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INTRODUÇÃO

⁞ Contexto

O

Conselho das Finanças Públicas

missão do CFP as competências previstas

(CFP)

iniciativa

neste regulamento, a par de outras por

nacional, em maio de 2011.

opção nacional. Os Estatutos concretizam

nasceu

por

Antecedeu, portanto, tanto o Programa de

as suas atribuições.

Ajustamento Económico e Financeiro de
Portugal

(PAEF)

como

a

O CFP foi assim criado no final da XI

orientação

Legislatura, no âmbito da 5.ª alteração à Lei

europeia de novembro desse ano, que, ao
estabelecer
quadros

requisitos

aplicáveis

orçamentais

dos

de Enquadramento Orçamental (mediante

aos

o art. 12.º-I introduzido nesta pela Lei n.º

Estados-

22/2011, de 20 de maio). Em Portugal, há

Membros (Diretiva n.º 2011/85/UE do

muito

Conselho, de 8 de novembro de 2011, art.

orçamentais

com

Governo,

obrigação de os Estados-

com

organismos

previsões

macroeconómicas

assentam

os

orçamentais

nacionais,

cumprimento

das

em

de
a

regras

análise

A

Lei

então

na

acordaram

na

Orçamento do Estado para 2011 e à
sustentabilidade das finanças públicas) que
viabilizou a aprovação na Assembleia da
República da proposta de Orçamento do
Estado

do Parlamento Europeu e do Conselho, de
2013).

Social

(Protocolo de entendimento relativo ao

orçamentais

e art. 5.º do Regulamento UE n.º 473/2013
de

Partido

Esta iniciativa integrou o acordo político

do

orçamental de médio prazo (n.º 4 do art. 4.º

maio

pelo

elaborar os estatutos da futura instituição.

planos

correção de desvios em relação ao objetivo

de

o

constituição de um grupo de trabalho para

que

numéricas e a avaliação de mecanismos de

21

altura,

liderado

o

oposição,

das

projetos

Na

Democrata,

independentes a elaboração
apreciação

representação

Partido Socialista, juntamente

Membros da área do euro

a

maior

parlamentar.

Europeia veio determinar a

ou

a

pelos dois partidos políticos

numéricas.

a

invocada

subscrita em outubro de 2010

regras

Mais tarde ainda, a União

atribuírem

sendo

natureza, tendo a mesma sido

independentes analisarem o
de

vinha

necessidade de criar um órgão desta

6.º), previu a possibilidade de organismos
cumprimento

que

para

2011.

As

duas

partes

signatárias comprometeram-se a aceitar as

de

propostas emanadas desse grupo de

Enquadramento Orçamental incorporou na
1
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trabalho, que foi nomeado em janeiro de

analisar a evolução dos compromissos

2011, com coordenação de António Pinto

públicos, nomeadamente na área das

Barbosa e integrando Teodora Cardoso e

pensões e da saúde, avaliar o impacto

João Loureiro. O projeto de Estatutos foi

potencial das entidades do sector público

apresentado em abril e a sua versão final

empresarial na situação consolidada das

foi aprovada pelo Parlamento através da

contas públicas e acompanhar a execução

Lei n.º 54/2011, de 19 de outubro.

orçamental.

Sob proposta conjunta do Presidente do

A missão está, pois, orientada para os

Tribunal de Contas e do Governador do

efeitos orçamentais e financeiros futuros

Banco de Portugal, a Resolução do

(curto, médio e longo prazos) das decisões

Conselho de Ministros n.º 1/2012, de 19 de

políticas e de gestão no conjunto do sector

janeiro, nomeou a primeira equipa de

público. Não se pronuncia sobre serviços

membros

da

públicos em concreto. Neste sentido, o CFP

instituição, o órgão máximo do CFP. Os

distingue-se das entidades especializadas

membros do Conselho Superior tomaram

na inspeção e no controlo dos atos de

posse em 16 de Fevereiro de 2012. A

gestão das unidades que compõem o

primeira publicação técnica da instituição

sector público.

do

Conselho

Superior

foi divulgada em 21 de maio desse mesmo
ano.

⁞ Independência

⁞ Missão

A independência é uma das características

O CFP é uma instituição nacional que

no desempenho das funções que lhe estão

centrais do CFP. Atua de forma autónoma

trabalha para o bem-estar dos cidadãos
residentes em Portugal. Tem como missão
proceder a uma avaliação independente
sobre a coerência, o cumprimento dos
objetivos definidos e a sustentabilidade das
finanças

públicas,

promovendo,

simultaneamente, a sua transparência.
Deste modo, contribui para a qualidade da
democracia e o reforço da credibilidade

Foto 1: Tomada de posse do Conselho
Superior em fevereiro de 2012. © CFP

financeira do Estado português.
No âmbito das suas atribuições, cabe ao

cometidas por lei e pelos estatutos, não

CFP avaliar os cenários macroeconómicos

podendo solicitar nem receber instruções

adotados pelo Governo e a coerência das

da Assembleia da República, do Governo

projeções orçamentais com esses cenários,

ou de quaisquer outras entidades públicas

bem como o cumprimento das regras
orçamentais

estabelecidas

e

ainda

ou privadas. A independência financeira do

a

CFP é assegurada pelo Orçamento do

situação financeira das regiões autónomas
e das autarquias locais. Cabe-lhe também,

Estado.

entre outros aspetos relevantes para a

Independência não significa ausência de

sustentabilidade das finanças públicas,

prestação de contas. Pelo contrário, toda a
2
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atividade do CFP é disponibilizada ao

Não-Executivos. Pode integrar até dois

público através do portal Internet e da

membros não nacionais, preferencialmente

comunicação social, a instituição é ouvida

de outros Estados-Membros da União

regulamente pela Assembleia da República,

Europeia. O Presidente e o Vogal Executivo

o presidente do Tribunal de Contas e o

são

Governador

Portugal.

do

Banco

de

Portugal

acompanham a atividade e apreciam

obrigatoriamente

residentes

em

A Comissão Executiva assegura a gestão

conjuntamente a proposta de orçamento

corrente do CFP. É composta, por inerência

anual do CFP. A divulgação do presente

das respetivas funções, pelo Presidente do

Relatório de Atividades, Gestão e Contas,

Conselho Superior, pelo Vogal Executivo e

referente ao exercício económico de 2015,

pelo Diretor dos Serviços Técnicos do CFP.

