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APRESENTAÇÃO
O ano de 2021 é o primeiro do ciclo 2021-2023 e é marcado
pelo contexto extraordinário da pandemia da doença COVID-19,
o qual foi tido em consideração na elaboração do plano estratégico e do presente plano anual de gestão, dois instrumentos
centrais para a gestão previsional do CFP.
Assim, o presente documento sintetiza as principais iniciativas
e projetos a desenvolver pelo CFP em 2021 no cumprimento do
Plano Estratégico 2021-2023.
Pretende-se no ano de 2021 desenvolver um conjunto ambicioso de iniciativas e projetos, abrangendo todas as áreas do CFP
e com um particular enfoque na melhoria contínua e no desenvolvimento dos recursos humanos, reforçando o posicionamento da instituição no contexto nacional e internacional.
A execução do presente plano vai depender de fatores internos
e externos. Ao nível dos fatores internos, o CFP terá de possuir
a necessária capacidade para alcançar os objetivos preconizados. Em termos de fatores externos, o desenrolar da pandemia
e o acesso a recursos da mais variada natureza, destacando-se
o acesso aos dados que suportam a atuação do CFP, poderão
condicionar a eficácia.
No presente documento é efetuada uma caracterização do CFP,
dá-se nota do contexto estratégico, descrito com maior detalhe
no Plano Estratégico 2021-2023, descrevem-se os objetivos
para 2021 e a sua interligação com os objetivos estratégicos,
identificam-se os recursos à disposição do CFP para efeitos de
implementação do atual plano, apresentam-se as principais
iniciativas e projetos e define-se um conjunto de indicadores de
monitorização e metas associadas.
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CARACTERIZAÇÃO
DO CFP
A criação do CFP decorreu de iniciativa nacional em maio de 2011, no final da
XI Legislatura, na quinta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Em
Portugal, a necessidade de criar um órgão desta natureza já era reconhecida
há algum tempo. Nesse sentido, um compromisso foi subscrito em outubro
de 2010 pelos dois partidos políticos com maior representação parlamentar,
antes mesmo da aprovação da orientação europeia nesta matéria. Em consequência, foi criado em janeiro de 2011 um grupo de trabalho acordado entre
o Governo liderado pelo Partido Socialista e o Partido Social Democrata,
tendo o mesmo apresentado em abril de 2011 um projeto de Estatutos, cuja
versão final foi consagrada na Lei n.º 54/2011, de 19 de outubro.
Adicionalmente, no contexto da reforma da governação económica e orçamental ao nível da União Europeia e da área do euro em particular, concretizada nos pacotes legislativos de 2011 e 2013, reiterou-se a necessidade da
existência de uma instituição independente, visando proceder ao escrutínio
das finanças públicas, promovendo a disciplina orçamental, a responsabilidade e a transparência na política orçamental. Nestes termos, os normativos
comunitários de supervisão das finanças públicas estabelecem, desde então,
que os países da área do Euro devem ter uma instituição independente que,
por um lado, proceda à monitorização das regras orçamentais que se encontrarem em vigor para as administrações públicas e, por outro lado, prepare
ou endosse previsões macroeconómicas. Em Portugal, o CFP desempenha
estas funções.

/ 5 /

PLANO
DE GESTÃO
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2.1

MISSÃO,
VISÃO,
ATRIBUIÇÕES
E VALORES
Missão

O artigo 7.º da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, doravante LEO,
estabelece que “[o] Conselho das Finanças Públicas tem
por missão 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.
Nos termos dos seus Estatutos, aprovados pela Lei n.º
54/2011, de 19 de outubro, o CFP tem como missão proceder a uma avaliação independente sobre a consistência,
cumprimento e sustentabilidade da política orçamental,
promovendo ao mesmo tempo a sua transparência, de
modo a contribuir para a qualidade da democracia e das
decisões de política económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado.

A Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro,
foi alterada pelas leis 42/2016, de 28
de dezembro, 2/2018, de 29 de janeiro,
37/2018, de 7 de agosto e 41/2020, de
18 de agosto.
1

ATRIBUIÇÕES
LEGAIS
4

As atribuições legais do CFP são as seguintes:

1

AVALIAR OS CENÁRIOS
MACROECONÓMICOS
ADOTADOS PELO
GOVERNO

2

ANALISAR A DINÂMICA
DE EVOLUÇÃO DOS
COMPROMISSOS
EXISTENTES NO
SISTEMA DE PENSÕES
E IMPLICAÇÕES NA
SUSTENTABILIDADE DAS
FINANÇAS PÚBLICAS

3

ANALISAR A DINÂMICA
DE EVOLUÇÃO DOS
COMPROMISSOS
EXISTENTES
NAS PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS
E CONCESSÕES E
IMPLICAÇÕES NA
SUSTENTABILIDADE DAS
FINANÇAS PÚBLICAS

8

ANALISAR A DESPESA
FISCAL

ACOMPANHAR A
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

5

9

ANALISAR A DINÂMICA
DA DÍVIDA PÚBLICA E
A EVOLUÇÃO DA SUA
SUSTENTABILIDADE

AVALIAR O
CUMPRIMENTO DAS
REGRAS ORÇAMENTAIS
ESTABELECIDAS

10

6

AVALIAR A SITUAÇÃO
ECONÓMICA E
FINANCEIRA DAS REGIÕES
AUTÓNOMAS E DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

AVALIAR A CONSISTÊNCIA
DAS PROJEÇÕES
ORÇAMENTAIS
COM OS CENÁRIOS
MACROECONÓMICOS

11

7

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

ANALISAR A DINÂMICA
DE EVOLUÇÃO DOS
COMPROMISSOS
EXISTENTES NO SISTEMA
DE SAÚDE E IMPLICAÇÕES
NA SUSTENTABILIDADE
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
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VISÃO

VALORES

O CFP tem como visão a promoção de uma trajetória de sustentabilidade das finanças
públicas portuguesas, por via de uma acrescida transparência orçamental e do apoio à
capacidade de avaliar o impacto, global e previsional, das decisões de política orçamental. O resultante reforço da credibilidade da política orçamental deve constituir um dos
pilares essenciais a um ambiente macroeconómico estável e, assim, alicerçar a capacidade
de crescimento da economia do País, ancorando as expectativas dos agentes económicos.

No desenvolvimento da sua missão, o CFP rege-se por valores que estão presentes de forma constante nos estudos
e análises que realiza no âmbito das suas atribuições e
competências. Esses valores obedecem à independência,
transparência, sustentabilidade e integridade técnica.

