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Poĺıtica Orçamental
Enquadramento e objetivos

A formulação da poĺıtica orçamental deve assentar num normativo que per-
mita:

 Dar cumprimento às obrigações decorrentes da CRP e dos compromissos
assumidos por Portugal a nível europeu;

 Garantir a conciliação entre as prioridades de políticas e as condicionantes
que resultam do quadro jurídico referida no ponto anterior

 Garantir que a política orçamental é definida num horizonte de médio
prazo, assente num cenário credível e transparente;

• Estabilização macroeconómica
• Reafectação eficiente de recursos
• Promoção da equidade

Maximização do bem-estar da 
população: maior nível de riqueza 

num contexto de redução das 
desigualdades

Num quadro de estabilidade e sustentabilidade 
das finanças públicas; 
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Reforma da LEO (Lei de Enquadramento Orçamental)
Evolução recente

Alterações à Lei de Enquadramento Orçamental após 2001.

Lei n.º 91/2001, 
de 20 de Agosto

2015

Reforma de Fundo do Sistema 
Orçamental Vigente

+ de 13 anos

Oito alterações

Tornaram a LEO de difícil 
Leitura e interpretação

Lei Org. n.º 2/2002, de 28 de Agosto.
Lei n.º 23/2003, de 2 de Julho
Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto
Lei n.º 48/2010, de 19 de Outubro
Lei n.º 22/2011, de 20 de Maio
Lei n.º 52/2011, de 13 de Outubro
Lei n.º 37/2013, de 14 de junho
Lei n.º 41/2014, de 10 de julho
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SNC-AP

PA
SS
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Apesar das várias alterações que foram sendo feitas à Lei 91/2001 (algumas para
cumprimento de regras europeias), e das melhorias notáveis, tais alterações parece
não terem sido suficientes para impedir os sucessivos desequiĺıbrios orçamentais
e o acumular significativo de d́ıvida pública.
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

Após sucessivas alterações, a LEO apresentava-se desarticulada e pouco clara;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

Falta de articulação entre os documentos de poĺıtica orçamental;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

A orçamentação por programas nunca implementada na sua plenitude. Confusão entre
programas e orgânicas;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

A par de um conjunto variado de planos sectoriais (Educação, Saúde, Administração
Local, EPR, etc...) o POCP foi uma realidade dif́ıcil de implementar;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

Os tempos evidenciaram a necessidade de clarificar o conceito de receitas próprias;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

Processo orçamental que desresponsabiliza as áreas sectoriais;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

Normativo constante da LEO mas que nunca teve expressão prática
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

A definição dos tetos de despesa limitado apenas às despesa financiada por receitas gerais;
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Reforma da LEO
....de onde vimos

Após sucessivas alterações:

I Sistemática da LEO desarticulada e pouco clara;

I Planeamento orçamental fragmentado;

I Orçamentação por programas incipiente;

I Sistema contabiĺıstico incompleto e fragmentado;

I Importância crescente das receitas próprias;

I Modelo organizacional inexistente;

I Previsão de orçamentação base zero nunca aplicada;

I Tetos de despesa limitados;

I Papel do Tesouro ausente;

Apesar de se ter vindo a definir em legislação avulsa o papel do Tesouro;
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Arrumação normativa coerente;
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Harmonização do processo de planeamento orçamental;
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Enfoque nos objetivos a alcançar e não nos recursos financeiros dispońıveis;
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Maior responsabilização setorial;
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Contabilidade Orçamental, Contabilidade Pública e Contabilidade de Gestão, (SNC-AP);
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Melhorar a monitorização orçamental (elaboração e execução)
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...

Transpor para o normativo da LEO o que atualmente já é feito
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Reforma da LEO
....o que se alterou

Algumas das áreas de renovação do enquadramento orçamental:

I Organização juŕıdica da lei

I Definição de um Calendário Orçamental

I Efetivar a Orçamentação por Programas

I Promoção da Gestão Orçamental Sectorial

I Sistema de Contabilidade Pública renovado

I Redução da fragmentação orgânica e contabiĺıstica

I Promoção da transparência orçamental

I Articulação entre execução orçamental e Tesouraria do Estado

I Etc...
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Aspetos relevantes da nova LEO
Áreas de atuação

REFORMA

PROCESSO 
ORÇAMENTAL

Estrutura das 
APs

Planeamento 
orçamental

Integrado

Prestação 
Contas, controlo 

e auditoria

Regras 
orçamentais 
numéricas

Simplificação

e

Transparência

Unidade de 
Tesouraria

Orçamento 
Programas e EG

Contabilidade 
Pública 

Renovada
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Aspeto relevantes da nova LEO
Ciclo de Programação Orçamental

Definição de um ciclo de programação orçamental alinhado com o Semestre
Europeu e cumprindo os requisitos normativos nacionais.

