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O Inquérito sobre 
o Orçamento Aberto  
e a COVID-19
 

Enquanto escrevo, a pandemia da COVID-19 está a causar 

o caos a nível mundial. A ameaça à saúde pública, os danos 

que causará nas economias nacionais e a interrupção da 

vida quotidiana é chocante e assustador – não apenas aqui 

em Washington D.C., mas em todo o mundo – enquanto 

os países lutam para conter o vírus e atenuar o seu 

impacto. Nestes momentos conturbados, pensamos nos 

nossos muitos colegas que estão dispersos pelo mundo e 

desejamos-lhe boa saúde e que estejam em segurança.

Ao publicar o inquérito, enfrentamos o mesmo dilema 

com o qual muitas organizações se estão a debater: como 

divulgamos as nossas conclusões no contexto desta crise 

global abrangente? Continuam a ser relevantes neste novo 

contexto? Na verdade, enquanto trabalhávamos no relatório, 

havia cidadãos a protestar nas ruas de muitas cidades em 

todo o mundo, a exigir melhores serviços e mais responsa-

bilidade por parte dos seus governos. Agora, os cidadãos 

estão confinados às suas casas e são forçados a permane-

cer separados uns dos outros, usando as redes sociais e 

outras estratégias para se relacionarem com as entidades 

governamentais. 

Neste contexto, consideramos que o nosso inquérito 

e as questões que ele aborda não só continuam a ser 

importantes, mas, na verdade, são mais importantes do 

que nunca.

Os orçamentos irão desempenhar um papel central 

nas respostas do governo a este vírus e aos efeitos 

adversos por ele provocados. Nós apoiamos firmemente 

acções governamentais agressivas e, tal como outros, 

acreditamos que os líderes devem prestar especial atenção 

às necessidades dos que vivem na pobreza, que são 

particularmente vulneráveis aos impactos devastadores 

na saúde e na economia provocados pela COVID-19. Para 

responder a estes desafios inigualáveis, os governos têm de 

mudar rapidamente as prioridades e realinhar as políticas 

fiscais e de despesas. A pressa de agir pode tentar alguns 

líderes a renunciar ao dever de informar e envolver o 

público nas medidas que tomam. Embora a crise exija uma 

acção rápida e decisiva, exige, no entanto, honestidade, 

transparência, compromisso e, por fim, confiança pública 

– os mesmos objectivos que orientam o Inquérito sobre o 

Orçamento Aberto. 

Como descobrimos neste inquérito, realizado antes da 

COVID-19, a maioria dos governos não tem sistemas 

e políticas de responsabilização para tornar os seus 

orçamentos totalmente abertos ao público. Existem 

lacunas na transparência orçamental ao longo do ciclo 

orçamental, especialmente na forma como os governos 

divulgam as suas alterações aos orçamentos durante a 

implementação. Estas falhas são agravadas pela fraca 

fiscalização dos poderes legislativos e dos auditores, e 

pelas escassas oportunidades de contribuição pública. Os 

orçamentos sectoriais também não mostram normalmente 

como a despesa pública melhora a prestação de serviços 

essenciais, incluindo os serviços de saúde essenciais para 

solucionar esta pandemia.

Estas deficiências preocupam-nos porque para melhorar 

as condições de vida, as despesas públicas devem produ-

zir resultados. À medida que as despesas aumentam para 

combater a pandemia, lembramos que a nossa investiga-

ção anterior descobriu que muitos governos não gastam 

totalmente os orçamentos por si alocados ou não explicam 

Uma carta do Director Executivo
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os desvios relativos a esses orçamentos. Nomeadamente, 

a sub-execução dos orçamentos para vacinas é particu-

larmente elevada, mesmo em países com uma escassez 

recorrente de vacinas. Estas deficiências irão provavelmente 

agravar-se durante esta crise, precisamente no momento 

em que os governos têm de evitar a utilização indevida dos 

fundos e ineficiências que enfraqueceram as anteriores 

respostas a catástrofes. 

As consequências das decisões orçamentais de hoje 

serão sentidas nos próximos anos. Esta crise evoluiu num 

momento de frustração pública latente relativa às enormes 

desigualdades públicas e à incapacidade dos governos 

para as enfrentar. A confiança pública pode ficar ainda 

mais minada se os governos não abordarem a pandemia de 

forma eficaz com acções que não pareçam arbitrárias ou 

que favoreçam certos interesses em detrimento de outros.

Felizmente, é possível um resultado diferente. O nosso 

trabalho das últimas duas décadas mostra claramente que 

práticas orçamentais abertas estão ligadas a maior equida-

de e eficiência. Como mostra este relatório, o governo pode 

tomar medidas imediatas para publicar informações adicio-

nais em sites da Internet existentes sem incorrer em custos 

adicionais. No entanto, uma maior transparência deve ser 

combinada com oportunidades significativas de contribuição 

pública na orçamentação, a fim de garantir melhores resulta-

dos. As organizações públicas e cívicas podem ser fontes vitais 

de informação sobre a eficácia dos serviços governamentais. 

Também ajudam a manter as comunidades informadas sobre 

os programas governamentais, e podem monitorizar o desem-

penho de funcionários públicos e empresas contratadas. 

Ao enfrentar esta epidemia, os governos devem pensar 

criativamente sobre como facilitar a participação pública e 

aproveitar os seus benefícios. A sociedade civil irá demons-

trar que é um parceiro inovador. A IBP na África do Sul está, 

por exemplo, a fornecer dados a residentes de assenta-

mentos informais nos grandes centros metropolitanos para 

que possam fornecer comentários em tempo real sobre os 

serviços governamentais durante a pandemia, tais como 

se os sanitários públicos estavam limpos. Estas informa-

ções ajudarão as entidades governamentais a entender as 

necessidades da comunidade e a qualidade dos serviços, e, 

quando necessário, ajudarão as comunidades a responsa-

bilizar o governo. O parceiro da IBP na Argentina, ACIJ, em 

conjunto com os seus parceiros aliados, está a trabalhar 

com os sem-abrigo em Buenos Aires para melhor comu-

nicarem as suas necessidades e as despesas públicas que 

poderiam aumentar a sua resistência à epidemia. Estes 

são apenas dois exemplos de como as organizações cívicas 

estão a fazer a ligação entre os cidadãos e o governo. 

Neste relatório do Inquérito sobre o Orçamento Aberto, 

lançamos um Apelo Global à Acção para que os governos 

realizem avanços sustentados no acesso público à 

informação orçamental, oportunidades de contribuição 

pública relativa aos orçamentos e fiscalização eficaz da 

implementação orçamental. A pandemia torna ainda mais 

urgente que os governos levem em consideração este apelo 

e actuem de forma decisiva nesta frente. Exortamos os 

governos a adoptarem políticas orçamentais que mitiguem 

os efeitos nocivos da COVID-19 e, ao fazê-lo, abracem 

processos de orçamentação que restauram a confiança 

pública e moldam um futuro mais inclusivo. 

Ninguém sabe exactamente como é que esta pandemia 

se irá desenrolar. Mas sei que, se trabalharmos sozinhos, o 

contributo da IBP para a redução dos seus efeitos será, na 

melhor das hipóteses, marginal. Estamos prontos para traba-

lhar com parceiros cívicos, governos e agências internacio-

nais em todo o mundo para construir sistemas orçamentais 

que ajudem a enfrentar este e futuros desafios. É certo que 

os sistemas orçamentais abertos, por si só, não conseguem 

resolver a pandemia. Mas eles podem fortalecer os laços 

entre cidadãos e governo, e melhorar a prestação de serviços 

públicos, agora e no futuro.

Warren Krafchik
Director Executivo

Março de 2020 



Santiago, Chile: manifestação em massa. 25 de Outubro de 2019.



Um clamor global por igualdade e voz 
Nos meses que antecederam o lançamento do Inquérito so-

bre o Orçamento Aberto, os manifestantes invadiram as ruas 

de todo o mundo, na França e Líbano, Chile e Colômbia, Irão 

e Iraque, Haiti e Equador. Os gatilhos para estas rebeliões pa-

recem frequentemente pequenos, tais como um aumento de 

0,04 dólares nos bilhetes do metro no Chile ou um imposto 

sobre o uso do WhatsApp no Líbano. No entanto, a escala de 

mobilização popular que estas mudanças provocaram revela 

questões subjacentes maiores de dificuldades económicas, 

flagrante desigualdade e percepção da corrupção em que as 

elites políticas estão envolvidas. Quando as pessoas sentem 

que os sistemas económicos estão a alargar as divisões e a 

beneficiar apenas a minoria, estão a exigir uma transforma-

ção que proporcione maior equidade e dê voz às políticas 

que afectam as suas vidas. 

Um fio condutor emerge de muitos destes protestos: 

uma ligação às finanças públicas e aos orçamentos 

governamentais. As pessoas reagem quando os impostos 

são cobrados aos pobres, mas os ricos estão isentos. As 

pessoas ficam furiosas quando os preços sobem para a 

alimentação e combustível, mas os fundos públicos são 

mal utilizados. As decisões orçamentais – que definem as 

prioridades e as políticas para a forma como os fundos 

públicos são angariados e gastos – têm impacto em todos. 

Muitas vezes, só os poderosos e privilegiados podem 

influenciar estas escolhas. Para outros, especialmente 

as pessoas que vivem na pobreza e para as quais os 

serviços financiados pelo Estado são mais importantes, 

os orçamentos continuam a ser um processo remoto e 

complicado, que não é explicado claramente nem está 

aberto a discussão. 

Estes sistemas exclusivos de orçamentação podem, e 

devem, mudar. Os países que abrem os seus orçamentos 

podem redireccionar o aumento da mobilização pública 

para compromissos construtivos que ajudam a formular 

novas orientações políticas. Os poucos países que já têm 

sistemas orçamentais mais abertos têm um compromisso 

mais forte com a democracia, maior equidade e melhores 

resultados em matéria de desenvolvimento. Níveis 

mais elevados de transparência estão associados a 

défices menores, custos de empréstimos mais baixos 

e contabilidade mais credível. A maior participação nos 

orçamentos está ligada à prestação efectiva de serviços 

e maior disposição para pagar impostos. À medida que 

as sociedades lutam para consertar contratos sociais 

desfeitos, a orçamentação aberta pode reconectar 

governos e cidadãos de formas que promovem o bem-

estar de todos. 

Avaliação dos orçamentos abertos: 
transparência, participação e 
fiscalização
Todos os cidadãos devem ter acesso a informações 

relevantes sobre a forma como os recursos públicos 

são angariados e gastos, oportunidades de contribuir 

para decisões políticas que afectam os seus meios de 

subsistência e futuros, e garantia de uma fiscalização 

orçamental sólida por parte de poderes legislativos 

independentes e instituições de auditoria. Estas três áreas 

são a base para o Inquérito sobre o Orçamento Aberto (IOA) 

– a única medida independente e comparativa do mundo 

em matéria de transparência orçamental, participação 

pública e fiscalização ao nível do governo central. 

O presente relatório apresenta as conclusões gerais 

do Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019 - a 

sétima avaliação desde o lançamento do IOA em 2006. A 

investigação sobre o IOA de 2019 foi realizada em 117 países 

por grupos da sociedade civil e peritos orçamentais, e 

revista por peritos independentes e anónimos. Os governos 

foram convidados a pronunciar-se sobre a redacção 

dos resultados e a maioria pronunciou-se. O inquérito 

compara as práticas governamentais com as normas 

internacionais sobre a prontidão e o volume de informação 

Resumo Executivo
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orçamental disponibilizada ao público, sobre a extensão das 

oportunidades significativas de participação do público no 

processo orçamental e sobre o papel das instituições de 

fiscalização formal.