Independência
É um valor que no CFP assume uma dimensão ampla com
expressão em três planos. A independência do conselho
superior resulta de um processo de nomeação dos seus
membros com base na experiência e competência, livre
de qualquer influência partidária e em que o exercício do
mandato dos seus membros não depende do ciclo político.
Neste mesmo plano, a perceção da independência face à
política nacional é reforçada com a participação no conselho superior de especialistas estrangeiros de reconhecido
mérito. A independência operacional centra-se na liberdade que o CFP tem para realizar as análises que entender necessárias ao cumprimento de seu mandato e na capacidade
de escolher livremente a estratégia de comunicação que
considerar mais conveniente para a divulgação dos seus
trabalhos. O CFP toma decisões que não estão sujeitas ou
condicionadas a instruções de autoridades políticas ou de
qualquer outro órgão público ou privado. A independência financeira consiste na capacidade do CFP dispor dos
recursos financeiros adequados ao cumprimento do seu
mandato, sem que os mesmos possam estar dependentes
de decisões políticas discricionárias.

Transparência
A promoção da transparência das finanças públicas constitui
um dos grandes contributos que tem sido atribuído ao papel
de entidades com as competências e atribuições do CFP.
Essa transparência assenta na capacidade de fornecer a
todos os agentes informação clara e abrangente que eleve o
grau geral de compreensão da situação das finanças públicas
e as responsabilidade e riscos que se lhe colocam no longo
prazo. Nessa perspetiva, o papel de transparência promovido
pelo CFP tem ganho crescente visibilidade no sentido de informar e contribuir cada vez mais para o debate público. Dar
a possibilidade a todos os agentes de discutirem com maior
transparência escolhas políticas é uma responsabilidade que
assiste ao objeto de missão do CFP. Fornecer transparência
nas metodologias e pressupostos utilizados na produção
de projeções é uma exigência que se tem assumido como
necessária a um conhecimento informado e esclarecido sobre
impactos presentes e futuros de uma dada opção de política
orçamental.
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Sustentabilidade
A definição mais abrangente de sustentabilidade será a
de desenvolvimento sustentável, sendo este um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras suprirem
as suas próprias necessidades. No campo mais restrito
das finanças públicas, a sustentabilidade pode ser vista,
de forma também bastante intuitiva, como a capacidade
de assegurar que sejam evitadas situações de insolvência
das Administrações Públicas permitindo ao Estado honrar
os compromissos que assumiu com os cidadãos e com os
credores. Ou seja, que assegure a provisão de bens e serviços adequada à geração presente, sem pôr em causa a sua
provisão em condições equivalentes às gerações futuras.

Integridade técnica
O desenvolvimento dos contributos analíticos do CFP segue
uma perspetiva de aperfeiçoamento continuo e de integridade técnica, de base científica e de elevados padrões de
qualidade. O cumprimento das suas atribuições com base
na integridade técnica, sujeita ao escrutínio e com o propósito de informar o debate público, assegura uma perspetiva
técnica, profissional e independente em detrimento de uma
vontade ou ideologia política.
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2.2

Fiscal
Único

Conselho
Superior

Comissão
Executiva

MODELO ORGANIZATIVO
Tendo em conta a missão e atribuições do CFP, a sua organização interna é estruturada por
áreas e estas concretizam-se com a definição de centros de competências funcionais, abordagem que se considera a mais eficaz para a ação integrada da instituição.
A seguinte figura procura ilustrar o modelo funcional tendo por base uma lógica matricial,
com uma componente hierarquizada, pese embora com pendor marcadamente horizontal, na
justa medida em que os outputs do CFP dependem de contributos dos mais variados centros
de competências:

3

Importa salientar que as equipas de projeto são estruturas temporárias e são criadas por
deliberação da Comissão Executiva.
É através dos centros de competências que o CFP desenvolve as suas atividades correntes e
executa os projetos e iniciativas de melhoria institucional.

OBJETIVOS
E EIXOS
ESTRATÉGICOS
2021-2023

Áreas de missão
Análise e previsões macro-orçamentais
› Previsões
macro-orçamentais

› Modelização e
estudos económicos

› Análise de conjuntura e de
previsões macroeconómicas

Riscos e sustentabilidade das Finanças Públicas

Serviços
Técnicos

› Divida pública

› Setor público empresarial

› Sistemas de proteção social

› Parcerias público-privadas, e concessões e infraestruturas

› Sistema de saúde

Supervisão e acompanhamento das Finanças Públicas
› Orçamento, monitorização
e acompanhamento das AP

› Receita
Pública

› Supervisão
Orçamental

OE 1
Promover a gestão sustentável
das Finanças Públicas

OE 2
Proporcionar transparência às
decisões de política orçamental
e financeira

Considerando o contexto descrito no Plano Estratégico 20212023, indelevelmente marcado pela pandemia da doença
COVID-19, e a perceção do CFP quanto às expectativas das
partes interessadas (stakeholders), para o período assinalado foram definidos os seguintes objetivos estratégicos que
orientarão os planos anuais de gestão da instituição e cuja
descrição se encontra plasmada no Plano Estratégico 20212023.
A concretização dos objetivos estratégicos ocorrerá através
dos seguintes eixos de implementação, os quais orientam o
ciclo anual de gestão que se inicia com o presente plano:

Área de suporte
› Sistemas de Informação e Data Science

› Administrativa, Financeira e Recursos Humanos

Eixos de Implementação
› Jurídica

› Comunicação
e imagem

› Equipa de Projeto 1

› Planeamento e controlo
de gestão

OE 3

I. Organização e capacitação interna

Ampliar o impacto do CFP

II. Inovação nos outputs

OE 4

Área de projetos

Figura 1: Estrutura organizativa
do CFP

› Secretariado de Direção

› Equipa de Projeto 2
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Reforçar a capacitação
institucional do CFP

III. Transformação digital
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OBJETIVOS ANUAIS 2021

OBJETIVOS
PARA 2021

Tendo em conta os objetivos estratégicos, preconizam-se
os seguintes objetivos anuais do CFP para o ano de 2021
e respetivo relacionamento com os objetivos estratégicos,
conforme se assinala a verde na seguinte figura:

1

APROFUNDAR OS INSTRUMENTOS
E METODOLOGIAS DE ANÁLISE
MACRO-ORÇAMENTAL

O reforço da capacidade analítica do CFP ao nível dos seus
relatórios e outras publicações está ancorado na integração de novos instrumentos e metodologias e melhoria dos
existentes, visando aumentar a capacidade de análise, a precisão das projeções e consolidar os processos de supervisão.
Com esse propósito serão dados passos na área da modelização económica, nas previsões macro-orçamentais e na
receita pública.

