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1 Introdução

1.1 Missão e génese do CFP
O Conselho das Finanças Públicas é uma
instituição nacional que trabalha para o bemestar dos cidadãos residentes em Portugal.
Tem como missão avaliar a coerência e o
cumprimento dos objetivos definidos para a
política
orçamental,
bem
como
a
sustentabilidade das finanças públicas. A
concretização destas finalidades visa contribuir
para a qualidade da democracia e das decisões
de política económica e para
reforçar a credibilidade financeira
da República. Esta é a missão
definida originalmente em 2011
nos Estatutos da instituição, via
art. 4.º.

tal missão. Por esta razão, em outubro de 2010
o Governo, então liderado pelo Partido
Socialista, e o Partido Social Democrata, na
oposição, concordaram em constituir um
grupo de trabalho para elaborar os estatutos
de uma instituição daquele género. Esta
iniciativa integrou então o “Protocolo de
entendimento relativo ao Orçamento do
Estado para 2011 e à sustentabilidade das
finanças
públicas”
que
permitiu a aprovação da
proposta do Orçamento do
Estado
para
2011
na
Assembleia da República. As
duas
partes
signatárias
comprometeram-se a aceitar
as propostas emanadas desse
grupo de trabalho, que foi
nomeado em janeiro de 2011,
com coordenação de António
Pinto Barbosa e integrando Teodora Cardoso e
João Loureiro. O projeto de Estatutos foi
apresentado em abril e a sua versão final foi
aprovada pelo Parlamento através da Lei n.º
54/2011, de 19 de outubro.

Desde a sua criação aposta num
trabalho técnico rigoroso. Todas
as suas análises são publicadas
por forma a habilitar os cidadãos
em geral e os atores políticos em particular
com mais e melhor informação para poderem
tomar melhores decisões. O Conselho é ouvido
regularmente pela Assembleia da República
sobre matérias da sua competência,
nomeadamente durante as discussões
parlamentares dos Programas de Estabilidade
e das Propostas de Orçamento do Estado.

Sob proposta conjunta do Presidente do
Tribunal de Contas e do Governador do Banco
de Portugal, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 1/2012, de 19 de janeiro, nomeou
a primeira equipa de membros do Conselho
Superior da instituição, o órgão máximo do
CFP. Os membros do Conselho Superior
tomaram posse em 16 de Fevereiro de 2012. A
primeira publicação técnica da instituição foi
divulgada em 21 de maio desse mesmo ano.

O CFP foi criado por iniciativa exclusiva das
autoridades políticas nacionais e precedeu o
início do Programa de Ajustamento Económico
e Financeiro. Do ponto de vista jurídico o CFP
nasceu no final da XI Legislatura, no âmbito da
5.ª alteração à Lei de Enquadramento
Orçamental (mediante o art. 12.º-I introduzido
nesta pela Lei n.º 22/2011, de 20 de maio). O
aparecimento do CFP veio dar resposta a uma
necessidade, há muito invocada em Portugal,
de uma entidade que pudesse desempenhar

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO)
aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de
setembro, alargou entretanto a missão do CFP,
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encarregando-o de se pronunciar sobre os
“objetivos propostos relativamente aos
cenários macroeconómico e orçamental” bem
como quanto 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” — número 1 do art. 7.º da
LEO.

1.2 Enquadramento europeu
A criação do CFP, em maio de 2011, antecedeu
a orientação europeia sobre a existência nos
Estados-Membros
de
organismos
independentes com a missão de analisar o
cumprimento
das
regras
orçamentais,
estabelecida pela alínea b) do art. 6.º da
Diretiva n.º 2011/85/UE do Conselho, de 8 de
novembro de 2011.

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de maio de 2013, estes organismos: elaboram
ou apreciam a plausibilidade e prudência das
previsões macroeconómicas em que assentam
os planos orçamentais nacionais de curto e
médio prazos; analisam o cumprimento das
regras orçamentais numéricas e avaliam o
funcionamento dos mecanismos de correção
de
desvios
em
relação ao objetivo
orçamental
de
médio prazo. Na
legislação europeia
citada
estes
organismos
são
designados como
“instituições
orçamentais
independentes”.

No
âmbito
do
reforço
das
condições
de
governação
económica da área
do Euro, Portugal e
os demais EstadosMembros
que
partilham a moeda
única
acordaram
com o Parlamento
Europeu em atribuir
© iStock
a
organismos
nacionais independentes do poder político
uma série de competências importantes
visando robustecer a condução das políticas
orçamentais nacionais. Assim, de acordo com
as disposições vertidas no número 4 do art. 4.º
e no art. 5.º do Regulamento UE n.º 473/2013

Em Portugal, a Lei
de Enquadramento
Orçamental aprovada em 2015 e acima
identificada atribuiu ao CFP o papel de
instituição
orçamental
independente
incumbindo-o das tarefas previstas naquele
regulamento via número 1 do artigo 7º,
número 6 do art. 22.º e número 6 do art. 23.º.

1.3 Atribuições
No âmbito das suas atribuições, cabe ao CFP
avaliar
os
cenários
macroeconómicos
adotados pelo Governo e a coerência das
projeções orçamentais com esses cenários,
bem como o cumprimento das regras
orçamentais estabelecidas e ainda a situação
financeira das regiões autónomas e das
autarquias locais. Cabe-lhe também, entre

outros
aspetos
relevantes
para
a
sustentabilidade das finanças públicas, analisar
a evolução dos compromissos públicos,
nomeadamente na área das pensões e da
saúde, avaliar o impacto potencial das
entidades do sector público empresarial na
situação consolidada das contas públicas e
acompanhar a execução orçamental.
4
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A missão e as competências estão, pois,
orientadas para os efeitos orçamentais e
financeiros futuros (curto, médio e longo
prazos) das decisões políticas e de gestão no
conjunto do sector público. Não se pronuncia

sobre serviços públicos em concreto. Neste
sentido, o CFP distingue-se das entidades
especializadas na inspeção e no controlo dos
atos de gestão das unidades que compõem o
sector público.