Incentivar avanços em matéria 
de transparência orçamental
O IOA 2019 regista uma melhoria global modesta na 

transparência orçamental, o que é consistente com a 

tendência global medida pelo inquérito ao longo da última 

década. Para os 77 países avaliados em cada ronda entre 

o IOA 2008 e o IOA 2019, o resultado médio global para a 

medida de transparência orçamental no IOA – também 

chamada de Índice do Orçamento Aberto – aumentou 20%, 

de 41 para 49 em 100. Apesar desta melhoria, o resultado 

médio para estes países continua a ser inferior a 61, o que 

é considerado o nível mínimo de transparência orçamental 

que permite um envolvimento público significativo ao 

longo de todo o processo orçamental. Várias regiões têm 

tendências ascendentes constantes, especialmente na 

Europa de Leste e na Ásia Central, na Ásia Oriental e no 

Pacífico, na América Latina e nas Caraíbas. 

Trata-se de um regresso bem-vindo aos progressos 

alcançados nos resultados da anterior avaliação do IOA, 

na qual os resultados globais em matéria de transparência 

caíram pela primeira vez. Agora, no IOA 2019, a média global 

está ligeiramente acima do nível do IOA 2015, tornando 

esta ronda o nível mais elevado medido de transparência 

orçamental global desde o lançamento do inquérito. 

Mas a falta contínua de transparência 
mina o diálogo público significativo 
Embora estes ganhos forneçam motivos para termos 

esperança, os actuais níveis de informação orçamental 

disponíveis para o público continuam a ser limitados: o 

resultado médio de transparência global é de 45 em 100. 

Apenas 31 dos 117 países inquiridos têm níveis suficientes 

de transparência orçamental. Isto significa que três quartos 

dos países inquiridos não a possuem. 

Muitas vezes, os governos não publicam documentos 

orçamentais essenciais, que devem explicar claramente 

as políticas, decisões e resultados em matéria orçamental. 

Um terço dos oito documentos orçamentais principais 

que deveriam ser publicados em todo o mundo não é 

disponibilizado ao público. Os governos divulgam mais 

informações durante a fase de formulação e  aprovação do 

seu processo orçamental do que na fase de implementação, 

o que mina a responsabilidade do governo pela execução do 

orçamento, conforme aprovado pelo poder legislativo. 

Mesmo quando os documentos do orçamento são 

publicados, falta-lhes frequentemente os tipos de 

informações que os cidadãos querem ver. Uma análise 

mais atenta dos orçamentos de saúde e educação em 28 

dos países inquiridos mostra que eles não têm os tipos de 

informações necessárias para monitorizar a prestação de 

serviços. Os níveis da dívida mundial estão em espiral, mas 

os orçamentos não têm pormenores sobre os níveis, riscos e 

sustentabilidade da dívida pública. Muitas organizações estão 

agora focadas na igualdade fiscal e no aumento das receitas, 

mas poucos países fornecem relatórios detalhados sobre as 

despesas fiscais – as receitas perdidas por desagravamento 

fiscal ou isenções concedidas a empresas ou indivíduos.

Os governos podem fazer mais para identificar as 

necessidades públicas em matéria de informação 

orçamental. Mesmo entre os 72 governos que publicam um 

Orçamento Cidadão, demonstrando o seu interesse em 

fornecer aos cidadãos informações mais acessíveis sobre as 

políticas orçamentais, dois terços fazem-no sem consultar 

previamente o público sobre os tipos de informações em 

que estão interessados, limitando a utilidade e o potencial 

impacto de tais práticas orientadas para os cidadãos.

É possível um progresso mais rápido, 
se os países puderem sustentar as 
melhorias 
As rápidas melhorias observadas em alguns países nos 

últimos anos demonstram que é possível alterações 

significativas num curto período de tempo, quando os 

países estão empenhados em dar acesso às reformas 

orçamentais. Guatemala, Indonésia, República Quirguiz e 

Ucrânia, todos alcançaram ou ultrapassaram um resultado 

de transparência de 61 nas duas últimas rondas do IOA. Em 

quase todas as regiões do mundo, encontram-se exemplos 

de forte transparência orçamental. Seis das sete regiões 

globais têm pelo menos um país com resultados de 61 ou 

superiores – sendo a Ásia Austral a excepção. 

No entanto, a incoerência das melhorias é uma preocu-

pação significativa, uma vez que muitos países têm um 

desempenho errático em matéria de transparência or-

çamental. Um desafio é a volatilidade na publicação de 
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documentos, motivo pelo qual os países começam e param 

a publicação várias vezes em várias rondas do IOA. Noutros 

casos, os países retomam e deixam de publicar documen-

tos que antes publicavam. Por exemplo, dois países da Ásia 

Austral – Índia e Sri Lanka – tinham resultados superiores a 

61 nas avaliações anteriores do IOA, mas, desde esse mo-

mento deixaram de publicar documentos fundamentais e 

agora fornecem apenas níveis limitados de transparência. 

A volatilidade e a regressão no desempenho mostram 

uma persistente falta de institucionalização das práticas 

e reformas em matéria de transparência orçamental. 

Isto acontece apesar de uma década ou mais das 

reformas relacionadas terem sido promovidas por 

actores internacionais, e apesar de muitos países terem 

incorporado princípios de transparência na legislação 

fundamental sobre gestão das finanças públicas. 

Espaço para a inovação na 
participação pública 
As exigências dos cidadãos no sentido de maior 

participação no processo orçamental continuam a ser 

frustradas. Os resultados globais médios na medida de 

participação do IOA permanecem em níveis negativos: 14 

em 100. Até mesmo os governos que publicam informações 

suficientes para permitir um debate público informado 

sobre as políticas orçamentais fornecem poucos espaços 

onde esse debate – e o diálogo directo entre o governo e os 

cidadãos – pode acontecer. Quando existem oportunidades 

de envolvimento dos cidadãos, apenas uma mão-cheia de 

governos tomam medidas concretas para incluir pessoas 

que vivem na pobreza e outros grupos sub-representados, 

excluindo, de facto, as pessoas que são mais susceptíveis 

de serem afectadas negativamente por orçamentos não 

equitativos. 

São Paulo, Brasil: estudantes protestam contra cortes governamentais no orçamento da educação. Maio de 2019.
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A participação pública não tem de parecer tão desoladora. 

Alguns governos estão a experimentar formas inovadoras 

de colmatar a lacuna entre o estado e os cidadãos. Num 

exemplo, o governo mexicano criou um sistema de ‘contro-

ladores sociais’, no qual os programas sociais que benefi-

ciam principalmente as comunidades desfavorecidas são 

directamente controlados pelas comissões de beneficiários 

dos programas.

Tanto a Coreia do Sul como Portugal lançaram recentemen-

te a orçamentação participativa ao nível do governo nacio-

nal. Na Serra Leoa, o governo está a expandir as consultas 

ao público durante a elaboração da proposta de orçamento 

através de audiências políticas e discussões orçamentais. 

E, numa vasta experiência, o governo neozelandês solicitou 

recentemente a contribuição pública durante o desenvolvi-

mento do seu primeiro ‘Orçamento de Bem-Estar’ e enviou 

feedback ao público sobre a forma como as suas opiniões 

foram utilizadas para informar sobre várias ferramentas que 

apoiam esta nova abordagem. Estes países destacam-se 

como exemplos para outros sobre como começar a pilotar 

novos esforços de participação pública.

Maior fiscalização necessária para 
garantir que os orçamentos são 
totalmente implementados
O IOA analisa o papel dos órgãos de fiscalização formal, 

tais como o poder legislativo e as instituições supremas 

de auditoria (ISA), na responsabilização do poder executivo 

ao longo do processo orçamental. Estes órgãos podem 

reforçar a transparência e garantir que os orçamentos 

são executados em conformidade com os objectivos 

que lhes foram atribuídos. Para que este sistema 

funcione na prática, ambas as instituições precisam 

de ter independência e de reforçar mutuamente a 

responsabilização. No entanto, apenas 30 dos 117 países 

inquiridos possuem resultados adequados tanto para a ISA 

como para a fiscalização legislativa. 

O acompanhamento legislativo da implementação 

orçamental e as conclusões de auditoria são domínios 

em que as práticas de fiscalização são limitadas. 

Um desafio para muitos órgãos legislativos é que os 

executivos podem ignorar os orçamentos aprovados: 

três dos cinco executivos transferem fundos entre 

ministérios ou departamentos sem aprovação prévia dos 

poderes legislativos. A revisão legislativa dos relatórios 

de auditoria é também limitada: um terço dos órgãos 

legislativos não discute de todo o relatório de auditoria. 

Esta falta de fiscalização das conclusões da auditoria 

também mina a eficácia das recomendações de auditoria 

e 59% dos países do inquérito não emitem qualquer 

relatório sobre as medidas correctivas tomadas em 

resposta às auditorias. 

Imaginar um futuro mais aberto
Muitos governos já reconheceram o valor da abertura 

fiscal ao incorporarem a transparência nas suas leis e 

regulamentos. Os progressos consistentes verificados no 

orçamento aberto ao longo da última década mostram 

que os governos estão a trabalhar para traduzir estes 

princípios e normas em melhores práticas. No entanto, a 

maioria dos países ainda está longe de alcançar os padrões 

mínimos para práticas aceitáveis. A falta de transparência, 

a escassez de oportunidades de participação e as lacunas 

na fiscalização impedem que a maioria dos países perceba 

os potenciais benefícios da maior abertura em relação às 

políticas fiscais. 

Imaginem só o que poderia acontecer se toda a energia 

e tempo que as pessoas estão a colocar nos protestos 

de rua que lutam contra políticas injustas pudessem 

ser canalizados para um debate construtivo e para a 

colaboração entre estados e cidadãos. Para que isso 

aconteça, a orçamentação aberta tem de ser reconhecida 

como uma parte importante de qualquer estratégia de 

renovação económica e política. 

Embora muitos governos e cidadãos tenham adoptado 

a agenda de orçamentação aberta, alguns países lutam 

para traduzir boas intenções em melhores práticas, e 

outros podem ainda não estar convencidos. Alguns no 

poder podem ainda acreditar que beneficiam da opaci-

dade e resistem a esforços para serem responsabilizados 

– uma escolha feita em detrimento do seu povo, e como 

a agitação generalizada demonstra, muitas vezes por sua 

própria conta e risco. As taxas de progresso em matéria 

de reforma de orçamentação aberta são demasiado len-

tas para contrariar a frustração crescente com o estado 

de exclusividade e desigualdade, e para fazer avançar os 

objectivos de desenvolvimento. Para responder a estes 

desafios urgentes, os países têm de fazer progressos 

significativos e rápidos em matéria de orçamentação 

aberta.
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Unir todas as partes interessadas num 
apelo global à acção
É necessário um esforço global de activismo conjunto e 

sustentado para acelerar o progresso e dar cumprimento às 

promessas 

de orçamento aberto a todos os cidadãos. Para isso, 

temos de adoptar uma nova abordagem que una todas as 

partes interessadas através da colaboração, compromisso 

e parceria. Com base nos 13 anos de condução do IOA, 

exortamos os governos a trabalharem com todas as partes 

interessadas no sentido de alcançarem conjuntamente 

quatro objectivos ambiciosos, mas viáveis nos próximos 

cinco anos:

1. Proporcionar níveis suficientes de transparência 
orçamental. Os países têm um resultado de 61 ou 

superior na medida de transparência orçamental do IOA, 

o valor de referência para fornecer níveis suficientes 

de informação. Os governos disponibilizam ao público 

pelo menos seis dos oito documentos orçamentais 

principais, e os documentos relativos ao orçamento 

contêm informação orçamental significativa e relevante 

que é orientada pela procura pública. As informações 

orçamentais estão totalmente acessíveis ao público, 

incluindo o acesso online a dados abertos em tempo real 

que são fáceis de entender, transformar e usar.

