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Orçamentação por programas
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Uma forma de orçamentação por resultados em que a despesa

orçamental é planeada e administrada por programa. Os

objectivos de cada um dos programas incluídos no orçamento

são claramente especificados e formalmente aprovados pelo

governo e pela legislatura.

• Permite a responsabilização – os governos devem assegurar os 
contribuintes que os recursos públicos são afectos, gastos e 
administrados com eficiência.

• Melhora a afectação e a administração dos recursos

• Melhor optimização dos recursos e eficácia na despesa pública. 

• Maior alinhamento entre os planos socioeconómicos com os 
orçamentos anuais, e integração de uma cultura de desempenho.

• Aumenta a eficiência da prestação dos serviços públicos. 

Introdução à orçamentação por programas
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Pegada da OPP em Africa 
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- Existe sistema funcional de OPP

- Progresso considerável rumo à OPP 

- Algum progresso rumo à OPP 

- Reformas de OPP iniciadas 

- Compromisso de encetar reformas de OPP no futuro

- Nenhumas reformas de OPP até à data 

RDCongo
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Três tipos de sistemas de OPP

Tipo Associação entre 

informação sobre os 

resultados e 

financiamento

Resultados previstos 

ou efectivos

Propósito principal do 

processo orçamental

Apresentacional Sem associação Objectivos de 

desempenho e/ou 

resultados de 

desempenho

Prestação de contas

Orçamentação 

assente nos 

resultados previstos

Associação frouxa / 

indirecta

Objectivos de 

desempenho e/ou 

resultados de 

desempenho

Definicao de planos 

e/ou prestação de 

contas

Orçamentação por 

resultados directa / 

por fórmulas

Associação estreita / 

directa

Resultados de 

desempenho

Afectação de recursos 

e prestação de contas
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Desafios na implementação

• Desafios em matéria de reporte e avaliação.

• Fraca apropriação ou resistência por parte dos protagonistas - MDA, 
Parlamento.

• Desafios de ordem técnica – determinação dos custos dos 
programas, definição de objectivos de política, indicadores de 
desenvolvimento claros e mensuráveis.

• Alinhamento das estruturas organizacionais ao quadro de OPP.

• No Gana, um estudo revelou que “a reforma não conseguiu superar 
a inércia dos processos, a cultura persistente de fraco desempenho, 
e a falta de responsabilização na função pública ".

A implantação de uma reforma complexa em África 
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• Adoptar uma nova lei orçamental.

• Apropriação do sistema de OPP pelo parlamento.

• Apropriação do sistema de OPP pelo governo.

• Quadro macroeconómico/orçamental com objectivos de médio prazo e 
projecções fiáveis.

• Orçamento anual que integra a despesa recorrente e de investimento …

• Reforçar as responsabilidades de gestão orçamental nos ministérios.

• Definir limites de despesa concretos no início do processo de 
preparação do orçamento anual e assegurar que sejam observados 
durante a execução do orçamento.

• Garantir que os controlos de despesa estão em bom funcionamento.

• Quadro de planeamento tanto a nível nacional quanto sectorial.

• Controlo funcional de conformidade financeira.

Contexto de implementação
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• Uma forte iniciativa interna deve estar evidente
• Reforma de OPP também liderada pelo Parlamento 
• Contributo da comissão parlamentar do orçamento para os principais 

documentos de referencia

• Comissão de reforma orçamental ou unidade especializada de reforma

• Estabelecimento de um secretariado representativo e proficiente, do 
ponto de vista técnico, que presta apoio aos ministérios e instituições 
em matéria de :
• preparar o OPP ao recorrer a acções de formação e sensibilização e 

desagregação dos programas em acções
• preparar projectos anuais de resultados para os programas 
• Preparar orçamentos baseados em programas experimentais

Lições de Burkina Faso 
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• Mudança no nível de autorização – o Parlamento aprova a um nível mais 
agregado. 

• Mudança quanto às informações contidas no orçamento.

• Acesso a informação oportuna e exacta sobre o orçamento. 

• Informação completa sobre os insumos orçamentais, produtos e 
resultados previstos.

• Mudança de discurso:  

• O que pretendemos alcançar? 

• O que faremos para o alcançar? 

• Quanto custarão as nossas acções? 

Implicações para a fiscalização pelo 
Parlamento
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Orçamento baseado em programas do Quénia -
2018–2019 
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Síntese da despesa por programa
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Ministério do Comercio

1. Desenvolvimento comercial

1.1 Facilitação e promoção do comercio

1.2 Apoio a metrologia legal

1.3 Concorrência e protecção do consumidor

1.4 Desenvolvimento industrial

1.5 Promoção da integração regional

2. Gestão industrial e empresarial

2.1 Desenvolvimento industrial

2.2 Desenvolvimento de investimentos, empreendedorismo e exportações

2.3 Desenvolvimento das infra-estruturas nacionais de qualidade

3. Criação de empregos e administração laboral

3.1 Apoio à criação de empregos

3.2 Reforço do sistema de administração laboral

4. Estratégia, política e gestão

4.1 Administração geral

4.2 Planeamento e aprovisionamento de estatísticas

Orçamento baseado em programas da Gâmbia – 2019 
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Obrigado
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