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MENSAGEM  
DO CONSELHO  
SUPERIOR

Com o ciclo estratégico que agora se inicia (2021-2023), 
o Conselho das Finanças Públicas (CFP) pretende lançar 
um conjunto muito ambicioso e importante de reformas 
ao nível da gestão e do funcionamento desta mesma 
instituição e que visam em especial habilitá-la com um 
novo modelo organizativo e com um conjunto de novos 
instrumentos técnicos de apoio à sua atividade nuclear, 
de modelização e análise macro-orçamental.

Neste sentido, o plano estratégico agora publicado preten-
de, por um lado, a partir do mandato legal do CFP traçado 
na Lei de Enquadramento Orçamental e nos respetivos 
Estatutos (de monitorização da situação macroeconómica, 
orçamental e financeira do país), identificar e clarificar 
aquelas que são as respetivas áreas de missão e centros 
de competência, e distinguir, por outro lado, essas áreas 
de missão das (novas) áreas de suporte e de projetos, 
assim permitindo uma melhor clarificação funcional das 
unidades orgânicas e do pessoal que integram a insti-
tuição. No caso da área de suporte, surge agora como 
novidade a criação de uma área de ‘Sistemas de Infor-
mação e Data Science’, através da qual a implementa-
ção de infraestruturas e tecnologias de informação e de 
comunicação, implicando uma verdadeira transformação 
digital no CFP, lhe proporcionará as melhores condições 
para otimizar as suas atividades no campo analítico e de 
modelização macroeconómica e orçamental. Por sua vez, 
a autonomização de uma nova área de projetos fornece 
ao CFP a flexibilidade necessária para, no quadro da sua 
independência funcional, poder realizar projetos de análise 
e/ou investigação específicos, nomeadamente quando 
envolvam maior complexidade e especificidade em face 
do seu núcleo funcional prevalecente.

A modernização e reforço do grau de transparência, visibi-
lidade e aceitação por parte de todos com quem o CFP se 
relaciona, desde logo, a opinião pública em geral obrigam 

à definição de um modelo de governação, também ele 
transparente e rigoroso, patente agora quer numa nova 
estruturação orgânica da instituição, quer nos instru-
mentos de gestão do pessoal, nomeadamente o regime 
de carreiras e remunerações e o sistema de avaliação de 
desempenho. A criação de novas carreiras – de analista, 
de técnico de sistemas de informação e administrativa – 
permite simultaneamente a estruturação de um conjunto 
de incentivos que visam contribuir para a sua clarificação 
funcional e o aumento da produtividade e qualidade do 
trabalho prestado pelos diferentes colaboradores do 
CFP, e bem assim dos seus níveis satisfação. Desta forma 
também, o CFP acredita, num quadro de exigência técnica 
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que lhe é próprio, melhorar as condições de recrutamento 
de novos profissionais, oferecendo condições para recrutar 
no mercado as melhores competências, qualificações e 
capacidades de trabalho.  

O CFP quer afirmar-se e liderar pelo exemplo, como insti-
tuição que reconhece e valoriza a excelência do trabalho de 
todo o seu pessoal, reforçando o envolvimento de todos na 
prossecução da sua missão fundamental. O CFP promove, 
com este novo plano estratégico, a melhor conciliação entre 
a vida profissional, familiar e pessoal de todos os que aqui 
trabalham, no quadro do referido reforço da sua capacidade 
tecnológica, instrumental perante o objetivo maior de digni-

ficação e valorização da componente humana.
Num momento tão problemático como estamos a viver 
na sequência da pandemia da COVID-19, o CFP inicia o 
ano de 2021 com o lançamento deste novo ciclo estra-
tégico, o que pode ser considerado a primeira etapa de 
uma verdadeira reforma estrutural. Estamos em crer que a 
concretização, a breve trecho, de todas as demais etapas 
desta reforma permitirá ao CFP, no futuro próximo em 
que o país vai enfrentar desafios inigualáveis de recupe-
ração económica, realizar de forma mais capacitada a sua 
missão de acompanhamento da situação económica e das 
finanças públicas portuguesas, dando assim o seu contri-
buto para a prosperidade futura do país.
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INTRODUÇÃO

O CFP considera a gestão estratégica, 
que abrange o planeamento, a implemen-
tação e avaliação, um elemento funda-
mental para assegurar a maior eficácia e 
relevância da sua atuação, contribuindo 
ainda para reforçar a sua legitimidade ins-
titucional e valor público. Nesse sentido, 
o CFP deve constituir-se como um mode-
lo de instituição pública e assim assegurar 
a confiança e utilidade para as partes 
interessadas.
A nossa instituição tem como propósito
promover a disciplina orçamental, a 
responsabilidade na condução da política 
orçamental e a transparência das finanças 
públicas, proporcionando aos cidadãos 
e ao Parlamento uma análise indepen-
dente da referida política, das previsões 
económicas e orçamentais e do cumpri-
mento das regras orçamentais estabeleci-
das, tanto internamente como no quadro 
da governação económica e orçamental 
no seio da União Europeia.
A pandemia causada pelo novo corona-
vírus (COVID-19) está a ter um impacto 
profundo nos planos económico e social, 
não sendo ainda possível avaliar com fia-
bilidade a magnitude e duração dos seus 
efeitos. A recessão económica de 2020 
é uma das maiores de todos os tempos 
e, devido às novas vagas da pandemia 
dos últimos meses, é quase certa a revi-
-são em baixa das previsões económicas 
para 2021 (prevendo-se agora uma recu-
peração menos acelerada e robusta). Essa 
alteração do quadro macroeconómico terá, 
por sua vez, profundas repercussões nas 
finanças públicas.