2. Aumentar a participação pública no orçamento. Os 

países têm resultados de 41 e mais na medida de 

participação pública do IOA, o valor de referência para 

níveis moderados de participação pública. Os governos 

oferecem pelo menos uma oportunidade de participação 

pública no processo orçamental para os três ramos do 

governo: executivo, poder legislativo e ISA, e aplicam os 

Princípios da GIFT de Participação Pública nas Políticas 

Fiscais. 

3. Reforçar o acompanhamento e a fiscalização da 
execução orçamental. Os países tomam medidas para 

assegurar que os seus orçamentos são totalmente 

implementados em conformidade com os seus 

objectivos e quaisquer desvios em relação aos 

orçamentos aprovados são devidamente explicados 

ao público. Os órgãos legislativos reforçam a sua 

fiscalização da execução orçamental e convidam 

ao envolvimento e contribuições do público. Os 

auditores investigam os desvios entre os orçamentos 

programados e implementados, com a contribuição 

do público sempre que possível, e publicam as 

suas conclusões. Órgãos legislativos e instituições 

supremas de auditoria fazem o acompanhamento 

e asseguram que os governos executivos tomam 

medidas correctivas para fazer face às recomendações 

de auditoria.

4. Manter melhorias na orçamentação aberta. Os 

países aceleram e mantêm progressos em matéria 

de reformas de orçamentação abertas. Os governos 

institucionalizam a transparência orçamental e as 

práticas de participação, assumem compromissos 

públicos em relação à orçamentação aberta, incorporam 

novas práticas de orçamentação aberta na legislação 

e na regulamentação, e investem na capacidade e nas 

instituições para reformas orçamentais abertas. 



Toronto, Canadá. Protestos contra cortes orçamentais na 
saúde pública e noutros serviços. 9 de Novembro de 2019.



O lançamento do Inquérito sobre o Orçamento Aberto 

de 2019 ocorre em tempos contraditórios e inquietantes. 

Nunca antes a humanidade tinha sido tão rica ou tinha 

tido níveis mais elevados de produção económica. No 

entanto, o descontentamento público está a aumentar à 

medida que as pessoas veem desigualdades económicas, 

diferenças de poder e práticas corruptas que centram 

os benefícios do crescimento nas mãos de alguns. Nos 

últimos meses, houve manifestações, greves e rebeliões 

em lugares tão diversos como Chile, França, Líbano, Iraque, 

Equador e outros. Este aumento no activismo político é 

um sinal claro de que as actuais estruturas de poder e de 

representação não estão a resolver as reclamações dos 

que se sentem deixados para trás. 

Grande parte deste descontentamento está directamente 

ligado a questões de finanças públicas e orçamentos 

governamentais: cortes nas despesas nos sectores sociais 

e nas redes de segurança, aumentos de impostos para 

os menos capazes de os pagar e utilização indevida dos 

recursos públicos. Embora estas falhas da política e do 

processo orçamental possam ser um motor do crescente 

protesto público, a reforma das finanças públicas pode 

ser um dos passos mais poderosos para reconstruir a 

confiança pública e reforçar o compromisso democrático 

necessário para criar sociedades igualitárias, justas e 

sustentáveis. As decisões do governo sobre a forma como 

os recursos públicos são angariados e gastos afectam 

todos os cidadãos, os seus meios de subsistência e o 

futuro das suas famílias e comunidades. Estas decisões 

têm impacto quer os recursos públicos promovam 

o crescimento inclusivo quer aumentem as divisões 

económicas. E como estas decisões são tomadas têm 

impacto se as pessoas se sentem reconhecidas e incluídas 

ou ignoradas e excluídas. À medida que as sociedades em 

todo o mundo lutam para consertar um contrato social 

desfeito, estabelecer sistemas significativos e inclusivos 

de orçamentação aberta pode abrir novos caminhos para 

reconectar governos e cidadãos. 

1.  
Introdução

17

“ No momento de mudanças políticas tectónicas, no 
qual políticos e ideologias antigas perderam muito 
da sua credibilidade, algo que não perdeu a sua 
credibilidade é o desejo e o direito de ser ouvido e 
considerado.” 
Branko Milanovic, ‘globalinequality: Revolution Number 9: Why the 

world is in uproar right now.’ 23 de Novembro de 2019.
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Alguns países já estão a tomar medidas adicionais – ou, 

em alguns casos, arrojadas – para assegurar que os 

orçamentos são democratizados. A Nova Zelândia centrou 

o seu sistema orçamental no bem-estar para assegurar que 

todos beneficiam adequadamente das despesas públicas 

e do crescimento económico. Portugal e a Coreia do Sul 

introduziram iniciativas de orçamentação participativa a 

nível nacional para orientar melhor o investimento público 

para as necessidades e prioridades das pessoas. Após a 

eclosão dos protestos dos coletes amarelos em 2018, o 

governo francês lançou um Grand Débat para promover 

uma discussão colectiva sobre questões de interesse 

nacional, incluindo sobre “tributação e despesas públicas”. 

Estes exemplos, em conjunto com muitos outros realçados 

neste relatório, mostram o potencial que os governos e 

os cidadãos têm para encontrar novas e melhores formas 

de encontrar pontos comuns sobre a forma de utilizar os 

recursos públicos para melhorar vidas.

Medição dos 
orçamentos abertos 
 O Inquérito sobre o Orçamento Aberto foi lançado em 

2006 em resposta à exigência de melhor acesso às 

informações sobre os orçamentos governamentais por 

parte da sociedade civil, organizações internacionais 

e outros. As rondas iniciais do inquérito centraram-se 

na transparência: em que medida o governo divulga 

informações atempadas, abrangentes e úteis sobre os 

orçamentos. Actualmente, a transparência continua a 

ser uma parte central do inquérito e é avaliada por um 

conjunto consistente de indicadores que acompanham os 

progressos em matéria de transparência orçamental ao 

longo do tempo. 

Em fases posteriores, o IOA acrescentou avaliações 

em duas áreas adicionais que são essenciais para a 

responsabilização orçamental: participação pública e 

fiscalização. A participação pública permite que os cidadãos 

utilizem a informação orçamental para contribuir para as 

deliberações sobre as prioridades políticas e, em última 

instância, para as decisões. Para que isso aconteça, 

as instituições governamentais – o executivo, o poder 

legislativo e as instituições de auditoria – devem criar 

espaços abertos para o diálogo e o intercâmbio onde todas 

as pessoas, e não apenas as pessoas ricas e poderosas, são 

convidadas a partilhar as suas opiniões. O envolvimento 

público activo também depende de órgãos de fiscalização 

– órgãos legislativos e auditores – que têm o mandato e 

os recursos necessários para verificar o executivo. Estes 

organismos podem reforçar a transparência e assegurar 

que os orçamentos sejam executados em conformidade 

com os seus objectivos. Os orçamentos abertos, por 

conseguinte, não só são transparentes, mas também 

oferecem oportunidades para uma participação pública 

inclusiva e uma fiscalização funcional por parte de 

instituições independentes. 

Esta é a sétima ronda do Inquérito sobre o Orçamento 

Aberto (IOA): a única medida independente, comparativa e 

baseada em factos destes três componentes fundamentais 

da responsabilização orçamental – transparência, 

participação e fiscalização – ao nível do governo central. 

A investigação para o IOA é realizada por grupos da 

sociedade civil ou investigadores nacionais nos 117 países 

inquiridos nesta ronda. Todos os investigadores completam 

um questionário com 145 perguntas pontuadas com base 

numa metodologia de padrões internacionais. Todos os 

questionários são revistos por pares, nomeadamente por 

peritos independentes, os governos são convidados a 

comentar sobre a redacção dos resultados e a IBP analisa 

todos os questionários para garantir a comparabilidade 

entre países. 

O inquérito fornece uma ferramenta para os governos, 

a sociedade civil e os parceiros de desenvolvimento 

entenderem onde e como melhorar a transparência 

orçamental, a participação pública e a fiscalização. 

Os resultados podem estimular o diálogo e levar as 

instituições a repensar as suas práticas para servir  

melhor a maioria dos seus eleitores. 
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Estrutura do relatório 

Este relatório apresenta as conclusões do Inquérito 

sobre o Orçamento Aberto de 2019 sobre a transparência 

orçamental, as oportunidades formais de participação 

pública e o papel das instituições de fiscalização para os 117 

países avaliados nesta ronda.

O Capítulo 2 apresenta o actual estado da transparência 

orçamental em todo o mundo, com base em 109 

indicadores sobre a disponibilidade pública e o conteúdo 

de oito documentos orçamentais principais. Os resultados 

apresentam um retrato da transparência orçamental global 

a partir de 31 de Dezembro de 2018. 

O Capítulo 3 analisa as tendências na transparência 

orçamental ao longo do tempo. Comparando os resultados 

desta sétima ronda do inquérito com os das avaliações 

anteriores, este capítulo analisa os motores do progresso 

e os desafios que impedem progressos mais rápidos 

no sentido de melhorias sustentadas na transparência 

orçamental. 

O Capítulo 4 analisa os resultados do inquérito sobre 

a participação pública, com base em 18 perguntas que 

avaliam a extensão das oportunidades significativas para 

o envolvimento do público no processo orçamental. Vários 

estudos de caso de práticas inovadoras em todo o mundo 

mostram como os países podem começar a envolver o 

público durante o processo orçamental. 

O Capítulo 5 analisa o papel das instituições de fiscalização, 

tais como o poder legislativo e as instituições supremas de 

auditoria, com base em 18 perguntas sobre a independência 

jurídica das instituições e provas de práticas de fiscalização.

O Capítulo 6 é um apelo à acção para todas as partes 

interessadas para que se unam em torno de uma agenda 

comum de quatro acções-chave que podem ser realizadas 

em cinco anos.
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Pretória, África do Sul: entidades governamentais e organizações 
da sociedade civil de cinco países reúnem-se para lançar o piloto 
Fiscal Openness Accelerator (Acelerador da Abertura Fiscal). 2 de 

Março de 2020. (Caixa 4.1)
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O acesso a informações atempadas e abrangentes sobre 

o orçamento do governo é o ponto de partida para o 

envolvimento público na política orçamental. Este capítulo 

apresenta os resultados globais sobre a transparência 

orçamental do governo central para os 117 países avaliados 

no Inquérito sobre o Orçamento Aberto (IOA) 2019 e fornece 

um retrato do estado da transparência orçamental a partir de 

31 de Dezembro de 2018. A metodologia do inquérito baseia-

se em normas internacionais para a transparência fiscal 

aplicáveis a todos os países.1 

Os resultados da transparência orçamental do IOA 

reflectem uma avaliação de oito documentos orçamentais 

principais que devem estar acessíveis ao público durante 

o ciclo orçamental. A Tabela 2.3 apresenta uma visão geral 

destes documentos. O inquérito inclui 109 perguntas que 

avaliam a disponibilidade pública destes oito documentos 

e a abrangência das informações que eles contêm. 

