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Resumo 

A recente crise da divida pública e do défice português impõe que os diferentes 

utilizadores da informação financeira pública (cidadãos, investidores, agências globais 

de rating, entidades não governamentais, entre outros) disponham de informação sobre 

a situação orçamental e financeira do Estado como entidade única soberana, de modo 

a ajuizarem sobre o desempenho da governação e do Estado. 

Este estudo avalia em que medida as demonstrações orçamentais e financeiras 

consolidadas previstas na LEO e o novo SNC-AP, em particular a NCP 1, NCP 22 e a 

NCP 26, proporcionam condições para a avaliação do desempenho do Estado como 

entidade única soberana. 
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1. Introdução 

As exigências de prestação de contas através de demonstrações orçamentais 

financeiras do Estado é determinado pela lei de enquadramento orçamental que se 

consubstancia na Conta Geral do Estado prevista nos artigos 66º e 67º da LEO. 

No âmbito da preparação, elaboração e apresentação das demonstrações orçamentais 

e financeiras das administrações públicas, a normalização contabilística em vigor 

consubstancia-se no SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas) e no SNC (Sistema de Normalização Contabilística) conforme 

as entidades abrangidas por cada um destes sistemas de normalização contabilística.  

A apresentação e a divulgação das demonstrações orçamentais consolidadas é 

determinada pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental e a apresentação e 

divulgação das demonstrações financeiras consolidadas é determinada pela NCP 1 – 

Estrutura e Conteúdos das Demonstrações Financeiras, sendo que a preparação e 

elaboração das demonstrações financeiras consolidadas é feita nos termos da NCP 22 

– Demonstrações Financeiras Consolidadas, para as entidades abrangidas pelo SNC-

AP.  

Para as entidades abrangidas pelo SNC e que integram o perímetro de consolidação do 

Estado estabelecido pelo SNC-AP, as regras de consolidação, são as que estão 

compreendidas no subsistema da contabilidade orçamental e no subsistema da 

contabilidade financeira do SNC-AP. Desta forma, é sobre este sistema de normalização 

contabilística que será realizado este estudo. 

A dicotomia Lei de Enquadramento Orçamental e SNC-AP em sede de contas do Estado 

como entidade única soberana revela-se imprescindível na medida em que a primeira 

estabelece a designada CGE e respetivo perímetro das entidades e organismos que a 

integram, e por outro lado, o sistema contabilístico do Estado consubstanciado no SNC-

AP que estabelece perímetros de consolidação orçamental e financeira próprios para 

as administrações públicas e que é necessário avaliar se têm correspondência com a 

CGE e se esta por sua vez representa o Estado como um todo. 

 

2. Objetivo da investigação 

Avaliar em que medida a Conta Geral do Estado tal como hoje se encontra prevista na 

Lei de Enquadramento Orçamental (Lei 151/2015) proporciona condições para que seja 
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possível a avaliação do desempenho orçamental e financeiro do Estado como entidade 

única soberana. 

 

3. Revisão de literatura 

No plano da bibliografia internacional, entendeu-se apropriado a inclusão do artigo 

“Performance measurement and budgeting in the public sector” do Prof. Geert 

Bouckaert, OCDE (2009) face à sua importância em matéria de mensuração do 

desempenho do setor público. 

Nesta investigação, e no âmbito do quadro jurídico nacional são considerados dois 

diplomas legais que estabelecem quais as demonstrações orçamentais e financeiras 

que integram a entidade única Estado (se é que é assim equacionada) bem como o 

sistema contabilístico subjacente à preparação das contas consolidadas que poderão 

fornecer informação para avaliação do desempenho do Estado:  

 Lei nº 151/2015 relativo à Lei de Enquadramento Orçamental  

 Decreto-lei nº 192/2015 relativo ao Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas 

No plano do quadro jurídico europeu, entendeu-se apropriado considerar no estudo as 

determinações em matéria de divida e défice das administrações públicas, estabelecida 

no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento (Conselho Europeu, Regulamento 

(CE) nº 1467, 1997) na medida em que estes constituem elementos a considerar no 

desempenho do Estado como entidade única soberana e da governação em particular. 