1

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 Or-
çamental. 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 neces-
sidade da existência de uma instituição independente, visando proceder 
ao escrutínio das finanças públicas, promovendo a disciplina orçamen-
tal, 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 macroeconómi-
cas. Em Portugal, o CFP desempenha estas funções. 

2

Concomitantemente com o desafio de 
combate à pandemia (onde se insere o 
processo já em curso de vacinação à escala 
global), destaca-se também a necessida-
de de lidar, nessa mesma escala, com a 
questão da emergência ambiental, onde 
se inserem as políticas públicas no âmbito 
da transição energética, como forma de 
mitigar as alterações climáticas.
Em reação à pandemia e procurando con-
jugá-la com esta nova agenda ambiental, 
os governos têm lançado medidas de 
estímulo à economia e de apoio às famílias, 
procurando por exemplo assegurar a 
liquidez e a capacidade produtiva das em-
presas, e mitigar as quebras de rendimento 
destas e das famílias e preservar os postos 
de trabalho.
É assim neste contexto de severa incerteza 
que se elabora o presente plano estraté-
gico, o qual visa dar resposta às diversas 
expectativas das partes interessadas 
(stakeholders) do CFP, orientando as ati-
vidades e projetos do CFP para o período 
2021-2023.
Na elaboração do presente plano, para 
além do contexto específico que estamos 
a vivenciar, foi também considerada a ava-
liação ao CFP feita pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) em 2019. 
A sua implementação ocorrerá através 
dos planos anuais de gestão e a respetiva 
apresentação de resultados constará dos 
relatórios de gestão e contas, também com 
periodicidade anual. Dada a volatilidade do 
contexto atual, o plano poderá ser objeto 
de revisão.
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MISSÃO,  
VISÃO, 
ATRIBUIÇÕES 
E VALORES

O artigo 7.º da Lei de Enquadramento Orçamental, aprova-
da 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 pro-
ceder 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 credi-
bilidade financeira do Estado.

1A 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.

2.1

Missão

AVALIAR OS CENÁRIOS 
MACROECONÓMICOS 
ADOTADOS PELO 
GOVERNO

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

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

ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS

As atribuições legais do CFP são as seguintes:

/  9  /

AVALIAR A CONSISTÊNCIA 
DAS PROJEÇÕES 
ORÇAMENTAIS 
COM OS CENÁRIOS 
MACROECONÓMICOS

ANALISAR A DESPESA 
FISCAL

ACOMPANHAR A 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

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

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

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 
DA DÍVIDA PÚBLICA E 
A EVOLUÇÃO DA SUA 
SUSTENTABILIDADE

AVALIAR O 
CUMPRIMENTO DAS 
REGRAS ORÇAMENTAIS 
ESTABELECIDAS

1

10

4 8

2 6

117

5

3
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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 conse-
lho superior de especialistas estrangeiros de reconhecido 
mérito. A independência operacional centra-se na liber-
dade que o CFP tem para realizar as análises que entender 
necessárias ao cumprimento de seu mandato e na capaci-
dade 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 indepen-
dência financeira consiste na capacidade de o CFP dispor 
dos recursos financeiros adequados ao cumprimento do seu 
mandato, sem que os mesmos possam estar dependentes 
de decisões políticas discricionárias. 

Independência

VISÃO
O CFP pretende ajudar à promoção da sustentabilidade das finanças públicas portuguesas, 
contribuindo para o reforço da transparência orçamental e para uma melhor capacidade 
de avaliação dos impactos das políticas orçamentais. O reforço da credibilidade da política 
orçamental, daqui resultante, constitui um dos pilares essenciais de um ambiente macroeco-
nómico estável e de reforço da capacidade de crescimento da economia do País, ancorando 
as expectativas dos agentes económicos.

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 similares 
às que são atribuídas ao 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 responsabilidades e 
riscos que se lhe colocam no longo prazo. Nessa perspetiva, 
o CFP tem contribuído decisivamente para aumentar o nível 
de informação sobre a economia e as finanças públicas por-
tugueses, contribuindo para um debate mais sério e rigoroso 
destas matérias. 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 para um conhecimento 
informado e esclarecido sobre impactos presentes e futuros 
de uma dada opção de política orçamental.

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

O desenvolvimento dos contributos analíticos do CFP segue 
uma perspetiva de aperfeiçoamento contínuo e de integri-
dade 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 propó-
sito de informar o debate público, assegura uma perspetiva 
técnica, profissional e independente em detrimento de uma 
vontade ou ideologia política.

Integridade técnica
A definição mais abrangente de sustentabilidade pode 
reconduzir-se à ideia 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 Esta-
do 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 
provisão em condições equivalentes às gerações futuras.

Sustentabilidade
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MODELO ORGANIZATIVO

CONTEXTO 

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:

Importa salientar que as equipas de projeto são estruturas temporárias e são criadas por deli-
beração 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.