A cada país é atribuído um resultado que vai de 0 a 100 com 

base na média simples das respostas a estas perguntas, 

o que resulta numa classificação global de transparência 

orçamental chamada Índice do Orçamento Aberto (Figura 1.1). 

Análises anteriores da IBP demonstraram que um resultado 

de transparência de 61 é o valor de referência mínimo, 

o que significa que estão disponíveis para o público 

quantidades suficientes de informação e que podem 

apoiar um debate público informado sobre o orçamento. 

Estes resultados de transparência aproximam o nível de 

informação fornecido quando os países publicam todos ou a 

maioria dos documentos com informações essenciais sobre 

despesas, receitas, dívidas, previsões macroeconómicas e 

desempenho não financeiro.2 Este capítulo também explora 

as características e práticas dos países que conseguem 

obter níveis de transparência suficientes ou mais do que 

suficientes.

2.  
O estado da transparência 
orçamental
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Os níveis de transpa-
rência orçamental con-
tinuam a ser limitados

No IOA 2019, os resultados médios da transparência 

orçamental global de todos os 117 países nesta ronda do 

inquérito são de 45 em 100, o que significa que muitos países 

não divulgam documentos orçamentais essenciais ou não 

divulgam informações fundamentais nos seus documentos. 

O intervalo de resultados incluído nesta média global varia de 

87 no país com classificação máxima, a Nova Zelândia, até à 

pontuação mais baixa de zero no Iémen, Venezuela e Comores.

Com base nos seus resultados, os países estão agrupados em 

cinco categorias de desempenho em matéria de transparência 

orçamental. Os países com melhor desempenho têm resultados 

de transparência de 81 ou superior – a categoria de transpa-

rência mais elevada em que os governos fornecem informação 

extensa ao seu público. Seis países no IOA 2019 apresentam re-

sultados para esta categoria mais elevada: Nova Zelândia, África 

do Sul, Suécia, México, Geórgia e Brasil (Figura 2.1).

A maioria dos países no inquérito – 86 ou 74% de todos os 

que foram avaliados – desceu abaixo dos níveis suficientes 

e teve resultados de 60 ou menos. No entanto, podem ser 

encontrados exemplos de práticas mais fortes ao nível da 

transparência orçamental em quase todas as regiões do 

mundo. No IOA 2019, todas as regiões, com excepção da Ásia 

Austral, têm pelo menos um país que cumpre ou excede o 

valor de referência em matéria de transparência para infor-

mação orçamental suficiente (Tabela 2.1). 

As pontuações mais 
elevadas estão ligadas 
a melhores resultados
 
Os países com melhor desempenho em matéria de transparên-

cia orçamental apresentam, em média, resultados mais eleva-

dos nos indicadores de governação e desenvolvimento. Como 

se mostra na Tabela 2.2, os países do IOA 2019 que atingem 

níveis suficientes de transparência orçamental também têm: 

Tabela 2.1 Países com transparência orçamental suficiente no 
IOA 2019 encontram-se em quase todas as regiões.

Região País Resultados

Ásia Oriental e Pacífico Nova Zelândia 87

Austrália 79

Filipinas 76

Indonésia 70

Japão 62

Coreia do Sul 62

Tailândia 61

Geórgia 81
Rússia 74

Bulgária 71

Croácia 68

Eslovénia 68

Roménia 64

Ucrânia 63

República Quirguiz 63

América Latina e Caraíbas México 82

Brasil 81

Peru 76

República 

Dominicana

75

Guatemala 65

Médio Oriente  
e Norte de África

Jordânia 61

África Subsariana África do Sul 87

Suécia 86
Noruega 80

Estados Unidos 76

França 74

Canadá 71

Itália 71

Reino Unido 70

Alemanha 69

Portugal 66

Europa de Leste e Ásia 

Central

Europa Ocidental, Estados 

Unidos e Canadá

• Democracias mais fortes; 

• Níveis percebidos de corrupção inferiores; 

• Níveis mais elevados de desenvolvimento e de riqueza; 

• Taxas mais elevadas de cobrança de receitas fiscais; 

• Níveis mais baixos de desigualdade. 

Estas tendências são consistentes com investigações 

anteriores sobre os benefícios da orçamentação aberta, 

que incluem corrupção reduzida, custos de empréstimos 

mais baixos, maior responsabilização eleitoral e melhor 

afectação de recursos.3
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Tabela 2.2 Os países com suficiente transparência 
orçamental no IOA 2019 também têm melhores resultados 
em outras medidas políticas, sociais e económicas.

Indicadores políticos e 

socioeconómicos

Resultados de 
transparência de 
60 ou inferiores 
(insuficientes) 

Resultados de 
transparência 

de 61 ou 
superiores 

(suficientes)

Resultados médios de 

transparência orçamental 

(0–100)

35 72 

Índice de Percepção da 

Corrupção (0–100)
35 54 

Democracia Liberal, V-Dem 

(0–1)
0,34 0,58

Índice de Desenvolvimento 

Humano (0–1)
0,64 0,83

Receitas Fiscais em 

percentagem do PIB (%)
15% 18%

Parcela do rendimento 

nacional dos 10% de topo 

(%)4

47% 38%

PIB per capita PPC (USD) 12 581 USD  30 067 USD 

Fontes Transparency International (Índice de Percepção da Corrupção), 

Varieties of Democracy (Liberal Democracy V-Dem), United Nations 

Development Programme (Índice de Desenvolvimento Humano), 

Universidade das Nações Unidas Instituto Mundial para a Investigação 

em Economia do Desenvolvimento (Receitas Fiscais sem Recurso como 

Percentagem do PIB para a Administração Pública Excluindo a Segurança 

Social), World Inequality Database (10% de Topo Parcela do Rendimento 

Nacional), World Bank (Produto Interno Bruto).5

Nestas tendências globais, o IOA 2019 conclui que os países 

em qualquer nível de desenvolvimento podem ter um bom 

desempenho em matéria de transparência orçamental: a 

África do Sul e o Brasil são países de rendimento médio-

superior e fornecem amplas informações orçamentais 

ao público. A República Quirguiz e a Ucrânia são ambos 

países de rendimento médio-baixo que melhoraram 

substancialmente na transparência orçamental nos últimos 

anos e são perfilados num estudo de caso no Capítulo 3. 

Embora haja uma relação sólida entre democracia e 

transparência orçamental, há países que não se enquadram 

nesta tendência. Algumas democracias liberais fornecem 

montantes limitados de transparência orçamental, tais 

como Espanha e Costa Rica, enquanto outros países 

classificados como autocráticos podem proporcionar níveis 

mais elevados de transparência orçamental, como a Rússia 

e a Jordânia.6 No entanto, a falta de direitos e liberdades 

democráticos pode impedir o público e a sociedade civil 

de utilizarem as informações orçamentais para envolver 

o governo nas discussões sobre políticas orçamentais e 

minar os benefícios dos esforços de orçamentação aberta.

6

Extensa
(81–100)

Significativa
(61–80)

Limitada
(41–60)

30

36

Mínima
(21–40)

Escassa ou nenhuma
(0–20)

20

25

Suficiente
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aí
se

s

Insuficiente

10
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30
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Resultados de transparência orçamental

Figura 2.1 A maioria dos países do IOA 2019 não têm transparência orçamental suficiente.
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Acesso aos principais 
documentos 
orçamentais 
 

Os resultados de transparência orçamental de um país 

reflectem as práticas nacionais no que diz respeito 

à disponibilidade dos oito documentos orçamentais 

principais e à abrangência do conteúdo desses documentos 

que são disponibilizados publicamente. As restantes 

secções deste capítulo abordam a disponibilidade 

e o conteúdo dos documentos publicados. 

Os oito documentos orçamentais avaliados no inquérito são 

reconhecidos internacionalmente como necessários para 

informar plenamente o público sobre as quatro fases do 

ciclo orçamental. 

 Estas fases incluem:

• Formulação – quando o executivo elabora a proposta 

orçamental;

• Aprovação – quando o poder legislativo debate, altera 

e aprova o orçamento; 

• Execução – quando o poder executivo implementa 

o orçamento; e

• Fiscalização – quando a instituição suprema de auditoria 

e o poder legislativo revêem e avaliam os resultados do 

orçamento. 

O IOA 2019 conclui que muitos destes documentos 

necessários estão ausentes do domínio público (Tabela 2.3). 

Do total de 936 documentos que devem ser publicados 

pelos 117 países inquiridos, apenas 622 estão disponíveis. 

Isto significa que, em todos os países avaliados, um em 

cada três documentos orçamentais principais não está 

disponível para o público.

Figura 2.2 Um mapa global da 
transparência orçamental no IOA 2019.

Significativa

(61–80)

Extensa

(81–100)

Limitada

(41–60)

Mínima

(21–40)

Escassa ou nenhuma

(0–20)
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É divulgada publicamente mais informação sobre a 

formulação e aprovação do orçamento do que sobre 

a sua execução e fiscalização. Embora 86% dos países 

publiquem a Proposta de Orçamento do Executivo, apenas 

74% publicam um Relatório de Fim de Ano (Tabela 2.3). 

Pelo menos um documento de execução orçamental – tal 

como o Relatório Durante o Ano, a Revisão Semestral 

ou o Relatório de Fim de Ano – estão em falta para 84 

países no IOA 2019. Níveis inferiores de transparência na 

fase de execução do processo orçamental podem minar 

a fiscalização pública eficaz sobre se o governo está a 

implementar o orçamento como planeado. A investigação 

da IBP sobre execução orçamental em 35 países descobriu 

que, em média, estes governos sub-executaram os seus 

orçamentos aprovados em quase 10%, e ainda maior 

sub-execução – em média, 14% – nos países de baixos 

rendimentos do estudo.7 Os documentos de execução 

orçamental são, pois, necessários para se responsabilizarem 

pelos desvios nas despesas e explicar qualquer impacto na 

prestação de serviços.

Garantir que os documentos e dados orçamentais estão 

disponíveis publicamente é o ponto de partida para uma 

boa transparência orçamental, mas, em última análise, 

é as informações neles contidos que importa. Os países 

que publicam mais documentos orçamentais essenciais 

tendem a resultados de transparência orçamental mais 

elevados (Figura 2.3). Todos os países com resultados de 

61 ou mais em transparência orçamental disponibilizam ao 

público pelo menos seis dos oito documentos orçamentais 

principais, incluindo a Proposta de Orçamento do Executivo, 

o Orçamento Promulgado, o Relatório de Fim de Ano 

e o Relatório de Auditoria. No entanto, quatro países 

no inquérito publicam os oito principais documentos 

orçamentais, mas ainda são considerados como tendo 

transparência orçamental insuficiente, porque os seus 
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documentos contêm informações limitadas.8 Por exemplo, 

o Camboja publica todos os oito documentos orçamentais 

principais, mas só consegue o resultado de 32 na avaliação 

da transparência orçamental no IOA 2019, porque em 

muitos documentos faltam detalhes essenciais. 

Publicar documentos que já foram 
produzidos pode ser uma vitória 
rápida para os governos
Alguns países podem melhorar as suas práticas de 

transparência orçamental, ao simplesmente assegurar 

a publicação atempada dos documentos que já produzem. 

