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I. O enviesamento deficitário e a 

necessidade de preservação da 

sustentabilidade das finanças públicas
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Literatura económica identificou há muito a tendência para o 
enviesamento deficitário (deficit bias) Buchanan e Wagner (1977) ->  
subida rácios de dívida pública em tempo de paz nas economias avançadas 
– várias razões:

• Gestão do ciclo político

• Assimetria de informação: os benefícios da despesa são evidentes; a necessidade de 
a financiar pode ser iludida e adiada para o futuro (gerações futuras não votam)

• Excesso de optimismo relativamente a efeitos expansionistas da despesa

• Preferência por consumo presente por parte do Governo e/ou dos cidadãos

• Problema dos recursos comuns (lobby por pequenas decisões orçamentais, pequenas 
obras ou benefícios fiscais, cujo custo não é internalizado no processo de decisão e se 
avolumam)

Enviesamento deficitário
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Falta de transparência orçamental amplia estes efeitos



O conceito mais lato de sustentabilidade corresponde ao de 
desenvolvimento sustentável foi definido no Relatório Brundtland de 
1987 das Nações Unidas «O Nosso Futuro Comum» da Comissão Mundial 
para o Ambiente e o Desenvolvimento como: «desenvolvimento que 
responde às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade de resposta das gerações futuras às suas próprias 
necessidades».

• No caso de sustentabilidade das finanças públicas pode referir-se à 
capacidade de o Estado fazer face às suas responsabilidades 
perante os credores, as gerações presentes e as gerações futuras.

• Na literatura económica há um conjunto de testes de sustentabilidade 
baseados na “restrição orçamental intertemporal” (Hamilton & Flavin, 1986).

Importância da sustentabilidade orçamental 
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Na prática tem particular importância a trajetória do rácio da dívida pública 
face ao PIB e um conjunto de indicadores de risco, tanto de liquidez ou 
refinanciamento no curto prazo como os riscos de acumulação excessiva de 
responsabilidades no longo prazo (responsabilidades > à capacidade de geração 
de receita).

• São calculados indicadores de sustentabilidade (S1, S2, S3 da Comissão 
Europeia, por exemplo)

• São realizados exercícios de Análise de Sustentabilidade da Dívida (Debt
Sustainability Assessment ou DSA)
• Determinísticos ou estocásticos

• Projetam a evolução futura do rácio da dívida em função de determinadas hipóteses

• Agências de notação de risco (rating) classificam o risco de cada soberano

Importância da sustentabilidade orçamental 

6



Insustentabilidade tem custos significativos: 

• Perda de acesso a financiamento com consequente necessidade 

de corrigir instantaneamente situações de défice orçamental

• Processos difíceis de reestruturação de dívida soberana

• Uma vez corrigido, regresso a financiamento em mercado 

dificultado em termos de preço (risco país) ou quantidade

• Não satisfação de compromissos perante os cidadãos 

(funcionários públicos, pensionistas, fornecedores, etc.) incluindo 

relativamente à tributação

Importância da sustentabilidade orçamental 
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Como reduzir o enviesamento deficitário e 
garantir a sustentabilidade das finanças 
públicas?
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II. Regras 
Orçamentais

III. IFIs

IV. Normas 
específicas 
quanto às 
previsões 

macro



Regras Orçamentais – restrições permanentes a um indicador sumário 
de política orçamental (receita, despesa, saldo orçamental ou dívida 
pública) 

• Procuram evitar este enviesamento evitando a acumulação excessiva 
de dívida, sobretudo em períodos de “bonança” económica

• Equilíbrio difícil entre simplicidade, flexibilidade e cumprimento 
(enforceability): 

• quando regras pretendem prever todas as circunstâncias, reduzindo a 
discricionariedade aumenta a complexidade (ex. regras europeias)

• Se demasiado simples (ex. regra do défice <3%) podem ser redutoras (Romano 
Prodi chamou ao Pacto de Estabilidade “estúpido”)