Até 

15 Abril (t-1) 

Lei das Grandes 
Opções 

(Art.º 34º)

Quadro 
Plurianual de 

Despesa Pública

(Art.º 35º)

Programa de 
Estabilidade 
(Art.º 33º)

Primeira fase do Processo Orçamental (SE)

Segunda fase do Processo Orçamental

De 1 Out (t-1) 

a 31 Dez(t-1)
OE submetido 
AR (Art.º 36º)

Discussão e 
aprovação AR 

(38º)
Promulgação

Fase da Execução Orçamental

De 1 Jan (t) 

a 31 Dez (t).
Entrada em vigor 

do OE
Entrada em vigor 

do DLEO

Durante o ano (t) 
Execução 

Orçamental

Fase da Prestação Contas

T+1
CGE enviada AR 
e TC até 15-Mai

(art.º 66)

Parecer do TC 
até 30-Set

Até 31-Mar, ECE 
e EP remetem 

contas 
individuais ao 
MF, MS e TC

4
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Aspeto relevantes da nova LEO
Âmbito Institucional versus Contabiĺıstico

Salienta-se: 1) Âmbito; 2) ECE; 3) Entidades Públicas [SFA e SI] 4) Receitas
Próprias

Administrações 

Públicas

Administração 

Central

Entidade Contabilística

Estado (ECE – art.º 49º)

Serviços e 

Entidades

Entidades com autonomia 
Especial para a Gestão de 
Receita (n.º 3, Art.º 57º)

(IES, SNS, ER, outras)

EPR

Segurança Social

Administração Local

Administração Regional

Receitas Próprias 
(art.º 57º)

…produto das transações
provenientes do exercício da
atividade mercantil em
regime de concorrência…

Âmbito Institucional (art.º 2º)

Âmbito Orçamental e Contabilístico (art.º 3.º)

5
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Aspeto relevantes da nova LEO
Receitas Próprias e Autonomia Especial

Entidades com autonomia especial 
para a gestão da receita

Os serviços e entidades que disponham de receitas
próprias para cobertura das suas despesas nos
termos da lei;

As entidades que tenham um especial regime de
autonomia por imperativo constitucional ou que
decorram do RJIES;

As entidades que tenham autonomia que decorra
da integração nas áreas do Serviço Nacional de
Saúde, e as de regulação e supervisão

Os organismos especialmente competentes para a
gestão de fundos comunitários com a autonomia
indispensável à sua gestão.

Art.º 57.º - Constitui receita própria:

• o produto das transações provenientes do
exercício da atividade mercantil em regime de
concorrência, bem como os montantes que
correspondam à contraprestação do serviço
prestado;

• as provenientes de doações, heranças ou
legados de particulares que, por vontade destes,
lhes sejam especificamente destinados e;

• quaisquer outras receitas que por lei ou contrato
lhe devam pertencer.

Os serviços e as entidades utilizam prioritariamente
as suas receitas próprias não consignadas.

do incumprimento resulta que o saldo de gerência
gerado pela utilização das receitas gerais implica a
devolução ao Tesouro do saldo de gerência no valor
que lhe é correspondente.

6
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Aspeto relevantes da nova LEO
Orçamentação por programas

A nova LEO consagra uma definição clara de programas orçamentais, as respons-
abilidades ao ńıvel sectorial, bem como a definição da Entidade Gestora dos Pro-
gramas Orçamentais

Nível mais agregado da especificação 
por programas.

Conjunto de despesa e respectivas 
fontes de financiamento

Conjunto das Acções de duração 
variável tendo em vista a realização 

de objetivos associados à 
implementação de políticas

Unidades básicas de realização de um 
programa com calendarização, 

execução orçamental e financeira, 
metas e indicadores de desempenho

Missão 

Base orgânica

Programas

Ações

Ministro 
Sectorial

Determina a 
Entidade Gestora 
dos PO (Art.º 48.º)

O Ministro Setorial, no inicio da Legislatura, propõe a criação de programas orçamentais, a sua
denominação, período de programação, custos totais, fontes financiamento metas a alcançar
em linha com as políticas públicas a desenvolver

(com Finalidades Comuns)

7

7
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Aspeto relevantes da nova LEO
Elementos do Orçamento do Estado

Ampliação da informação a constar dos elementos que constituem o Orçamento
do Estado

Elementos do 
Orçamento 
do Estado

Lei do Orçamento

Art.º 40º

Articulado

Art.º 41º

Mapas 

Contabilísticos

Art.º 42º

Demonstrações 
Orçamentais e 

Financeiras

Art.º 43º

Relatório do 
Orçamento

Art.º 37º

Inclusão de informação relevante: 
Sustentabilidade/riscos/dinâmica

Previsões Macroeconómicas (Art.º 8º)

Demonstrações Financeiras:
1. Patrimoniais: Balanço
2. Desempenho:
a) Demonstração dos resultados
b) Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstrações Consolidadas

Orçamento:
• da ECE (Art.º 49º)
• das Entidades Públicas (Art.º. 50º)
• da Segurança Social (Art.º 51º)

• O cenário macroeconómico e orçamental, com
explicitação das hipóteses consideradas;

• A comparação com as últimas previsões efetuadas pelo
Governo e a explicação das revisões efetuadas;

• A comparação com as previsões de outros organismos
nacionais e internacionais para o mesmo período;

• A análise de sensibilidade.