1.4 Independência
A independência é uma das características
centrais do CFP que está refletida nos seus
estatutos. Atua de forma autónoma no
desempenho das funções que lhe estão
cometidas por lei e pelos estatutos, não
podendo solicitar nem receber instruções da
Assembleia da República, do Governo ou de
quaisquer outras entidades públicas ou
privadas. A independência financeira do CFP é
assegurada pelo Orçamento do Estado.

a favor de outras instituições públicas e
privadas, não podem ser nomeados nos dois
anos seguintes ao termo do exercício de
funções políticas executivas, os seus mandatos
excedem a duração constitucional das
legislaturas e são inamovíveis exceto em
circunstâncias excecionais, como condenação
pela prática de qualquer crime ou exoneração
em
caso
de
falta
grave,
decidida
conjuntamente pelo Presidente do Tribunal de
Contas e pelo Governador do Banco de
Portugal.

O legislador determinou que a salvaguarda da
independência face ao poder político passasse
pelo modo de seleção dos membros do órgão
de cúpula (art. 12.º dos Estatutos), pelo
escrutínio das propostas de orçamento da
instituição (arts. 27.º e 29.º) e pelas garantias
de independência e incompatibilidades
daqueles membros (art. 16.º). Assim, os
membros do Conselho Superior são propostos
ao Governo pelos dirigentes máximos das duas
instituições independentes da área económica
mais antigas em Portugal, o Tribunal de Contas
e o Banco de Portugal, tendo em conta os
critérios de mérito e experiência nas áreas
económica e de finanças públicas e com
elevado grau de independência. O orçamento
do CFP provém do Orçamento do Estado
mediante um parecer prévio favorável assinado
por aquelas duas personalidades. Os membros
do Conselho Superior estão sujeitos a um
regime de incompatibilidade com o exercício
de funções profissionais, remuneradas ou não,

Independência não significa ausência de
prestação de contas. Pelo contrário, toda a
atividade do CFP é disponibilizada ao público
através do portal Internet e da comunicação
social, a instituição é ouvida regulamente pela
Assembleia da República, o presidente do
Tribunal de Contas e o Governador do Banco
de Portugal acompanham a atividade e
apreciam conjuntamente a proposta de
orçamento anual do CFP. A divulgação do
presente Relatório de Atividades, Gestão e
Contas, referente ao exercício económico de
2016, é também uma forma de prestar contas
à sociedade portuguesa, facilitando o seu
escrutínio sobre o que o CFP faz.
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1.5 Órgãos
O Conselho Superior, a Comissão Executiva e o
Fiscal Único constituem os órgãos do CFP, de
acordo com o art. 10.º dos Estatutos.
O Conselho Superior é o órgão máximo do
CFP, sendo responsável pelo cumprimento da
sua missão, pela prossecução das suas
atribuições, pela definição do seu plano de
atividades e pela aprovação dos regulamentos
internos. O Conselho Superior é um órgão
colegial, constituído por cinco membros – o
Presidente, o Vice-Presidente, o Vogal
Executivo e dois Vogais Não-Executivos. Pode
integrar até dois membros não nacionais,
preferencialmente
de
outros
EstadosMembros da União Europeia. O Presidente e o
Vogal
Executivo
são
obrigatoriamente
residentes em Portugal.

Foto 1: Teodora Cardoso, Presidente do CFP

designadamente em encontros informais e
através
de
correio
eletrónico
e
videoconferência.
Nos termos do artigo 21.º dos Estatutos,
compete à Comissão Executiva assegurar a
gestão corrente do CFP. É composta, por
inerência das respetivas funções, pelo
Presidente do Conselho Superior, pelo Vogal
Executivo e pelo Diretor dos Serviços Técnicos
do CFP. O cargo de Diretor foi preenchido no
dia 8 de Abril, com a nomeação do Dr. Luis
Centeno em regime de comissão de serviços
com a duração de três anos, com a faculdade
de renovação pelo Conselho Superior. A
Comissão Executiva iniciou funções a partir do
momento daquela nomeação, chamando a si

Em 2016, a composição do Conselho Superior
manteve-se inalterada, estando identificada no

Foto 3: Rui Nuno Baleiras, Vogal-Executivo do CFP

Quadro 1. A Presidente, o Vice-Presidente e o

Vogal Executivo cumprem o seu primeiro
mandato, não-renovável. Os Vogais NãoExecutivos, após um primeiro mandato de três
anos, estão a cumprir o segundo, e último nos
termos estatutários, com a duração de sete
anos. As atas das reuniões do Conselho
Superior estão disponíveis no portal da
Internet. Para além das reuniões formais, os
membros do Conselho Superior interagiram
intensivamente
por
outros
meios,

Foto 2: Luis Centeno,
Diretor dos Serviços
Técnicos

competências anteriormente delegadas pelo
Conselho Superior na sua Presidente.
O Fiscal Único é o órgão responsável pelo
controlo da gestão financeira e patrimonial do
6
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Conselho das Finanças Públicas e sua
legalidade. Na sequência de proposta conjunta
do Presidente do Tribunal de Contas e do
Governador do Banco de Portugal, o Ministro
de Estado e das Finanças nomeou, com efeitos
a partir de 4 de julho de 2012, Carlos Fernando
Calhau Trigacheiro como Fiscal Único do CFP.
Desde então, tem acompanhado e dado
parecer sobre a estruturação administrativofinanceira da instituição, além de exercer as
demais competências definidas nos Estatutos.