Figura 1: Estrutura organizativa 
do CFP

Conselho  
Superior

Comissão  
Executiva

Serviços  
Técnicos

Fiscal  
Único

Áreas de missão

Análise e previsões macro-orçamentais

Riscos e sustentabilidade das Finanças Públicas

Supervisão e acompanhamento das Finanças Públicas

› Previsões  
macro-orçamentais

› Divida pública

› Orçamento, monitorização  
e acompanhamento das AP

› Receita 
Pública

› Supervisão 
Orçamental

› Modelização e  
estudos económicos

› Setor público empresarial › Sistema de saúde

› Sistemas de proteção social › Parcerias público-privadas e concessões

› Análise de conjuntura e de 
previsões macroeconómicas

Área de suporte

› Sistemas de Informa-
ção e Data Science

› Administrativa, Financei-
ra e Recursos Humanos

› Jurídica

› Comunicação  
e imagem

› Secretariado de Direção

› Planeamento e controlo 
de gestão

Área de projetos

› Equipa de Projeto 1 › Equipa de Projeto 2

2.2

3.1

No contexto de uma crise pandémica sem precedentes, as finanças públicas portuguesas 
deverão enfrentar inúmeros desafios de elevada exigência no curto e médio prazo, e a 
capacidade de resolução e superação dos mesmos será decisiva para avaliar a condução e 
eficácia da política orçamental. 

A propagação gradual do vírus levou a que muitos governos por todo o mundo tenham 
recorrido à adoção de medidas de fecho da economia, o que conduziu a uma paragem 
forçada e abrupta de quase toda a atividade económica, contraindo o produto para um nível 
inferior ao do seu potencial. Do ponto de vista orçamental, além de reduzir inexoravelmente 
a receita fiscal, essa forte contração da atividade económica, associada às responsabilida-
des acrescidas do Estado no combate à pandemia e às suas consequências económicas 
e sociais acarretou aumentos incontornáveis da despesa pública, principalmente com a 
adoção de políticas mitigantes no setor da saúde, nos apoios sociais às famílias e no suporte 
à atividade empresarial, como o lay-off simplificado. Estes fatores traduziram-se num défice 

3 CONTEXTO  
E ANÁLISE  
DAS PARTES  
INTERESSADAS
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orçamental moderadamente expansionista, cujo risco de 
agravamento poderá elevar-se com a intensificação da crise 
sanitária e consequentes aumentos de despesa e quebras 
de receita adicionais, implicando a eventual necessidade de 
apresentação de um orçamento retificativo ou suplementar. 
Desta forma, a gestão criteriosa e prudente do saldo primá-
rio num cenário pós pandémico constitui um desafio crucial 
para a sustentabilidade das finanças públicas portuguesas. 

Outro desafio fundamental para garantir a manutenção da 
sustentabilidade orçamental é a manutenção do controlo 
sobre o crescimento da dívida pública portuguesa em per-
centagem do PIB (uma das mais elevadas da área do euro) 
e a sua reversão gradual já a partir de 2021, um objetivo que 
restringe severamente o espaço orçamental destinado ao 

de financiamento que permaneçam em níveis baixos e ade-
quados. Contudo, é importante referir que este recorrente 
trade-off entre aumento de impostos ou mais emissão de 
dívida é parcialmente atenuado pelo financiamento comuni-
tário, destacando-se o apoio financeiro da UE ao abrigo da 
iniciativa REACT EU1 e da transferência de verbas destina-
das ao Plano de Recuperação e Resiliência, bem como de 
outros fundos. 

A crise pandémica de coronavírus que atravessamos 
também agravou outros obstáculos que já se impunham 
desde o período pré-pandemia. No mercado de trabalho, 
já caraterizado por níveis de produtividade do trabalho infe-
riores aos da média europeia, o encerramento temporário 
ou permanente das empresas resultante das medidas de 
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confinamento espoletou um aumento substancial na taxa 
de desemprego. Como consequência este aumento do de-
semprego conduziu à redução drástica da procura interna 
e externa de bens e serviços devido à perda das principais 
fontes de rendimento das famílias e dos elevados níveis 
de incerteza em relação ao futuro, conduzindo a adiamen-
tos de consumo e investimento. Neste contexto, um dos 
principais desafios da condução das política orçamentais 
e prudenciais no período pós-COVID 19 será o de conter, 
ou mesmo inverter, as expetativas negativas dos agentes 
económicos. 

Simultaneamente, a nível internacional, a transição ecológi-
ca e digital preconizada pela Comissão Europeia2 constitui 
um importante desafio para Portugal e para todos os 

Um dos principais desafios da con-
dução de uma política orçamental 
prudente no período pós-COVID-19 
será o de conter e inverter as ex-
pectativas negativas dos agentes 
económicos

estímulo da economia e aos apoios sociais. Uma estratégia 
de consolidação fiscal que garanta a sustentabilidade da dí-
vida pública será necessária para conservar a credibilidade 
de Portugal nos mercados internacionais e garantir custos 
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1 REACT-EU apoia Portugal no combate 
à crise | Portugal 2020