2

FOMENTAR A INVESTIGAÇÃO
TÉCNICO-CIENTÍFICA E PUBLICAÇÕES

1
2

APROFUNDAR OS INSTRUMENTOS
E METODOLOGIAS DE ANÁLISE
MACRO ORÇAMENTAL

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
2021-2023

FOMENTAR A INVESTIGAÇÃO
TÉCNICO-CIENTÍFICA E PUBLICAÇÕES

3

DIVULGAÇÃO TEMPESTIVA DOS
RELATÓRIOS

4

REVER A ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO
INTERNA DO CFP

5

APROFUNDAR A COOPERAÇÃO
COM PARCEIROS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Promover a gestão
sustentável das
Finanças Públicas

Proporcionar
transparência
às decisões de
política orçamental
e financeira

Ampliar o impacto
do CFP

6

PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

7

SIMPLIFICAR E DESMATERIALIZAR
A GESTÃO INTERNA DO CFP

8

MELHORAR AS COMPETÊNCIAS E
SATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES
DO CFP

Reforçar a
capacitação
institucional do CFP

Figura: Matriz de
relacionamento entre os
objetivos operacionais e
estratégicos

3

DIVULGAÇÃO TEMPESTIVA DOS RELATÓRIOS
Conjuntamente com os relatórios que resultam da execução
das suas atribuições, o desenvolvimento de investigação
pelos quadros técnicos do CFP revela-se essencial para a
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de
competências potenciadoras do impacto da ação do CFP.
Pretende-se que o trabalho de investigação seja publicado
em diferentes suportes, de modo a estimular a discussão
com a academia e outros atores institucionais, beneficiando, assim, de contributos que permitam a consolidação e o
aprofundamento de conhecimento nas áreas de intervenção
do CFP.

A informação preparada pelo CFP só se mostra relevante para os destinatários se a mesma for
objeto de uma divulgação oportuna, que introduza valor acrescentado de análise no domínio
das matérias que abrangem as atribuições e competências do CFP. As publicações regulares do
CFP e respetiva data de divulgação são publicitadas na página do CFP.
O ciclo de divulgação dos relatórios está muito associado ao momento em que os prestadores de informação cumprem com os seus deveres perante o CFP, não existindo prazos legais
definidos, sem prejuízo de estarem determinadas datas de disponibilização da informação.
Para 2021 o CFP tem como objetivo diminuir o referido ciclo, através de uma otimização dos
seus recursos, que assegure a melhoria da qualidade dos relatórios, sempre que possível.
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8

MELHORAR AS COMPETÊNCIAS E
SATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES
DO CFP

REVER A ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CFP

Uma organização interna alinhada com os objetivos estratégicos constitui um fator de
eficácia e de resiliência. Nesse sentido, proceder-se-á a uma definição clara das funções e
competências, bem como dos necessários mecanismos internos de articulação, numa lógica
de estrutura horizontal.
O modelo organizacional preconizado visa estimular a flexibilidade, a promoção da inovação, o cumprimento das normas e uma monitorização constante da envolvente externa com
impacto na atividade do CFP, trazendo agilidade à sua atuação.
Atentos estes princípios, será elaborado o regulamento interno do CFP, onde são definidas
as regras de funcionamento, o sistema de avaliação, bem como o desenvolvimento das
carreiras e competências, entre outros aspetos.
7

SIMPLIFICAR E DESMATERIALIZAR
A GESTÃO INTERNA DO CFP

6

PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ao nível dos objetivos estratégicos para 2021, o CFP tem
como ação prioritária levar a cabo o planeamento estratégico do que serão as iniciativas de transformação digital
a realizar no triénio 2021-2023, por via da conclusão e
aprovação do Plano Estratégico da Transformação Digital
no CFP 2021-2023 (PDX2021-23).
As iniciativas que farão parte deste plano estarão organizadas em redor dos pilares clássicos de desempenho organizacional: pessoas, processos e tecnologia.
De forma geral, serão pensadas e estruturadas iniciativas que, beneficiando da adoção e uso de tecnologias
inovadoras, possibilitem reforçar individualmente e de
forma consolidada o desempenho e valor produzido pelos
recursos humanos na execução dos diversos processos em
curso no CFP.
Uma vertente importante, e que é parte essencial na
transformação digital, prende-se com o papel dos dados
e da informação na organização. Também a este nível o
PDX2021-23 trará um foco muito reforçado ao nível de um
paradigma de valorização e proteção dos dados e informação de missão no CFP, por via da evolução sustentada
de um repositório organizado de dados (Data Warehouse
corporativo do CFP).

5

APROFUNDAR A COOPERAÇÃO
COM PARCEIROS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

A cooperação interinstitucional promove o debate, conhecimento e a procura de respostas para os desafios que se
colocam às finanças públicas, decorrentes da evolução
demográfica, do nível de endividamento e da pandemia por
COVID-19.
Ao nível dos parceiros nacionais, serão desenvolvidas um
conjunto de iniciativas associadas a meios académicos.
No contexto internacional, no âmbito das redes que o CFP
integra, será desenvolvida uma postura ativa através da
partilha de experiências, debate de ideias, colaboração em
trabalhos e identificação de boas práticas.
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A simplificação e desmaterialização da gestão interna do
CFP tem como objetivo a otimização dos processos, garantindo uma uniformização dos procedimentos e uma maior
eficiência.
A desmaterialização passará, numa primeira fase, pela implementação de um sistema de gestão documental, permitindo disponibilizar toda a informação de forma organizada
e transparente e possibilitando a identificação imediata da
fase onde os processos se encontram e a identificação de
eventuais problemas.
Este objetivo terá impacto na organização, em primeiro
lugar, por permitir uma gestão facilitada de documentos,
bem como a simplificação da gestão interna, através do
levantamento dos processos e circuitos existentes e da
documentação produzida, por forma a que a desmaterialização não seja apenas a substituição do papel pelo digital,
mas sim garantir que esta desmaterialização permita uma
efetiva revisão e simplificação dos processos.
Numa segunda fase, a desmaterialização passará por um
esforço de integração dos diferentes sistemas existentes,
bem como a adoção de novos, para automatização de
procedimentos, permitindo uma diminuição da afetação
de tempo de trabalho a tarefas que são possíveis de serem
automatizadas, garantindo assim a diminuição de tarefas
redundantes e a diminuição do potencial para erro humano.

O CFP efetuará uma aposta estratégica na formação, com
vista a promover a melhoria das competências existentes e
a aquisição de novas competências.
Neste âmbito, será avaliada a satisfação de cada ação de
formação frequentada pelos trabalhadores durante o ano e
será elaborado um relatório de formação, o que permitirá
avaliar o grau de execução do referido Plano.
Com vista a promover uma maior satisfação dos trabalhadores, irá proceder-se ao levantamento da situação
de higiene e segurança no trabalho e promover ações de
melhorias de eventuais situações identificadas suscetíveis
de serem melhoradas.
No âmbito da avaliação da satisfação dos trabalhadores e
com vista a perceber qual a evolução da mesma durante o
ano 2021, será realizado um inquérito a todos os trabalhadores, em janeiro e outro em dezembro, para avaliar a
satisfação com a organização; a satisfação com os colegas;
a satisfação com as condições de trabalho; a satisfação com
o salário; a satisfação com o tipo de trabalho; a satisfação
com o volume de trabalho; a satisfação com as perspetivas
de desenvolvimento e promoção na carreira e das competências e a satisfação com a gestão e os sistemas de gestão.
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RECURSOS