 

3.1. Mensuração do desempenho no setor público 

Segundo o Prof. Geert Bouckaert (Bouckaert, 2009) a avaliação do desempenho do 

setor público compreende a disponibilização de informação sobre quatro elementos 

fundamentais: Eficiência, Produtividade, Eficácia do Serviço Fornecido e a Relação 

Custo-Eficácia. Segundo o autor: 

 Eficiência, representa a quantidade de recursos utilizados por unidade de serviço 

prestado; 

 Produtividade, representa a quantidade de serviço prestado por unidade de 

recurso utilizado; 
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 Eficácia do serviço fornecido, representa a quantidade de efeitos ou impactos na 

sociedade por unidade de serviço prestado; 

 Relação custo-eficácia (“cost effectiveness”), representa a quantidade de 

benefício social por unidade de recurso utilizado. 

Tendo como referência estes elementos de avaliação do desempenho, iremos verificar 

se as demonstrações orçamentais e financeiras do Estado são preparadas de modo a 

permitir esta avaliação do desempenho.  

 

3.2. Pacto de Estabilidade e Crescimento 

O Pacto de Estabilidade e Crescimento (Conselho Europeu, Regulamento (CE) nº 1467, 

1997) é um conjunto de regras destinado a garantir que os países da UE se empenham 

em sanear as suas finanças públicas e em coordenar as suas políticas orçamentais. 

Algumas das regras do PEC destinam-se a evitar derrapagens na política orçamental, 

enquanto outras visam corrigir os défices orçamentais excessivos ou o excessivo 

endividamento público.  

O PEC compreende duas regras fundamentais no âmbito dos seus objetivos:  

 O défice das administrações públicas, que não deve ser superior ao valor de 

referência de 3 % do PIB a preços de mercado; 

 A dívida pública das administrações púbicas que não deve ser superior a 60 % 

do PIB tal como previsto no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1467/97, do 

Conselho, de 7 de julho de 1997, com a redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (UE) n.º 1177/2011, do Conselho, de 8 de novembro de 2011 

(Conselho Europeu, Regulamento (UE) n.º 1177/2011;, do Conselho, de 8 de 

novembro de 2011, 2011); 

Nesta medida, o défice e a divida das administrações públicas constituem referenciais 

a monitorizar e que as demonstrações financeiras e orçamentais podem constituir a 

fonte de informação. 

 

3.3. Lei de Enquadramento Orçamental 
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A LEO (Governo de Portugal, Lei de Enquadramento Orçamental, 2015) estabelece os 

princípios e as regras orçamentais aplicáveis ao setor das administrações públicas1, o 

regime do processo orçamental, as regras de execução, de contabilidade e reporte 

orçamental e financeiro dos subsetores da AC e SS2.  

A Conta Geral do Estado prevista na Lei de Enquadramento Orçamental constitui a 

sistematização das contas consolidadas das entidades que compõem os subsetores da 

administração central e da segurança social. A LEO estabelece no nº 1 do art. 66º que, 

integram a Conta Geral do Estado as demonstrações orçamentais e financeiras 

consolidadas dos subsetores da administração central e da segurança social.  

Abrange o conjunto das contas relativas às entidades que integraram o perímetro do 

Orçamento do Estado, tal como definido no artigo 2.º da LEO e compreende um 

relatório, as demonstrações orçamentais e financeiras e as notas às demonstrações 

orçamentais e financeiras. 

O art. 67º da LEO estabelece ainda que a Conta Geral do Estado é acompanhada dos 

mapas constantes do artigo 42.º e, informação sobre o acumulado da dívida consolidada 

do Estado e os encargos com juros que lhe estão associados. 

Os art. 62º e 63º da LEO, estabelecem os princípios gerais do sistema contabilístico do 

Estado definindo que este compreende uma contabilidade orçamental, uma 

contabilidade financeira e uma contabilidade de gestão, nos termos da normalização 

contabilística em vigor. 

O nº 3 do artigo 66º da LEO, estabelece que as demonstrações orçamentais e 

financeiras consolidadas que integram a CGE adotam o sistema contabilístico que 

estiver em vigor para as administrações públicas. 