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52020DC0037&from=ES
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Estados-Membros, e será fundamental para a atualização e 
modernização das finanças públicas portuguesas, otimizan-
do o seu papel enquanto instrumento do desenvolvimento 
económico e social do país, bem como de promotor do 
projeto comunitário europeu que Portugal e os restantes 
Estados Membros da UE se propõem construir, para um 
desenvolvimento mais justo e sustentável da União num 
contexto pós COVID-19. Para Portugal, na vertente ambien-
tal impõe-se a aposta crescente nas energias renováveis e 
no aumento e reforço da eficiência energética para contri-
buir para a redução da intensidade dos elevados níveis de 
gases de estufa e emissões de carbono, particularmente nas 
regiões e nos setores mais afetados pela transição devido à 
sua dependência dos combustíveis fósseis, bem como nas 
indústrias com elevada intensidade carbónica. Na vertente 
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digital, a prioridade passa por garantir a transformação 
digital do tecido empresarial, caraterizado na sua maioria 
por pequenas e médias empresas com baixos níveis de 
inovação tecnológica, quer no capital instalado quer na mão 
de obra. Importa também permitir a capacitação, formação 
e inclusão digital de todos os cidadãos, a digitalização do 
Estado e o reforço e impulso da investigação e inovação 
tecnológicas. A transição digital será também fulcral para 
o mercado de trabalho num contexto pós-pandemia, uma 
vez que terão que ser asseguradas novas oportunidades, 
mais formação e melhores condições de trabalho a todos 
os trabalhadores, particularmente àqueles que passaram a 
exercer as suas funções via teletrabalho. 

É importante sublinhar que essas transições (ambiental e 
digital) incluem uma dimensão social muito forte, uma vez 
que têm que preparar a UE e Portugal para o impacto das 
profundas alterações geográficas em curso, que incluem 
uma maior esperança média de vida das suas populações, 
o declínio demográfico e o envelhecimento populacional 
que afeta grande parte dos Estados Membros da UE. Essas 
dinâmicas demográficas podem comprometer no médio e 
longo prazo a disponibilidade de recursos naturais e finan-
ceiros, bem como desencadear perturbações nos fluxos 
migratórios, na sustentabilidade dos sistemas de pensões e 
dos sistemas de saúde.

Para concretizar estes objetivos e assegurar essa dupla 
transição, torna-se imperativa uma política de reformas das 
finanças públicas portuguesas que impulsionem o rigor, 
eficiência e transparência das mesmas na alocação de todos 
os recursos financeiros disponíveis. Portugal também deve-
rá gerir de forma adequada os fundos disponibilizados atra-
vés do Mecanismo para uma Transição Justa (MTJ)3, o ins-
trumento comunitário que assegura o cumprimento célere e 
justo destas transições, enquanto parte integrante do Pacto 
Ecológico Europeu4, no intuito de alcançar a neutralidade 

climática da UE até 2050 de uma forma eficaz e justa. O 
MTJ mobiliza para tal pelo menos 150 mil milhões de euros 
que serão redistribuídos de acordo com três pilares de fi-
nanciamento5: o Fundo para uma Transição Justa (FTJ) que 
será principalmente utilizado para conceder subvenções; 
um regime específico ao abrigo do programa InvestEU que 
se destinará essencialmente a atrair o investimento privado, 
e um mecanismo de crédito ao setor público, alavancado 
pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), a fim de mobili-
zar investimentos adicionais nas regiões em causa.

Face à crise do novo coronavírus, a Comissão Europeia 
decidiu reforçar o MTJ como parte integrante do mecanis-
mo de resposta à pandemia, estabelecendo uma dotação 
total de 40 mil milhões de euros, bem como o mecanismo 
de crédito ao abrigo do programa InvestEU. Dessa dotação, 

Portugal deverá receber uma dotação de 465 milhões de 
euros (a preços constantes de 2018). O Parlamento Euro-
peu6 alerta ainda que, para mitigar as consequências sociais 
da COVID-19, Portugal e os restantes Estados-Membros 
devem tirar total partido da flexibilidade na aplicação do 
Plano de Recuperação para a Europa7 e das normas da EU 
relativas às finanças públicas e às políticas orçamentais. Os 
investimentos sob a alçada do programa “Próxima Geração 
UE”, (que reforça o Pacto Ecológico Europeu e o programa 
Horizonte Europa e cuja dotação destinada a Portugal será 
de 26,3 mil milhões de euros) e do Fundo de Recuperação 
devem apoiar a igualdade social, tanto quanto os objetivos 
económicos e ambientais. Desta forma, os Estados-Mem-
bros devem apresentar Planos de Progresso Social (PPS) 
juntamente com os seus planos de Recuperação Nacional e 
planos nacionais de Energia e Clima já existentes.

Para mitigar  
as consequências 
sociais da  
COVID-19, Portugal  
e os restantes  
Estados-Membros 
devem tirar total 
partido da flexibili-
dade na aplicação 
do Plano de  
Recuperação  
para a Europa
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3 The Just Transition Mechanism: making sure no one is left behind | European 
Commission (europa.eu)

4 A European Green Deal | European 
Commission (europa.eu)

5 Just Transition funding sources | European 
Commission (europa.eu)

6 Uma nova agenda social: transição justa para uma economia digital e verde | Atualidade 
| Parlamento Europeu (europa.eu)

7 Plano de recuperação para a Europa 
| Comissão Europeia
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Parte interessada Posicionamento do CFP

Banco de Portugal (BdP) • O CFP procura constituir um exemplo de integridade e transparência, cumprindo a sua missão e atribuições. 
Pretende-se um relacionamento profícuo entre as duas entidades:  por um lado, o CFP utiliza a informação de 
base disponibilizada pelo BdP na generalidade dos relatórios e publicações do CFP; e, por outro lado, tem a 
expectativa de os exercícios de projeção e de análise do CFP serem por aquele considerados.  