5

EFETIVOS EM 01/01/2021

5.1

Conselho Superior

RECURSOS
HUMANOS

Fiscal Único

No início do ano de 2021, para
a concretização dos objetivos
propostos, o CFP conta com
24 efetivos, número que inclui
os membros do Conselho Superior, órgão máximo do CFP,
sendo este responsável pelo
cumprimento da sua missão
e pela prossecução das suas
atribuições. Este número inclui
também o Fiscal Único, órgão
responsável pelo controlo
e pela legalidade da gestão
financeira e patrimonial do
Conselho.
O Diretor dos Serviços Técnicos
é designado de entre o pessoal
dos serviços técnicos, em
regime de comissão de serviço,
e integra a Comissão Executiva,
órgão do CFP que assegura a
gestão corrente do Conselho.
Dos cinco Coordenadores, três
estão afetos às áreas de missão
e dois estão afetos às áreas de
suporte.
A totalidade dos Analistas
integram as áreas de missão e
os técnicos integram as áreas
de suporte.
A composição dos efetivos
existentes no CFP, em 01 de
janeiro de 2021, é apresentada
no quadro ao lado:
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Diretor dos Serviços Técnicos

Coordenadores

Analistas

Técnicos
TOTAL

24

5 .1.1

PLANO DE FORMAÇÃO
Será elaborado um plano de formação, sendo que numa primeira fase irá proceder-se ao
diagnóstico e à análise das reais necessidades de formação para a organização. Ter-se-á em
conta os objetivos definidos, as condições existentes, os meios tenológicos disponíveis e os
conhecimentos de cada formando. Após o diagnóstico, será possível realizar um plano de
formação adequado à realidade e às características dos trabalhadores.
No plano de formação serão definidos os objetivos, local e conteúdos teóricos e práticos a
abordar, bem como o orçamento necessário.
No final do ano, com a elaboração do relatório de formação verificar-se-á se a formação
cumpriu os objetivos estipulados. Realizar-se-á, também, uma avaliação do conteúdo
formativo e das reações, comportamentos e aprendizagens dos formandos. Nesta fase,
conclui-se a utilidade da formação, isto é, analisa-se se o CFP e os formandos beneficiaram,
efetivamente, da mesma.
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ORÇAMENTO CFP 2021

ORÇAMENTO CFP 2020

69 %

71 %

5.2

RECURSOS
FINANCEIROS
Para o ano 2021, à semelhança do ano de 2020, a dotação
inicial do orçamento atribuído ao CFP ascende a 2,6 M€,
sendo que o agrupamento de “Despesas com pessoal”
representa 69% do orçamento de despesa, o agrupamento
de “Aquisição de bens e serviços” 24% e o agrupamento de
“Aquisição de bens de capital” 5%, conforme identificado
no gráfico ao lado.

Despesas
com pessoal

Despesas
com pessoal

2021

24 %

24 %

Aquisição de
bens e serviços

Aquisição de
bens e serviços

5%

2%

Reserva

Reserva

2020

2%

3%

Aquisição de
bens de capital

Aquisição de
bens de capital

O gráfico identificado acima compara com o gráfico identificado abaixo, sendo que este
último reflete a dotação inicial do orçamento do CFP referente ao ano transato (2020).
Da referida comparação, conclui-se que, no ano 2021, existiu uma ligeira diminuição da dotação do orçamento inicial afeta a “Despesas com pessoal” em detrimento de um aumento da
dotação afeta a “Aquisição de bens de capital”.
A diferença percebida entre as componentes da dotação inicial do orçamento 2021 e 2020
pode ainda ser analisada no seguinte quadro:

Classe
Económica

Orçamento
(Dotação Inicial, em €)

Despesa

2021

1.920.353

1.875.483

642.001

635.342

01.00.00

Despesas com pessoal

02.00.00

Aquisição de bens e serviços

06.02.03

Reserva

67.496

67.496

07.00.00

Aquisição de bens de capital

70.000

121.528

2.699.850

2.699.850

TOTAL
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ÁREAS

3

9

5

4

10

11

6
8

2

12
7

MISSÃO

SUPORTE

21

13

1

20

5.3

TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
A área de missão do CFP conta com algumas ferramentas
informáticas para desenvolver o seu trabalho, tais como
o Eviews, Mathlab, WinRats, Stata, MathType, EndNoteX7,
PowerBI Pro e Azure SQL DB, na sua maioria disponíveis
desde 2013, excluindo o PowerBI Pro e Azure SQL DB que
apenas foram colocados à disposição da área de missão
em 2020.
Na área de suporte, para além da disponibilização das
ferramentas informáticas para a prestação de contas e de
informação junto das entidades oficiais de controlo, designadamente junto do Tribunal de Contas (através dos Serviços
OnLine do TdC); da DGO, através SIGO (que integra o SOE, o
Sistema Central de Encargos Plurianuais, os Sistema de En-

cargos com Pessoal, o Sistema das Alterações Orçamentais,
o Sistema de Execução Mensal (receita/despesa), o Sistema
de Pagamentos em Atraso, o Sistema de Registo da Previsão
Mensal de Execução Inicial) e através dos Serviços on-line da
DGO (que integra os Fundos Disponíveis, a Previsão Mensal
de Execução, a Unidade de Tesouraria); da Inspeção Geral
de Finanças (através do SIRED); do IMPIC (através do Portal
BaseGov); da DGAEP (através do SIOE); do Gabinete de
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social (através da aplicação de recolha do Relatório
Único); da AT (através da Declaração Mensal de Remunerações, do Modelo 10, do Modelo30); da CGA (através do RCI
e serviços OnLine da CGA); da ADSE (através do Sistema
de Edição de Ficheiros de Descontos e Serviços OnLine da
ADSE); da Segurança Social (através da Declaração Mensal
de Remunerações e Serviços OnLine da Segurança Social),
também tem à sua disposição as ferramentas como o SinGAP; O Porta Time RH da ELO; o GeRFIP, o Portal FE AP, o
PRMester e o Internet Banking-IGCP.
Adicionalmente, o CFP coloca à disposição de toda a sua
equipa o Windows 10 Pro, o Office365, Adobe Acrobat Pro
9, a Intranet-Sharepoint Online e o Portal Press Power, conforme se identifica no quadro ao lado.
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15

MISSÃO
+
SUPORTE

14

16

19

18

17

S IS TE M A S D E IN FO R M A ÇÃ O ( S I) E M UTILIZ A ÇÃ O & FUN ÇÃ O O U P R O CE S S O O R G A N IZ A CIO N A L C OB ER T O

1

Eviews

8

Análise estatística e econométrica
2

Matlab

9

Análise e computação numérica
3

Rats

Stata

10

MathType

11

EndNoteX7

12

PowerBI Desktop
Self-Service Business Intelligence

GeRFiP

17

Portal FE AP

13

20

Azure SQL Database
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Portal Press Power
Portal de gestão de serviço clipping e notícias

21

Base de dados relacional (alojada em núvem)

Adobe Acrobat Pro 9
Suite de edição para documentos PDF

Tesouraria e gestão de contas IGCP
14

Sharepoint Online
Plataforma de suporte à intranet do CFP

19

IGCP - Internet Banking

Office 365 for Business
Suite de produtividade de posto de trabalho CFP

18

PR Master

Windows 10 Professional
Sistema Operativo de posto de trabalho CFP

Sistema de gestão de acesso físico às instalações CFP

Gestor de referencias bibliográficas
7

16

Portal de suporte à faturação eletrónica na Adm. Púb.