II. Regras orçamentais
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https://euobserver.com/green-economy/8008


A aplicação das regras tem-se 
revelado difícil, sobretudo para 
prevenir a acumulação de dívida na 
fase alta do ciclo económico

• Exemplo: dificuldades na aplicação 
da vertente preventiva do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento

• Podem levar a adoção de uma 
política orçamental restritiva pró-
cíclica na fase baixa do ciclo 
(quando não seguidas na fase alta)

Levou a tentativas adicionais de melhoria 

do enquadramento orçamental com: 

• a adoção de uma perspetiva de médio 

prazo (sobretudo na despesa)

• a criação de entidades orçamentais 

independentes

• Normas específicas relativamente às 

previsões macroeconómicas a introduzir 

nos documentos de programação 

orçamental

II. Regras orçamentais
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III. Instituições orçamentais 

independentes (IFIs)

IV. A criação e enquadramento legal do 
Conselho das Finanças Públicas
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“A primeira instituição orçamental nacional independente encarregue da supervisão em 
tempo real das finanças públicas (Congressional Budget Office – CBO ou Gabinete do 
Orçamento do Congresso dos Estados Unidos) foi criada em circunstâncias históricas 
únicas - quase acidentalmente - há mais de três décadas [1975].

Um par de instituições mais antigas (o Gabinete Central de Planeamento na Holanda 
(CPB) e o Alto Conselho de Finanças na Bélgica) começaram mais tarde uma função de 
fiscalização orçamental semelhante e, eventualmente, seguiram-se alguns outros países. 

Mais recentemente, em resposta a uma acumulação sem precedentes do endividamento 
do sector público na sequência da crise financeira global, um número crescente de 
países criou, ou está em vias de criar, instituições fiscais independentes.”

Fonte: Kopits, George (2011) “Independent Fiscal Institutions: Developing Good Practices”, OECD Journal on Budgeting, Volume 
2011/3.

A génese das Instituições Orçamentais 
Independentes  - Independent Fiscal Institutions (IFIs)

12

Nota: O CBO foi criado pelo Congressional Budget and 
Impoundment Control Act de 1974. O CPB foi fundado em 1945, 
tendo como primeiro Diretor Jan Tinbergen. 

https://www.cbo.gov/about/overview
https://www.cpb.nl/en/node
https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/fr/le-conseil-superieur-des-finances
https://www.cpb.nl/en/history


Devido aos problemas identificados de enviesamento e na aplicação das 
regras orçamentais, alguns autores chegaram a defender uma solução 
semelhante à encontrada para resolver a persistência de inflação

• A incoerência temporal dos planos ótimos (extração de benefícios de inflação mais 
elevada do que o anunciado) levou à delegação da condução da política 
monetária em bancos centrais independentes  

• No caso da política orçamental o mesmo não é possível, nem 
desejável em democracia: compete aos deputados democraticamente 
eleitos aprovar os impostos e fazer as escolhas de despesa
• Para isso precisam de informação fiável, transparente e identificação das restrições 

a que essas decisões se encontram sujeitas → papel das IFIs

• IFIs nunca podem ter poder de decisão relativamente a opções políticas; devem 
ser independentes, apartidárias, tecnicamente competentes e isentas

O paralelo impossível com os bancos centrais
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• O CFP foi criado em 2011, na sequência da 5.ª alteração à Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO) nesse mesmo ano (Lei n.º 22/2011, de 
20 de agosto)

• Na sequência, foi aprovada a Lei n.º 54/2011, de 19 de outubro que 
adotou os Estatutos do CFP

• Refletindo a evolução do enquadramento europeu, em 2015, foi 
aprovada uma nova LEO (Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro), que 
contém referências expressas ao CFP – desde logo, nos artigos 7.º [CFP], 
8.º [previsões macroeconómicas], 22.º a 24.º [desvio significativo e 
mecanismo de correção]

A criação do CFP
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• A criação do CFP precede a Diretiva 2011/85/UE do Conselho, de 
8 de Novembro de 2011 [que estabelece requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos Estados-Membros] e o Regulamento (UE) 
n.º 473/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio 
de 2013 [que estabelece disposições comuns para o 
acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais 
e para a correção do défice excessivo dos Estados-Membros da área 
do euro].