é também uma forma de prestar contas à

O Fiscal Único é o órgão responsável pelo

sociedade portuguesa, facilitando o seu
escrutínio sobre o que o CFP faz.

controlo da gestão financeira e patrimonial

⁞ Órgãos

legalidade.

do Conselho das Finanças Públicas e sua
Em 2015, a composição do Conselho

O Conselho Superior, a Comissão Executiva

Superior manteve-se inalterada, estando

e o Fiscal Único constituem os órgãos do

identificada no Quadro 1. A Presidente, o

CFP, de acordo com o artigo 10.º dos
Estatutos.

Vice-Presidente

e

o

Vogal

Executivo

O Conselho Superior é o órgão máximo do

renovável. Os Vogais Não-Executivos, após

cumprem o seu primeiro mandato, não-

CFP, sendo responsável pelo cumprimento

um primeiro mandato de três anos, estão a
cumprir o segundo, e último nos termos
estatutários, com a duração de sete anos.
Ao longo de 2015, o órgão reuniu
formalmente cinco vezes e as atas destes
encontros estão disponíveis no portal da
Internet. Para além das reuniões formais, os
membros

do

Conselho

Superior

interagiram intensivamente por outros

Foto 2: O Vogal Executivo do CFP, Rui Nuno
Baleiras. © Banco de Portugal

da sua missão, pela prossecução das suas
atribuições, pela definição do seu plano de
atividades

e

regulamentos

pela

aprovação

internos.

O

dos

Conselho

Superior é um órgão colegial, constituído

Foto 3: O Vogal Não-Executivo do CFP, Carlos
Marinheiro, e a Presidente do CFP, Teodora
Cardoso. © Banco de Portugal

por cinco membros – o Presidente, o VicePresidente, o Vogal Executivo e dois Vogais
3
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meios, designadamente em encontros

Na sequência de proposta conjunta do

informais e através de correio eletrónico e

Presidente do Tribunal de Contas e do

videoconferência.

Governador do Banco de Portugal, o
Ministro de Estado e das Finanças nomeou,

Nos termos do artigo 21.º dos Estatutos,

com efeitos a partir de 4 de julho de 2012,

compete à Comissão Executiva assegurar a

Carlos Fernando Calhau Trigacheiro como

gestão corrente do CFP. Em 2015, a gestão

Fiscal Único do CFP. Desde então, tem

corrente foi assumida pela Presidente e

acompanhado e dado parecer sobre a

pelo Vogal Executivo em virtude de o cargo

estruturação administrativo-financeira da

de Diretor dos Serviços Técnicos não se

instituição, além de exercer as demais

encontrar provido.

competências definidas nos Estatutos.
Quadro 1 – Composição do Conselho Superior

Nome

Cargo

Teodora Cardoso

Presidente

Jürgen von Hagen

Vice-Presidente

Rui Nuno Baleiras

Vogal Executivo

Carlos Marinheiro

Vogal Não-Executivo

George Kopits

Vogal Não-Executivo

⁞ Serviços técnicos
Para o desempenho da sua missão e das

Pública. O pessoal dos serviços técnicos

atribuições conferidas, o CFP dispõe de
serviços

técnicos.

O

regime

encontra-se sujeito ao regime individual

de

de trabalho, sendo abrangido pelo regime

recrutamento respetivo dá prioridade aos

geral da segurança social.

instrumentos de mobilidade dentro da
Administração

4
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PRIMEIRA PARTE ⁞ A atividade do CFP em 2015

⁞ Destaques
Projeções de médio prazo
As decisões orçamentais tomadas num ano

orçamentais, assumindo que se manterão

são

decisões

em vigor ao longo de todo o período de

orçamentais tomadas em anos anteriores e

projeção as políticas assumidas pelo Estado

condicionam

decisões

português no momento da publicação de

orçamentais possíveis em anos futuros.

cada número desta coleção. As projeções

Naturalmente, o

decisões

são alicerçadas no melhor conhecimento

orçamentais possíveis em cada momento

disponível e nas boas práticas da profissão.

depende ainda do estado da economia e

Visam

influencia o próprio estado da economia.

macroeconomia e as finanças públicas

Há, pois, uma interação biunívoca entre

evoluirão no médio prazo se não forem

política orçamental e economia ao longo

tomadas novas medidas de política. Esta

do tempo.

abordagem permite calcular os eventuais

condicionadas
o

por

espaço
espaço

de
de

invariantes

interno, o CFP lançou em 2015 uma nova

interações

entre

é

face

a

metas

previamente

coleção de publicações virada,
para

como

que

a

desvios previsíveis num cenário de políticas

Após um processo de amadurecimento

precisamente,

informar

assumidas
pelas

autoridades nacionais. Visa

as

contribuir para a discussão ex

finanças

ante por parte dos cidadãos e

públicas e economia num

dos

horizonte prospetivo até cinco

seus

representantes

políticos acerca da estratégia

anos. A ideia é disponibilizar

económica e orçamental e das

duas vezes por ano uma

medidas

análise dos desafios e das

de

política

necessárias para cumprir as

restrições que se colocam aos

regras orçamentais em vigor e a eventual

exercícios de programação orçamental de

revisão de metas a assumir pelo poder

curto e médio prazo que serão efetuados

político. Assim, a primeira edição de cada

posteriormente pelo Governo.

ano sai em março, antes da divulgação pelo

Com o título “Finanças Públicas: Situação e

Governo do Programa de Estabilidade e do

Condicionantes”, esta nova coleção oferece

Programa Nacional de Reformas, e em

uma projeção de médio prazo (ano

setembro, antes da divulgação da proposta

corrente e quatro anos seguintes) para os

de Orçamento do Estado para o ano

principais agregados macroeconómicos e

seguinte.
5
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Avaliação do cenário

setembro). O CFP empenhou-se em dar

macroeconómico subjacente aos

contributos válidos durante a preparação e

planos orçamentais

a

O CFP é, nos termos da lei nacional e das

para a reforma da LEO, elaborando um

regras

Parecer sobre a respetiva proposta de lei,

europeias,

independente

em

incumbência

de

macroeconómicas

discussão

pública

dos

diplomas,

participando no grupo de trabalho técnico
o

organismo

Portugal
avaliar

as

com

a

sendo ouvido na comissão parlamentar de

previsões

orçamento e finanças e auscultando e

subjacentes

ao

dando

opinião

sobre

aspetos

da

Programa de Estabilidade e à proposta de

preparação da proposta para o SNC-AP.

Orçamento

as

Aceitou o convite do MF para integrar o

responsabilidades próprias e a autonomia

grupo de entidades piloto do novo sistema

de cada parte no processo orçamental, o

de normalização contabilística.

do

Estado.