Editor de notação matemática
6

Portal Time RH e Security nG

Power BI Pro
Plataforma Organizacional de Business Intelligence

Gestão Contabilística e Financeira

Análise estatística
5

15

Sistema de Assiduidade e Relógio de Ponto

Análise estatística e econométrica
4

SINGAP-Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos e Vencimentos

Serviço Bluesoft
Serviço de gestão e alojamento do website CFP
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6
JAN.

INICIATIVAS
E PROJETOS

Análise do
OE/2021
Aprovado

Neste capítulo destacam-se as atividades e os
projetos mais relevantes para o CFP.

MAR.
Perspetivas
Económicas e
Orçamentais
2021-2025

JUN.
Análise da
conta anual da
Adm. Local

SET.
Perspetivas
Económicas e
Orçamentais 20212025 (atualização)

6.1

ÁREAS DE MISSÃO

ABR.

As iniciativas e projetos a realizar pelas áreas de missão em
2021 serão determinados pelos objetivos definidos no plano
estratégico para o triénio 2021 a 2023. Os eixos estratégicos
que orientarão a ação do CFP nos próximos três anos centrar-se-ão nos objetivos relativos à promoção da gestão sustentável das finanças públicas, à transparência nas decisões
de política financeira e orçamental e ao reforço da capitação
institucional do CFP. A conjugação destes elementos contribuirá para ampliar o impacto do CFP na sociedade.
Com esse propósito, sem descurar a responsabilidade de
missão que assiste ao CFP na divulgação tempestiva de
relatórios no âmbito das suas atribuições e competências,
os objetivos prioritários para 2021 assentarão em quatro
vertentes: (i) promoção da transição digital, (ii) aprofundamento das metodologias de análise macro orçamental,
(iii) fomento da investigação técnico-científica e o (iv)
alargamento da cooperação com parceiros nacionais e
internacionais.
Os trabalhos a desenvolver para responder às iniciativas e
projetos que assegurem os objetivos anuais em articulação
com o definido no Plano Estratégico apresentam-se nas
subsecções que se seguem.

Parecer sobre as
previsões macro
subjacentes ao PE
2021-2025
6.1.1

Análise do
Programa de
Estabilidade
2021-25

PUBLICAÇÕES REGULARES
O número de publicações regulares prevista para 2021
sofrerá alterações face ao plano habitual de publicações
estabelecido em anos anteriores. No que se refere à análise
dos documentos de programação orçamental, o número
de relatórios será aumentado. Para além dos relatórios
de análise ao Programa de Estabilidade e à proposta de
Orçamento do Estado (ambos precedidos pelo parecer do
CFP ao cenário macroeconómico subjacente à previsão
orçamental apresentada em cada um daqueles documentos), introduz-se em 2021 o relatório de análise à versão
do Orçamento do Estado aprovado pela Assembleia da
República. Contemplam-se, igualmente, neste âmbito
eventuais análises à revisão do Orçamento do Estado
aprovado que possam vir acontecer.
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Ao nível do acompanhamento da execução orçamental, o
número de relatórios de análise será menor. A análise trimestral em contabilidade nacional da conta das AP será suprimida como publicação autónoma para passar a integrar
um dos capítulos dos relatórios de análise ao Orçamento
do Estado. Na proposta de Orçamento do Estado, a análise
da conta trimestral das AP reportar-se-á ao 1.º semestre,
enquanto na versão aprovada do Orçamento do Estado, o
período de análise da Conta das AP abrangerá o conjunto
dos três primeiros trimestres do ano. A análise sectorial, em
contabilidade pública, ficará cingida ao relatório de análise
anual do sector da Saúde e dos subsectores das AP relativos à Administração Local e à Segurança Social.
Sem alterações, permanecerão os relatórios semestrais
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Análise da conta
anual das Adm.
Públicas

MAI.
Análise da
conta anual da
SS e da CGA
Análise da conta
anual do SNS

OUT.
Parecer sobre as
previsões macro
subjacentes à
POE/2022
Análise da
POE/2022

NOV.
Riscos
Orçamentais e
Sustentabilidade

Curto prazo
Médio prazo
Longo Prazo

Figura: Publicações regulares
para divulgação pública
previstas para 2021
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sobre as perspetivas económicas e orçamentais de médio prazo, cujo calendário de publicação se mantém em março e em setembro, cada um deles a anteceder respetivamente o
Programa de Estabilidade e a proposta do Orçamento do Estado.
No contexto da análise de longo prazo das finanças públicas é retomado em 2021 o relatório
bianual vocacionado para a análise dos riscos orçamentais e sustentabilidade das Finanças
Públicas, cuja divulgação está prevista no final do ano.
No conjunto das publicações de âmbito interno, o CFP iniciará em 2021 a alteração da
estrutura das notas internas utilizando as potencialidades do Power BI. Esta transformação
que pretende a simplificação da forma de comunicar estimativas e resultados com frequência mensal ou trimestral será efetuada de modo gradual em alguns dos domínios da área de
missão do CFP que já tenham concluído o processo de implementação do Power BI.

6.1.3

CICLO DE CONFERÊNCIAS
2021

6.1.2

INVESTIGAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
E PUBLICAÇÕES
Prevê-se que em 2021 ocorra o lançamento de documentos
fora do âmbito das publicações regulares, que resultam dos
desenvolvimentos técnicos e da investigação levada a cabo
pelos vários centros de competências. Por exemplo, no domínio das finanças subnacionais será analisada a evolução
das Finanças das Regiões Autónomas ao longo dos últimos
anos, enquadrando-os no plano das regras orçamentais
e do limite à dívida previsto na Lei de Finanças daquelas
Regiões atualmente em vigor. Outro exemplo enquadra-