• O regime legal do CFP preenche todas as condições 
estabelecidas na legislação europeia para ser considerado um 
organismo independente na aceção do Regulamento (UE) n.º 
473/2013 e da Diretiva 2011/85/UE.

Enquadramento europeu do CFP
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Em resposta à crise financeira, a governação económica 

europeia enfatizou a importância da existência de regras 

orçamentais numéricas específicas para cada país 

desenhadas de forma a contribuir para a coerência da 

condução das políticas orçamentais dos Estados-Membros 

com as obrigações que decorrem do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) – a chamada 

“apropriação nacional”.

Enquadramento europeu do CFP
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Dos artigos 1.º e 3.º dos Estatutos do CFP (aprovados pela Lei n.º 54/2011, de 19 

de outubro, com as alterações introduzidas pelo artigo 187.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro) resulta o princípio da independência. Assim:

• O CFP é uma pessoa coletiva de direito público, com a natureza de entidade 

administrativa independente, dotada de autonomia administrativa e financeira 

e de património próprio, estando sujeita ao regime dos serviços e fundos 

autónomos. 

• O CFP e os membros dos respetivos órgãos atuam de forma independente 

no desempenho das funções que lhes estão cometidas por lei e pelos 

presentes estatutos, não podendo solicitar nem receber instruções da 

Assembleia da República, do Governo ou de quaisquer outras entidades 

públicas ou privadas.

Natureza:  o CFP enquanto entidade independente
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No artigo 7.º LEO (de 2015), determina-se que a missão do CFP 

consiste em:

“Pronunciar-se sobre os objetivos propostos relativamente aos 

cenários macroeconómico e orçamental, à sustentabilidade

de longo prazo das finanças públicas e ao cumprimento da 

regra sobre o saldo orçamental, da regra da despesa da 

administração central e das regras de endividamento das 

regiões autónomas e das autarquias locais previstas nas 

respetivas leis de financiamento.”

Missão e atribuições do CFP
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Dos Estatutos resultam as principais atribuições:
✓Avaliar os cenários macroeconómicos adotados pelo Governo e a 

consistência das projeções orçamentais com esses cenários;
✓Avaliar o cumprimento das regras orçamentais estabelecidas; 
✓Analisar a dinâmica da dívida pública e a evolução da sua 

sustentabilidade; 
✓Analisar a dinâmica de evolução dos compromissos existentes, com 

particular incidência nos sistemas de pensões e saúde e nas parcerias 
público-privadas e concessões; 

✓Avaliar a situação financeira das regiões autónomas e das autarquias 
locais; 

✓Avaliar a situação económica e financeira das entidades do sector público 
empresarial e o seu potencial impacto sobre a situação consolidada das 
contas públicas e sua sustentabilidade; 

✓Acompanhar a execução orçamental.

Missão e atribuições do CFP
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Acresce endosso das 
previsões macro 

[Regulamento 
Europeu e LEO]



V. As IFIs e as previsões macroeconómicas 

oficiais

Qual a razão pela qual se estabeleceram regras específicas 

para as previsões oficiais envolvendo as IFIs? 
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• Resulta da natureza do Orçamento:

• Constitui uma autorização de despesa

• e inclui uma previsão de receita, que se baseia na previsão 

macroeconómica

• Se previsão otimista →menos receita do que o previsto; se conjugado 

com despesa em linha com o autorizado → resulta num saldo 

orçamental pior do que o previsto

O porquê de normas específicas para as previsões 
oficiais?
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• Considerando n.º 8 : As 
previsões macroeconómicas e 
orçamentais erróneas e 
irrealistas podem prejudicar 
consideravelmente a 
eficácia do planeamento 
orçamental e, 
consequentemente, 
comprometer o empenho no 
cumprimento da disciplina 
orçamental (…)