No IOA, os documentos orçamentais são avaliados como 

publicamente disponíveis quando são publicados online, 

gratuitamente, num prazo razoável pela instituição que os 

produz. Estas normas são importantes para que o público 

tenha acesso a informações significativas, accionáveis 

sobre as decisões orçamentais. No Sudão, por exemplo, 

o orçamento aprovado para 2018 não foi publicado online 

até quase 11 meses após a promulgação do orçamento, 

o que faz com que as informações sejam de utilidade 

Fase do ciclo 

orçamental
Principais Documentos Orçamentais

Número 
de países inquiridos 

que publicam 
(em 117)

Percentagem de 
países inquiridos que 

publicam

Formulação

Declaração pré-orçamental: divulga os principais parâmetros 

das políticas fiscais da Proposta de Orçamento do Executivo; 

define as previsões económicas do governo, a antecipação das 

receitas, das despesas e da dívida.

58 50%

Proposta de Orçamento do Executivo: apresentada pelo 

executivo ao poder legislativo para aprovação; detalha 

as despesas, as receitas e as dívidas; alterações políticas 

propostas; e outras informações sobre a situação fiscal do país. 

101 86%

Aprovação
Orçamento Promulgado: o orçamento que foi aprovado pelo 

poder legislativo.
104 89%

Formulação/

Aprovação

Orçamento Cidadão: uma versão mais simples e menos 

técnica da Proposta de Orçamento do Executivo ou do 

Orçamento Promulgado do governo, concebida para transmitir 

as principais informações ao público.

72 62%

Execução

Relatórios durante o ano: incluem informações sobre as 

receitas realmente cobradas, as despesas realmente feitas e a 

dívida incorrida em diferentes intervalos; emitidos trimestral ou 

mensalmente.

86 74%

Revisão semestral: faz uma actualização abrangente sobre 

a implementação do orçamento a meio do exercício fiscal, 

incluindo uma análise dos pressupostos económicos e uma 

previsão actualizada do resultado orçamental. 

37 32%

Relatório de fim de ano: descreve a situação das contas 

do governo no final do exercício fiscal e inclui idealmente 

uma avaliação do progresso feito no sentido de alcançar os 

objectivos da política orçamental. 

86 74%

Fiscalização

Relatório de auditoria: Emitido pela instituição suprema 

de auditoria, este documento examina a qualidade e a 

integralidade das contas de fim de ano do governo.

78 67%

Tabela 2.3 Número de países que publicam documentos orçamentais essenciais no IOA 2019.
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limitada para alguém que tente identificar e acompanhar as 

despesas públicas aprovadas. 

O IOA 2019 constata que 19% de todos os documentos 

produzidos não foram tornados públicos. Setenta e nove 

países ou dois terços dos inquiridos, produziram pelo 

menos um documento que não estava disponível para o 

público – devido a publicações tardias, produzido apenas 

para uso interno do governo ou não publicado online. Os 

documentos produzidos, mas não publicamente disponíveis 

são mais comuns no Médio Oriente e no Norte de África, na 

Ásia Austral e na África Subsariana (Figura 2.4). Nestas três 

regiões, 32% de todos os documentos que deveriam estar 

disponíveis são produzidos, mas não publicados online de 

forma atempada.

Caixa 2.1 E se todos os documentos 
orçamentais que os países já 
produziram fossem tornados 
públicos?

O IOA 2019 concluiu que 182 documentos em 79 países não são 

disponibilizados ao público online em tempo hábil. Se todos os 

governos disponibilizassem esses documentos para o público 

– e assumindo os resultados médios globais do conteúdo 

para cada tipo de documento – o resultado da transparência 

orçamental global poderia subir nove pontos, de 45 para 54, 

o que seria o maior aumento desde o início do IOA.9 Embora 

o potencial ganho real para os níveis de transparência 

orçamental permaneça incerto, esta projecção mostra que 

montantes substanciais de informação orçamental poderiam 

ser disponibilizados pelos governos, num prazo relativamente 

curto, se os governos partilhassem estes documentos online de 

forma atempada. 
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Figura 2.3 Os países que publicam mais documentos orçamentais têm resultados de transparência orçamental mais 
elevados no IOA 2019.
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Prática emergente nos dados 
orçamentais legíveis por máquina
Para além de publicarem documentos orçamentais, 

alguns governos também fornecem acesso à informação 

orçamental em outros formatos que promovem um maior 

acesso e utilização. Os documentos orçamentais são a base 

da transparência orçamental, pois contêm explicações 

e análises que ajudam o público a compreender as decisões 

orçamentais. Mas, alguns utilizadores de informações 

orçamentais, tais como analistas de orçamento da 

sociedade civil, também querem acesso a informações 

orçamentais em formatos de dados abertos, que sejam 

legíveis por máquina e fáceis de usar, transformar 

e explorar. O inquérito inclui perguntas sobre se a 

informação orçamental é fornecida em formatos legíveis 

por máquina, mas estas não são contabilizadas na medida 

de transparência do IOA. 

No IOA 2019, cerca de metade dos países avaliados – 61 

dos 117 – fornecem dados em formato legível por máquina 

para pelo menos um documento orçamental. Os países 

com resultados mais elevados no IOA fornecem dados 

orçamentais mais abertos: o Canadá, a Geórgia e a Nova 

Zelândia divulgam dados orçamentais relativos a todos ou à 

maioria dos documentos orçamentais e estão entre os países 

com resultados mais elevados em matéria de transparência. 

Numa tendência surpreendente, o acesso aos dados é mais 

comum durante a execução do orçamento do que durante 

a formulação ou aprovação do orçamento: 51 dos 86 países 

com Relatórios Durante o Ano tornados públicos também 

fornecem alguns ou todos os seus dados de execução 

orçamental em formatos legíveis por máquina. O IOA recolhe 

estas informações, uma vez que a legibilidade electrónica 

está a tornar-se uma prioridade mais importante para a 

sociedade civil e para o público. Os governos podem reforçar 

ainda mais os seus esforços de transparência trabalhando 

com a sociedade civil para divulgar dados orçamentais em 

formatos que serão mais úteis para estes grupos. 

Melhorar o conteúdo 
dos documentos 
orçamentais 
O público procura documentos orçamentais para obter 

informações sobre o que o governo está a financiar, como 

está a gerar receitas, quanto endividamento e empréstimos 

o governo assume, resultados das despesas públicas e 

Médio Oriente e Norte de África

100%60% 80%20% 40%0%

África Subsariana

Ásia Austral

América Latina 
e Caraíbas
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Estados Unidos e Canadá
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13%5%83%

13%35%52%
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 Não produzidoProduzido, mas não publicamente disponívelPublicamente disponível Estatuto do documento: 

Figura 2.4 Parcela de documentos produzidos, mas não disponibilizados publicamente, varia de acordo com a região.
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outras informações. O IOA avalia tanto a disponibilidade 

pública de documentos e se eles contêm as informações 

essenciais exigidas pelas normas internacionais. 

As Propostas de Orçamento do Executivo e os Relatórios de 

Fim de Ano são dois dos documentos mais importantes do 

ciclo orçamental e devem conter informações sobre seis 

tópicos principais: despesas, receitas, dívidas, projecções 

macroeconómicas, riscos fiscais e informações sobre 

política e desempenho. Analisando a média dos resultados 

das perguntas do IOA em cada tópico para os documentos 

publicamente disponíveis, o IOA 2019 conclui que a 

maioria dos documentos fornece alguns detalhes sobre as 

despesas e as receitas, mas não fornece informações sobre 

riscos fiscais, projecções macroeconómicas, e políticas e 

desempenho (Figura 2.5).

22Relatório de Fim de Ano

Proposta de Orçamento 
do Executivo

Documento Despesa Receita Dívida Risco Fiscal Macro-
económico 

Política 
e Desempenho

0100

43

25

42

51

33

35

60

90

76

76

69

Resultado médio por tópico:

Figura 2.5 Abrangência dos principais tópicos nas Propostas de Orçamento do Executivo e nos Relatórios de Fim de Ano publicados.

*  A figura mostra o resultado médio das perguntas sobre a abrangência dos documentos por seis tópicos fundamentais para a Proposta de Orçamento do 

Executivo (52 perguntas) e o Relatório de Fim de Ano (13 perguntas).10 Médias reportadas para 101 Propostas de Orçamento do Executivo publicamente 

disponíveis e 86 Relatórios de Fim de Ano publicamente disponíveis.

A falta de informação sobre os riscos fiscais é uma 

preocupação particular, tendo em conta os recentes relatos 

de aumento dos níveis de endividamento, em especial 

na África Subsariana.11 Muitas vezes, os documentos 

orçamentais não revelam se os níveis propostos de 

endividamento são sustentáveis ou que montante da dívida 

é detido por credores estrangeiros e poderia ser mais 

difícil de reembolsar se as taxas de câmbio flutuassem. 

No IOA 2019, 94 dos 117 países divulgam o montante de 

novos empréstimos necessários para cobrir os défices 

orçamentais para o próximo ano. No entanto, apenas 

41 países comunicam a carga total da dívida e se esta é 

emprestada de credores nacionais ou estrangeiros. Além 

disso, apenas 26 países apresentam qualquer análise da 

sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas. Sem 

essa informação, os cidadãos não têm voz activa sobre se 

o governo toma decisões arriscadas sobre novas dívidas e 

empréstimos.

Os governos podem reforçar o conteúdo dos documentos 

orçamentais ao responder à procura pública de informações 

orçamentais específicas. Por exemplo, vários grupos da 

sociedade civil na América Latina têm solicitado melhores 

informações sobre as despesas fiscais – as receitas a que os 

governos renunciam através de isenções ou reduções fiscais 

para grupos específicos – para compreender o impacto 

destas decisões na desigualdade.12 No entanto, poucos 

governos fornecem estas informações nas suas propostas 

orçamentais. Embora os países tenham, em geral, melhores 

informações sobre as suas fontes de receitas, apenas 17 

dos 117 países inquiridos fornecem informações detalhadas 

sobre as justificações e as perdas de receitas provenientes 

das despesas fiscais. No México, o grupo da sociedade civil 

FUNDAR insistiu na divulgação destas informações e, depois 

de ganhar uma batalha judicial, usou as informações para 

convencer o governo a eliminar as despesas fiscais que não 

eram credivelmente justificadas; isto aumentou as receitas 

disponíveis que o governo poderia utilizar para outras 

necessidades públicas.13
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Caixa 2.2 Transparência 
dos orçamentos sectoriais: um olhar 
sobre a saúde e a educação 

Os documentos orçamentais contêm informações para 

muitos utilizadores: os jornalistas podem consultá-los para 

conhecer os gastos em programas conhecidos, um empresário 

para conhecer as mudanças na política fiscal e os grupos 

da sociedade civil para se informarem sobre as despesas 

com as pessoas que vivem na pobreza. O IOA captura as 

informações mais importantes para todos estes utilizadores. 

No entanto, alguns utilizadores das informações orçamentais 

podem necessitar de acesso a informações mais específicas 

e detalhadas quando analisam os orçamentos sectoriais, tais 

como as relacionadas com a saúde e a educação.

Como parte do IOA 2019, a IBP testou uma nova abordagem 

com parceiros de investigação em 28 países para avaliar a 

disponibilidade de informações sobre o orçamento da saúde 

e da educação nos documentos orçamentais do governo 

nacional. O piloto utiliza uma combinação de indicadores do IOA 

novos e existentes para verificar se as informações fornecidas 

nos documentos orçamentais podem responder aos tipos de 

perguntas colocadas pelos grupos da sociedade civil (Figura 2.6). 

O anexo B apresenta uma descrição da metodologia-piloto.