Foto 4: Carlos Marinheiro,
Vogal Não-Executivo do CFP

Quadro 1 — Composição do Conselho Superior

Nome

Cargo

Teodora Cardoso

Presidente

Jürgen von Hagen

Vice-Presidente

Rui Nuno Baleiras

Vogal Executivo

Carlos Marinheiro

Vogal Não-Executivo

George Kopits

Vogal Não-Executivo

1.6 Serviços técnicos
Para o desempenho da sua missão e das
atribuições conferidas, o CFP dispõe de
serviços técnicos. O regime de recrutamento
respetivo dá prioridade aos instrumentos de

mobilidade dentro da Administração Pública. O
pessoal dos serviços técnicos encontra-se
sujeito ao regime individual de trabalho, sendo

Foto 5: Colaboradores do CFP em junho de 2016
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abrangido pelo regime geral da segurança
social.

1.7 Instalações físicas
O CFP está localizado fisicamente na cidade de
Lisboa: Praça de Alvalade, n.º 6 – 10.º piso. É
neste imóvel que os recursos humanos
prestam primordialmente os seus serviços e

são realizadas as conferências de imprensa e
muitas reuniões com as entidades nacionais e
estrangeiras com as quais se relaciona.

8
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2 A atividade do CFP em 2016
Neste capítulo dá-se conta dos serviços
prestados pelo Conselho das Finanças Públicas
no ano transato. Para o efeito, são
apresentadas as análises escritas, as
intervenções públicas dos membros do

Conselho Superior, as relações com outras
instituições, bem como a participação em
redes
internacionais
com
organismos
congéneres.

Exemplo de publicações do CFP divulgados em 2016

2.1 Publicações
Ao longo de 2016, o CFP prosseguiu o seu
trabalho de análise e escrutínio das contas
públicas nacionais, aprofundando cada vez
mais o seu papel. As conclusões e análises do
CFP são sempre publicadas e disponibilizadas
na página da internet da organização,
perfazendo um total de 13 publicações durante
o ano de 2016. As publicações são traduzidas
em língua inglesa e divulgadas algumas
semanas após o texto original em português.

médio prazo
Portugal.

das

finanças

públicas

em

A análise do processo orçamental concentrou
grande parte da atenção dos técnicos do CFP,
por força do próprio calendário eleitoral que
remeteu para o início de 2016 a apresentação
do Orçamento do Estado. Em outubro, foi
apresentado o documento de programação
orçamental para 2017, já dentro do calendário
previsto no Semestre Europeu. Assim, em 2016
o CFP acabou por avaliar dois cenários
macroeconómicos relativos ao Orçamento do
Estado e um cenário macroeconómico de
médio prazo, subjacente ao Programa de
Estabilidade 2016/2020. De salientar que, em
Portugal, o CFP é o organismo independente
com a incumbência de avaliar as previsões
macroeconómicas subjacentes quer ao
Programa de Estabilidade quer ao Orçamento
do Estado. Estas avaliações são divulgadas no
dia em que o Governo publica esses

No âmbito das suas competências, o CFP
analisou
trimestralmente
a
execução
orçamental das administrações públicas, em
contas nacionais, para além de uma análise de
base
anual;
avaliou
os
cenários
macroeconómicos subjacentes ao Programa
de Estabilidade e ao Orçamento do Estado;
examinou o Programa de Estabilidade e deu
continuidade a uma nova coleção iniciada em
2015 sobre a situação e condicionantes de

9
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documentos de programação orçamental.
Cerca de três semanas depois, o CFP apresenta
a sua análise ao conteúdo orçamental daqueles
planos, com destaque para as comparações
com as metas anteriormente anunciadas pelo
Governo, a coerência com as medidas de
política planeadas e a avaliação do risco das
previsões orçamentais.

suficientemente especificadas. Com efeito, a
experiência mostra que a concretização de
qualquer estratégia económico-orçamental
requer quase sempre ajustamentos às medidas
de política em vigor ou a introdução de novas
medidas. A utilidade do exercício prospetivo
aqui proposto consiste em servir de base à
reflexão sobre a necessidade e a dimensão de
tais ajustamentos. Para o efeito, procura
antecipar os desvios das projeções face às
metas numéricas anteriormente definidas
pelas autoridades orçamentais num quadro de
médio prazo sem novas medidas de política
económico-orçamental. Esses desvios visam
sustentar a discussão pública acerca da
orientação e da magnitude dos ajustamentos
necessários nas medidas, nas metas ou no
próprio rumo estratégico. Esta publicação é
sempre divulgada durante a realização de uma
conferência de imprensa, com a presença dos
membros residentes do Conselho Superior do
CFP. Com esta prática, o CFP coloca-se à
disposição dos jornalistas para prestar
esclarecimentos e responder às questões
relacionadas com as suas análises e atividade.

Foto 6: Nuno Gonçalves,
Coordenador da área
operacional de Análise
Económica & Previsões

A série “Finanças Públicas: Situação e
Condicionantes” entrou no seu segundo ano
de publicação, registando um crescente
interesse por parte do público e dos órgãos de
comunicação social. Com duas edições anuais,
trata-se de uma análise prospetiva dos
desenvolvimentos
macroeconómicos
e
orçamentais expectáveis no período de cinco
anos num cenário de políticas invariantes. O
resultado de um exercício de projeção deste
tipo não pode ser interpretado como uma
previsão, uma vez que não leva em conta
medidas ainda não definidas, legisladas ou

O Quadro 2 contém todas as publicações
divulgadas pelo CFP no ano de 2016, com
hiperligação para a página da internet. No sítio
do CFP cada publicação é acompanhada de um
ficheiro em formato de folha de cálculo que
contém todos os gráficos e quadros relativos a
cada documento de análise.