Atentas

Ministério das Finanças (MF) e o CFP

Deseja-se

reconhecerem em 2015 a conveniência
técnicos

de

troca

que

as

soluções

preconizadas nos dois diplomas para o

recíproca de acordarem num conjunto de
procedimentos

agora

processo orçamental sejam devidamente

de

acompanhadas e postas em prática.

informação visando a conclusão eficaz e
em tempo útil de uma avaliação pelo CFP

Cooperação com instituições

sobre a plausibilidade e a prudência das

congéneres de outros países

previsões apresentadas pelo MF. O acordo

O CFP participa ativamente em atividades

em causa foi assinado em fevereiro, tem a
forma

de

um

protocolo

e

de

está

interesse

comum

para

instituições orçamentais independentes de

publicamente disponível. O Parecer do CFP

outros países, no espaço da União Europeia

é divulgado no mesmo momento em que o

e no espaço mais alargado da OCDE. Este

MF divulga o Programa de Estabilidade e a

movimento de cooperação intensificou-se

proposta de Orçamento do Estado.

em 2015, com a formalização em setembro

Alterações no enquadramento

da

rede

EU

IFIS

(European

orçamental

Independent Fiscal Institutions).

Após um longo período de preparação,

Consolidação de produtos

foram aprovados em setembro de 2015
pela

Assembleia

da

República

muitas

Union’s

Durante 2015, o CFP deu continuidade a

dois

todas as publicações regulares iniciadas em

diplomas estruturantes para o processo

anos anteriores e fortaleceu a coleção

orçamental português: a nova Lei de

“Análise da Execução Orçamental dos

Enquadramento Orçamental (LEO, Lei n.º

Sistemas de Proteção Social: Segurança

151/2015, de 11 de setembro) e o Sistema

Social e Caixa Geral de Aposentações”, que

de Normalização Contabilística para as

fora iniciada em outubro de 2014.

Administrações Públicas (SNC-AP, DecretoLei n.º 192/2015, também de 11 de

6
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⁞ Publicações

© Conselho das Finanças Públicas

O CFP publica todas as análises que efetua

governos locais e regionais, sistemas de

no âmbito das suas atribuições. Estão

proteção social, dívida pública, reforma do

disponíveis em permanência no seu portal

sector

Internet. A maior parte das publicações é

desenvolvimento

traduzida para língua inglesa, ficando as

notas com intuito pedagógico sobre vários

versões traduzidas disponíveis no portal

assuntos, como avaliação de impactos de

algumas semanas após a divulgação do

programas

texto original. A tradução do Sumário

previsões macroeconómicas e passagem

Executivo ou da Apreciação Global é

de saldos em contabilidade pública para

traduzida mais cedo.

saldos em contabilidade nacional.

Em concreto, produz obrigatoriamente

Durante o ano de 2015 iniciou-se uma nova

análises sobre o Programa de Estabilidade,

coleção, “Finanças Públicas: Situação e

a proposta de Orçamento do Estado, o

Condicionantes”, com duas edições anuais.

Quadro

Trata-se de uma avaliação prospetiva dos

Plurianual

de

Programação

público,

de

instituições

económico, além

política

e
de

económica,

Orçamental e, desde 2015, sobre os

desenvolvimentos

cenários macroeconómicos subjacentes

orçamentais expectáveis no período de

aos dois primeiros documentos acima do

cinco anos num contexto de políticas

Ministério

invariantes. Mais informação sobre esta

das

Finanças.

Nos

termos

estatutários, o CFP pode elaborar análises
suas

atribuições

que

e

coleção foi dada na secção acima.

sobre quaisquer outras matérias no âmbito
das

macroeconómicos

De assinalar que o calendário eleitoral em

considere

2015 alterou o próprio calendário do

relevantes. Neste contexto, tem publicado

processo orçamental, previsto no Semestre

trabalhos sobre o processo orçamental, a

Europeu, remetendo para janeiro de 2016 a

execução orçamental, as finanças dos
7
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apresentação da proposta de Orçamento

Capitalizando na experiência entretanto

do Estado para 2016. Esta situação levou a

acumulada com as análises produzidas

que as análises do CFP, quer ao cenário

desde a sua fundação, o CFP elaborou em

macroeconómico a ela subjacente quer ao

2015 o “Glossário de Termos das Finanças

conteúdo

de

Públicas”. Trata-se de um instrumento para

Orçamento do Estado só viessem a ocorrer

consulta por parte de todas as pessoas

em 2016. O período pré-eleitoral, no qual a

interessadas em esclarecer dúvidas sobre

discussão

política

conceitos e terminologia utilizados com

mediatismo

alguma frequência em textos e estatísticas

considerável, inspirou o CFP a elaborar um

sobre finanças públicas. Inclui conceitos

apontamento de natureza metodológica

decorrentes da teoria económica e de

sobre a avaliação dos efeitos económicos e

legislação,

orçamentais de programas de política

adotadas

económica. O Apontamento “Avaliação dos

organizações internacionais. O glossário do

impactos

CFP

da

própria

de

económica

proposta

projetos

teve

de

de

um

programas

de

política

bem
por

como

entidades

encontra-se

designações
nacionais

em

e

permanente

económica”, escrito por Teodora Cardoso,

atualização, podendo cada definição ser

dá a conhecer a experiência de três

melhorada e a cobertura alargada com a

instituições orçamentais independentes e

inclusão de mais conceitos e definições.

respeitadas internacionalmente neste tipo

Para cada entrada, apresenta-se também a

de avaliação (Central Planning Bureau, dos

respetiva tradução nas línguas inglesa e

Países

francesa.

Baixos,

Responsibility,

Office
do

for

Reino

Budget

Unido,

e

O Quadro 2 enumera exaustivamente as

Congressional Budget Office, dos Estados

publicações divulgadas pelo CFP durante o

Unidos da América). Explica a importância
da

abrangência

acumulação

do

de

mandato

e

da

conhecimento

e

ano de 2015, a maior parte das quais está
traduzida e disponível na versão inglesa do
portal Internet. Identifica o tipo e a data de

ferramentas analíticas por parte deste tipo

publicação, disponibilizando a hiperligação

de instituições para poderem produzir

para a página Internet respetiva. Esta

avaliações credíveis mas também alerta

contém os gráficos e quadros em formato

para as limitações técnicas próprias na

Excel presentes nos textos para facilitar aos

quantificação de impactos de medidas de

utilizadores interessados as suas próprias

política que mexem com o comportamento

edições de dados. As apresentações na

dos agentes económicos. Este tipo de
trabalhos

pode

ter

a

vantagem

Assembleia da República e as realizadas

de

para a comunicação social estão também

contribuir para a objetivação da discussão

disponíveis nesse local virtual.

na sociedade mas não será nunca um
sucedâneo das escolhas políticas.