Tribunal de Contas (TdC) • O CFP procura constituir um exemplo de integridade e transparência, quer enquanto instituição de escrutí-
nio, quer enquanto instituição administrativa independente. Enquanto instituição de escrutínio, cumprindo a 
sua missão e atribuições, contribuindo para a salvaguarda e respeito dos princípios da legalidade, da econo-
mia, da eficiência e da eficácia. Enquanto instituição administrativa independente, disponha de um adequado e 
transparente sistema de governação interna. 

Parlamento • O CFP procura que os seus relatórios promovam a transparência das opções de política orçamental e consis-
tam numa análise independente das finanças públicas, nos mais variados domínios, constituindo instrumen-
tos que reduzam a assimetria de informação entre o poder executivo e o poder legislativo, promovendo a 
qualidade do debate e das opções democráticas. Em especial, através das suas audições parlamentares, o CFP 
procura que a sua análise possa informar o processo de decisão político-legislativa.

Presidente da República • O CFP procura que os seus relatórios promovam a transparência das opções de política orçamental e consti-
tuam uma análise independente das finanças públicas, nos mais variados domínios, constituindo instrumentos 
que reduzam a assimetria de informação entre o poder executivo e o poder legislativo, promovendo a qualida-
de do debate e das opções democráticas.

Governo • O CFP procura efetuar uma análise independente dos cenários e planos macro-orçamentais apresentados 
pelo Governo bem como proceder a um escrutínio tecnicamente irrepreensível do cumprimento das regras 
orçamentais em vigor, assumindo uma postura neutra em termos político-partidários.

Fornecedores de 
informação

• O CFP necessita dessa informação de base para os seus relatórios, análises e outras publicações, mas 
procura que as necessidades de informação identificadas não signifiquem exigências significativas ao nível dos 
recursos dos fornecedores de informação, promovendo mecanismos eficientes de comunicação e cooperação.

Órgãos de Comunicação 
Social (OCS)

• O CFP procura transmitir as conclusões do seu trabalho numa linguagem simultaneamente rigorosa, 
tecnicamente capacitada e o mais simples e acessível possível.

Cidadão • O CFP procura efetuar uma análise objetiva da sustentabilidade das finanças públicas, promovendo o co-
nhecimento sobre os resultados da política orçamental e outros assuntos das finanças públicas, apoiando o 
cidadão a formar uma opinião com base em informação independente, relevante e fiável.

Academia • O CFP procura que os seus trabalhos possam servir de referência para trabalhos académicos e suscitem 
questões de investigação, desenvolvendo parcerias em áreas de intervenção comum.

Comissão Europeia • O CFP procura desempenhar com eficácia e independência as suas atribuições e funções relacionadas 
com a intervenção das instituições orçamentais independentes no quadro da governação económica e 
orçamental ao nível da União Europeia e em particular no que concerne aos países da área do Euro.

Comunidade internacional 
(IFIs)

• O CFP procura participar nos seus eventos e estudos, providenciando contributos técnicos solicitados 
ou até eventualmente por sua iniciativa. O CFP adota as boas práticas internacionalmente aceites para as 
Independent Fiscal Institutions.

ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS

O CFP interage com um conjunto de atores institucionais que formam expectativas em 
relação à sua atuação (partes interessadas). Foram identificados atores que estão direta-
mente associados à governação do CFP (Banco de Portugal e Tribunal de Contas), que de-
sempenham funções políticas (Governo, Parlamento e Presidente da República), que fornecem 
informação ao CFP (e.g., AT, ACSS, BdP, DGO, IGCP, INE, SPMS, IGFSS), que usam o trabalho 
do CFP para informar o público em geral sobre questões económicas e de finanças públi-
cas (Órgãos de Comunicação Social), que pretendem debater e cooperar com o CFP temas 
comuns numa perspetiva científica (academia), que também fiscalizam regras orçamentais 
(Comissão Europeia), que esperam uma cooperação ativa do CFP nas suas atividades (comu-
nidade das instituições orçamentais independentes) e que necessitam da informação do CFP 
como elemento a considerar no juízo sobre opções políticas no contexto de uma democracia 
representativa (cidadãos).
Nesse sentido, a seguinte matriz identifica as partes interessadas do CFP, bem como a forma 
como o CFP se posiciona para responder ao que espera serem as suas expectativas:

3.2

O CFP interage com um conjunto 
de atores institucionais que 
formam expectativas em relação à 
sua atuação (partes interessadas).
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OBJETIVOS E EIXOS 
ESTRATÉGICOS
Considerando o contexto acima descrito, 
indelevelmente marcado pela pandemia da 
doença COVID-19 e a perceção do CFP quanto 
às expectativas dos partes interessadas, para 
o período 2021-2023 foram definidos os se-
guintes objetivos estratégicos que orientarão 
os planos anuais de gestão da instituição.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1
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A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) define que a sustentabili-
dade das finanças públicas se afere pela capacidade de financiamento 
dos compromissos, atuais ou futuros, respeitando as regras orçamen-
tais do saldo orçamental estrutural e da dívida pública.Em Portugal, 
as disposições legais que visam promover esta sustentabilidade estão 
essencialmente alinhadas com as regras orçamentais definidas no 
âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento no quadro da UE.
A teoria da economia política há muito que identificou o problema da 
prodigalidade dos governos decorrente da inconsistência temporal, da 
utilização dos recursos comuns (common pool), da procura de rendas 
e do ciclo eleitoral, colocando desafios consideráveis à sustentabilida-
de das finanças públicas. A acumulação excessiva de dívida pública 
coloca ainda em risco a equidade intergeracional, para além de limitar 
o leque de escolhas à disposição do decisor político, prejudicando o 
funcionamento da democracia. 
A atividade do CFP poderá contribuir para a sustentabilidade das 
finanças públicas, exercendo uma influência positiva sobre o grau de 
cumprimento das regras orçamentais e afetando os incentivos dos 
decisores políticos. O CFP pode, com efeito, contribuir para limitar 
a tentação de políticas pró-cíclicas num contexto de crescimento 
económico e limitar o enviesamento expansionista da política orça-
mental. Adicionalmente, a intervenção das instituições orçamentais 
independentes, como é o CFP, pode prevenir a ocorrência de alguns 
outros efeitos perversos supra identificados no quadro da referida 
abordagem da economia política, e que de seguida se detalham: i) em 
primeiro lugar, o  chamado problema decorrente dos recursos comuns 
(common pool problem), no qual os atores institucionais procuram 
realizar mais despesa em programas específicos através de recursos 
que são de todos; ii) em segundo lugar, o risco de inconsistência tem-
poral da política orçamental, em que os anúncios de política acabam 
por ser pouco credíveis, ancorando negativamente as expectativas 
dos agentes económicos e, no limite, afetando a credibilidade do país 
e das suas instituições políticas; iii) por fim, a prevalência de uma 
gestão oportunista do ciclo político-eleitoral, baseada em preocupa-
ções eleitorais de curto prazo, promovendo-se reduções de receita ou 
aumentos de despesa (em prol de grupos particulares de interesses) 
que poderão, contudo, revelar-se insustentáveis no futuro e pôr em 
causa os interesses gerais (o bem comum) do país.

Promover a gestão sustentável 
das Finanças PúblicasOE 1
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OE 2

OE 3

OE 4

sustentabilidade

transparência

+ impacto

capacitação 
institucional
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A concretização dos três objetivos estratégicos anteriores depende em boa 
medida da capacidade interna do CFP ao nível de recursos e competências. 
Compreendendo que as expectativas em relação ao CFP são elevadas, tor-
na-se necessário assegurar que os processos de funcionamento favorecem 
a confiança das partes interessadas no trabalho da instituição. O CFP deve 
assim constituir uma organização modelo, pautando-se pelos mais exigentes 
processos de gestão pública, de modo a inspirar confiança e credibilidade. A 
confiança e reputação da instituição está também associada ao cumprimen-
to dos mais elevados padrões éticos, associados aos valores da instituição.
A abordagem de reforço da capacitação institucional assenta nos níveis or-
ganizacional e individual. Ao nível organizacional, será efetuada uma revisão 
da estrutura interna, políticas e procedimentos que contribuam para a eficá-
cia do CFP. Ao nível individual, pretende-se melhorar o modelo de gestão de 
recursos humanos, diversificando o leque de competências, desenvolver uma 
cultura de aprendizagem e inovação contínua, envolver os colaboradores 
nos processos de gestão e assegurar a sua motivação para a realização dos 
resultados acordados no âmbito da avaliação de desempenho.
Em simultâneo e de forma transversal a todas as atividades, o CFP irá im-
plementar uma estratégia de transformação digital que abrange as áreas de 
suporte e de missão, a qual implicará uma identificação e análise dos atuais 
processos, seguindo-se o desenho dos novos processos em torno dos eixos 
da simplificação, eficiência e eficácia. 

A transparência orçamental  é um princípio consagrado na 
LEO, segundo o qual a informação sobre a implementação 
e execução dos programas orçamentais, dos objetivos da 
política orçamental, dos orçamentos e contas das adminis-
trações públicas deve ser fiável, completa, atualizada, com-
preensível e comparável internacionalmente, estabelecendo 
as condições para que se proceda a uma avaliação precisa 
da posição financeira das administrações públicas e dos 
custos e benefícios das suas atividades, incluindo as suas 
consequências económicas e sociais, presentes e futuras.
É geralmente aceite na literatura económica que as pre-
visões macroeconómicas e orçamentais efetuadas pelos 
governos tendem a revelar-se posteriormente como sendo 
otimistas, comprometendo a disciplina orçamental ao infla-
cionar artificialmente a previsão de receita. Este comporta-
mento foi reconhecido pelo legislador que passou a exigir 
um escrutínio independente dessas previsões por forma a 
obviar a esse enviesamento. 
A verificação independente do cumprimento das regras or-
çamentais estabelecidas também promove a transparência 
na justa medida que, através da mesma, algumas práticas 
de “ilusão orçamental” (fiscal illusion) poderão tornar-se 

Proporcionar transparência às decisões 
de política orçamental e financeiraOE 2 Reforçar a capacitação  

institucional do CFPOE 4

Ampliar o impacto do CFPOE 3
O valor público criado pelo CFP está dependente do 
impacto das suas atividades e publicações nos stakehol-
ders, influenciando comportamentos e decisões. A título 
ilustrativo, o impacto do CFP afere-se pela capacidade de 
os seus relatórios serem considerados pelo governo na con-
ceção e implementação da política orçamental. Não tendo 
autoridade para a tomada de decisões de política orçamen-
tal, o impacto do CFP está em grande medida associado 
à influência que a informação colocada no espaço público 
possa ter nos atores políticos com poder de decisão sobre 
aquela política. 