Quadro 2 — Publicações do CFP em 2016

Data

Título

Tipo

N.º

15 de janeiro

Evolução económica e orçamental até ao
final do 3.º trimestre e perspetivas para
2015

Relatório

1/2016

21 de janeiro

Parecer relativo às Previsões
macroeconómicas incluídas no Projeto de
Plano Orçamental 2016

Parecer

1/2016
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Título

Tipo

N.º

1 de março

Análise da proposta de Orçamento do
Estado para 2016

Relatório

2/2016

22 de março

Finanças Públicas: Situação e
Condicionantes 2016-2020

Relatório

3/2016

21 de abril

Análise da Execução Orçamental da
Segurança Social e da Caixa Geral de
Aposentações em 2015

Relatório

4/2016

21 de abril

Previsões macroeconómicas subjacentes ao
Programa de Estabilidade 2016-2020

Parecer

2/2016

5 de maio

Análise da Conta das Administrações
Públicas 2015

Relatório

5/2016

17 de maio

Análise do Programa de Estabilidade 20162020

Relatório

6/2016

14 de julho

Evolução orçamental até ao final do 1.º
trimestre de 2016

Relatório

7/2016

Finanças Públicas: Situação e
Condicionantes 2016-2020 – Atualização

Relatório

8/2016

10 de outubro

Evolução orçamental até ao final do 2.º
trimestre de 2016

Relatório

9/2016

14 de outubro

Previsões macroeconómicas subjacentes à
Proposta de Orçamento do Estado para
2017

Parecer

3/2016

Análise da proposta de Orçamento do
Estado para 2017

Relatório

10/2016

15 de setembro

15 de novembro

2.2 Intervenções públicas
O Conselho das Finanças Públicas esteve na
Assembleia da República, a convite da
Comissão de Comissão de Orçamento,
Finanças e Modernização Administrativa, para
discutir as suas análises às propostas de
Orçamento do Estado e Programa de
Estabilidade (pormenores em Relações
Institucionais).

Ao longo de 2016, o CFP foi convidado a
intervir em inúmeras conferências e seminários
sobre diversas matérias relacionadas com a sua
missão. As intervenções públicas dos membros
do Conselho Superior do CFP não se cingiram
à região de Lisboa e tiveram lugar em vários
locais do país, nomeadamente a convite de
instituições universitárias.
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Um dos debates que esteve particularmente
vivo ao longo deste ano foi o novo Sistema de
Normalização
Contabilística
para
as
Administrações Públicas (SNSC-AP), que foi
aprovado em setembro de 2015, mas cuja
implementação arrancou em 2016. A
Presidente do CFP, Teodora Cardoso, marcou
presença em várias conferências sobre o tema,
deixando o seu contributo sobre a importância
deste sistema de contabilidade para a
transparência do processo orçamental e da
sustentabilidade das finanças públicas em
Portugal.

CFP, Rui Nuno Baleiras, Vogal Executivo, foi
convidado a dar o seu contributo para este
debate como especialista em finanças locais e
desenvolvimento económico.
A presença do CFP no espaço público também
passou pela realização de entrevistas por parte
da sua Presidente a vários meios de
comunicação social. Neste ano de 2016,

A Representação da Comissão Europeia em
Portugal
realizou
várias
conferências,
nomeadamente sobre reformas nos vários
países e sobre a integração económica, que
contaram com a intervenção da Presidente do
CFP. A Conferência Anual da Ordem dos
Economistas, que se realiza anualmente na
Fundação Calouste Gulbenkian, voltou

Entrevista de Teodora Cardoso ao
Expresso em julho de 2016

Teodora Cardoso concedeu entrevistas de
fundo sobre a atividade do CFP e respetivas
análises aos seguintes órgãos: “TSF”, “RTP”,
“Antena 1”, “Diário Económico” e “Expresso”.
Para além destas intervenções, os membros do
Conselho Superior publicaram
artigos
de
opinião
no
“Negócios” e no “Observador”
e em revistas especializadas,
como “O Economista” e o
Public
Policy
Portuguese
Journal. De salientar ainda a
realização por parte do CFP de
duas conferências de imprensa
em 2016 para divulgar as
publicações relativas à série
“Finanças Públicas: Situação e
Condicionantes”,
com
a

Conferência Anual da Ordem dos Economistas

também a incluir Teodora Cardoso como
oradora convidada dos dois
eventos que se realizaram em
2016. Destaque ainda para a
experiência do CFP em Portugal,
o seu percurso e atividade, que
foi um dos temas de um
workshop
em
Francoforte,
organizado pelo Banco Central
Europeu, que contou com a
presença de Teodora Cardoso.
O desenvolvimento regional e a
descentralização
também
estiveram em foco ao longo de
2016
com
inúmeras
conferências e seminários a
aprofundar o tema. Da parte do

Seminário sobre
Desenvolvimento Regional
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residentes

do

O Quadro 3 indica todas as intervenções
públicas dos membros do Conselho Superior
do CFP, ao longo de 2016, com hiperligação
para as apresentações e artigos.
Capa do n.º 1 da revista
“Public Policy Portuguese
Journal”, artigo de Rui
Nuno Baleiras

Quadro 3 — Intervenções públicas dos membros do Conselho Superior em 2016

Data

Membro do
Conselho Superior

Evento

Tema da
intervenção*

27 de janeiro

Intervenção no workshop Fiscal
councils, central banks and sound
public finances do Banco Central
Europeu

Teodora Cardoso

The Portuguese Public
Finance Council

11 de fevereiro

Intervenção no IMF Seminar on
Leading Edge Practices in Fiscal Risk
Analysis, Washington

George Kopits

“Fiscal Risk
Management in
Advanced Economies”

17 de fevereiro

Intervenção na conferência sobre
Desenvolvimento Regional, na Nova
School of Business and Economics

Rui Nuno Baleiras

“Território e
desenvolvimento
económico: falhas
institucionais”

22 de fevereiro

Intervenção na conferência “Um
novo olhar sobre a Administração
Pública: o Sistema de Normalização
Contabilística para as
Administrações Públicas”