8
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Quadro 2 – Publicações do CFP em 2015

Data
20 de janeiro

Título

Tipo

Evolução económica e orçamental até ao

N.º

Relatório

1/2015

Relatório

2/2015

Relatório

3/2015

Publicação

1/2015

final do 3.º trimestre e perspetivas para
2014
24 de fevereiro

Análise da execução orçamental da
Segurança Social e da Caixa Geral de
Aposentações em 2014

18 de março

Finanças públicas: situação e
Condicionantes 2015-2019

21 de abril

Glossário de termos das finanças públicas

Ocasional
21 de abril

Análise da conta das administrações

Relatório

4/2015

Parecer

1/2015

Relatório

5/2015

Apontamento

1/2015

Parecer

2/2015

Relatório

6/2015

Relatório

7/2015

Relatório

8/2015

Relatório

9/2015

públicas 2014
21 de abril

Parecer relativo às previsões
macroeconómicas subjacentes ao
Programa de Estabilidade 2015-2019

12 de abril

Análise do Programa de Estabilidade 20152019

18 de maio

Avaliação dos impactos de programas de
política económica

30 de junho

Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 329/XII
– Lei de Enquadramento Orçamental

9 de julho

Evolução económica e orçamental até ao
final do 1.º trimestre de 2015

15 de setembro

Análise da execução orçamental da
Segurança Social e Caixa Geral de
Aposentações no 1.º semestre de 2015

6 de outubro

Evolução económica e orçamental até ao
final do 1.º semestre de 2015

14 de outubro

Finanças públicas: situação e
condicionantes 2015-2019 – atualização
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⁞ Intervenções públicas
Em 2015, os membros do Conselho

Conselho Superior participaram ativamente

Superior do CFP participaram em inúmeras

no debate sobre a temática das finanças

iniciativas da sociedade civil, no sentido de

públicas, quer em eventos nacionais quer

contribuir para o enriquecimento do

internacionais.

debate público em matéria de finanças

realização de três conferências de imprensa

públicas. O fim do programa de assistência

por parte do CFP para divulgar as suas

económica e financeira e o futuro do país

análises e para facilitar o escrutínio por

na nova fase pós-troika marcaram grande

parte

parte da discussão pública no início do ano,

desenvolvido. Estes eventos tiveram uma

com inúmeras solicitações para que o CFP

repercussão relevante nos órgãos de

se pronunciasse sobre os novos desafios de

comunicação social.

Portugal. A este respeito, a Presidente do
de

fundo

a

órgãos

conferências

Também

os

e debates

restantes

ao

a

trabalho

do Conselho Superior do CFP, ao longo de
2015,

públicos.

membros

jornalistas

ainda,

públicas protagonizadas pelos membros

de

comunicação social nacionais e interveio
em

salientar

O Quadro 3 dá conta das intervenções

CFP, Teodora Cardoso, concedeu várias
entrevistas

dos

De

e

apresenta

as

respetivas

hiperligações para apresentações e artigos.

do

Quadro 3 – Intervenções públicas dos membros do Conselho Superior em 2015

Data
7 de janeiro

21 de janeiro

18 de março

30 de março
20 de abril
23 de abril

Membro do
Conselho
Superior

Evento

Tema da
intervenção*

Participação no debate “Onde
devemos investir?”, Instituto de
Defesa Nacional, Forte de São João
Baptista, Porto
Intervenção no debate “Regulação,
Estratégia e Crescimento Económico”,
Instituto de Defesa Nacional, Forte de
São Julião da Barra, Oeiras

Rui Nuno Baleiras

“Fundos Estruturais e
Investimentos:
observações”

Rui Nuno Baleiras

Conferência de imprensa de
apresentação do Relatório n.º 3/2015

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro

Observações sobre o
papel da arquitetura
institucional do Estado
na indução de
crescimento e
desenvolvimento
económicos
Apresentação do
Relatório “Finanças
Públicas: Situação e
Condicionantes 20152019”

Entrevista ao jornal Expresso

Teodora Cardoso

Encontro anual OECD Parliamentary
Budget Officials and Independent
Fiscal Institutions, em Viena, Áustria
Jantar-debate “Portugal pós-Troika”,
no Grémio Literário, em Lisboa

Carlos Marinheiro
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Teodora Cardoso

Classification of one-off
budgetary items
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Data
29 de abril

29 de abril

12 de junho

22 de junho

26 de junho

26 de junho

1 de julho

3 de julho
15 de julho

20 de julho
27 de agosto

31 de agosto
9 de setembro

10 de setembro

21 de setembro

13 de outubro

14 de outubro
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Membro do
Conselho
Superior

Evento
Participação na conferência
“Fiscalidade e Competitividade
Regional”, no Funchal
Participação no workshop The future
of rules-based fiscal policy, em
Bruxelas
Workshop sobre “Monitorização da
evolução das receitas e das despesas
dos municípios”, na Universidade do
Minho, em Braga
Participação na reunião da EUNIFI,
rede europeia de instituições
orçamentais independentes, em
Bruxelas
Colóquio Internacional “Que futuro
para a cidadania financeira pública?”,
no Palácio Foz, em Lisboa
Colóquio Internacional “Que futuro
para a cidadania financeira pública?”,
no Palácio Foz, em Lisboa

Rui Nuno Baleiras

Conferência de Imprensa de
apresentação do Parecer sobre a Lei
de Enquadramento Orçamental
Entrevista à Rádio Renascença
Audição na Comissão de Orçamento,
Finanças e Administração Pública, na
Assembleia da República
Entrevista ao Diário Económico e
Antena 1
Intervenção no Congresso da
European Regional Science
Association, em Lisboa

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro
Teodora Cardoso
Teodora Cardoso
Carlos Marinheiro

Publicação de artigo no Anuário
“O Economista 2015”
Encontro de instituições orçamentais
independentes da UE, em Bratislava,
Eslováquia
Participação na conferência
Rethinking Fiscal Policy after the Crisis,
em Bratislava, Eslováquia
Participação no seminário “Portugal
no Contexto Europeu: Situação e
Condicionantes das Finanças
Públicas”, na Universidade do Minho,
em Braga
Participação na conferência “Anuário
Financeiro dos Municípios 2014”, em
Lisboa
Conferência de imprensa de
apresentação do relatório n.º9/2015