Inclusão da apreciação feita pelo CFP
(art.º 7º, e n.º 3 do art.º 8º)

8
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Aspeto relevantes da nova LEO
Transparência: mais e melhor informação

A Lei consagra um conjunto de normas destinadas à transparência orçamental

Art.º 19º - Princípio da Transparência 
 

Capítulo IV – Transparência 
• Art.º 73º - Dever de divulgação:  Informação sobre 

programas orçamentais disponível em sitio da internet; 
• Art.º 74º -  Dever de informação:  da entidades para o MF 
• Art.º 75º - Dever especial de informação ao controlo 

político: Informação mensal sobre execução orçamental  

Outra informação a disponibilizar 
• Art.º 64º - Demonstrações Financeira Intercalares: 

Demonstrações orçamentais e financeiras Trimestrais; 
• Art.º 65º - Relato Anual: Relatório de Gestão, 

Demonstrações Orçamentais e Financeiras (até 31/Março 
do ano seguinte) e Conta Geral do Estado (15/Maio) 

A transparência orçamental 
implica a disponibilização de 

informação sobre a 
implementação e a execução 
dos programas, objetivos da 

política orçamental, 
orçamentos e contas do 

sector das administrações 
públicas, por subsector. 

9 

Esta informação permite uma melhor e mais atempada monitorização da execução
orçamental e a identificação de potenciais riscos orçamentais. Contribui para as-
segurar o cumprimento das regras numéricas ainda dentro do ano.
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Aspeto relevantes da nova LEO
Regras orçamentais: Ńıvel macro e ńıvel micro

Em termos de regras orçamentais, ao ńıvel macro em linha com as exigências
comunitárias, e a ńıvel micro a definição de objetivos para as entidades Públicas

Regra Tradução 

D
o

 T
ra

ta
d

o
 O

rç
am

e
n

ta
l Saldo Orçamental 

Estrutural Art.º 20º 
Até atingir OMP ajustamento estrutural de pelo menos 0.5% 
ao ano. 

Despesa 
Art.º 20.º, n.º 6 

Até atingir o OMP 
Taxa crescimento despesa não pode ser superior à taxa 
crescimento de médio prazo do PIB potencial  

Desvios Significativos  
Art.º 25º 

Mecanismo de Identificação de desvios e correção 
Mecanismo  de correcção no ano seguinte. 

Divida pública (Art.º 25º) Se DP>60% do PIB -> correcção de 1/20 do excesso  

Excedentes orçamentais 
Art.º 21º 

Canalizados para a amortização de dívida pública [Novo] 

Saldos Orçamentais 
[art.º 27º] 

Entidades da Administração Central 
Saldo orçamental nulo ou excedentário 
EBITA positivo [Novo] 

Segurança Social 
Saldo orçamental nulo ou excedentário 

EPR – Saldo Primário positivo. 

12 

Nota: apenas com um sistema de informação de qualidade é posśıvel uma moni-
torização atempada da execução orçamenta.
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Aspeto relevantes da nova LEO
Contabilidade Pública - novo modelo

Um modelo de contabilidade público uniforme, global e coerente - SNC-AP -
Decreto-Lei n.o 192/2015, de 11 de setembro
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Notas Finais
... para onde queremos ir

A implementação das alterações efetuadas deve contribuir para:
I promover a transparência orçamental - mais e melhor informação

I assegurar o cumprimento das regras orçamentais definidas;
I promover a discussão sobre as opções de poĺıtica (Custos e benef́ıcios)
I melhorar a informação orçamental e financeira - atempada e global.
I promover a eficiência na alocação de recursos financeiros do Estado
I avaliar as decisões de poĺıtica e os seus efeitos orçamentais e

económicos (curto e longo prazos)
I introduzir maior responsabilização poĺıtica, setorial e social;
I eliminar o deficit-bias e dar uma natureza Contra-Ćıclica à Poĺıtica

Orçamental (estabilização);
I Promover a sustentabilidade das finanças públicas e promoção da

equidade intergeracional.

I Etc...

Nota: muitas das áreas referidas têm de ser transpostas para a realidade, a
Lei por si só nada alterou. Trata-se de uma reforma silenciosa mas de muito
trabalho - custos no curto prazo e benef́ıcios a médio e longo prazos.

O sucesso da implementação está agora nas mãos da UniLEO
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Nota: muitas das áreas referidas têm de ser transpostas para a realidade, a
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Lei por si só nada alterou. Trata-se de uma reforma silenciosa mas de muito
trabalho - custos no curto prazo e benef́ıcios a médio e longo prazos.

O sucesso da implementação está agora nas mãos da UniLEO
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