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GFP significa Gestão das Finanças Públicas e está associada ao modo como o 
governo mobiliza e administra recursos públicos, bem como os efeitos de curto e 
medio prazos desses recursos sobre a economia e os cidadãos. 

• as questões relacionadas com o sistema de GFP.

• as componentes essenciais de um sistema de GFP em 
bom funcionamento (os elementos de base).

• o papel da legislatura em todo o processo orçamental.

Objectivos do módulo



Os parlamentares, enquanto representantes eleitos dos cidadãos, 
desempenham um papel crítico em todo o ciclo de GFP. São 5 os 
elementos de base da GFP :
• Orçamentação estratégica: transformar os planos e objectivos gerais de política em 

programas concretos em prol dos cidadãos;

• Sustentabilidade do orçamento (e da dívida): O Ministério das Finanças assegura a 
eficiência da afectação de verbas para despesa entre os MDA ao manter a dívida ao 
mínimo;

• Definição robusta das despesas de capital: As despesas de capital (sobretudo nas 
infra-estruturas) devem ser definidas pelos processos de orçamentação anuais e de 
médio prazo;

• Orçamentação por programas (OPP) : Alinhando os sistemas de planificação e de 
orçamentação para que os produtos e resultados estejam em harmonia com os 
objectivos de política pública; e 

• Execução prudente do orçamento: A fiscalização pelo órgão legislativo é um 
elemento integral para a analise dos relatórios de execução orçamental, de modo a 
assegurar que os recursos públicos são utilizados conforme aprovados.

A razão pela qual os parlamentares devem 
perceber o ciclo de GFP?
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• Elaboração do orçamento: A legislatura desempenha a função de 
definir as prioridades orçamentais no méeio prazo (aprovação dos 
QDMP, EDMP, etc.);

• Aprovação do orçamento: Durante o debate legislativo da 
proposta do orçamento apresentada pelo executivo, os 
deputados analisam o que se pretende implementar face aos 
níveis existentes de receitas e de dívida;

• Execução do orçamento: A análise dos relatórios de execução do 
orçamento pelos comités parlamentares é essencial para a 
prestação de contas;

• Avaliação do orçamento: As legislaturas podem ainda realizar 
uma revisão a posterior da execução do orçamento ao analisar o 
relatório de fim-de-ano, as demonstrações financeiras, e as 
auditorias externas do ISC.

Qual é o papel da legislatura em todo o 
processo orçamental?
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