Teodora Cardoso

“Melhor Contabilidade,
Condição de
Planeamento e Gestão
Eficaz da Despesa
Pública”

2 de março

Intervenção na conferência anual da
Ordem dos Economistas

Teodora Cardoso

Orçamento do Estado
para 2016

3 de março

Audição parlamentar do CFP sobre
o Orçamento do Estado para 2016

Teodora Cardoso

Orçamento do Estado
para 2016

Jürgen Von Hagen
Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro
George Kopits

15 de março

Intervenção na conferência 30 Anos
da Lusa

Teodora Cardoso

“Portugal entre o Rigor
e a Audácia”

22 de março

Conferência de Imprensa de
apresentação do Relatório n.º
3/2016

Teodora Cardoso

Relatório n.º 3/2016

Intervenção no 18th Banca d’Italia
Workshop on Public Finance, Roma

George Kopits

31 de março

Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro
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Membro do
Conselho Superior

Evento

Tema da
intervenção*

Intervenção no encontro anual da
OECD Parliamentary Budget Officials
and Independent Fiscal Institutions

Rui Nuno Baleiras

15 de abril

Intervenção no seminário da
Comissão Europeia Reforms driving
Recoveries – Learning from the
experiences of Portugal, Ireland,
Latvia and Spain

Teodora Cardoso

"Reformas que
conduzem a retomas:
alguns fundamentos
em falta"

26 de abril

Audição parlamentar do CFP sobre
o Programa de Estabilidade 20162020

Teodora Cardoso

Texto-base da
intervenção do CFP

27 de abril

“Grande Entrevista” de Vítor
Gonçalves na RTP 3

Teodora Cardoso

13 de maio

I Congresso Nacional de
Contabilidade Pública

Teodora Cardoso

21 de maio

Entrevista à TSF Rádio Notícias

Teodora Cardoso

31 de maio

Artigo de opinião no Negócios

Teodora Cardoso

“De que precisa
Portugal para não
depender da sorte? De
não contar com ela”

31 de maio

Apresentação do livro “Crise e
Castigo”

Teodora Cardoso

“Crise e Castigo” ou
Fatalidade Histórica?

1 de junho

Participação no Workshop do FMI
Making Fiscal Institutions in Europe
more effective, Bruxelas

Carlos Marinheiro

3 de junho

Intervenção na Conferência de
Contabilidade e Fiscalidade, do
Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave

Teodora Cardoso

17 de junho

Intervenção na conferência da
Comissão Europeia “Queremos mais
Europa? Que Europa? Opções para
o aprofundamento da União
Económica e Monetária europeia”

Teodora Cardoso

23 de junho

Participação no Encontro da EUNIFI,
Bruxelas

Carlos Marinheiro

24 de junho

Participação na International
Conference of Councils on Economic
Policy, Berlim

Teodora Cardoso

14

Carlos Marinheiro

Rui Nuno Baleiras

Participação em
debates e moderação
do painel Corporate
Income Tax Analysis:
Taming an Impala

Carlos Marinheiro

“Rigor,
responsabilidade e
ética”

“A contabilidade e a
regulação da
economia”
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Membro do
Conselho Superior

Evento

27 de junho

Intervenção na conferência sobre o
SNC-AP “Uma nova visão para a
Gestão Pública” da Quidgest

Teodora Cardoso

20 de julho

Entrevista ao Diário Económico e
Antena 1

Teodora Cardoso

4 de julho

Artigo de Opinião no Observador

Rui Nuno Baleiras

Tema da
intervenção*
“Perceber o Elefante”

“E agora, Europa?
Pensar “fora da caixa!”

23 de julho

Entrevista na revista do Expresso

Teodora Cardoso

27 de julho

Artigo no Anuário O Economista
2016

Teodora Cardoso

10 de setembro

Participação no debate “Estamos
condenados a viver em crise?” do
Festival Internacional de Cultura

Teodora Cardoso

15 de setembro

Conferência de Imprensa para
apresentação do Relatório n.º
8/2016

Teodora Cardoso

15 de setembro

Intervenção no XII Congresso dos
Revisores Oficiais de Contas

Teodora Cardoso

Debate sobre sector
público

17 de outubro

Intervenção na conferência
“Descentralização – O caminho do
desenvolvimento” pela Associação
Nacional dos Autarcas SocialDemocratas

Rui Nuno Baleiras

“Descentralização:
princípios económicoinstitucionais a ter em
conta”

17 de outubro

Intervenção na conferência
“Economia de pobreza. Pobreza de
economia” da EAPN - Rede
Europeia Anti-Pobreza

Teodora Cardoso

27 de outubro

Intervenção na conferência anual da
Ordem dos Economistas

Teodora Cardoso

2 de novembro

Participação na Reunião das EUIFI,
Paris

Rui Nuno Baleiras

16 de novembro

Artigo no Public Policy Portuguese
Journal

Rui Nuno Baleiras

Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro
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Membro do
Conselho Superior

Evento
Audição parlamentar do CFP sobre
o Orçamento do Estado para 2017

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras

Tema da
intervenção*
Orçamento do Estado
para 2017

Carlos Marinheiro
George Kopits
18 de novembro

Intervenção no Dia da Contabilidade
da Universidade do Minho

Rui Nuno Baleiras

“Evasão, incentivos e
política fiscal: um olhar
microeconómico no Dia
da Contabilidade”

30 de novembro

Intervenção na G20 Conference:
Towards a More Resilient Global
Economy, Berlin

George Kopits

"Public Debt
Sustainability and
Transparency"

6 de dezembro

Intervenção no almoço-debate da
Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Francesa

Teodora Cardoso

12 de dezembro

“Conversa Capital” na Antena 1 e
Negócios

Teodora Cardoso

* Indica-se nesta coluna o assunto principal da intervenção. Usa-se itálico quando esta foi proferida em língua
inglesa. Texto entre aspas constitui título do documento exposto ou designação de evento.