-se no domínio da macroeconomia, em que se estuda um
instrumento que poderá permitir a ajuda na identificação de
riscos e desequilíbrios nos diversos sectores da economia
Portuguesa.
O envolvimento da academia nas áreas de atuação do CFP
também constitui um vetor prioritário, na justa medida em
que poderá consolidar a qualidade da investigação, através
de contributos nas áreas de projeção, modelização e análise
macro-orçamental.
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Dando continuidade às três conferências organizadas em
2020 conjuntamente com instituições do ensino superior
nacionais, para 2021 está prevista a continuidade desta iniciativa, mau grado a situação pandémica, em articulação
com a Universidade do Minho e com o Instituto Superior
de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG).
A primeira conferência, organizada conjuntamente com a
Universidade do Minho, tem como tema a “Diversificação
e Especialização da Economia Portuguesa” e a segunda,
em parceria com o ISEG, incidirá sobre “Taxation in the
Aftermath of COVID-19 crisis”.
Com estas iniciativas, o CFP visa (i) um maior co-envolvimento da academia nos trabalhos do CFP, reforçando o
objetivo referido anteriormente; (ii) levar ao conhecimento
do público mais jovem (os estudantes universitários) o
trabalho do CFP, para que estes conheçam a missão desta
instituição e o seu papel na análise da situação económica
e das finanças públicas portuguesas; (iii) descentralização,
isto é, levar o trabalho do CFP ao conhecimento de outras
regiões do país que não apenas Lisboa (onde o CFP está
sediado), aumentando assim o reconhecimento em todo o
país de que esta é uma instituição nacional.
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6.1.4

DESENVOLVIMENTO DE MODELOS E
FERRAMENTAS DE APOIO À ANÁLISE
E PREVISÃO MACRO-ORÇAMENTAL
As principais iniciativas a destacar em alguns dos domínios associados a este objetivo
são os seguintes:

MODELIZAÇÃO E ESTUDOS ECONÓMICOS
Aperfeiçoamento do modelo macro-orçamental de média escala para a economia Portuguesa,
Portuguese Macro-fiscal model (PMF), com a integração de diferentes tipos de geração de
expectativas por parte dos agentes económicos. Permitirá uma análise mais rica dos canais de
transmissão de choques na economia em geral e nas finanças públicas em particular, mantendo a capacidade, à semelhança do modelo atual, da elaboração de projeções macro-orçamentais, a simulações de efeitos de medidas e de cenários alternativos.

PREVISÕES MACRO-ORÇAMENTAIS
Aperfeiçoamento do dispositivo de projeção orçamental de médio prazo para as finanças
públicas, aprofundando em particular o módulo de projeção das contribuições sociais das
despesas com pessoal e pensões. Esta iniciativa visa contribuir para uma maior qualidade
das estimativas e projeções do CFP, fornecendo uma avaliação crítica e mais precisa sobre a
trajetória das finanças públicas no médio prazo.

RECEITA PÚBLICA
Reestruturação do dispositivo da receita fiscal, tendo por base a reavaliação da informação
fiscal solicitada à Autoridade Tributária (AT), de modo a alargar o âmbito de estudo e análise
das diferentes figuras da receita fiscal;
Construção de um dispositivo para monitorização e análise da despesa fiscal, tendo por base
o levantamento da informação a solicitar a título regular junto da AT. Pretende-se com esta
iniciativa dotar o CFP com a informação necessária para avançar com estudos no domínio da
despesa fiscal, nomeadamente a evolução da despesa fiscal segundo as diferentes categorias,
ou a avaliação dos resultados de medidas de política adotadas.
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ORÇAMENTO, MONITORIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL
Reestruturação dos dispositivos compiladores de séries estatísticas trimestrais e anuais das contas não financeiras das
AP tendo em vista o enriquecimento do conteúdo informativo para análise das contas públicas e um maior apoio aos
exercícios de previsão e projeção orçamental. Esta iniciativa
visa refinar o conteúdo informativo dos dados estatísticos
reportados pelo INE, aproveitando a oportunidade para integrar informação específica obtida a título exclusivo pelo CFP,
no âmbito do pacote regular de dados fornecido por aquela
autoridade estatística. A utilização da informação subjacente
a este aprofundamento permitirá a construção de séries estatísticas mais detalhadas e informativas, em consonância com
os objetivos estratégicos que visam reforçar a capacitação
institucional do CFP e ampliar o impacto desta entidade na
sociedade;
Reconfiguração do dispositivo de produção da estimativa
da conta trimestral das AP em contabilidade nacional para
o biénio 2021-2022, iniciando em paralelo a avaliação de
um processo de reestruturação do dispositivo que envolva a
participação e o contributo dos colaboradores, por forma a
fornecer aos técnicos a capacitação necessária para a realização de estimativas infra-anuais da conta das AP.

SUPERVISÃO ORÇAMENTAL
Sistematização das regras orçamentais e do limite à dívida
atualmente em vigor no ordenamento jurídico nacional para
efeitos de monitorização visando designadamente: (i) as regras aplicáveis a cada subsector das administrações públicas,
(ii) explicitação do algoritmo de cálculo subjacente à aferição
daquelas regras, (iii) levantamento da informação necessária
para o cálculo da regra, distinguindo, caso se verifique, a
informação não disponibilizada e (iv) levantamento e análise
do escrutínio já realizado por outras entidades na avaliação
das regras, (v) construção de dispositivos que permitam a
monitorização das regras.
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6.1.5

6.1.6

PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
Este objetivo será transversal a diferentes domínios das áreas de missão em 2021. Após a
implementação do Power BI no domínio da saúde, em 2020, avançou-se no último trimestre
deste ano para os trabalhos de levantamento e especificação da informação relativa ao
subsector da Segurança Social. Pretende que, em 2021, a implementação e utilização do
Power BI como instrumento de trabalho e apoio na produção de relatórios internos seja
uma prioridade extensiva a outros domínios da área de missão. Neste âmbito, as diferentes
iniciativas a desenvolver no horizonte estratégico para a implementação do Power BI são,
nomeadamente, as seguintes:

ANÁLISE
ECONÓMICA

1

RECEITA
FISCAL

2

DESPESA
DO ESTADO

3

Migração da apresentação

Integração da informação

Integração da informação de

de indicadores de elevada

reportada pela AT em Power

despesa do Estado extraída do

frequência e do histórico das

BI, utilizando esta ferramenta

SIGO-SCC no Power BI, utilizan-

contas nacionais trimestrais da

como elemento de apoio na

do esta ferramenta como ele-

Síntese mensal de conjuntura

produção de relatórios sobre

mento de apoio na produção

económica para Power BI;

execução orçamental ou

de relatórios sobre execução

outros;

orçamental ou outros;

ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

4

SEGURANÇA
SOCIAL

5

DÍVIDA
PÚBLICA

6

Integração da informação

Construção de bases de dados

Inclusão da informação repor-

orçamental e financeira

associadas à digitalização

tada pelo Banco de Portugal

dos municípios extraída dos

e que permitam uma efetiva

(BdP) e do Instituto de Gestão

sistemas aplicacionais dispo-

governação da informação,

da Tesouraria e da Dívida Pú-

nibilizados ao CFP, organizada

possibilitando uma análise di-

blica (IGCP), que atualmente

segundo os diferentes âmbitos

ferenciada com menores riscos

é arquivada e trabalhada em

de análise entre os quais

face à utilização das atuais

ficheiros Excel, em bases de

execução orçamental, regras

folhas de cálculo (Excel). Após

dados que servirão de suporte

orçamentais e limites à dívida,

a estabilização da nova confi-

ao Power BI. Esta transição de

prazo médio de pagamento.

guração dos dados, proceder-

software permitirá assegurar

A implementação desta

-se à ao seu carregamento no

uma melhor qualidade dos

ferramenta como importante

Power BI, através do qual serão

dados e aumentar a eficiên-

elemento de suporte à análise

elaborados os novos relatórios

cia na produção das notas

de dados terá de constituir um

de acompanhamento da

mensais, com a construção de

elemento igualmente de apoio

execução orçamental. Esta

dashboards, e permitirá igual-

na produção de relatórios de

transição permitirá igualmente

mente auxiliar na capacidade

análise da situação financeira

auxiliar na capacidade

analítica e preditiva, essencial

e orçamental dos municípios;

preditiva na análise e melhor

para a análise da sustentabili-

compreensão da condição de

dade das Finanças Públicas.