conhecidas, podendo levar a custos reputacionais e eleito-
rais para o governo em funções.
Os relatórios e outras publicações do CFP introduzem no 
espaço público nova informação sobre a condução da po-
lítica orçamental, promovendo ativamente a transparência 
que, por seu turno, tem a potencialidade de contribuir para 
o debate democrático e o escrutínio alargado das decisões 
de política orçamental, no quadro nacional e na lógica da 
supervisão orçamental a nível comunitário. 
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Em termos globais, o CFP desempenha: i) atividades ex-an-
te sobre se os objetivos macro orçamentais são coerentes e 
se as medidas de política orçamental demonstram a capaci-
dade de contribuir para o alcance dos referidos objetivos; e 
ii) atividades ex-post no sentido de verificar se os objetivos 
da política orçamental foram realizados, analisando e 
comentando os desvios encontrados, verificando o grau de 
cumprimento das regras orçamentais nacionais.
Considera-se que o CFP tem um impacto positivo quando, 
em virtude da sua ação, aumenta a fiabilidade das previsões 
económicas e orçamentais do governo e ocorre o reforço 

do grau de cumprimento das regras orçamentais estabele-
cidas na legislação. 
Um dos canais para a ampliação do impacto do CFP será a 
consolidação e extensão da sua estratégia de comunicação, 
potenciando e aprofundando os canais existentes, promo-
vendo uma maior interatividade na transmissão das suas 
análises da economia e das finanças públicas portuguesas, 
bem como um maior envolvimento com a academia e a 
comunicação social, assegurando intransigentemente a sua 
independência e neutralidade político-partidária, pilares 
essenciais  da sua reputação e legitimidade institucional.
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EIXOS DE ATUAÇÃO 
ESTRATÉGICA

4.2

A concretização dos objetivos estratégicos ocorrerá 
através dos seguintes eixos de implementação, os quais 
orientarão o ciclo anual de gestão:

Eixos de Implementação

I. Organização e capacitação interna

II. Inovação nos outputs

III. Transformação digital

I. Organização e capacitação interna

Relativamente a este eixo, serão desenvolvidas iniciativas 
associadas à organização e funcionamento do CFP e ao 
desenvolvimento dos recursos humanos. A liderança, a 
governação e os recursos humanos constituem a base da 
gestão da mudança necessária para o alcance dos desígnios 
estratégicos.
A capacitação do CFP implica o aperfeiçoamento da estru-
tura interna de governação, do desenvolvimento de uma 
liderança eficaz e de uma aposta efetiva no capital humano, 
desde o recrutamento até à retenção dos colaboradores.
Um dos pontos fortes da instituição radica nas competên-
cias distintivas dos seus recursos humanos, com um perfil 
altamente especializado e orientado para os resultados. 
Tendo por base este ponto de partida, pretende-se desen-
volver novas competências no quadro da transformação 
digital e inovação tecnológica permanente como forma de 
alavancar a relevância e eficácia da atuação institucional, 
bem como retirar proveito da maior eficiência que estas 

As publicações do CFP são consideradas relevantes por 
um significativo conjunto de destinatários, na justa medida 
que promovem a transparência e o debate público sobre 
temas económicos e de finanças públicas. Os produtos do 
CFP (outputs) refletem o exercício das suas atribuições, 
podendo os mesmos assumir as mais variadas formas, tais 
como Relatório, Parecer, Publicação Ocasional, Documento 
de Trabalho, Apontamento e publicações no Blogue Contra-
ciclo. Como organização que está atenta ao ambiente que 
a rodeia, há a necessidade de introduzir inovações ao nível 
dos conteúdos e da forma de comunicar os trabalhos que o 
CFP produz.
Nesse sentido, novas áreas serão objeto de estudo, análise 
e divulgação, com uma clara aposta na capacidade de 
previsão e modelização, através do aperfeiçoamento dos 
modelos que atualmente são usados e a introdução de 
novos modelos, sempre que se mostrem mais adequados às 
áreas de intervenção do CFP.
De igual forma, os canais pelos quais estes conteúdos são 
comunicados continuarão a ser aperfeiçoados, apostan-
do-se numa melhoria contínua e evolução digital das 

II. Inovação nos outputs

competências asseguram ao nível dos processos.
O desenvolvimento de competências será então um pilar 
orientador da ação neste eixo. Nesse sentido, o CFP atuará 
na definição de um quadro de competências que serão 
instrumentais à execução das suas atribuições e objeti-
vos. Assim, ocorrerá uma gestão estratégica dos recursos 
humanos, identificando as competências relevantes para 
as prioridades estratégicas e eventuais necessidades de 
desenvolvimento profissional dos recursos humanos. 

III. Transformação digital

A implementação dos objetivos estratégicos será instru-
mentalizada por uma estratégia de transformação digital, 
transversal a todas as áreas do CFP. Por transformação 
digital entende-se a utilização de tecnologias inovadoras 
(ou uso inovador de tecnologias maduras) para alavancar, 
de forma muito significativa, os resultados positivos nos 
processos internos, na capacitação dos recursos humanos e 
no valor produzido pela organização.
Desta forma, o primeiro passo para a transformação digital 
será a conclusão do Plano Estratégico para a Transformação 
Digital no CFP 2021-2023 (PDX2021-23), que delineará as 
iniciativas a realizar durante o próximo triénio, organizadas 
em termos de processos, pessoas e tecnologias.
Em termos de processos, nomeadamente os de gestão 