2.3 Relações Institucionais
O CFP, no âmbito da sua prestação de contas,
apresentou-se perante os deputados da
Assembleia da República para expor os seus
relatórios sobre propostas de Orçamento do
Estado (OE) e o Programa de Estabilidade,
como de resto é exigido nos estatutos. Assim,
em 2016 esteve presente em duas audições
parlamentares na Comissão de Orçamento,
Finanças e Administração Pública sobre o OE
2016, em março, e o OE 2017, em novembro. O
Conselho Superior do CFP foi também ouvido
em sede parlamentar no âmbito do Programa
de Estabilidade 2016-2020, em abril. Todas as
audições estão disponíveis na página
eletrónica do CFP (separador de Intervenções
Públicas) com ligação à AR TV.

Comissão Europeia, o Fundo Monetário
Internacional, o Banco Central Europeu e a
OCDE. As agências de notação financeira e

Foto 7: Audição parlamentar do CFP

departamentos de economia de bancos e
consultoras
internacionais
também
mantiveram reuniões regulares com o CFP.
Merece ainda destaque a continuação em 2016
da iniciativa que trouxe ao CFP um grupo de
estudantes da Nova Economics Club, relativo
ao ano letivo 2015-2016, com o intuito de
aconselhar e orientar a investigação aplicada
sobre regras orçamentais e produto potencial.

Ao longo de 2016, o CFP manteve reuniões de
trabalho com os organismos internacionais
que acompanham a evolução da economia
portuguesa e o processo orçamental do país.
Tal como em anos anteriores, o CFP recebeu a
Direção-Geral de Assuntos Económicos da
16
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2.4 Redes internacionais de instituições orçamentais independentes
Nos últimos anos, assistiu-se na União
Europeia (UE) a alterações significativas no
modo de governação económica dos EstadosMembros. Uma inovação importante foi o
estímulo comunitário à criação de instituições
orçamentais independentes a fim de estas

ou o Vogal Não Executivo Carlos Marinheiro
representaram o CFP em trabalhos conjuntos e
nos encontros realizados. Assim, foram dados
contributos para projetos conjuntos nos
domínios de quadros orçamentais de médio
prazo e do acesso a informação técnica

Foto 8: Encontro Anual da “OCDE-OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions”
© OECD PBO

reforçarem os fundamentos das políticas
orçamentais nacionais. Como se explicou na
secção introdutória, a legislação europeia
estabeleceu três atribuições, a que cada
Estado-Membro pode acrescentar outras,
como foi o caso português. Existem instituições
congéneres fora da União Europeia e do
próprio continente que desenvolvem atividade
em domínios próximos. O tempo tem-se
encarregado de mostrar a utilidade em
partilhar experiências, dificuldades e soluções
e por isso existem hoje três redes de
colaboração internacional entre instituições
orçamentais independentes. O CFP participa
ativamente nos trabalhos de todas. Ao longo
de 2016, o Vogal Executivo, Rui Nuno Baleiras,

discutida no âmbito do Comité Económico e
Financeiro da UE. Em abril, Carlos Marinheiro
presidiu a uma sessão de trabalho do Encontro
Anual da rede Parliamentary Budget Officials
and Independent Fiscal Institutions dinamizada
pela OCDE, que decorreu em Paris — uma
reunião que contou também com a
participação de Rui Nuno Baleiras. Em junho,
teve lugar em Bruxelas o encontro da EUNIFI –
EU Network of Independent Fiscal Institutions,
rede animada pela Comissão Europeia. E no
final do ano, nova reunião da rede animada
pela OCDE, aproveitada também para um
encontro da rede EU IFIS, Rede de Instituições
Orçamentais
Independentes
da
União
Europeia.
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3 Gestão e Contas do CFP em 2016
O CFP, conforme disposto no art. 1.º dos seus
Estatutos,
é
dotado
de
autonomia
administrativa e financeira e de património
próprio, estando sujeito ao regime dos serviços
e fundos autónomos.

Apresentados os resultados da atividade da
instituição no Capítulo 2, serve o presente para
prestar contas sobre os recursos principais que
o CFP utilizou durante o ano de 2016.

3.1 Meios utilizados
3.1.1 Recursos humanos
A equipa que se responsabiliza pela condução
do CFP, constituindo o respetivo Conselho
Superior, manteve em 2016 a composição
inicial, que tomara posse em 16 de fevereiro de
2012, a saber:

nem residem em Portugal, exercendo as suas
funções em regime de tempo parcial. Sob
proposta conjunta do Presidente do Tribunal
de Contas e do Governador do Banco de
Portugal, os Vogais Não-Executivos viram os
seus mandatos renovados com efeitos a partir
de 22 de dezembro, através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 35/2014, de 18 de
novembro.

 Presidente — Teodora Cardoso;
 Vice-Presidente — Jürgen von Hagen;
 Vogal Executivo — Rui Nuno Baleiras;
 Vogal

Não-Executivo

—

Carlos

Marinheiro;
 Vogal Não-Executivo — George Kopits.
Em concordância com os estatutos,1 Jürgen
von Hagen e George Kopits não são nacionais
Foto 9: George Kopits,
Vogal Não-Executivo do
CFP

No final de 2016, para o desempenho das suas
atribuições, o CFP contava com dezassete
trabalhadores, nos serviços técnicos, e um
técnico de informática, disponibilizado pela
empresa que assegura o funcionamento da
infraestrutura de informação e comunicações.
Os 17 ativos distribuíam-se pelas funções

Foto 10: Jürgen von Hagen, VicePresidente do CFP

artigo diz que “O presidente e o vogal executivo são
obrigatoriamente residentes em Portugal”. Jürgen von
Hagen tem a nacionalidade alemã e George Kopits as
nacionalidades húngara e dos Estados Unidos da
América.