6.1.7

ACOMPANHAMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES DA
OCDE

PARTICIPAÇÕES EM
EVENTOS E REUNIÕES
INSTITUCIONAIS

Na sequência da revisão levada a cabo pela OCDE relativamente a várias dimensões do CFP, será instituído um mecanismo de análise crítica dessas recomendações, identificando
as iniciativas a desenvolver sempre que se entenda estarem
em causa recomendações com impacto significativo nos
objetivos estratégicos 2021-2023.

Os Estatutos do CFP conferem-lhe a atribuição da análise
do Projeto de Orçamento do Estado e Programa de Estabilidade, sendo convidado pela Comissão de Orçamento e
Finanças para a sua discussão na Assembleia da República.
O CFP está presente nas reuniões ordinárias do Conselho
de Acompanhamento das Políticas Financeiras, relativo
às Regiões Autónomas, e do Conselho de Coordenação
Financeira, referente às autarquias locais, com estatuto de
observador.
O Governo determinou que o CFP tenha um representante no conselho plenário do Conselho Superior de Obras
Públicas (CSOP).
O CFP integra a Rede de Instituições Fiscais Independentes
da UE (IFIs) desde a sua formação em 2015, participa nas
reuniões de trabalho (EU IFIs Network Meeting), e utiliza
a plataforma para a troca de pontos de vista, opiniões e
experiências entre os seus membros. Também colabora com
o European Fiscal Board no quadro das suas atribuições,
nomeadamente respondendo a questionários sobre o cumprimento de regras orçamentais.
Ainda no contexto europeu, o CFP é convocado a dar
contributos para os trabalhos do Forecast Mission da ECFIN
- Economic and Financial Affairs.
Anualmente, o CFP participa no Network of Parliamentary
Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO
Network) da OCDE, colabora para análise do Economic Survey e, recentemente, colabora na network da OCDE relativa
a infraestruturas e parcerias público-privadas.
Com frequência, o CFP é consultado pelas Agências de
Rating (Moody’s, Fitch, S&P, R&I) e recebe pedidos de
audiência de Embaixadas acreditadas no país. Participa
ainda a convite em conferências, seminários e workshops,
das seguintes instituições nacionais e internacionais: Banco
de Portugal (BdP); Tribunal de Contas (TC); Parlamento
Europeu – ECON; Banco Central Europeu (BCE); Fundo
Monetário Internacional (FMI).

sustentabilidade do Sistema da
Segurança Social;
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6.2

ÁREA DE SUPORTE
A área de suporte do CFP desagrega-se em seis centros de competências
(ver pág. 10), relativamente à qual se destacam as seguintes iniciativas.

6.2.2

DESENVOLVER UMA
ESTRATÉGIA DE
COMUNICAÇÃO

6.2.1

IMPLEMENTAÇÃO
DE UM SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTÃO

A comunicação é o veículo por excelência da difusão do
trabalho realizado pelo CFP e, consequentemente, do seu
impacto enquanto instituição geradora de debate público
sobre temas prementes para o desenvolvimento económico
e social do país. Assim:

Atendendo ao contexto histórico do CFP, os sistemas de
informação que suportam os seus processos internos
organizacionais resultam, em larga medida, de seleção e
arquitetura individual, não beneficiando de uma visão holística e integrada ao nível de dados, informação e processos
comuns.
Desta forma, o CFP tem ainda potencial para realizar em resultado daquelas que são tidas como as vantagens clássicas
de Sistemas de Gestão Integrada (SGI, também conhecidos
como sistemas ERP) – nomeadamente, visão comum do
todo, facilidade na obtenção de indicadores e KPIs de gestão estratégica e operacional, centralização da informação,
maior eficiência e produtividade.
Neste sentido, será realizada em 2021 uma iniciativa estratégica de replanear e implementar uma nova arquitetura
dos sistemas de gestão presentes no CFP, procurando-se
selecionar, adquirir e implementar um sistema integrado de
suporte aos processos internos de gestão no CFP.
Pretende-se um sistema integrado de gestão que abarque
os seguintes objetivos estratégicos:

1. Maximizar a integração de dados, informação e processos (workflows) no âmbito dos
circuitos internos de trabalho do CFP;

O CFP irá manter e reforçar a estratégia de comunicação
iniciada em 2020 nas redes sociais, através da qual tem
alcançado públicos mais vastos e heterogéneos.
Devido à situação pandémica, o plano delineado no início
de 2020 para o Ciclo de Conferências foi adaptado para
incluir uma solução tecnológica que possibilitasse a sua
continuidade. A plataforma Zoom, que permite a transmissão de videoconferências online, foi a solução encontrada
e será mantida no ciclo que agora se inicia, mas com transmissão também através da plataforma Youtube.

2. Maximizar a eficiência dos processos e
circuitos de trabalho, por via de automação,
eficácia comunicacional e filosofia de self-service na tramitação dos mesmos;
3. Potenciar a transparência, visibilidade e
facilidade de monitorização dos processos e
da sua gestão.

O CFP irá dar continuidade ao processo de transformação
do seu sítio de Internet para otimizar a experiência dos
utilizadores que necessitam de recorrer a tecnologias de
apoio.