No plano da eficácia e da relação custo-eficácia (Bouckaert, 2009), a estruturação do 

Orçamento de Estado em programas orçamentais incluem as receitas e as despesas 

inscritas nos orçamentos dos serviços e das entidades dos subsetores da administração 

central e da segurança social, e conforme estabelece o nº 5 do art. 45º da LEO, define 

que “os programas orçamentais correspondem ao conjunto de ações, de duração 

variável, a executar pelas entidades previstas no n.º 13, tendo em vista a realização de 

                                                           
1 No art. 2º a LEO define que o setor das administrações públicas compreende todos os serviços e entidades 
dos subsetores da administração central, regional, local e da segurança social, que não tenham natureza e 
forma de empresa, de fundação ou de associação públicas. 
2 Art. 1º LEO. 
3 Serviços e entidades dos subsetores da administração central e da segurança social. 
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objetivos finais, associados à implementação das políticas públicas e permitem a 

aferição do custo total dos mesmos.”. Desta forma, os programas orçamentais 

constituem a fonte de informação para responder à avaliação da eficácia e da relação 

custo-eficácia (Bouckaert, 2009) e cuja monitorização compete à entidade gestora dos 

programas orçamentais tal como estabelece o artº 48º da LEO. 

O perímetro dos programas orçamentais considerado no nº 1 do art. 45º (LEO) é no 

entanto insuficiente na perspetiva da avaliação da eficácia e da relação custo-eficácia 

do Estado como entidade única soberana, na medida em que apenas compreende os 

subsetores administração central e a segurança social deixando de fora os subsetores 

da administração regional, administração local e as entidades públicas reclassificadas. 

A relação entre a divida pública e o PIB constitui outro elemento a considerar nesta 

análise atendendo ao seu enquadramento no âmbito das obrigações de Portugal no 

quadro jurídico europeu. Esta relação encontra-se consagrada no art. 25º da LEO ao 

impor que o Governo fica obrigado a reduzir o montante da divida pública quando essa 

relação exceder o valor de 60%, na parte em excesso, tal como previsto no artigo 2.º do 

Regulamento (CE) n.º 1467/97, do Conselho, de 7 de julho de 1997, com a redação que 

lhe foi dada pelo Regulamento (UE) n.º 1177/2011, do Conselho, de 8 de novembro de 

2011.  

A presença na LEO, das determinações sobre o limite da divida pública, consubstancia 

a necessidade de que as demonstrações financeiras consolidadas devam permitir obter 

e monitorizar a partir delas a divida pública. 

 

3.4. SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas 

O sistema contabilístico do Estado a que se refere a LEO nos seus artigos 62º e 63º 

está corporizado no SNC-AP (Governo de Portugal, Decreto-lei nº 192/2015, 2015) 

através de 27 normas, das quais 25 relativas a contabilidade financeira, 1 relativa a 

contabilidade orçamental e 1 relativa a contabilidade de gestão.  

O SNC-AP é assim constituído por 3 subsistemas de contabilidade: 

 Subsistema da Contabilidade Orçamental (1 Norma),  

 Subsistema da Contabilidade Financeira (25 Normas),  

 Subsistema da Contabilidade de Gestão (1 Norma). 
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3.4.1. Consolidação de contas 

O sistema de normalização contabilística na perspetiva da consolidação de contas 

estabelece a necessidade de apresentação de demonstrações orçamentais 

consolidadas (previstas na NCP 26) e demonstrações financeiras consolidadas 

(previstas na NCP 1 e na NCP 22) de forma a que as mesmas representem as contas 

de um grupo como se de uma única entidade se trate.  

 

3.4.1.1. Perímetro de consolidação de contas 

A consolidação de contas é feita em duas perspetivas (orçamental e financeira) 

correspondendo a cada uma delas, um perímetro de consolidação diferente. 

Na perspetiva orçamental, o perímetro de consolidação compreende os subsetores da 

administração central, administração regional, administração local e segurança social 

(§22, NCP 26). 

Na perspetiva financeira, o perímetro de consolidação compreende para além dos 

subsetores da administração central, administração regional, administração local e 

segurança social, compreende ainda as entidades controladas pelas administrações 

públicas. 

 

3.4.1.2. Regime contabilístico de preparação das demonstrações 
consolidadas 

O SNC-AP prevê dois regimes contabilísticos de preparação das demonstrações 

consolidadas, consoante se trate de consolidação orçamental ou consolidação 

financeira. 

