
Estabelecimento de um GPO: A 
experiência dos países africanos

Capacidades analíticas: Elaboração do 
orçamento
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Processo orçamental



• Um único processo de dotação de verbas que reduz a 

possibilidade de “negociações secretas de verbas”

• A repriorização de recursos para fazer face a novas 

prioridades ou o alargamento de um programa de despesa 

existente

• A dotação de verbas adicionais em função das prioridades 

estratégicas, que na maioria dos casos irá exigir uma solução 

de compromisso, frequentemente entre programas de igual 

nível de prioridade

• Decisões orçamentais mais inclusivas que consideram tanto 

os contributos de carácter técnico e os imperativos políticos

O processo de elaboração do orçamento permite …
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Porquê um processo orçamental



Gt + rtBt-1  = Tt + Bt + At + Ot

… porque existem restrições orçamentais

Aplicações das 
receitas 

orçamentais

Fontes de 
receitas 

orçamentais

• Gt representa a despesa pública não relativa a juros no momento t; 

• rtBt representa os pagamentos não discricionários de juros sobre a dívida; 

• Tt representa impostos, encargos e outras receitas públicas, incluindo os 
rendimentos de senhoriagem (financiamento inflaccionista); 

• Bt representa o total do endividamento público (nacional e externo líquido de 
depósitos); e

• At são as subvenções; e Ot são as outras fontes de recursos, como a venda de 
activos



Processo orçamental (1)
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Audições
orçamentais

Projecções dos 
recursos disponíveis 
para o novo 
orçamento

Consolidação e finalização 
da nova proposta de 
orçamento

Aprova a 
nova 
proposta de 
orçamento

Aprecia programas de 
despesa e negoceia 
soluções de 
compromisso

Preparação e 
submissão de 
programas de 
despesa

Apresentação das 
propostas de despesa 
nas audições 
orçamentais

Análise dos programas de 
despesa em conformidade 
com a Proposta de 
Orçamento do Executivo

Apresentação do 
orçamento para 
aprovação pelo órgão 
legislativo

Calendário de 3 e 9 meses

Processo orçamental(2)

Decide e acorda 
prioridades 
estratégicas do 
orçamento

Executivo

Ministério das 
Finanças/do 
Orçamento

Ministérios, 
departamentos 
e agências



Acção tomada/a ser tomada

Considerações de 
ordem política

Os planos de despesa podem ser alinhados à 
estratégia de longo e médio prazo

Consultas alargadas Os actores são consultados rotineiramente, a saber 
o ministério das finanças, na fase de concepção de 
políticas

Considerações de 
ordem financeira

Tem sido aplicado um método credível de 
determinação de custos para calcular as estimativas 
de despesa de longo prazo

Foram consideradas diferentes opções financeiras, 
como parcerias público-privadas, taxas de 
utilização, etc.

Se existe um QDMP, o financiamento pode ser 
diferido para um ano posterior

Capacidade de 
implementação

Existe uma capacidade de absorção, e poderá esta 
ser demonstrada pelo desempenho no passado

Lista de verificação para a elaboração de orçamentos



Financiamento do orçamento



Financiamento do orçamento
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Fontes Aplicação

Impostos Imposto sobre o valor 
acrescentado

Imposto: PIB
• Previsões
• Política
• Administration
• Conformidade

Imposto sobre rendimentos 
de pessoas singulares

Direitos aduaneiros

Impostos de consumo

Subvenções Apoio ao orçamento • Integração
• Previsibilidade
• Transparência

Programa

Projecto

Financiamento 
da dívida

Concessional (MDB) • Proporção ente dívida interna e externa
• Riscos
• Sustentabilidade
• Passivos contingentes

Nacional

Externa

Outras Privatização • Quem paga: contribuinte ou utente
• Competências necessárias 
• Conhecimentos dos incentivos de mercado

Participação no mercado

E um maior espaço orçamental 



Espaço orçamental

1. Condições macroeconómicas propícias

2. Repriorização do orçamento

3. Ajuda externa

4. Maior eficiência das despesas da administração central

5. Participação pelo mercado

O espaço orçamental é comummente definido como o espaço que 
permite ao governo prover recursos para efeitos públicos sem pôr 

em causa a sustentabilidade orçamental.