1

O número 3 do art. 12.º estabelece que “O conselho
superior pode integrar até dois membros não
nacionais, preferencialmente de outros Estados
membros da União Europeia” e o número 5 do mesmo
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indicadas no Quadro 4. Ele descreve os recursos
humanos dos Serviços Técnicos do CFP, a 31 de
dezembro, comparativamente com o ano
anterior, com referência ao respetivo grupo de
pessoal e à qualificação académica mais
elevada.

Em 2016 foi aberto um procedimento de
recrutamento de pessoal, com o objetivo de
contratar técnicos de economia e finanças
públicas, em regime de contrato individual de
trabalho ou em regime de cedência de
interesse público.

Quadro 4 — Recursos humanos

Grupo de Pessoal
Diretor

Situação em
31/12/2015

Situação em 31/12/2016
PósOutras
Licenciatura
Habilitações
Graduação 1

Total

Total

-

1

-

1

-

-

-

Doutoramento Mestrado

Gestor
Administrativo e
Financeiro
Técnicos de
economia e
finanças públicas
Técnico de
comunicação
Jurista

1

1

-

-

1

-

-

12

10

2

5

2

1

-

1

1

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

Técnicos
administrativos e
financeiros

2

2

-

-

-

1

1

Assistente Técnico

1

1

-

-

-

-

1

Total

18

17

2

7

3

3

2

Aprovação em curso de Ensino Superior que exige licenciatura como habilitação de acesso e não confere grau
académico.
1

É possível dar conta da mobilidade de recursos
humanos ao longo dos três últimos anos. Ao
longo de 2014, saíram dois técnicos de
economia e finanças públicas e foram
recrutados dois técnicos, dos quais um de
economia e finanças públicas e outro
administrativo-financeiro. No ano de 2015,
saíram dois técnicos de economia e finanças
públicas e entraram quatro técnicos para a
mesma área. No ano de 2016, saíram seis
técnicos de economia e finanças públicas e
foram admitidos cinco técnicos para essa
mesma área.

adotou um regulamento interno relativo à
formação e à valorização profissionais. Houve
a preocupação de conferir proatividade, tanto
ao CFP como aos trabalhadores, na busca de
formações com valor para as atividades do CFP
e o currículo dos seus profissionais.
Ao longo do ano, 15 trabalhadores
beneficiaram de ações de formação, o que
representa uma taxa de frequência de 88%. No
seu conjunto, estiveram envolvidos em 65
ações, das quais 15 frequentadas em regime de
autoformação, a que corresponderam 693
horas de formação, com um custo global de
15.732€
suportado
pela
entidade
empregadora.

A aquisição de conhecimentos e a melhoria de
competências passou a ser uma área de
interesse permanente a partir de 2014. Todos
os trabalhadores foram incentivados a
empenhar-se neste processo e a instituição
20
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3.1.2 Recursos informáticos

Nesta sequência, o orçamento do CFP para
2016 faz parte integrante da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de março.

No ano de 2016, procedeu-se à aquisição de
um sistema informático de registo de
assiduidade tendo em vista a melhorar a
automatização do processo integrado de
gestão dos tempos de trabalho, gozo de férias
e licenças e abono das remunerações aos
trabalhadores.

A preparação do orçamento do Conselho das
Finanças Públicas é da responsabilidade do
Conselho Superior, estando sujeito a parecer
favorável
emitido
conjuntamente
pelo
Presidente do Tribunal de Contas e pelo
Governador do Banco de Portugal, de acordo
com o estabelecido no artigo 29.º dos seus
Estatutos.

Procedeu-se à aquisição de dois computadores
portáteis, a fim de dotar o Vogal Executivo e o
Vogal não Executivo do CFP com
equipamentos adequados ao exercício das
suas funções.

O orçamento inicial de receita e despesa do
CFP, para 2016, foi de 2.642.532€.

3.1.3 Recursos financeiros
Nos termos estatutários, o CFP é financiado
por Receitas Gerais do Orçamento do Estado.

3.2 Contas
3.2.1 Receitas e despesas

Soberania/Encargos
Gerais
da
Nação,
conforme descrito no Quadro 5, que mostra
igualmente a desagregação da despesa
prevista, de acordo com a classificação
económica.

A dotação do orçamento para 2016 foi inscrita
na fonte de financiamento 311 — Receitas
Gerais, não afetas a projetos cofinanciados, no
Programa Orçamental 01 — Órgãos de

Quadro 5 — Orçamento aprovado
ORÇAMENTO DE RECEITA
CE Receita

Designação

06.03.01

Transferências Correntes-Administração Central-Estado

10.03.01

Transferências Capital-Administração Central-Estado

Dotação
2 589 995 €
52 537 €

Total

2 642 532 €

ORÇAMENTO DE DESPESA
Agrupamento Económico

Dotação

Despesas com pessoal

1 690 056 €

Aquisição de bens e serviços

899 939 €

Aquisição de bens de capital

52 537 €

Total

Houve necessidade de abrir um Crédito
Especial no orçamento de receita durante a
fase de execução orçamental, com o valor
constante do Quadro 6. A abertura foi registada

2 642 532 €

ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 54/2011, de
19 de outubro, conjugado com as orientações
da Circular n.º 1346, Série A, da Direção-Geral
do Orçamento, de 1 de janeiro de 2009, e com
21
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o estabelecido no artigo 13.º do Tratado da
União Europeia, de 7 de fevereiro de 1992.

Quadro 6 — Orçamento de receita – F.F. 480
ORÇAMENTO DE RECEITA-FF 480
CE Receita
06.09.01.99.01

Designação

Dotação

Transferências correntes – Resto do mundo – União Europeia – Outras instituições – Org. Enc. Gerais do Estado

714 €

Total

Aquela necessidade decorreu do reembolso de
despesas de transporte e alojamento da
Senhora Presidente efetuado pelo Banco
Central Europeu e relativas à sua participação
num seminário organizado por aquela
entidade (“Joint workshop of European

714 €

independent fiscal institutions and the ESCB
central banks”).
Nesta sequência, o orçamento de receita do
CFP passou a ter a dotação constante do
Quadro 7.