• Artigo 4.º, n.º 1  “Os Estados-
Membros asseguram que o 
planeamento orçamental se 
baseia em previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
realistas, recorrendo, para isso, às 
informações mais actualizadas. O 
planeamento orçamental deve 
basear-se no cenário macro-
orçamental mais provável ou 
num cenário mais prudente. (…)

DIRECTIVA 2011/85/UE do Conselho de 8 de Novembro de 
2011 que estabelece requisitos aplicáveis aos quadros 
orçamentais dos Estados-Membros
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Considerando n.º 10

O anúncio de previsões macroeconómicas e orçamentais enviesadas e 
irrealistas pode prejudicar consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, consequentemente, comprometer o 
respeito pela disciplina orçamental. Previsões macroeconómicas 
imparciais e realistas podem ser fornecidas por organismos 
independentes ou organismos dotados de autonomia funcional em 
relação às autoridades orçamentais de um Estado-Membro e 
relativamente aos quais a legislação nacional aplicável garante um grau 
elevado de autonomia funcional e de responsabilização. São previsões 
desse tipo que deverão ser usadas durante o processo orçamental.

REGULAMENTO (UE) N.º 473/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 21 de maio de 2013

24



N.º 4 do artigo 4.º 

Os planos orçamentais nacionais de médio prazo e os projetos de 

orçamentos (…) devem basear-se em previsões macroeconómicas 

independentes e indicar se as previsões orçamentais foram produzidas ou 

endossadas por um organismo independente. (…)

• Definição: "Previsões macroeconómicas independentes", previsões 

macroeconómicas produzidas ou endossadas por organismos 

independentes

REGULAMENTO (UE) N.º 473/2013
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VI. A experiência nacional

Papel do CFP em relação ao endosso das previsões oficiais
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• O CFP avalia os cenários macroeconómicos subjacentes aos 
principais documentos orçamentais apresentados pelo Governo, ou 
seja, a proposta de lei do OE e o programa de estabilidade 

• artigo 8.º da LEO e Regulamento UE n.º 473/2013

• Estes cenários têm de ser endossados pelo CFP antes de remetidos 
à Comissão Europeia e apresentados ao Parlamento nacional

Função do endosso: atestar que os documentos em causa se 
baseiam no cenário macroeconómico mais provável ou num cenário 
mais prudente.

O papel do endosso das previsões macroeconómicas: 
realismo e prudência orçamental
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1 - As projeções orçamentais subjacentes aos documentos de 

programação orçamental previstos na presente lei devem 

basear-se no cenário macroeconómico mais provável ou num 

cenário mais prudente.

(…)

5 - Os documentos de programação orçamental devem 

indicar se o cenário subjacente foi apreciado pelo Conselho 

das Finanças Públicas.

LEO artigo 8.º Previsões macroeconómicas
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Aditado pela Lei n.º 41/2020, de 18/08 [transposição da Diretiva]

3 - As previsões macroeconómicas e orçamentais para efeitos de 
programação orçamental são objeto de uma avaliação regular 
publicada pelo Conselho das Finanças Públicas, incluindo uma 
avaliação ex post, a qual é tida em conta em futuras previsões 
macroeconómicas e orçamentais.

4 - Se a avaliação referida no número anterior detetar uma 
discrepância significativa que afete as previsões macroeconómicas 
durante um período de, pelo menos, quatro anos consecutivos, o 
Governo deve tomar as medidas necessárias e torná-las públicas.

LEO artigo 8.º Previsões macroeconómicas
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https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3321&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=


Primeiro Parecer do CFP relativamente ao processo de endosso 

em 15 de outubro de 2014 depois da conclusão do programa de 

ajustamento

Processo de endosso
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Concluiu que “as previsões macroeconómicas 
subjacentes à Proposta de Orçamento do Estado 
para 2015 estão em linha com as previsões 
conhecidas e não apresentam enviesamentos a 
assinalar.”