O regime contabilístico das demonstrações orçamentais consolidadas é o de caixa 

modificada (recebimentos/pagamentos e liquidações/obrigações), conforme tipifica o 

§26 da NCP 26. 

O regime contabilístico das demonstrações financeiras consolidadas é o de base de 

acréscimo (§3 da NCP 1). 
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3.4.1.3. Métodos de consolidação de contas 

Na perspetiva orçamental, o SNC-AP determina no §28 da NCP 26 a preparação das 

demonstrações orçamentais consolidadas pelo Método de Consolidação Simples, 

combinando numa base de linha a linha, adicionando rubricas idênticas de obrigações, 

de pagamentos, de liquidações e de recebimentos e procedendo à eliminação de 

direitos e obrigações e recebimentos e pagamentos recíprocos entre entidades que 

integram o perímetro de consolidação. 

Na perspetiva financeira, o SNC-AP determina no §23 da NCP 22 que a preparação das 

demonstrações financeiras consolidadas através da simples agregação de ativos, 

passivos, património líquido, rendimentos, gastos e fluxos de caixa, fazendo-se a 

compensação (eliminação) da quantia escriturada do investimento (da entidade que 

controla) e a proporção do património liquido (da entidade controlada) e a eliminação 

total de itens relativos a transações intragrupo. 

 

3.4.1.4. Demonstrações consolidadas 

O SNC-AP estabelece através da NCP 26, o conjunto de demonstrações orçamentais 

consolidadas e através da NCP 1 o conjunto de demonstrações financeiras 

consolidadas que integram a CGE e referidas no art. 66º da LEO. São elas: 

 Demonstrações Orçamentais Consolidadas 

o Demonstração consolidada do desempenho orçamental4; 

o Demonstração consolidada de direitos e obrigações por natureza5 

o Anexos às demonstrações orçamentais 

 Demonstrações Financeiras Consolidadas 

o Balanço consolidado6  

o Demonstração consolidada de resultados por naturezas7 

o Demonstração consolidada das alterações no património liquido8 

o Demonstração consolidada de fluxos de caixa9 

                                                           
4 Quadro 1 do Anexo. Compreende os recebimentos e pagamentos. 
5 Quadro 2 do Anexo. Compreende as liquidações e obrigações. 
6 Quadro 3 do Anexo. Compreende o ativo, passivo e património liquido. 
7 Quadro 4 do Anexo. Compreende os rendimentos e gastos. 
8 Quadro 5 do Anexo 
9 Quadro 6 do Anexo 
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o Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas 

Do ponto de vista da LEO, integram ainda a CGE, informação sobre o acumulado da 

divida consolidada do Estado e os encargos que lhe estão associados, como refere o 

art. 67º da LEO, os mapas contabilísticos:  

a) Mapa 1 — Mapa das despesas por missão de base orgânica, desagregadas por 

programas dos subsetores da administração central e da segurança social; 

b) Mapa 2 — Mapa relativo à classificação funcional das despesas do subsetor da 

administração central; 

c) Mapa 3 — Mapa relativo à classificação económica das despesas do subsetor 

da administração central; 

d) Mapa 4 — Mapa relativo à classificação orgânica das despesas do subsetor da 

administração central; 

e) Mapa 5 — Mapa relativo à classificação económica das receitas públicas do 

subsetor da administração central; 

f) Mapa 6 — Mapa relativo às despesas com vinculações externas e despesas 

obrigatórias; 

g) Mapa 7 — Mapa relativo à classificação funcional das despesas de cada sistema 

e subsistema e do total do subsetor da segurança social; 

h) Mapa 8 — Mapa relativo à classificação económica das despesas de cada 

sistema e subsistema e do total do subsetor da segurança social; 

i) Mapa 9 — Mapa relativo à classificação económica das receitas de cada sistema 

e subsistema e do total do subsetor da segurança social; 

j) Mapa 10 — Mapa relativo às receitas tributárias cessantes dos subsetores da 

administração central e da segurança social; 

k) Mapa 11 — Mapa relativo às transferências para as regiões autónomas; 

l) Mapa 12 — Mapa relativo às transferências para os municípios; 

m) Mapa 13 — Mapa relativo às transferências para as freguesias; 

n) Mapa 14 — Mapa relativo às responsabilidades contratuais plurianuais das 

entidades dos subsetores da administração central. 