As conclusões dos 28 países sugerem que os países com maior 

transparência orçamental também fornecem mais informações 

sobre os orçamentos de educação e saúde. No entanto, todos 

os países podem melhorar o conteúdo dos documentos 

orçamentais para responder melhor às questões colocadas pela 

sociedade civil. Em muitos países, os documentos orçamentais 

fornecem informações parciais, mas detalhes essenciais. 

Por exemplo, 14 países mostram despesas do ano anterior 

por ministério e por sector, e 10 países mostram despesas 

planeadas para o futuro, mas apenas cinco países mostram 

ambas e fornecem uma visão completa de como as despesas 

mudarão ao longo do tempo.14 

A falta de dados orçamentais mina a capacidade do público 

de avaliar se os governos estão a investir suficientemente e 

em conformidade com as necessidades públicas em matéria 

de saúde e educação, e de se envolverem de forma eficaz 

com os seus governos nestas prioridades. Este é um desafio 

concreto quando os orçamentos não estão ligados a políticas ou 

resultados. Apenas um país no piloto – a Austrália – fornece uma 

ligação clara entre orçamentos, políticas e desempenho. Outros 

governos têm lacunas na sua comunicação sobre a forma como 

as despesas públicas se relacionam com os resultados na área 

da educação e saúde, que são essenciais para alcançar os 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

A boa notícia é que alguns governos já estão a responder às 

exigências dos cidadãos em matéria de dados orçamentais. O 

piloto perguntou se os governos centrais recolhem e partilham 

dados orçamentais subnacionais, que a sociedade civil precisa 

para entender as despesas públicas totais em matéria de 

educação e saúde. Embora isso ainda não seja exigido pelas 

normas internacionais, 13 dos 28 países neste piloto já fornecem 

algumas destas informações, sugerindo uma boa prática 

emergente.
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22 51

19 45

14 212
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Figura 2.6 A sociedade civil só pode responder a algumas das suas perguntas sobre orçamentos sectoriais utilizando 
documentos do orçamento do governo central.
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Os resultados do piloto da IBP sobre a transparência na saúde 

e educação parecem claros. Os grupos da sociedade civil que 

se ocupam de questões de educação e saúde partilham uma 

agenda com os que promovem orçamentos abertos: todos 

beneficiarão de melhor acesso aos dados orçamentais. 

“  O direito de saber  
é o direito de viver.”
Slogan da Mazdoor Kisan Shakti Sangathan 

(MKSS), a associação para o empoderamento 

de trabalhadores e agricultores.
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Condado de Busia, Quénia: membros da comunidade 
deliberaram sobre as prioridades orçamentais diante de um 
laboratório e de uma maternidade incompletos no dispensário 
de Malanga. Outubro de 2019.
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A medida relativa à transparência orçamental do IOA 

é comparável nas anteriores rondas do inquérito e 

acompanha o progresso e tendências nos países ao 

longo do tempo. O IOA 2019 determinou uma melhoria 

modesta na transparência orçamental global desde a 

última avaliação, o IOA 2017. A transparência orçamental 

média global aumentou três pontos no total para os 115 

países inquiridos em ambas as rondas.15 Esta melhoria 

está ao mesmo nível dos progressos registados nas 

rondas anteriores do IOA, à excepção do IOA 2017, que 

registou a primeira descida na transparência orçamental 

global desde que o IOA foi lançado em 2006 (Tabela 3.1). 

Embora o IOA 2019 documente um regresso bem-vindo do 

progresso global em matéria de aumento da transparência 

orçamental, a descida no IOA 2017 foi um lembrete 

dos desafios que impedem melhorias sustentadas e 

significativas nas práticas orçamentais em todo o mundo.

Este capítulo analisa os motores dos progressos observados 

no IOA 2019 e identifica os países, regiões e tipos de 

informações que aumentaram desde a última avaliação do 

IOA. O capítulo também aborda factores que podem inibir  

o progresso mais rápido em termos de melhorias ou 

reverter o progresso. Apesar destes desafios, os ganhos 

observados em alguns países e regiões ao longo da última 

década mostram que é possível mudanças significativas 

num curto espaço de tempo, quando os países estão 

comprometidos com reformas orçamentais abertas. 

3.  
Tendências 
na transparência 
orçamental
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Caixa 3.1 Quanto tempo levará para que 
os países atinjam um resultado de 61?

Os níveis médios globais de transparência orçamental 

continuam a aumentar no IOA 2019, mas os progressos são 

lentos. Caso se mantivesse a mesma taxa de progresso, os 

resultados médios de transparência orçamental para os 77 

países avaliados desde o IOA 2008 só atingiriam 61 em 19 anos, 

e mesmo nessa altura, alguns países continuariam a estar 

abaixo do padrão básico para níveis suficientes de informação 

orçamental.16

Mas as variações regionais na taxa de progresso são 

significativas. Com as suas actuais taxas de progresso, as três 

regiões que apresentam tendências consistentes e positivas 

poderão atingir médias regionais acima do valor de referência 

de transparência suficiente no prazo de uma década: a Europa 

de Leste e a Ásia Central poderiam fazê-lo em apenas cinco 

anos, e tanto a América Latina como as Caraíbas e a Ásia 

Oriental e as regiões do Pacífico poderiam lá chegar em 

oito anos. 

Como este capítulo demonstrou, o progresso histórico não é 

uma garantia de ganhos futuros, e a taxa de progresso pode 

abrandar à medida que os países atingem níveis mais elevados 

de transparência. Por conseguinte, estes países precisam 

de manter melhorias para se manterem no bom caminho, 

enquanto outros precisam de acelerar os progressos. Estas 

tendências regionais sugerem, no entanto, que os progressos 

rápidos são possíveis e alcançáveis.

 

Melhorias na publica-
ção de documentos  
orçamentais 
 

As melhorias em matéria de transparência orçamental 

nesta ronda devem-se, em grande medida, à melhoria das 

práticas de publicação de documentos e ao consequente 

aumento líquido de 54 documentos desde o IOA 2017. 

O aumento das taxas de publicação de documentos é um 

importante impulsionador das melhorias globais observadas 

nesta avaliação do IOA: 84% das melhorias nos resultados 

médios de transparência orçamental global devem-se ao 

aumento líquido na publicação de documentos, enquanto 

os restantes 16% dos resultados mais elevados são de 

novas informações incluídas em documentos publicados 

em ambas as rondas. Os documentos com as taxas de 

publicação mais reforçadas são as Propostas de Orçamento 

do Executivo, os Orçamentos Cidadãos, as Declarações 

Pré-orçamentais e os Relatórios de Fim de Ano (Tabela 

3.2). Por outro lado, as taxas de publicação do Relatório 

de Auditoria permaneceram estáticas: um resultado que 

mina os esforços de fiscalização orçamental e é discutido 

no Capítulo 5 (Caixa 5.1). 

O aumento da taxa de publicação para os Orçamentos 

Cidadãos indica que muitos governos estão a avançar 

para além da simples publicação de informações para 

considerar como os orçamentos podem ser tornados mais 

acessíveis às pessoas. Este é um passo importante nos 

esforços dos governos para se comprometerem com o 

público em questões fiscais, o que é discutido no Capítulo 

4. No entanto, nem todos os Orçamentos Cidadãos são 

desenvolvidos com um processo que procura a contribuição 

do público. Dos 72 países comparáveis que publicaram 

um Orçamento Cidadão no IOA 2019, apenas 24 deles 

Avaliações do IOA Número de Países Comparáveis Alteração nos Resultados Médios Globais

IOA 2008 a 2010 77 3

IOA 2010 a 2012 93 2

IOA 2012 a 2015 100 3

IOA 2015 a 2017 102 -2

IOA 2017 a 2019 115 3

Tabela 3.1 As tendências em matéria de melhoria da transparência orçamental têm sido positivas desde o IOA 2008.
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identificaram os requisitos do público em matéria de 

informação orçamental – um aumento de apenas dois 

países desde o IOA 2017. Assim, embora o esforço para 

desenvolver um Orçamento Cidadão seja uma prática 

emergente importante, a eficácia final destes documentos 

pode ainda ser limitada se os governos não os produzirem 

com base nas opiniões públicas. 

O aumento da transparência orçamental nesta ronda 

poderia ter sido maior se todos os documentos 

orçamentais anteriormente disponíveis no IOA 2017 

tivessem continuado a ser publicados. Infelizmente, 

os governos deixaram de publicar 42 documentos que 

publicaram na última ronda, mesmo quando os governos 

começaram a publicar 96 novos documentos (Tabela 3.2). 

O IOA encontrou questões semelhantes com práticas de 

publicação de documentos em rondas anteriores, embora 

o IOA 2017 tenha sido a primeira avaliação do IOA que 

constatou uma descida líquida global nas práticas de 

publicação. Além disso, o impacto da descida líquida no 

IOA 2017 nos níveis globais de transparência orçamental 

pode ainda ser sentido no IOA 2019. Dos 81 documentos 

que os governos deixaram de publicar no IOA 2017, 36 foram 

republicados, enquanto 45 permanecem sem publicação 

no IOA 2019. No Ruanda, por exemplo, o país deixou de 

publicar três documentos fundamentais entre o IOA 2015 e 

o IOA 2017: Proposta de Orçamento do Executivo, Revisão 

Semestral e Relatório de Fim de Ano. O Governo voltou 

a publicar a Proposta de Orçamento do Executivo no IOA 

2019; no entanto, a Revisão Semestral e o Relatório de Fim 

de Ano ainda não estão publicamente disponíveis. 

Caixa 3.2 Volatilidade, regressão 
e estagnação impedem melhorias 
sustentáveis

Ao longo de sete rondas do IOA, os progressos globais 

no sentido de melhor transparência orçamental foram 

travados por países que não iniciam nem mantêm melhorias 

nas práticas de transparência orçamental. Analisando 

os 77 países avaliados desde o IOA 2008, três questões 

inter-relacionadas inibem o progresso global mais rápido: 

volatilidade na transparência orçamental em relação a 

práticas irregulares de publicação de documentos, regressão 

na transparência orçamental para os países que não mantêm 

boas práticas e estagnação na transparência orçamental 

para os países que não conseguem fazer quaisquer 

progressos. 

Volatilidade: a publicação irregular de documentos – situação 

na qual os países começam e deixam de publicar o mesmo 

documento orçamental – é um desafio generalizado. Trinta e 

três dos 77 países avaliados desde o IOA 2008 sofreram uma 

mudança de estatuto para pelo menos um documento, de 

disponível para o público para não disponível para o público, 

ou vice-versa, três vezes ou mais. Os Orçamentos Cidadãos 

estão sujeitos às taxas mais elevadas de volatilidade, tendo 

sido publicados de forma irregular em 14 países desde o 

IOA 2008. Exemplo: o estatuto da publicação do Orçamento 

Cidadão da República Democrática do Congo alterou-se quatro 

vezes ao longo de seis rondas do inquérito e agora é publicado 

tardiamente.

Total nos 115 países incluídos em ambos os inquéritos

Principais Documentos Orçamentais Número de Documentos 
Publicados no IOA de 2019

Aumento desde o 
IOA 2017

Diminuição desde o 
IOA 2017

Variação Líquida

Declaração pré-orçamental 58 +13 -5 8

Proposta de orçamento do executivo 99 +11 0 11

Orçamento promulgado 103 +7 -4 3

Orçamento cidadão 72 +24 -9 15

Relatórios durante o ano 85 +10 -5 5

Revisão semestral 36 +8 -5 3

Relatório de fim de ano 85 +15 -6 9

Relatório de auditoria 77 +8 -8 0

Todos os países 615 +96 -42 54

Tabela 3.2 O IOA 2019 encontra melhores práticas de publicação desde a última avaliação do IOA, mas a volatilidade é um 
desafio.
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No entanto, menos países são incoerentes quanto à publicação 

dos seus Orçamentos Promulgados, que muitas vezes têm de 

ser publicados por legislação ou regulamentação; apenas dois 

países – Malawi e Papua Nova Guiné – publicaram, de forma 

irregular, os seus Orçamentos Promulgados desde o IOA 2008.