Teodora Cardoso
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Tema da
intervenção*
Finanças Públicas e
Desenvolvimento
Regional

Carlos Marinheiro

Rui Nuno Baleiras

Rui Nuno Baleiras

Teodora Cardoso

Rui Nuno Baleiras

Texto “O Investimento
no Contexto da Dívida
Pública”
Apresentação “O
Investimento no
Contexto da Dívida
Pública”
Parecer sobre a Lei de
Enquadramento
Orçamental
Parecer sobre a Lei de
Enquadramento
Orçamental

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras

Wellbeing performance
and place-based
sectoral policies:
challenges and solutions
“O controlo orçamental
e o papel do Estado”

George Kopits

George Kopits

Lessons for
policymaking

Teodora Cardoso

Rui Nuno Baleiras

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro

Apresentação do
Relatório “Finanças
Públicas: Situação e

Conselho das Finanças Públicas

Data
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Membro do
Conselho
Superior

Evento

10 de novembro

Participação na conferência “A nova
Lei de Enquadramento Orçamental”,
em Lisboa

Teodora Cardoso

16 de novembro

Participação na Conferência "Portugal
- Escolhas para o Futuro", da
Mckinsey & Company, em Lisboa
Participação na cimeira Vision Europe
Summit, do Banco Central Europeu,
em Berlim
Participação no AmCham Breakfast,
da Câmara de Comércio Americana,
em Lisboa

Teodora Cardoso

17-19
novembro

de

26 de novembro

Tema da
intervenção*
Condicionantes 20152019 Atualização”
“A nova LEO:
enquadramento da
política económica e da
gestão financeira
pública”

Teodora Cardoso

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras
Carlos Marinheiro

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

⁞ Participação em redes internacionais de instituições
orçamentais independentes

© iStock

Até 2010, eram poucas as economias

verificação do cumprimento de regras

nacionais desenvolvidas que dispunham de

orçamentais

organizações próprias e independentes do

sustentabilidade das finanças públicas. Já

poder político na execução da missão de

depois de os atos legislativos de criação do
12

e

de

avaliação

da
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CFP e de aprovação dos respetivos
Estatutos

terem

sido

adotados

nacionais.

pela

Assembleia da República, iniciou-se no
final de 2011 a publicação de vários
diplomas legais que conduziram a uma
revisão profunda do quadro de governação
económica na União Europeia. Neste
contexto, foram surgindo em muitos outros
Estados-Membros organizações públicas
independentes

dos

ciclos

político-

Foto 4: Reunião da Rede EU IFIs em
Bratislava. © Council for Budget Responsibility

partidários com missões parecidas com a
do

CFP.

Este

movimento

tem,

naturalmente, conduzido ao longo dos

A experiência entretanto acumulada veio a

anos a muitos encontros, em geometrias

justificar a formalização simples da Rede EU

variáveis, visando a troca de experiências e

IFIS, o que aconteceu em Bratislava no dia

o aprofundamento de boas práticas. Neste

11 de setembro de 2015, momento em que

momento,

foi adotado

pode

reconhecer-se

o

funcionamento de três grupos de interação
desempenhando

um

acordo

entre as

23

instituições fundadoras.

institucional com este fim, nos quais o CFP
vem

o

Trata-se de uma rede voluntária e aberta à

papel

inclusão

empenhado e proactivo.

de

todas

as

organizações

nacionais de monitorização e avaliação

Rede de Instituições

orçamentais

Orçamentais Independentes da

político que operem nos Estados-Membros

independentes

do

poder

União Europeia (EU IFIS)

da União Europeia. De então até hoje,

Um grupo de instituições orçamentais

conjunto

produziu vários documentos de trabalho

independentes do poder político de vários

Rede animada pela OCDE de

comum. Foram sendo produzidos alguns
supervisão
inquéritos

multilateral
sobre

arquitetura

da

europeia

e

diferentes

sobre

instituições associadas.

2013 para discutir assuntos de interesse
a

seminário

prazo para os quadros técnicos das

tem vindo a reunir-se desde outubro de

sobre

um

enquadramentos orçamentais de médio

Estados-Membros da UE, integrando o CFP,

documentos

e

Gabinetes Técnicos de Apoio
Parlamentar e Instituições
Orçamentais Independentes

práticas

A

relevância

destas

instituições

orçamentais independentes é reconhecida
pela OCDE. Esta organização anima desde
2009 uma rede de gabinetes técnicos de
apoio

orçamental

aos

Parlamentos

nacionais, à qual pertence a Unidade
Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da
Assembleia da República. A partir da sua
13
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quarta reunião, em fevereiro de 2012,

apresentado na reunião de Viena acima

juntaram-se a esta iniciativa as instituições

indicada.

orçamentais

independentes

de

vários

Rede da UE de Instituições

Estados-Membros da OCDE e a rede

Orçamentais Independentes

passou a designar-se como OECD Network
of

Parliamentary

Budget

Officials

(EUNIFI)

&

Independent Fiscal Institutions. A maioria

Finalmente, a Comissão Europeia, através

das organizações que integram a rede EU

da Direção-Geral de Economia e Finanças

IFIs também participa nos encontros anuais

(DG ECFIN), iniciou em 2014 um conjunto

promovidos pela OCDE, através da Direção

de reuniões com as organizações que

de Governança Pública e Desenvolvimento

reconhece

Territorial. Este grupo tem vindo a alargar-

definição

se progressivamente e integra hoje em dia
algumas

organizações

de

decorreu

Viena,

Áustria,

com

EU

temporárias

classificação
e

das

das

Network

sobre

CFP

of

Independent

Fiscal

assuntos

tratados

independentemente pelas IFIs e pela DG
ECFIN. Em 2015 houve duas reuniões desta

High-level Reference Group desta rede que
preliminares

O

rede EUNIFI serve para discussões técnicas

não-

Executivo, Rui Nuno Baleiras, integrou o
versões

aqui.

EU IFIs acima apresentada. Basicamente, a

recorrentes. Ainda em 2015, o Vogal

comentou

orçamental

integralmente coincidente com a da Rede

medidas

medidas

exposta

sua

composição é muito próxima mas não

CFP, Carlos Marinheiro, que debateu o
da

“instituição

a

Institutions, tendo o acrónimo EUNIFI. A

a

intervenção do Vogal Não-Executivo do
tema

respeitando

também integra esta rede, designada como

2015, o encontro anual

em

de

independente”,

âmbito

subnacional (casos do Canadá e do Reino
Unido). Em

como

rede, em Bruxelas, e foi melhorado o acesso

do

das IFIs a documentação técnica produzida

relatório “Evaluating the Performance of

pelas instituições comunitárias sobre o

Independent Fiscal Institutions: Towards a

processo orçamental.