diferentes plataformas sociais de que o CFP dispõe, nomea-
damente o seu sítio na internet, mas também ao nível de 
redes sociais e outros mecanismos de comunicação. Com-
plementarmente, será efetuada uma aposta em reforçar a 
interatividade e possibilidades de participação e co-criação 
de conteúdos pelos públicos-alvo, nomeadamente ao nível 
de experiências de simulação e/ou gamification.
As novas fontes de dados também terão um papel 
importante neste eixo de atuação. Neste âmbito referem-
-se, designadamente, os dados preparados segundo a 
contabilidade na base de acréscimo, nos termos do Sistema 
de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas. As vantagens deste referencial contabilístico são 
inegáveis face aos dados que hoje predominam na análise 
das questões de finanças públicas, que de uma forma geral 
seguem um sistema de contabilidade orçamental pública, 
assente na base de caixa, sem prejuízo de, ao nível das es-
tatísticas das administrações públicas, prevalecer a base de 
acréscimo, em obediência ao disposto no Sistema Europeu 
de Contas Nacionais e Regionais, habitualmente designado 
como SEC 2010.
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Os estatutos do CFP determinam às entidades públicas 
uma obrigação de fornecimento de informação económica 
e financeira considerada necessária ao cumprimento da 
missão legal àquele atribuída, competindo ainda ao CFP 
definir o conjunto de informação a fornecer, bem como o 
respetivo calendário. Adicionalmente, foi celebrado um pro-

As receitas do CFP correspondem a transferências do 
Orçamento do Estado (OE). A preparação do orçamento do 
CFP, enquanto entidade administrativa independente que 
é, compete ao respetivo Conselho Superior, estando ainda 
a proposta deste orçamento sujeita a parecer favorável 
conjunto do Presidente do Tribunal de Contas e do Gover-
nador do Banco de Portugal. Nesse sentido, o CFP espera 
assegurar os recursos financeiros considerados necessários 
para desenvolver os planos anuais de gestão coerentes com 
o presente plano estratégico, pois as verbas provenientes 
do OE podem ser reduzidas, ainda que em circunstâncias 
excecionais e devidamente fundamentadas.

O CFP é uma organização baseada no conhecimento e 
numa elevada diferenciação técnica. A relevância, reputa-
ção, qualidade e impacto do CFP estão dependentes da 
manutenção de atuais competências e o desenvolvimento 
de novas competências, nomeadamente as associadas à 
transformação digital e à ciência dos dados. Nesse sentido, 
preconiza-se a manutenção das competências institucio-
nais, através da estabilidade do quadro legal relativo ao 

Acesso à informação

Financiamento

Insuficiência de competências

interna na área de suporte, proceder-se-á ao levantamen-
to de todos os processos atuais e ao desenho de novos 
processos em obediência aos princípios da simplificação, 
eficiência e eficácia. No que respeita às áreas de suporte, 
a possibilidade de contar com processos alvo de reenge-
nharia e beneficiando de novas tecnologias, será essencial 
para aumentar a relevância e o impacto do CFP, procurando 
satisfazer as necessidades de informação das partes inte-
ressadas, abarcando um maior número de utilizadores dos 
trabalhos da instituição e tornando o CFP numa instituição 
mais transparente. 
Ao nível das pessoas, o CFP irá apostar claramente no refor-
ço e capacitação dos seus colaboradores ao nível de novas 
ferramentas e paradigmas digitais, nomeadamente ao nível 

de “modern workplace” e de iniciativas estratégicas para 
facilitar a comunicação entre colaboradores e equipas, bem 
como para incrementar e promover ativamente a produtivi-
dade individual e de equipas de trabalho.
Para além do capital humano, os dados constituem um ati-
vo estratégico para o CFP, o que implica a sua gestão. Nes-
se sentido, a gestão dos dados ou informação, identificando 
e caracterizando os dados, controlando a sua qualidade, 
avaliando a sua relevância, aumentando a sua usabilidade 
e garantindo a sua integridade, será um processo institu-
cionalizado. Com esse propósito, continuar-se-á a apostar 
no desenvolvimento interno de uma abordagem integrada 
ao nível de plataforma analítica (Data Warehouse) para os 
dados de missão do CFP.

CFP e o desenvolvimento de competências organizacionais, 
melhorando a eficiência, eficácia e transparência dos pro-
cessos internos de funcionamento. Ao nível das compe-
tências profissionais, o aprofundamento de políticas de 
atração e retenção de recursos humanos diferenciados não 
pode ser menorizado, pois a concretização dos desígnios 
estratégicos acima formulados depende em grande medida 
do reforço desta componente humana. Contudo, dadas as 
exigências técnicas e os constrangimentos financeiros do 
CFP, poderão subsistir dificuldades comparativas no recru-
tamento de recursos humanos. Os riscos identificados serão 
objeto de adequada monitorização, desenvolvendo-se 
ações mitigadoras, sempre que tal se mostrar necessário.

tocolo com o Ministério das Finanças, fixando o calendário 
e os termos do envio da informação necessária para efeitos 
de produção do parecer que o CFP emite, nos termos 
da lei, sobre as previsões macroeconómicas do governo 
subjacentes ao Programa de Estabilidade e à proposta de 
Orçamento do Estado. No entanto, não obstante esta obri-
gatoriedade legal, tem o CFP denotado, ao longo dos anos, 
dificuldades não despiciendas no acesso à informação, em 
termos de conteúdo e tempestividade, o que afeta negati-
vamente a prossecução deste seu mandato legal.
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