Esta iniciativa será realizada com base em recursos internos,
ao nível do seu planeamento e levantamento de requisitos
funcionais, para, em seguida, se promover um levantamento de mercado em termos de ofertas de plataformas que
possam satisfazer esta necessidade.
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Está ainda em curso a análise de novas ferramentas comunicacionais que aumentem a projeção do CFP junto da
sociedade civil e instituições.
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ÁREA
DE
6.3
PROJETOS
Em articulação com os objetivos do Plano Estratégico para o triénio 2021-23 dar-se-á início em 2021 à realização de três projetos cujo âmbito a seguir se descreve. Em outubro de 2020, o CFP apresentou uma candidatura, através da Agência
para o Desenvolvimento e Coesão, ao Directorate-General for Structural Reform
Support (DG REFORM) da Comissão Europeia, no âmbito da assistência técnica
para a conceção de modelos de análise. Essa candidatura foi aprovada no final
de 2020 e a mesma abrange dois projetos, nos seguintes termos:

Projeto 2:
Competências na utilização
da ferramenta EUROMOD
• Este projeto visa a transferência de know-how e de competências
no uso do modelo EUROMOD para o CFP. O EUROMOD é um modelo de microssimulação para os países da União Europeia e Reino
Unido que permite calcular e analisar os efeitos de impostos e benefícios fiscais e de contribuições, prestações e benefícios sociais no
rendimento das famílias e nos incentivos ao trabalho. Atualmente o
CFP desenvolve a sua análise recorrendo a dados agregados nes-

6.3.1

PROJETOS
APOIADOS
PELA DG
REFORM

Projeto 1:
Modelo Estocástico de Projeção da Dívida Pública

tas rubricas da despesa e da receita, essencial para a aferição do
impacto de medidas no saldo orçamental e para a elaboração de
projeções macro-orçamentais de médio prazo. Contudo, esta análise beneficia do estudo mais granular com recurso a micro-dados
(EU-SILC), que permite apurar o impacto de propostas de medidas

• Construção de um modelo estocástico de projeção da dívida pública contribuindo para uma me-

de impostos-contribuições-benefícios e analisar os seus efeitos re-

lhor análise da sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Atualmente, o CFP desenvolve

distributivos. Adicionalmente, a análise por via da microssimulação

a sua análise sobre a evolução da dívida pública com base numa abordagem determinística, que

permitirá, por exemplo, a estimativa do impacto orçamental da

tem sido um elemento fundamental para a projeção de cenários em políticas invariantes. No entanto,

alteração de políticas específicas, a análise ao desenho do sistema

uma análise abrangente da sustentabilidade da dívida pública beneficia da complementaridade

fiscal, os efeitos potenciais de medidas na oferta de trabalho, a

dada por um modelo estocástico, que permita incorporar a incerteza em condições macroeconó-

projeção da distribuição de rendimento em cenários alternativos

micas distintas no estudo da dinâmica da dívida pública, com relevância para a análise de sensibi-

de medidas e de evolução da população. O desenvolvimento das

lidade das projeções da dívida às variações do PIB e das taxas de juro. Adicionalmente, o modelo

competências no uso desta ferramenta permitirá ainda a sua inte-

estocástico permitirá não só simular um número significativamente diferente de possíveis trajetórias

gração com os modelos macro-orçamentais do CFP, enriquecendo

de dívida pública, particularmente importantes no que diz respeito às taxas de juro de curto e longo

desta forma os seus exercícios de projeção.

prazo, mas também simular choques aleatórios que refletem o tamanho e a correlação com crises

Pretende-se assim desenvolver competências de utilização da fer-

passadas, aproximando as projeções dos choques idiossincráticos à real trajetória da dívida pública.

ramenta de microssimulação EUROMOD e preparação do projeto

A construção de um quadro de simulação estocástica permite ao CFP analisar e identificar melhor a

para 2022 de integração desta ferramenta com o dispositivo de

natureza dos riscos associados à dinâmica de evolução da dívida pública.

projeção macro-orçamental do CFP.
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METAS E INDICADORES
DE MONITORIZAÇÃO
A monitorização do alcance dos objetivos anuais que concorrem para a execução
dos diferentes objetivos estratégicos será feita através dos seguintes indicadores
e respetivas metas:

Objetivos anuais

6.3.2

ESTIMATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DAS ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS

1. Aprofundar os
instrumentos e metodologias
de análise macro orçamental

1.1 Grau de cumprimento das iniciativas atribuídas aos
centros de competências das áreas de missão

• Execução das iniciativas relativas a 2021

2. Fomentar a
investigação técnicocientífica e publicações

2.1. Número de publicações em 2021

• Duas publicações

3. Divulgação tempestiva
dos relatórios

3.1. Data de entrega do relatório ao CS

• Cumprimento das datas previstas para o envio ao CS na calendarização de cada relatório

4. Rever a estrutura de
organização interna do CFP

4.1. Grau de conclusão do regulamento interno

• Concluir o regulamento interno até
28 de fevereiro de 2021

5. Aprofundar a cooperação
com parceiros nacionais e
internacionais

5.1. Grau de participação em reuniões de representação
institucional

• Número de reuniões em que o CFP participou
• Resposta atempada aos pedidos das redes internacionais em que o CFP participa
• Conclusão do documento de análise até 31 de
dezembro de 2021

5.2. Data de resposta aos contributos para organizações
internacionais
5.3. Grau de elaboração do documento de análise ao
relatório da OCDE

6. Promover a
transformação digital

6.1. Data de disponibilização do Plano Estratégico da
transformação digital no CFP
6.2. Grau de execução anual de duas (2) iniciativas DX

A existência de demonstrações financeiras (balanço, demonstração dos resultados, demonstração de alterações no património líquido e demonstração dos fluxos de caixa) referente às
entidades que integram as Administrações Públicas proporciona uma imagem mais abrangente das Finanças Públicas do que somente a visão atual focada no saldo e na dívida.
Considera-se que uma gestão das Finanças Públicas tendo como instrumento um balanço
consolidado, além da transparência associada, potencia o aumento das receitas, reduz os
riscos e melhora a política orçamental.
Todavia, em Portugal não se preparam atualmente demonstrações financeiras consolidadas
para os setores das Administrações Públicas, de acordo com os princípios contabilísticos
geralmente aceites.
A abordagem a este projeto iniciar-se-á em 2021 como uma avaliação prévia sobre os requisitos necessários para a sua realização, envolvendo entidades que manifestem interesse em
colaborar. O resultado dessa avaliação prévia fornecerá elementos que permitam dimensionar
o grau e a capacidade de realização do projeto.
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Meta

Indicadores

• Concluir o planeamento estratégico de transformação digital (DX) para o CFP até ao final de abril
de 2021, cobrindo um horizonte temporal de 3 anos
• Conclusão de duas iniciativas durante 2021

7. Simplificar e
desmaterializar a
gestão interna do CFP

7.1. Data de disponibilização do Dossier de Análise Funcional de requisitos operacionais e de gestão interna (DAF)

• Conclusão até ao final de outubro de 2021 de
análise de requisitos funcionais aos atuais processos de gestão interna no CFP, por via de levantamento e diagnóstico dos circuitos e tecnologias
que os suportam

8. Melhorar as
competências e satisfação
dos trabalhadores do CFP

8.1 Percentagem de trabalhadores com frequência em
ações de formação;

• 85% dos trabalhadores
• Garantir um aumento médio do grau global
de satisfação dos trabalhadores em 10%

8.2 Grau de satisfação dos trabalhadores, aferido por
inquérito. Identificar ações de melhoria, decorrente da
análise da aplicação do inquérito aos trabalhadores, em
janeiro 2021, e avaliar o impacto das ações de melhoria no
grau de satisfação dos trabalhadores, com o inquérito a
realizar em dezembro 2021.
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