Regressão: alguns países lutam para manter boas práticas de 

transparência orçamental ao longo do tempo. Esta questão 

afecta quase metade dos países avaliados desde o IOA 2008. 

Trinta e seis desses 77 países pontuam agora mais de cinco 

pontos abaixo de um resultado elevado que ganharam numa 

ronda anterior do inquérito. Muitas vezes, ocorrem regressões 

quando os países deixam de publicar documentos fundamentais 

e depois não começam a publicá-los novamente. Por exemplo, 

desde o IOA 2010, a Sérvia deixou de publicar a sua Declaração 

Pré-orçamental e o seu Relatório de Fim de Ano, e viu os seus 

resultados reduzidos de 54 para 40 no IOA 2019. Investigações 

anteriores da IBP sugerem que regressões podem ser causadas 

por crises políticas, tais como os declínios observados na 

Venezuela e no Iémen, ou podem ocorrer após uma mudança 

nas práticas burocráticas, um abrandamento da pressão dos 

parceiros internacionais de desenvolvimento ou como resultado 

de um menor escrutínio da sociedade civil e do público.17

Estagnação: um último desafio para melhorias sustentáveis 

é o caso dos países que não conseguem fazer quaisquer 

ganhos em matéria de transparência. Doze dos 77 países que 

foram inquiridos desde o IOA 2008 continuam a fornecer 

níveis insuficientes de informação ao público e não voltaram 

a ter nem aumentaram os seus resultados em mais de cinco 

pontos durante este período. Por exemplo, Trindade e Tobago 

disponibilizou apenas três documentos orçamentais principais 

em todas as rondas durante a última década, e os seus 

resultados de transparência no IOA nunca ultrapassaram os 40. 

Para os muitos países que se debatem com estas questões 

interligadas, desenvolver um plano de acção mais forte que se 

concentre tanto na publicação de novos documentos como 

na institucionalização de práticas orçamentais abertas na 

legislação e na regulamentação é um passo essencial para 

um progresso sustentável. 

Progressos em matéria 
de transparência 
orçamental por região
 

As tendências em matéria de transparência orçamental 

variam consoante as regiões. No IOA 2019, a África 

Subsariana, e a Ásia Oriental e o Pacífico registam os 

maiores ganhos, enquanto na Ásia Austral a direcção é 

negativa (Tabela 3.3). Algumas das melhorias observadas 

no IOA 2019 estão relacionadas com uma recuperação em 

relação à descida da última ronda, sobretudo na África 

Subsariana. Países na África Austral como o Botsuana, 

Zimbabué e Zâmbia veem aumentos de mais de 20 pontos 

nos seus resultados de transparência orçamental, mas 

estes países também sofreram perdas significativas na 

última ronda. Além disso, apesar dos ganhos nesta ronda, 

a África Subsariana ainda não recuperou totalmente das 

perdas no IOA 2017, e a média regional permanece abaixo 

dos níveis do IOA 2015 para países comparáveis. 

Tabela 3.3 Alterações médias regionais na transparência 
orçamental desde o IOA 2017 até ao IOA 2019.

Região Resultados médios de 
transparência orçamental

IOA 2017 IOA 2019 Alteração*

Ásia Oriental e Pacífico 47 53 6

Europa de Leste e Ásia 

Central
55 55 1

América Latina e Caraíbas 50 51 1

Médio Oriente e Norte de 

África
20 22 2

Ásia Austral 46 42 -4

África Subsariana 25 32 7

Europa Ocidental, Estados 

Unidos e Canadá
73 72 -1

Todos os países 42 45 3

*  Compara os 115 países que foram avaliados nos Inquéritos sobre o 

Orçamento Aberto de 2017 e 2019. As alterações na Tabela 3.3 poderão não 

corresponder devido ao arredondamento.
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Os aumentos na região da Ásia Oriental e do Pacífico 

são motivados por grandes ganhos por parte de alguns 

dos mais baixos desempenhos da região, juntamente 

com progressos sustentados em alguns dos melhores 

desempenhos da região. Os maiores aumentos dos 

resultados na região são observados no Myanmar, Vietname 

e Camboja – que estavam a começar a partir de níveis 

muito baixos de transparência orçamental – e ainda têm 

uma jornada significativa pela frente para alcançar níveis 

suficientes de transparência (Figura 3.1). Alguns países 

que tiveram melhorias encontram-se entre os países com 

melhores resultados na região, a Tailândia é um dos países 

que melhorou as práticas e alcançou um resultado de 61. 

Ao longo das últimas rondas, a Indonésia também registou 

melhorias sustentadas, tendo atingido níveis suficientes de 

transparência no IOA 2017 e melhorando novamente nesta 

ronda para um resultado de 70. No final deste capítulo, é 

apresentado um estudo de caso sobre o êxito da Indonésia 

na promoção e manutenção das reformas.

Os progressos observados no IOA 2019 reflectem as 

tendências regionais observadas na última década. Três 

regiões do mundo – Europa de Leste e Ásia Central, Ásia 

Oriental e Pacífico, América Latina e Caraíbas – destacam-se 

por terem alcançado melhorias consistentes na transparência 

desde o IOA 2008 (Figura 3.2). As melhorias nestas três 

regiões representam mais de metade do aumento global nos 

resultados médios da transparência orçamental global para 

os países inquiridos desde o IOA 2008. 

Estas regiões incluem muitos dos países que alcançaram 

com êxito níveis suficientes de transparência orçamental 

nos últimos anos. Nesta ronda, três países das regiões da 

Europa de Leste e da Ásia Central passaram dos resultados 

limiares de referência de 61: Croácia, República Quirguiz e 

Ucrânia. Na América Latina, a Guatemala ultrapassou este 

limiar na última avaliação do IOA e continuou a melhorar 

nesta ronda com um resultado de 65. As experiências 

destes países são descritas no final deste capítulo. 

Timor-Leste

China

10060 8020 400

Myanmar

Camboja

Malásia

Papua Nova Guiné

Mongólia

Vietname

Tailândia

Japão

Coreia do Sul

Indonésia

Filipinas

Austrália

Nova Zelândia

Fiji

Resultados de transparência orçamental: 2017 2019

Figura 3.1 A ascensão da Ásia Oriental e do Pacífico desde o IOA 2017 até ao IOA 2019.

* A Figura 3.1 mostra a alteração nos resultados da transparência orçamental desde o IOA 2017 até ao IOA 2019 como uma linha.
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No entanto, o desempenho em matéria de transparência 

orçamental noutras regiões apresenta desafios 

persistentes. Na região com resultados globais mais 

baixos, o Médio Oriente e o Norte de África, as práticas 

de transparência orçamental têm sido fracas e não têm 

mostrado qualquer progresso, com a média regional 

a estagnar nos vinte. Embora a Europa Ocidental, os 

Estados Unidos e o Canadá sejam a região com resultados 

globais mais elevados, as suas médias diminuíram desde 

o IOA 2010. A Ásia Austral e a África Subsaariana viram 

os resultados aumentar e diminuir na última década. A 

transparência orçamental melhorou na Ásia Austral até ao 

IOA 2012, apenas para diminuir em avaliações posteriores. 

Os países da África Subsariana também obtiveram ganhos 

significativos até ao IOA 2015, apenas para retroceder no 

IOA 2017, e fazendo apenas uma recuperação parcial no IOA 

2019.18 

Maiores ganhos nos 
países com resultados 
mais baixos 
 

Desde o IOA 2008, os resultados médios da transparência 

orçamental global para países comparáveis têm 

melhorado, e grande parte do ganho pode ser atribuído 

aos países que fazem progressos nas categorias mais 

baixas de transparência orçamental. Para os 77 países 

que foram avaliados desde o IOA 2008, os resultados 

médios de transparência orçamental aumentaram de 

41 para 49, um aumento global de 20%. Ao longo deste 

tempo, o número de países que começaram na categoria 

de transparência ‘Escassa ou Mínima’ foi reduzido 

para metade. Nas categorias de maior transparência 

orçamental, a taxa de melhoria é mais lenta, reflectindo 

o desafio que muitos países enfrentam para alcançar 

um resultado de 61, o valor de referência para níveis 
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Figura 3.2 As tendências regionais em matéria de transparência orçamental variam consoante os 77 países inquiridos desde 
o IOA 2008.
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suficientes de informação orçamental. O número destes 

países com resultados de transparência orçamental 

superior a 61 aumentou de 18 no IOA 2008 para 26 no IOA 

2019 (Figura 3.3).

Mesmo que alguns países tenham melhorado 

consistentemente ao longo da última década, a regressão 

nas práticas de transparência orçamental é demasiado 

comum, especialmente nos países com resultados 

médios a elevados. Desde o IOA de 2008, oito países que 

outrora obtiveram resultados com níveis suficientes de 

transparência orçamental têm agora resultados com níveis 

insuficientes, incluindo a Papua Nova Guiné, que registou 61 

no IOA de 2008, mas que actualmente tem resultados de 

apenas 50.19 Este é um aviso de que os países com qualquer 

nível de transparência podem regredir e todos os países 

que fazem melhorias devem também institucionalizar esses 

ganhos.

Alcançar níveis  
suficientes de transpa-
rência orçamental 
Nas rondas do IOA, um desafio persistente para os países 

é como alcançar níveis suficientes de transparência 

orçamental: resultados de 61 e superiores. Quando os 

países no limite inferior do índice de transparência 

publicam os documentos pela primeira vez, os 

seus resultados de transparência no IOA avançam 

frequentemente. Mas manter e continuar este progresso 

continua a ser um desafio para muitos. 

A secção seguinte examina as trajectórias dos países que 

atingiram o limiar de 61, e, em alguns casos, já estão a ir 

mais além. Estes estudos de caso exploram tanto o que 

estes países fizeram, o que impulsionou as alterações, e 

como o público utilizou as novas informações orçamentais 

que estão agora no domínio público. As narrativas 

são baseadas em conversas entre a IBP, os parceiros 
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de investigação do IOA, peritos nacionais e entidades 

governamentais, e reflectem um retrato de todas as visões. 

Guatemala: uma nova cultura de 
governação aberta e orçamentos 
abertos
Quando a Guatemala alcançou um resultado de 

transparência orçamental no IOA de 61 no IOA 2017, este 

progresso reflectiu anos de activismo da sociedade civil 

e o compromisso do governo em mudar as formas do 

passado. Transparência é uma exigência urgente do público 

na Guatemala: o país assistiu a escândalos de corrupção, 

grande evasão fiscal e a uma das taxas mais baixas de 

cumprimento fiscal no mundo.20 Protestos em massa 

contra práticas corruptas levaram a demissões em posições 

de relevo e muito do descontentamento é sustentado 

por preocupações mais profundas sobre igualdade e 

disparidades sociais. 