 

4. Metodologia de investigação 

A metodologia de investigação seguida foi de natureza qualitativa atendendo à 

substância legalista da informação. Usou-se a interpretação como técnica de 

investigação do objeto de estudo. 
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5. Resultados 
5.1. Perspetiva da Lei de Enquadramento orçamental 

Do estudo da lei de enquadramento orçamental obtiveram-se os seguintes resultados: 

 O sistema contabilístico do Estado compreende uma contabilidade orçamental, 

uma contabilidade financeira e uma contabilidade de gestão nos termos da 

normalização contabilística em vigor (art. 63 da LEO); 

 A Conta Geral do Estado integra as demonstrações orçamentais e financeiras 

consolidadas, compreende um relatório, as demonstrações orçamentais e 

financeiras e as notas às demonstrações orçamentais e financeiras; 

 O perímetro de consolidação da CGE compreende as entidades e serviços que 

integram os subsetores da Administração Central e da Segurança Social; 

 A CGE é acompanhada ainda pelos mapas constantes do artigo 42.º da LEO, 

bem informação sobre o acumulado da dívida consolidada do Estado e os 

encargos com juros que lhe estão associados. 

 

5.2. Perspetiva do SNC-AP 

Do estudo do sistema contabilístico do Estado previsto na LEO e corporizado no SNC-

AP obtiveram-se os seguintes resultados: 

 A consolidação prevista estabelecida pelo sistema de normalização 

contabilística SNC-AP faz-se em dois planos: No plano orçamental e no plano 

financeiro, dando origem a demonstrações orçamentais consolidadas e 

demonstrações financeiras consolidadas. 

 As demonstrações orçamentais consolidadas previstas na NCP 26, refletem o 

regime de contabilidade de caixa modificada que está na sua génese 

proporcionando uma compreensão da execução orçamental à luz da natureza 

das receitas e despesas subjacentes à elaboração do Orçamento de Estado. No 

entanto a demonstração consolidada do desempenho orçamental é aquela que 

representa o regime contabilístico de caixa no seu estado puro (recebimentos e 

pagamentos). Já a demonstração consolidada de direitos e obrigações por 

natureza, aproxima-se do regime contabilístico de base de acréscimo, 

considerando que compreende as liquidações de receita, entendida como o 

direito que se constitui em contas a receber do qual se espera influxos de caixa 
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futuros (§3, NCP 26), e as obrigações orçamentais, entendidas como 

compromisso que se constitui em contas a pagar (§3, NCP 26). 

 O método de consolidação orçamental simples, considerado pela NCP 26 nos 

parágrafos 35 e 36, estabelece a soma algébrica de rubricas equivalentes de 

obrigações, de pagamentos, de liquidações e de recebimentos das 

demonstrações orçamentais individuais das entidades pertencentes ao 

perímetro de consolidação e na posterior eliminação, tendo em consideração as 

entidades dependentes de cada um dos níveis de consolidação, dos saldos 

resultantes de obrigações e liquidações recíprocas por natureza, assim como 

dos saldos de pagamentos e recebimentos de operações internas por natureza. 

 A consolidação financeira estabelecida na NCP 22, reflete a posição financeira, 

o desempenho financeiro bem como os fluxos de caixa da entidade consolidante. 

 O método de consolidação financeira é o da simples agregação de ativos, 

passivos, património líquido, rendimentos, gastos e fluxos de caixa, fazendo-se 

a compensação (eliminação) da quantia escriturada do investimento (da 

entidade que controla) e a proporção do património liquido (da entidade 

controlada) e a eliminação total de itens relativos a transações intragrupo. 

 

6. Conclusões e Propostas 

Conclusões 

 A CGE não é representativa das contas de todo o setor público como á partida 

pode ser interpretado considerando a designação atribuída, na medida em que 

integra apenas os subsetores da administração central e da segurança social, 

como estabelece o nº 1 do artigo 66º da LEO. 