Quadro 7 — Orçamental total de receita
ORÇAMENTO DE RECEITA
CE Receita

Designação

Dotação

06.03.01.00.00

Transferências Correntes-Administração Central-Estado

06.09.01.99.01

Transferências correntes – Resto do mundo – União Europeia – Outras instituições – Org. Enc. Gerais do Estado

10.03.01.00.00

Transferências Capital-Administração Central-Estado

2 589 995 €
714 €
52 537 €

Total

O Quadro 8 junta mais detalhe à execução
orçamental, sendo que a despesa com
aquisição de bens e serviços foi executada em
39% face ao orçamento inicial do agrupamento
em análise.

2 643 246 €

dessa execução. O Quadro 8 mostra ainda que
a taxa de execução do agrupamento de
despesas com pessoal cifrou-se em 89% do
montante inicialmente previsto, a qual resulta,
essencialmente, da fixação de pessoal em
número menor que o orçamentado. Daquela
despesa executada, cerca de 759.915€
retornou aos cofres do Estado através da
retenção de IRS na fonte e dos demais
descontos e contribuições obrigatórias dos
trabalhadores e da entidade patronal.

Os dados finais da conta de gerência,
encerrada em 14 de março de 2017, permitem
estimar em 70% a execução da dotação total
disponibilizada pelo Orçamento do Estado em
2016. A despesa com pessoal explica 81%

Quadro 8 — Decomposição económica da execução orçamental
ORÇAMENTO DE DESPESA
Agrupamento Económico

Dotação

Despesas com pessoal

1 498 365 €

Aquisição de bens e serviços

346 564 €

Aquisição de bens de capital

12 622 €

Total
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A despesa com bens e serviços resulta,
essencialmente, da utilização das instalações
físicas. Trata-se da aquisição de serviços de
limpeza, comunicações, tecnologias de
informação e comunicação, bem como do
pagamento de rendas.

sistemática, pelo método das quotas
constantes. Em obediência ao princípio da
materialidade, os bens de reduzido valor foram
totalmente amortizados no exercício da sua
aquisição;
Não existem ativos ou passivos respeitantes a
moeda estrangeira, pelo que não se aplicam os
critérios relativos a diferenças de câmbio;

3.2.2 Situação patrimonial
Foram
observadas,
genericamente,
as
disposições do Plano Oficial de Contabilidade
Pública (POCP) na medida do aplicável ao
Conselho das Finanças Públicas.

Em obediência ao princípio da especialização
(ou do acréscimo), registaram-se em
acréscimos e diferimentos, ativos e passivos, os
efeitos de proveitos e de custos que devem ser
reconhecidos
em
exercícios
diferentes
daqueles em que ocorrem os correspondentes
recebimentos ou pagamentos.

Os critérios valorimétricos adotados pelo CFP,
previstos no POCP, foram os seguintes:
O ativo imobilizado foi valorizado ao custo de
aquisição, considerando-se como tal a soma
do preço de compra com os gastos suportados
direta ou indiretamente para o colocar no seu
estado atual;

Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo
imobilizado, constantes do balanço e nas
respetivas
amortizações
e
provisões,
encontram-se identificados no Quadro 9.

Por terem uma vida útil limitada, os bens do
ativo imobilizado são sujeitos a amortização

Quadro 9 — Total de amortizações

MAPA DE AMORTIZAÇÕES
Rubricas

Valor acumulado

Imobilizações corpóreas

436 984 €

Total

Não existem bens adquiridos em estado de
uso, nem ocorreram quaisquer alienações,
transferências ou abates durante o exercício.

436 984 €

Para os bens do ativo imobilizado apresentamse, de seguida, no Quadro 10, os respetivos
valores de aquisição e amortização.

Quadro 10 — Valores de aquisição e amortizações do ativo imobilizado

BALANÇO-ATIVO
ATIVO

Ativo Bruto

Amortizações

Ativo Líquido

Imobilizações corpóreas
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Total

231 319 €

151 823 €

79 496 €

32 129 €

17 017 €

15 112 €

360 819 €

268 144 €

92 675 €

624 267 €

436 984 €

187 283 €
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Em cumprimento das normas aplicáveis, foi
registado em acréscimo de custos o montante
relativo a férias e subsídio de férias vencidas
em 1 de janeiro de 2017, com reporte ao
trabalho prestado em 2016. O montante
apurado, adicionado dos respetivos encargos
patronais, foi de 209.291€.

A 31 de dezembro de 2016, o CFP não possui
qualquer pagamento em atraso. Nesta
sequência e ao abrigo do Despacho n.º
2.555/2016 de S. Ex.ª o Ministro das Finanças,
publicado em Diário da República, II.ª Série, de
19 de setembro, o CFP assumiu os seguintes
compromissos para exercícios futuros:

Não existem dívidas ativas nem passivas
respeitantes ao pessoal da entidade.
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2017 – 211.757€;



2018 – 29.214€;



2019 – 20.231€.
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4 Documentos do Fiscal Único
Reproduzem-se
integralmente
neste
capítulo os documentos produzidos pelo
Fiscal Único do Conselho das Finanças
Públicas, Dr. Carlos Trigacheiro, em
resultado do seu acompanhamento da
atividade e do exame às contas da
instituição:



Certificação Legal das Contas
de 2016, datado de 26.04.2017;
“Relatório e Parecer do Fiscal
Único”, datado de 26.04.2017.

Foto 11: Carlos
Trigacheiro, Fiscal
Único do CFP
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4.1 Certificação Legal das Contas de 2016
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4.2 Relatório e Parecer do Fiscal Único
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