Common Evaluation Framework”, trabalho

⁞ Relações institucionais
Audições na Assembleia da
República
Durante o ano de 2015 a Assembleia da
República convidou o CFP para uma
audição sobre o Parecer relativo à revisão
da Lei de Enquadramento Orçamental –
Proposta de Lei n.º 329/XII, que decorreu
no dia 15 de julho. O vídeo da audição está
disponível para visualização nesta página

Foto 5: Audição parlamentar com o CFP em
julho de 2015. © Assembleia da República

do CFP. O Parecer consta do Quadro 2.
14
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Protocolo com Ministério das

assinatura de um protocolo de associação

Finanças

que produz efeitos a partir de 23 de junho
de

Em 2015, a missão do CFP foi reforçada no
domínio

da

avaliação

dos

microdados,

proteção

discutido e assinado em fevereiro de 2015

dar

O

protocolo,

a

estado

diretamente

produção

de

envolvidos

previsões

tem

nacionais

e

por

inúmeras

internacionais

e as trajetórias possíveis da

economia e das finanças públicas em
Portugal e no mundo.

colaboração dos serviços da Administração
Pública

procurado

informações e pontos de vista sobre o

compromete a facultar ao CFP para efeito
do

foi

durante o ano de 2015 para trocar

como a informação tratada que o MF se

implementação

CFP

instituições

à Proposta de Orçamento do Estado, assim

Na

de

nacionais e internacionais

subjacentes ao Programa de Estabilidade e

análises.

Geral

Encontros com organizações

análises às projeções macroeconómicas

daquelas

Caixa

finanças públicas.

a

Define o modo como o CFP conduz as suas

realização

e

pública

suas análises de sustentabilidade das

sustentabilidade das finanças públicas.

da

Social

natureza

simulação adequado para beneficiar as

processo
para

de

próprias e aceder a um instrumento de

ambas as partes do relevante contributo
devem

simulações

visa promover a aquisição de competências

Semestre

Europeu e assenta no reconhecimento por

orçamentais

correr

Aposentações). Com esta parceria, o CFP

e o MF. O Protocolo é enquadrado pelos

o

para

social

(Segurança

um protocolo de colaboração entre o CFP

e

utilização

e da receita futuras dos sistemas de

das Finanças, em outubro de 2014, foi

programação

posterior

na

dinâmicas, para prazos longos, da despesa

previsões macroeconómicas do Ministério

a

e

consiste

uma ferramenta analítica, baseada em

resultados do primeiro parecer sobre

que

projeto

independente por parte dos signatários de

as projeções orçamentais. Com base nos

ao

Este

construção

cenários

macroeconómicos e da sua coerência com

procedimentos inerentes

2015.

As principais organizações internacionais

na

que

sido

acompanham

regularmente

a

importante.

economia portuguesa, a saber, a OCDE, a

Projeto Dynapor

Internacional, realizaram várias reuniões de

Comissão Europeia e o Fundo Monetário
trabalho ao longo do ano em Lisboa para

O CFP associou-se ao Instituto de Ciências

discutir a situação e as perspetivas de

Sociais, ao Instituto do Envelhecimento

evolução da economia e das contas

(ambos da Universidade de Lisboa), ao

públicas, como já sucedera em anos

Gabinete de Estratégia e Planeamento do

anteriores. Também agências de notação

Ministério do Trabalho, da Solidariedade e

financeira e departamentos de análise

da Segurança Social e à Faculty of Social,
Human and Mathematical Sciences da

económica de bancos procuraram o CFP.

Universidade

Iniciativas de formação para

de

Southampton

para

desenvolverem em conjunto o projeto

públicos externos ao CFP

Dynapor. A parceria foi formalizada com a
15
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referência

duas

conhecimento

mais

Finanças

colaboração com parceiros nacionais, para

Orçamento do Estado, em particular. Em

disseminação de conhecimento técnico nas

segundo lugar, informa-se que o CFP

áreas de intervenção do CFP. Em primeiro

iniciou em setembro uma colaboração com

lugar, dá-se conta da realização de uma

a

ação de formação, organizada pelo CFP e

Economics Club para o ano letivo de

ministrada por técnicos e membros do

2015/2016. Consiste no aconselhamento a

Conselho Superior em maio de 2015, para

dois grupos de alunos

um grupo de jornalistas da Lusa - Agência

licenciatura e mestrado que estão a realizar

de Notícias de Portugal, S.A., com o

trabalhos de investigação aplicada sobre

objetivo

regras orçamentais e produto potencial.

contribuir

para

um

16

plataforma

de

em

geral,

das

iniciativas desenvolvidas pelo CFP, em

de

Públicas,

aprofundado

estudantes

e

do

Nova

finalistas de
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SEGUNDA PARTE ⁞ Gestão e Contas em 2015

⁞ Recursos
O CFP, conforme disposto no artigo 1.º dos

como a nível de recursos tecnológicos e

seus Estatutos, é dotado de autonomia

financeiros.

administrativa e financeira e de património

Recursos humanos

próprio, estando sujeito ao regime dos
serviços e fundos autónomos.

A equipa que se responsabiliza pela
condução do CFP, constituindo o respetivo

Importa referir que, no decorrer do ano de
2015,

o

CFP

aprovou

os

Conselho Superior, manteve em 2015 a

seguintes

composição inicial, que tomara posse em

documentos normativos para a sua própria

16 de fevereiro de 2012, a saber:

organização:

 Presidente — Teodora Cardoso;

 Regulamento Interno de Duração e
Organização do Tempo de

 Vice-Presidente — Jürgen von

Trabalho, Férias e Faltas,

Hagen;

aprovado por deliberação do

 Vogal Executivo — Rui Nuno

Conselho Superior, em 19 de

Baleiras;

maio de 2015;


Tramitação

Procedimento



do

para

Não-Executivo

—

Carlos Marinheiro;

de



Recrutamento e Seleção de
Trabalhadores

Vogal
Vogal

Não-Executivo

—

George Kopits.

o

Conselho das Finanças Públicas, aprovado

Em concordância com os estatutos,1 Jürgen

em 18 de dezembro de 2015, pela Senhora

von Hagen e George Kopits não são

Presidente do

nacionais nem residem em Portugal,

Conselho

Superior

do

Conselho das Finanças Públicas.

exercendo as suas funções em regime de

Nesta secção, referem-se os principais

tempo parcial.

meios que o CFP utilizou durante o ano de
2015, tanto a nível de recursos humanos
O número 3 do art. 12.º estabelece que “O
conselho superior pode integrar até dois membros
não nacionais, preferencialmente de outros
Estados-Membros da União Europeia” e o número
5 do mesmo artigo diz que “O presidente e o vogal

executivo são obrigatoriamente residentes em
Portugal”. Jürgen von Hagen tem a nacionalidade
alemã e George Kopits as nacionalidades húngara
e dos Estados Unidos da América.