Contudo a prática revelou não estarem reunidas as melhores condições 
para o processo, o que levou o CFP e o Governo a negociarem um  
Protocolo que definisse os procedimentos e calendários relativos à 
elaboração dos pareceres sobre as previsões macroeconómicas

https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/orcamento-do-estado/previsoes-macroeconomicas-subjacentes-a-proposta-de-orcamento-do-estado-para-2015


• Com base no código de conduta do 2-
pack (onde se insere o Reg. 
473/2013) e na experiência de outros 
países

• A 6 de fevereiro de 2015 foi assinado 
o Protocolo entre o Ministério das 
Finanças e o Conselho das Finanças 
Públicas sobre a elaboração de 
parecer sobre as previsões 
macroeconómicas subjacentes ao 
Programa de Estabilidade e à 
Proposta de Orçamento do Estado.

• Inclui um cronograma com 9 etapas

Protocolo entre o Ministério das Finanças e o CFP
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http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2014-11-07_two_pack_coc_amended_en.pdf
https://www.cfp.pt/uploads/fotos_artigos/files/Protocolo-entre-o-Ministerio-das-Financas-e-o-Conselho-das-Financas-Publicas.pdf


Crescimento do PIB, previsões dos sucessivos 
programas de estabilidade
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Saldo orçamental, previsões dos sucessivos 
programas de estabilidade
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Dívida pública (% PIB), previsões dos sucessivos 
programas de estabilidade
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Crescimento do PIB após 2014, previsões dos 
sucessivos programas de estabilidade – já com 
processo de endosso
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VII. Informação adicional sobre o CFP

36



• O reforço do princípio da transparência orçamental;

• O reforço do escrutínio e de contenção do oportunismo 

político-eleitoral;

• A disciplina orçamental e sustentabilidade das Finanças 

Públicas como um ativo fundamental para o reforço da 

credibilidade financeira do Estado.

O papel do CFP e o reforço da disciplina das 
Finanças Públicas
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Todas as publicações e 
intervenções públicas do 
CFP encontram-se 
livremente disponíveis 
em www.cfp.pt

• Site adapta-se 

automaticamente aos 

dispositivos móveis

• Disponível em português 

e inglês

Comunicação do CFP
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http://www.cfp.pt/


▪ Perspetivas macroeconómicas e orçamentais - projeções próprias do CFP a 
quatro anos na hipótese de políticas invariantes (em março e atualizado em 
setembro)

▪ Relatório de análise ao Orçamento do Estado (OE)

▪ Relatório de análise ao Programa de Estabilidade (PE)

▪ Parecer sobre as previsões macroeconómicas do OE e PE (endosso)

▪ Relatório sobre Riscos e Sustentabilidade (de 2 em 2 anos)

▪ Relatório sobre a execução orçamental do conjunto das administrações públicas: 
Análise da Conta das Administrações Públicas;

▪ Relatórios sectoriais: Segurança Social; Administração Local; Administração 
Regional; Serviço Nacional de Saúde; Sector Empresarial do Estado (SEE)

▪ Outras publicações ocasionais

Os Relatórios do CFP
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Site, exemplos: página de publicações e dados estatísticos 
e projeções/previsões para a economia portuguesa
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O CFP integra e participa ativamente nos trabalhos de redes de colaboração internacional 
entre instituições orçamentais independentes:

• EU Independent Fiscal Institutions (EU IFIs);

• EU National Independent Fiscal Institutions (EUNIFI), dinamizada pela Comissão 
Europeia, integrando as instituições que exercem as funções previstas no 
Regulamento UE 473/2013;

• OECD Working Party of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal 
Institutions (PBO-IFIs).

As redes de Instituições Orçamentais Independentes onde o CFP se insere apoiam os esforços 
para rever e reforçar o quadro fiscal da UE, procurando explorar melhor as sinergias entre 
regras e instituições, bem como entre diferentes níveis de administração, respeitando o 
princípio da subsidiariedade e reforçando a propriedade local e a responsabilização.

O CFP nas redes de Instituições Orçamentais 
Independentes 

41

https://www.euifis.eu/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en
https://www.oecd.org/gov/budgeting/parliamentary-budget-officials/


Obrigado pela vossa 
atenção!

Questões?
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