 Os mapas contabilísticos estabelecidos no art. 42º e que acompanham a CGE 

como estabelece o art. 67º da LEO, não se revelam fundamentais na perspetiva 

da avaliação orçamental e financeira consolidada do Estado como entidade 

única soberana, mas antes na perspetiva das funções de controlo politico 

atribuídas à Assembleia da República (nº 5 do art. 68º da LEO) e das funções 

de controlo jurisdicional do Tribunal de Contas (nº 4 do art. 68º da LEO). 

 A LEO estabelece que as contas da CGE devem adotar o sistema contabilístico 

que estiver em vigor, o que considerando o decreto-Lei 192/2015, é o novo SNC-

AP para as administrações públicas e o SNC para as entidades controladas 

pelas administrações públicas enquadradas no âmbito do SNC. 
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 As demonstrações orçamentais consolidadas e as demonstrações financeiras 

consolidadas que integram a CGE conforme estabelece o nº1 do art. 66º da LEO 

têm perímetros de consolidação diferentes daqueles que é estabelecido pelo 

SNC-AP. 

 O perímetro de consolidação orçamental previsto na NCP 26 (SNC-AP), 

compreende os subsetores AC, AR, AL e SS. O perímetro de consolidação 

orçamental da CGE compreende apenas a AC e a SS, ficando assim de fora da 

consolidação orçamental dos subsetores da AR, e a AL. 

 O perímetro de consolidação financeira previsto na NCP 22, compreende os 

subsetores AC, AR, AL, SS e as entidades controladas pelas administrações 

públicas. O perímetro de consolidação financeira da CGE compreende apenas 

a AC, a SS e as entidades controladas por estes subsetores (conforme 

estabelece o SNC-AP). 

 A eficiência tal como define o Prof. Geert Bouckaert (Bouckaert, 2009), pode ser 

avaliada através do balanço consolidado do Estado como entidade única 

soberana se o perímetro de consolidação financeira compreender todas as 

entidades e serviços que integram as administrações públicas como definido no 

art. 2º da LEO. 

 A produtividade (Bouckaert, 2009), do Estado como entidade única soberana 

pode ser avaliada através da determinação do VAB (valor acrescentado bruto) 

obtido pela demonstração consolidada de resultados por naturezas, 

correspondendo ao PIB (Produto Interno Bruto) se esta demonstração integrar 

todo o setor público, consubstanciado no setor das administrações públicas e 

das entidades por estas controladas. 

 A avaliação da eficácia e da relação custo-eficácia (Bouckaert, 2009), do estado 

como entidade única soberana, não é possível ser feita a partir dos programas 

orçamentais definidos nos termos do art. 45º da LEO (Governo de Portugal, Lei 

de Enquadramento Orçamental, 2015), na medida em que os programas 

orçamentais podem ser diferentes de subsetor para subsetor das administrações 

públicas, além de que não se aplica às entidades públicas que estão fora do 

orçamento de Estado. 

 A divida pública no quadro jurídico das obrigações perante a UE, constitui uma 

informação que é possível obter a partir da demonstração financeira 

consolidada, se for garantido que o perímetro de consolidação financeira 

compreende o setor das administrações públicas e das entidades por elas 

controladas. 
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Propostas  

 A LEO deve ser alterada por forma a que o perímetro de consolidação 

orçamental e financeira da CGE integre para além da AC e SS (já prevista) os 

subsetores AR e AC de modo a que a CGE seja representativa de todo o setor 

público e que as demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas 

correspondentes sejam um instrumento efetivo de avaliação do desempenho do 

Estado como entidade única soberana. 
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Anexos 

1. Demonstrações de relato orçamental consolidado 
1.1. Quadro 1 - Demonstração consolidada do desempenho orçamental 
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1.2. Quadro 2 - Demonstração consolidada de direitos e obrigações por 
natureza 
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2. Demonstrações de relato financeiro consolidado 
2.1. Quadro 3 - Modelo de Balanço 

 



21 
 

 

2.2. Quadro 4 - Modelo de Demonstração de Resultados 
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2.3. Quadro 5 - Modelo de Demonstração de Alterações no Património Liquido 
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2.4. Quadro 6 - Modelo de Demonstração de Fluxos de Caixa 
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