1
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bem como um técnico de comunicação,
recrutados ao longo do ano de 2013. No
ano de 2014, saíram dois técnicos de
economia e finanças públicas e foram
recrutados dois técnicos, dos quais um de
economia e finanças públicas e outro
administrativo e financeiro. No ano de
2015, saíram dois técnicos de economia e
finanças públicas e foram recrutados
quatro técnicos para a mesma área.
Foto 7: O Vice-Presidente do
CFP, Jürgen von Hagen.

Sob proposta conjunta do Presidente do
Tribunal de Contas e do Governador do
Banco de Portugal, os Vogais NãoExecutivos

viram

os

seus

mandatos

renovados com efeitos a partir de 22 de
dezembro,

através

da

Resolução

do

Conselho de Ministros n.º 35/2014, de 18
de

novembro.

O

Conselho

Superior

Foto 6: George Kopits, Vogal
Não-Executivo do CFP.

assegura as orientações estratégicas e a
representação institucional.

Em 2015, foi aberto um procedimento de

No final de 2015, para o desempenho das

recrutamento de pessoal, com o objetivo

suas atribuições, o CFP contava com

de contratar técnicos de economia e

dezoito trabalhadores nos serviços técnicos
e

um

técnico

de

finanças públicas, em regime de contrato

informática,

individual de trabalho ou em regime de

disponibilizado pela empresa que assegura

cedência de interesse público.

o funcionamento da infraestrutura de

O Quadro 4 descreve os recursos humanos

informação e comunicações.

dos Serviços Técnicos do CFP no final de

O número de trabalhadores acima referido

2015,

inclui os três trabalhadores recrutados em
2012

afetos

à

área

comparativamente

com

o

ano

anterior, com referência ao respetivo grupo

administrativo-

de pessoal e qualificação académica mais

financeira e um assistente técnico, onze

elevada.

técnicos de economia e finanças públicas,
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Quadro 4 - Recursos humanos

Grupo de Pessoal

Situação em
31/12/2014

Situação em 31/12/2015

Total

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

10

12

1

6

4

1

-

Técnico de
comunicação

1

1

-

1

-

-

-

Jurista

1

1

-

-

-

1

-

Técnicos
administrativos e
financeiros

2

2

-

-

-

1

1

Assistente Técnico

1

1

-

-

-

-

1

Total

16

18

1

7

5

3

2

Diretor
Gestor
Administrativo e
Financeiro
Técnicos de
economia e
finanças públicas

Doutoramento Mestrado

PósOutras
Licenciatura
Habilitações
Graduação 1

Total

1

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

A aquisição de conhecimentos e a melhoria

83,3%.

de competências passou a ser uma área de

envolvidos

interesse permanente a partir de 2014.

corresponderam 659 horas de formação,

Todos os trabalhadores foram incentivados

com um custo global de 11.720€ suportado

a

pela entidade empregadora.

empenhar-se

neste

processo

e

a

instituição adotou um regulamento interno

No

seu
em

conjunto,
59

ações,

estiveram
a

que

No decorrer do ano de 2015, a taxa de

relativo à formação e à valorização

assiduidade atingiu os 98%, sendo o

profissionais. Houve a preocupação de

motivo das ausências o seguinte:

conferir proactividade, tanto ao CFP como

1) Doença, com uma taxa de 1,4%;

aos trabalhadores, na busca de formações

2) Parentalidade, com uma taxa de

com valor para as atividades do CFP e o

0,2%;

currículo dos seus profissionais.

3) Falecimento de familiar, com uma

Ao longo do ano de 2015, 15 trabalhadores

taxa de 0,1%;

beneficiaram de ações de formação, que

4) Assistência à família, com uma taxa

representa uma taxa de frequência de

de 0,3%.
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Recursos tecnológicos
Ao longo de 2015 o CFP manteve a sua

trabalhos

política de aluguer da infraestrutura de

econométrica

informação e comunicações, incluindo o

exploração

licenciamento das aplicações informáticas

execução do seu trabalho.

comuns à generalidade dos utilizadores.

de

natureza
com

de

estatística

ferramentas

dados

necessárias

e
de
à

Procedeu-se ainda à aquisição de quatro

Neste ano procedeu-se à aquisição de

computadores portáteis para satisfazer

licenças para as aplicações Eviews 8 —

necessidades

Standard Version, e WinRATS Pro, com vista

capacidade computacional no domínio das

a dotar os colaboradores envolvidos em

tarefas de previsão.

específicas

de

elevada

Recursos financeiros
Nos termos estatutários, o CFP é financiado

estando sujeito a parecer favorável emitido

por Receitas Gerais do Orçamento do

conjuntamente pelo Presidente do Tribunal

Estado. Nesta sequência, o orçamento do

de Contas e pelo Governador do Banco de

CFP para 2015 faz parte integrante da Lei

Portugal, de acordo com o estabelecido no

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.

artigo 29.º dos seus Estatutos.

A preparação do orçamento do Conselho

O orçamento inicial de receita e despesa do

das

CFP, para 2015, foi de 2.628.520 €.

Finanças

Públicas

é

da

responsabilidade do Conselho Superior,

⁞ Contas
A dotação do orçamento para 2015 foi

da Nação, conforme descrito no Quadro 5.

inscrita na fonte de financiamento 311 —

Este mostra igualmente a desagregação da

Receitas Gerais, não afetas a projetos

despesa

cofinanciados, no Programa Orçamental 01

classificação económica.