Ajay Tandon, BM



Orçamentos melhores e mais 
credíveis



A credibilidade orçamental é minada por … 

• Uma orçamentação pouco realista e idealista

o autoriza mais despesas que os governos podem mobilizar

• Orçamentação oculta

o as reais prioridades são conhecidas apenas por uma clique 

pequena e restrita no seio do governo

• Orçamentação diferida

o os reais padrões de despesa são ofuscados pela produção de 

atrasados

• “Dumping” orçamental

o fragilidade dos plano e da capacidade de absorção

Incredible Budgets, ODI



Reformas para produzir orçamentos melhores …

• Processos formalizados de preparação de orçamentos

o Estrutura e formalidade no processo de preparação de 
orçamentos 

o Calendários orçamentais 

o Que decisões são tomadas e quando

• Normas orçamentais

o Limites de despesa, dívida e défices

o Forma de:

 Leis orçamentais equilibradas

 Limites máximos administrativos para conter as propostas 
orçamentais



Reformas para produzir orçamentos melhores (cont…) 

• Orçamentos de médio prazo

• Conciliar a disciplina agregada orçamental aos planos de 
despesa pública

• Visa criar melhores vínculos entre políticas e planos, e 
estimativas de receita e despesa 

• Orçamentação por programas

• Focar nos produtos e resultados ao invés de controlar os 
insumos

• Mudanças na afectação de recursos, responsabilidades e 
prestação de contas

• Sistemas de classificação orçamental

• Classificação consoante a natureza económica, administrativa 
ou funcional das rubricas



Recapitulação importante
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1. Processo único de dotações

2. A política informa os orçamentos 

3. Não prometer mais do que tem ao dispor

• As necessidades são sempre superiores às disponibilidades

4. Soluções de compromisso são necessárias

• Soluções de compromisso  entre planos de igual importância

5. A relação qualidade/preço começa com o processo 
orçamental

6. Decisões devem fundamentar-se num leque de evidências

7. Considerar a capacidade de absorção



Obrigado



Diapositivos adicionais



Condições macroeconómicas propícias

• Crescimento económico sustentado = melhor geração de 

receitas = défices orçamentais menores

• O crescimento económico em África continua associado às 

matérias de base

• O espaço para políticas contra-cíclicas é menor 
Crescimento do PIB
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GDP Growth

• Impossível fugir à necessidade de diversificação e de reforço 

de capacidades



Repriorização

• Defendendo a reafectação de recursos de outra rubrica (esta 

outra rubrica poderá ser financiada por outra via – mercado)

• Espaço para reafectação em despesa discricionária e não 

discricionária. 



Impostos consagrados

• Permite a delimitação de uma fonte de receitas, o que se 

torna mais político que económico

• A delimitação é frequentemente vista como uma imposição 

de um constrangimento desnecessário sobre as políticas 

orçamentais – reduz a flexibilidade e eficiência da afectação

Taxa de 2,5% sobre bens e serviços

75% do financiamentoPrémio de 2,5% dos ordenados 
(sector formal)

Imposto geral financiado por transferências orçamentais

Seguro de Saúde Nacional do Gana



• Nomeação de assessores 
especializados nestas 

operações

• Capacidade de gestão de 
contratos desenvolvida – o 
sector público não é muito 

bom nisto

• Riscos e incerteza 
contribuem para aumentar 
o custo de financiamento

• Uma boa gestão financeira 
pode reduzir o custo de 
crédito – garantias da dívida 
ou receitas

• Garantias podem ser 
fornecidas por instituições 
financeiras multilaterais 
(MIGA)

• Várias vantagens, como a 
partilha das funções de 

controlo e dos riscos

• Papel de FDI em reunir 
financiadores

• Mas deve ser

• financiamento partilhado 
de todo o projecto

• Investidores – a dívida será 
coberta pelas receitas

• Os credores exigem garantias 
de reembolso da divida

• O ministro das finanças 

quer ter a certeza de que

não haverá derrapagens

de custos

Participação do mercado

Andrew Donaldson, NT


