o OE não dá uma visão clara nem da despesa global
em pensões (nunca aparece esse valor), nem em prestações sociais do Estado. Os
dados agregados em contabilidade nacional referem os três subsectores das
administrações públicas separadamente, mas não os valores consolidados da
administração central e segurança social (i.e., o Estado).

Seria útil clarificar o mecanismo de reforço do FEFSS e de afetação dos respetivos
ativos ao longo do período de projeção e apresentar diferentes cenários.
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MELHORIAS NO PROCESSO ORÇAMENTAL

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 ficar a cargo da Unidade de Implementação da LEO. Deveriam
ser considerados os contributos dados pela UTAO no seu recente e interessante
Relatório quer sobre o processo legislativo orçamental, quer sobre a sua própria
reestruturação interna.2

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 desde 2020 (nem sequer para 2019,
quanto ao número de efetivos), não se pode inferir quanto ao grau de cobertura, não
sendo, assim, possível avaliar a evolução da necessidade de recurso a pessoal
contratado externamente (não-efetivo). Era também interessante dispor de
informação sobre a estabilidade laboral nesta entidade, pois uma elevada
rotatividade de pessoal também poderá influenciar a capacidade de desenvolver um
bom funcionamento dos serviços e atividades.

2 UTAO Relatório 4/2022: Reforma do Processo Legislativo Orçamental e Reestruturação da UTAO.
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SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO

Este OE tem, e bem, uma caixa sobre um dos tópicos mais mediáticos do setor
empresarial do Estado, a TAP (embora se dedique mais a justificar a intervenção
pública, do que a clarificar o futuro do plano de reestruturação). De qualquer modo,
o que continua a faltar e que se recomenda se faça, é algo que está perfeitamente ao
alcance do Governo: elaborar um quadro síntese, à semelhança do que faz na Conta
Geral do Estado, com o esforço financeiro líquido do Estado com o Setor
Empresarial, que inclui indeminizações compensatórias, aumentos de capital,
transferências de capital, empréstimos, e em sentido inverso dividendos das
empresas públicas fora do perímetro orçamental (que continuam a ser apenas duas,
Banco de Portugal e CGD).

Recomenda-se ainda que seja feita sempre uma distinção entre as empresas que
estão no perímetro orçamental das administrações públicas (não mercantis) e as que
estão fora do perímetro (mercantis), dado o impacto diferente que têm no défice e
na dívida.

INVESTIMENTO PÚBLICO E COMPROMISSOS PLURIANUAIS

É importante que seja dado algum detalhe sobre o investimento previsto para além
dos investimentos estruturantes (que representam apenas um terço do valor total)

Deveria haver uma justificação mais clara acerca dos desvios entre os valores
orçamentados e executados dos investimentos estruturantes, para perceber a
natureza dos entraves à boa execução destes projetos de investimento e investir na
correção dos mesmos. Se a execução orçamental histórica está sempre abaixo do
orçamentado, porque não sobre-orçamentar a despesa de investimento para tentar
executar o que efetivamente se deseja?



Budget Watch 2022
SUMÁRIO EXECUTIVO E RECOMENDAÇÕES

INSTITUTE OF PUBLIC POLICY [LISBON] | MAIO 2022 11

| RECOMENDAÇÕES

É importante ter projeções de despesa para os próximos anos, que permitam ter uma
ideia do padrão temporal destes investimentos

Seria desejável uma maior coerência entre os números apresentados e o padrão
temporal de implementação de cada projeto de investimento. A comparação do ROE
entre diferentes anos levanta dúvidas sobre a forma como os montantes são
projetados, e se estes têm ou não por base o planeamento detalhado de cada projeto
de grande envergadura.

Também no que às PPPs diz respeito seria desejável que fossem apresentados os
principais pressupostos dos cálculos da despesa, e que fossem usados para explicar
divergências das previsões realizadas em diferentes anos.

SOLIDARIEDADE ENTRE NÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO

Existe uma melhoria na apresentação e organização da informação face a OE
anteriores, designadamente em matéria do tratamento das transferências
relacionadas com o processo de descentralização, que constitui um eixo estratégico
no aperfeiçoamento da democracia e de modernização das administrações. Porém,
existe claramente margem para se melhorar o modelo de desagregação da
informação financeira em termos setoriais e territoriais, quer na AL quer na AR, com
vantagens que daí adviriam para uma melhoria da transparência e qualidade da
informação orçamental.

A conjuntura económico-financeira de 2020, que subjaz legalmente ao referencial
para a fundamentação de algumas transferências estruturais no quadro da LFL e da
LFRA, determinou, no OE 2022, assinaláveis reduções numa parte considerável dos
recursos financeiros à disposição da ARL, uma situação contrastante com os últimos
anos.
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Este ano regista-se uma assinalável melhoria na apresentação da informação
financeira relacionada com o processo de descentralização política e administrativa,
sobretudo com a autonomização dos dados agregados sobre o Fundo de
Financiamento da Descentralização (FFD). Contudo, aproveitando o facto de, no
âmbito da modernização administrativa, se estar a construir sistemas de informação
de controlo sobre o uso de recursos comunitários, também especificando objetivos e
indicadores (os key performance indicators) – em grande medida, a propósito do PRR
– nos projetos de investimento que envolvem os municípios, essa vasta informação
poderia ser aproveitada para inserir no ROE um modelo de maior desagregação
financeira, por atributos relevantes, por forma a, também no OE, se incrementar a
transparência informacional relativamente às transferências de capital. Tratar-se-ia
de potenciar, portanto, uma sinergia de meios já existentes na Administração Pública.

Com vista a uma maior transparência na gestão da informação, o ROE deveria voltar
a apresentar e manter, nem que seja em Anexos, uma análise desagregada dos dois
subsectores tão díspares 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 (administração direta), FSA
(administração indireta do Estado), ARL e Segurança Social de forma a clarifica a
leitura dos fluxos agregados, sobretudo em matéria de transferências intersetoriais.
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