— Órgãos de Soberania/Encargos Gerais
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Quadro 5 - Orçamento aprovado

ORÇAMENTO DE RECEITA
CE Receita

Designação

Dotação

06.03.01

Transferências Correntes-Administração Central-Estado

10.03.01

Transferências Capital-Administração Central-Estado

2 533 446 €
95 074 €

Total

2 628 520 €

ORÇAMENTO DE DESPESA
Agrupamento Económico

Dotação

Despesas com pessoal

1 632 489 €

Aquisição de bens e serviços

895 757 €

Aquisição de bens de capital

100 274 €

Total

2 628 520 €

Os dados finais da conta de gerência,

A taxa de execução do agrupamento de

encerrada em 26 de abril de 2016,

despesas com pessoal, face ao inicialmente

permitem estimar em 66% a execução da

previsto, cifrou-se em 82%, a qual resulta,

dotação

pelo

essencialmente, da fixação de pessoal em

Orçamento do Estado em 2015. A despesa

número inferior ao orçamentado. Da

com pessoal explica 77% dessa execução.

execução das despesas com pessoal, cerca

total

disponibilizada

de 666.280 € retornou aos cofres do Estado

O Quadro 6 junta mais detalhe à execução

através da retenção de IRS na fonte e dos

orçamental, sendo que a despesa com

demais

aquisição de bens e serviços foi executada

descontos

obrigatórias

em 41% face ao orçamento inicial do

dos

e

contribuições

trabalhadores

e

da

entidade patronal.

agrupamento em análise.

Quadro 6 - Decomposição económica da execução orçamental

EXECUÇÃO DA DESPESA
Agrupamento Económico

Dotação

Despesas com pessoal

1 332 702 €

Aquisição de bens e serviços

368 649 €

Aquisição de bens de capital

38 038 €

Total

1 739 389 €

A despesa com bens e serviços resulta,

serviços

essencialmente,

tecnologias de informação e comunicação,

da

utilização

das

instalações físicas. Trata-se da aquisição de

de

limpeza,

comunicações,

bem como do pagamento de rendas.
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Situação patrimonial
Foram

observadas,

disposições

do

genericamente,
Plano

Oficial

as

não se aplicam os critérios relativos a

de

diferenças de câmbio;

Contabilidade Pública (POCP) na medida

— Em obediência ao princípio da

do aplicável ao Conselho das Finanças
Públicas.

especialização

(ou

registaram-se

em

do

acréscimo),

acréscimos

e

Os critérios valorimétricos adotados pelo

diferimentos, ativos e passivos, os efeitos

CFP,

de proveitos e de custos que devem ser

previstos

no

POCP,

foram

os

seguintes:

reconhecidos em exercícios diferentes
daqueles

— O ativo imobilizado foi valorizado

suportados

direta

ocorrem

recebimentos

os
ou

pagamentos.

como tal a soma do preço de compra com
gastos

que

correspondentes

ao custo de aquisição, considerando-se
os

em

ou

Os movimentos ocorridos nas rubricas do

indiretamente para o colocar no seu estado

ativo imobilizado, constantes do balanço e

atual;

nas respetivas amortizações e provisões,
encontram-se identificados no Quadro 7 e

— Por terem uma vida útil limitada,

no Quadro 8.

os bens do ativo imobilizado são sujeitos a
amortização sistemática, pelo método das

. Não existem bens adquiridos em estado

quotas constantes. Em obediência ao

de

princípio da materialidade, os bens de

alienações,

reduzido

totalmente

durante o exercício. Para os bens do ativo

amortizados no exercício da sua aquisição;

imobilizado apresentam-se, no Quadro 8,

valor

foram

uso,

nem

ocorreram

transferências

quaisquer
ou

abates

os respetivos valores de aquisição e

— Não existem ativos nem passivos

amortização.

respeitantes a moeda estrangeira, pelo que

Quadro 7 - Total de amortizações

MAPA DE AMORTIZAÇÕES
Rubricas

Valor acumulado

Imobilizações corpóreas

325 265 €

Total

325 265 €

Quadro 8 - Valores de aquisição e amortizações do ativo imobilizado

BALANÇO-ATIVO
ATIVO

Ativo Bruto

Amortizações

Ativo Líquido

Imobilizações corpóreas
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Total

224 080 €

110 282 €

113 798 €

29 780 €

13 517 €

16 263 €

357 786 €

201 466 €

156 320 €

611 646 €

325 265 €

286 381 €
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Em cumprimento das normas aplicáveis, foi

A 31 de dezembro de 2015, o CFP não

registado em acréscimo de custos o

possui qualquer pagamento em atraso.

montante relativo aos encargos com férias

Nesta sequência e ao abrigo do Despacho

e subsídio de férias referentes aos direitos

n.º 10959/2013 da Ministra de Estado e das

a férias vencidos em 1 de janeiro de 2015,

Finanças,

com reporte ao trabalho prestado em 2015.

República, II.ª Série, de 26 de agosto, o CFP

O montante apurado, adicionado dos

assumiu os seguintes compromissos para

respetivos encargos patronais, foi de

exercícios futuros:

204.496€.
Não existem dívidas ativas nem passivas

publicado

em



2016 – 276.644 €;



2017 – 121.362 €.

Diário

da

respeitantes ao pessoal da entidade.

Entidade piloto do SNC-AP
Na sequência de uma proposta formulada

A participação do CFP neste grupo de

pelo Conselho das Finanças Públicas, foi o

utilizadores experimentais complementa,

mesmo convidado, em 4 de novembro de

na vertente operacional da utilização, o

2015, pelo Secretário de Estado Adjunto e

empenho que a instituição tem colocado

do Orçamento, para integrar o grupo de

nas suas análises e em intervenções

entidades piloto que irá testar a introdução

públicas quanto à necessidade de o país

do

de

melhorar a qualidade da informação

as

contabilística de base para a gestão das

O

suas finanças públicas. Este tema mereceu

recém-aprovado

Normalização
Administrações

Sistema

Contabilística
Públicas

para
2

(SNC-AP).

convite for aceite.

o destaque dado na p. 6 do presente
relatório.

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de
setembro.
2
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TERCEIRA PARTE ⁞ Documentos do Fiscal Único
Reproduz-se integralmente nesta parte os
seguintes

documentos

emitidos

• Certificação legal das contas

pelo

• Relatório e parecer do Fiscal Único

Fiscal Único do Conselho das Finanças

Estes documentos foram remetidos em

Públicas, Dr. Carlos Trigacheiro, ambos

tempo útil ao Tribunal de Contas e à

datados de 27 de abril de de 2016:

Direção-Geral do Orçamento.

25

Conselho das Finanças Públicas

Relatório de Atividades, Gestão e Contas — 2015

⁞ Certificação legal das contas
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⁞ Relatório e parecer do Fiscal Único
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