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Introdução

O orçamento como produto da gestão financeira

Os processos da gestão financeira

Tópicos para reflexão

Agenda

A necessidade de coerência orçamental
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Não deveria o cidadão-contribuinte entender primeiro o orçamento das
instituições de saúde a que recorre?

Como deve uma instituição de saúde elaborar o seu orçamento?

Só uma gestão financeira de elevada qualidade ao nível da unidade de saúde
garante transparência no orçamento e integra este instrumento no ciclo de
planeamento e controlo.

Orçamentos individuais transparentes não garantem a transparência do
orçamento da saúde?

Questões prévias



É o sistema através do qual os recursos financeiros de uma organização são

planeados, consumidos, e controlados, de modo a que os objetivos da

organização sejam alcançados.

Permite responsabilização e direcciona a utilização de recursos para as

alternativas mais eficientes (custo-efectividade).

Uma boa gestão financeira não causa impacto visível, mas a sua falta torna-se

perceptível muito depressa.
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Gestão financeira
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Qualidade da gestão
financeira

Determina Qualidade da gestão
orçamental

Formulação do
orçamento

Objetivos financeiros e não
financeiros

Controlo
orçamental

Apuramento de desvios e
ações corretivas

Prestação de
contas

Responsabilização e 
tomada de decisão

Gestão financeira

Feedback sobre o orçamento seguinte
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O planeamento estratégico precede o orçamento e deve constituir o
enquadramento para a formulação anual do orçamento

O orçamento anual deve ser consistente com um enquadramento de médio
prazo da instituição onde constem objetivos mensuráveis, políticas e atividades,
bem como as estratégias para atingir aqueles objetivos.

Deste modo, também o planeamento dos recursos financeiros deve ser
plurianal, isto porque, na maioria das vezes, o alcance de determinados
objetivos só é possível no médio prazo.

A necessidade de coerência orçamental



O orçamento é um componente crítico no planeamento e 
controlo

Consiste em previsões sobre os rendimentos, gastos e 
investimentos futuros

Resulta de um processo exaustivo de recolha e 
processamento de informação que alimenta as previsões
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A necessidade de coerência orçamental
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Programa do Governo

Grandes Opções do Plano

Plano Nacional de Saúde
Objetivos para o sector da saúde

A necessidade de coerência orçamental



Os processos da gestão financeira
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Planeamento

Controlo

Reporte e 
accountability

 Planeamento financeiro

 Formulação do orçamento

 Relato (execução) orçamental e monitorização

 Controlo financeiro

 Gestão de tesouraria

 Assegurar os três E’s (value for money).

 Relatórios de controlo de gestão

 Relato financeiro



Planeamento
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Os processos da gestão financeira

Planeamento
financeiro

Um planeamento financeiro deve ter em conta os orçamentos

de exploração (vendas/prestações de serviços, compras, recursos

humanos, fornecimentos e serviços externos) e de investimento,

tendo em consideração o impacto deste nos orçamentos de

exploração no médio prazo.

Faz parte de um planeamento financeiro efetivo a revisão

contínua de como os recursos são afectados aos serviços

prestados e prever os benefícios com a utilização desses recursos

Formulação do
orçamento

O orçamento deve representar a implementação do

planeamento financeiro no próximo ano.

Ao se formular um orçamento deve-se assegurar que os

recursos são distribuídos de modo consistente com os objetivos da

organização.



Controlo
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Os processos da gestão financeira

Relato
orçamental e
monitorização

Controlo
financeiro

• Deve ser claramente identificado um gestor do orçamento que

deverá ter a autoridade suficiente para a execução/implementação

do orçamento

• A comparação do orçamento com o executado é um aspeto

crucial da gestão financeira (controlo de gestão)

• O departamento financeiro deve fornecer ao gestor do orçamento 

informação que deve ser acessível online, em regime do acréscimo, 

com dados de actividade e com “what if” cenários.

• O órgão de gestão deve garantir que se encontra implementado

um sistema de controlo interno (políticas e procedimentos) que

permita gerir os riscos que podem impedir a organização de atingir

os seus objetivos



Controlo
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Os processos da gestão financeira

Gestão de 
tesouraria

Assegurar os 3 
E’s

• Uma correta gestão de tesouraria significa a disponibilidade de

meios financeiros líquidos que permitam cumprir as obrigações à

medida que as mesmas se forem vencendo.

• Para tal é necessário conhecer a relação entre inputs e outputs

(sistema robusto de contabilidade de custos), efectuar exercícios de

benchmarking e ter uma postura de transparência e aprendizagem

contínua



Os 3 E’s
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Os processos da gestão financeira

Economia Assegurar a aquisição dos recursos financeiros, humanos e

físicos na quantidade e qualidade apropriadas, no momento

certo e ao menor custo (spending less)

Eficiência Rácio entre outputs (volume e qualidade dos bens e serviços) e

inputs (recursos), ou seja, assegurar o menor volume de

recursos necessários para atingir os resultados de acordo com

as especificações (spending well)

Eficácia Atingir os resultados previstos, ou seja, fornecer os bens ou

serviços que permitam à entidade implementar as suas políticas

e atingir os seus objectivos(spending wisely)

Value for money
É alcançado quando há um balanceamento óptimo
daqueles três elementos, isto é, quando os custos
são baixos, a produtividade é elevada e os resultados
foram alcançados



Reporte e accountability
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Os processos da gestão financeira

Relatórios de 
controlo de 
gestão

Relato
financeiro

• Os órgãos de gestão necessitam de informação financeira e não

financeira fiável, compreensível e tempestiva para gerirem as suas

organizações, tomando as medidas correctivas que se

considerarem adequadas.

• As demonstrações financeiras (balanço, demonstração de

resultados, demonstração de fluxos de caixa, mapas de execução

orçamental e anexo) devem representar, de forma verdadeira e

apropriada, a situação financeira, os resultados das operações e da

execução orçamental, por referência a determinada data, sendo

preparadas de acordo com um determinado referencial contabilístico
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Tempestividade

Transparência, compreensibilidade e objectividade

Relato financeiro/Prestação de contas



Os processos da gestão financeira
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Os processos de gestão financeira providenciam informação útil para:

 Planeamento das atividades

 Controlo de gestão

 Reporte e efetivação da responsabilização

 Utilização de recursos de modo eficiente e eficaz



“No setor público a preparação das contas finais (“conta de gerência”)

ainda é vista como um processo burocrático – mero cumprimento de

obrigações declarativas perante determinadas entidades,

designadamente o Tribunal de Contas e a DGO – ao passo que no

setor privado as contas finais representam somente o mês 12, apesar

de alguns ajustamentos finais se mostrarem necessários. No setor

público a prestação de contas anual constitui o único processo através

do qual se apuram os resultados do ano e se elabora um balanço”
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Pontos de reflexão



“No setor público o processo orçamental domina o ciclo financeiro,

consumindo tempo, esforço e recursos, pese embora muitas vezes

aquele processo não ser consistente com os serviços que é necessário

prestar”
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Pontos de reflexão
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“Ao contrário do setor privado, em que as organizações necessitam de

conhecer para efeitos de gestão o perfil dos seus custos, os indutores e

comportamento, no setor público, o custeio é uma área pouco desenvolvida”

Pontos de reflexão



21

“No setor público, a gestão de topo, em percentagem significativa, somente

desperta para o desempenho financeiro já bem próximo do encerramento do

exercício, porventura numa altura em que os desvios negativos face ao

orçamento são irrecuperáveis”

Pontos de reflexão



Muito obrigado pela vossa atenção!
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