Antes do IOA 2017, os desafios da Guatemala reflectiam-

se também em resultados baixos na transparência 

orçamental. No IOA 2008, o país conseguiu o resultado de 

46 e apenas forneceu montantes limitados de informação 

orçamental e poucos esforços para tornar esta informação 

mais acessível. Respondendo aos escândalos de corrupção 

e à pressão da sociedade civil, o Ministério das Finanças da 

Guatemala comprometeu-se a fazer melhor as coisas. Os 

funcionários do ministério concentraram-se em mudar a 

cultura nas instituições estatais de fechada para aberta e 

fizeram promessas internacionais de que iriam aumentar 

a consciência e envolvimento público nas políticas fiscais. 

O governo incluiu a transparência fiscal como parte do 

seu compromisso com a Open Government Partnership 

e construiu ou expandiu sites da Internet para partilhar 

dados fiscais com o público.21 A partir do IOA 2017, o 

governo começou a publicar regularmente um Orçamento 

Cidadão, e publica agora duas versões que simplificam 

e explicam a proposta orçamental e o orçamento 

promulgado. 

Tendo atingido o valor de referência mínimo para 

informação orçamental suficiente no IOA 2017, o governo 

prosseguiu os seus esforços no sentido de envolver e 

informar o público sobre a política orçamental. Nesta 

ronda, foi disponibilizada uma nova publicação: a Revisão 

Semestral que publica projecções revistas na metade 

do exercício fiscal para as despesas e receitas, e explica 

as alterações do orçamento aprovado. A inclusão deste 

novo documento aumentou o resultado da transparência 

orçamental no IOA 2019 da Guatemala para 65, e a 

Guatemala é hoje um dos 18 países do mundo que publica 

os oito principais documentos orçamentais. Além disso, o 

Ministério das Finanças está a pilotar um novo mecanismo 

de participação do público através de workshops para 

discutir a proposta orçamental e procurar a contribuição do 

público. 

As alterações nas práticas de transparência orçamental da 

Guatemala podem ser atribuídas tanto ao compromisso dos 

funcionários ministeriais como ao diálogo e ao activismo 

sustentados entre o governo e a sociedade civil. Ambos 

concordam que são necessários mais progressos, incluindo 

melhor divulgação dos riscos fiscais, tais como as dívidas e 

passivos contingentes. Outro objectivo comum é reforçar o 

envolvimento público no processo orçamental. No entanto, 

estes esforços estão subjacentes a um entendimento 

mútuo sobre a razão destas reformas: que os elementos 

mais fundamentais são a consolidação da cultura de 

abertura no seio do governo, e tornar a informação 

orçamental acessível e útil para o público. 

À medida que uma cultura de transparência orçamental 

se desenvolve na Guatemala, mais pessoas estão a usar 

os dados orçamentais disponíveis. Nos últimos anos, 

grupos de jovens e mulheres têm usado os dados fiscais 

para informar e realizar auditorias sociais. Estas alterações 

mostram um novo caminho a seguir: um em que todos 

possam saber e ter uma palavra a dizer sobre a forma como 

os dinheiros públicos são angariados e gastos, sobre os 

serviços que daí resultam e como isso melhora a vida das 

pessoas.

Regiões da Europa de Leste e Ásia 
Central: três países que estão a fazer 
progressos 
Na Europa de Leste e na Ásia Central, três países 

ultrapassaram um marco importante no IOA 2019 e 

atingiram níveis suficientes de transparência orçamental 

com resultados superiores a 61: Croácia, República Quirguiz 

e Ucrânia. Cada país tinha motivações e trajectórias 

distintas para melhorar a transparência orçamental. Na 

República Quirguiz, o governo discutiu as reformas relativas 

à transparência fiscal com a sociedade civil, lançou um 

plano de acção em matéria de transparência fiscal em 2017 

com 54 medidas específicas, e agora incluiu compromissos 

de transparência fiscal no seu Plano de Acção Nacional de 
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Parceria para o Governo Aberto.22 Na Croácia, uma crise 

económica levou o governo a embarcar em reformas na 

gestão das finanças públicas.23 Na Ucrânia, o governo 

incluiu a transparência orçamental como um elemento das 

reformas das finanças públicas24 e beneficiou, como muitos 

países da região, da aprendizagem entre pares através da 

rede de Aprendizagem Assistida entre Pares em Gestão da 

Despesa Pública (PEMPAL). 

Para a maioria dos países no IOA 2019, as melhorias 

na transparência orçamental procedem de taxas mais 

elevadas de publicação de documentos, mas a simples 

publicação de novos documentos não é, muitas vezes, 

suficiente para que os países saltem para as categorias 

mais elevadas de transparência orçamental. Nestes três 

países, os ministérios das Finanças trabalharam nos últimos 

anos para melhorar a abrangência dos documentos. Por 

exemplo, a Croácia e a República Quirguiz reforçaram as 

suas Propostas de Orçamento do Executivo, ao acrescentar 

informações adicionais sobre empréstimos e dívidas. 

Ambos os países também melhoraram a fiscalização dos 

fundos extra-orçamentais – a República Quirguiz reforçou 

os seus relatórios de auditoria sobre as actividades extra-

orçamentais e a ISA da Croácia começou a auditar o Fundo 

de Seguro de Doença. Na Ucrânia, a Proposta de Orçamento 

do Executivo foi reforçada através da comunicação das 

tendências históricas para as despesas e as receitas, 

bem como da inclusão de novas informações sobre 

o desempenho nos programas governamentais.

Para alguns, estas melhorias nos documentos orçamentais 

podem parecer ser tópicos restritos que interessam 

apenas aos peritos em política orçamental. No entanto, 

a informação sobre a dívida, o financiamento extra-

orçamental e as despesas ao longo do tempo são de 

interesse fundamental para o público. A Croácia e a Ucrânia 

tiveram anteriormente recessões causadas por problemas 

de dívida,25 e os fundos extra-orçamentais podem 

representar grande percentagem da despesa pública que, 

de outra forma, poderiam não ter sido revelados e podem 

potencialmente ocultar questões de corrupção.26 Tal como 

é salientado na Caixa 2.2, os que analisam os orçamentos 

sectoriais procuram as tendências de despesas e de 

receitas ao longo do tempo, o que está ausente de muitas 

outras propostas orçamentais, mas é agora divulgado 

na Ucrânia. 

A melhoria na disponibilidade de informações orçamentais 

possibilitou uma maior participação da sociedade civil 

nos debates orçamentais e na defesa dos interesses 

destes países. Na Croácia, a sociedade civil está a insistir 

numa maior consulta pública nos debates sobre as 

prioridades orçamentais durante o processo de elaboração 

do orçamento, após a publicação atempada de uma 

Declaração Pré-orçamental.27 Na República Quirguiz, a 

organização da sociedade civil, Precedent Partner Group 

e os seus aliados encontraram planos para reduzir o 

financiamento do Fundo de Seguro de Doença Obrigatório 

na Declaração Pré-Orçamental e conseguiram reverter 

a proposta após destacar os riscos durante as audições 

parlamentares sobre o orçamento. Na Ucrânia, onde um 

grande projecto de lei de reforma agrária está actualmente 

em análise, a sociedade civil analisou documentos 

orçamentais, notou a falta de explicação clara sobre o 

impacto nas receitas do Estado e pediu aos legisladores 

uma melhor contabilização do impacto potencial desta 

reforma.28

Mesmo que estes governos tenham aumentado a 

transparência orçamental para resultados superiores a 

61, a sociedade civil está a defender a continuidade e 

manutenção das melhorias. Na Croácia, o aumento dos 

níveis da dívida nos últimos anos realçou a necessidade 

de projecções mais detalhadas sobre a sustentabilidade 

dos níveis da dívida e de melhor prestação de informação 

sobre as despesas fiscais, a fim de explicar a perda de 

receitas. Para a República Quirguiz, a sociedade civil 

está a apelar ao acesso mais rápido aos orçamentos de 

programas propostos pelos ministérios, para que possam 

ser discutidos em audições orçamentais, conforme exigido 

pelo novo Código Orçamental. Na Ucrânia, a sociedade 

civil está a expandir a cooperação com a sua ISA, a Câmara 

de Contabilidade, para garantir que as conclusões das 

auditorias se traduzem em reformas. Para a sociedade 

civil destes três países, as melhorias a que assistiram 

são o início daquilo que esperam que sejam reformas 

continuadas e sustentadas no futuro.



44

Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019

Indonésia – um impulso  
anti-corrupção 
A primeira vez que a Indonésia foi avaliada no Inquérito 

sobre o Orçamento Aberto 2006, os seus resultados de 

transparência orçamental foram de 42 – um resultado 

que revelou apenas informação limitada disponível para 

o público. No entanto, o governo já estava envolvido num 

esforço mais amplo para reprimir a corrupção e melhorar 

a transparência. Para a sociedade civil e o governo, o 

seu trabalho na luta contra a corrupção estava ligado à 

transparência fiscal.

Na sequência da crise financeira asiática no final da 

década de 1990, a Indonésia viu o fim de um regime e a 

renovação das eleições democráticas. Na década seguinte, 

uma sociedade civil activa e novos governos insistiram 

na transparência e nas reformas anti-corrupção. Uma 

Lei de Divulgação de Informações Públicas foi aprovada 

em 2008 e o governo entrou para a Open Government 

Partnership em 2011. Através do IOA 2017, os resultados em 

transparência orçamental da Indonésia subiram para 64, 

tendo atingido um novo recorde de 70 no IOA 2019. 

As melhorias introduzidas pela Indonésia no IOA reflectem 

os esforços que estão a ser realizados para melhorar 

a documentação orçamental e o acesso aos dados 

orçamentais. Em 2016, como parte do seu plano da Open 

Government Partnership, o Ministério das Finanças lançou 

o Portal do Orçamento de Estado, permitindo maior 

acesso aos dados orçamentais.29 No IOA 2017, o governo 

melhorou a elaboração de relatórios nos orçamentos dos 

programas. E, através do IOA 2019, foi apresentada na 

proposta orçamental uma nova classificação económica 

das despesas, que mostra em pormenor o montante que 

é gasto em projectos de capital, custos com pessoal e 

pagamentos de juros da dívida. 

Ao longo deste mesmo período, à medida que o governo 

fazia progressos continuados em matéria de transparência 

orçamental, o público e a sociedade civil expandiram a 

sua utilização dos dados orçamentais. O parceiro da IBP 

no Inquérito sobre o Orçamento Aberto na Indonésia, 

SEKNAS FITRA, fez parte de uma coligação mais ampla da 

sociedade civil que trabalhou em esforços anti-corrupção 

e apelou a maior transparência financeira. À medida 

que mais informações orçamentais foram divulgadas, a 

FITRA começou a treinar grupos de saúde, de mulheres 

e educacionais para melhor entender, e analisar as 

informações orçamentais. Num exemplo, a FITRA trabalhou 

com um grupo de questões relacionadas com o VIH para 

examinar o orçamento da saúde e apelar a uma diminuição 

no preço dos medicamentos anti-retrovirais, argumentando 

que os preços mais elevados eram provavelmente causados 

por questões relacionadas com a aquisição. 

No entanto, continuam a existir desafios, apesar deste 

acesso alargado aos dados. Embora investigadores, 

académicos e jornalistas tenham beneficiado de maior 

informação orçamental, a ligação desta informação às 

prioridades tangíveis e às necessidades dos cidadãos 

comuns continua a ser difícil. A sociedade civil também 

apelou à criação de normas e padrões para transparência 

em todos os níveis do governo geograficamente 

diversificado da Indonésia, incluindo 34 ministérios, 34 

províncias e 540 cidades e municípios, já que as práticas de 

transparência do governo local são menos consistentes e 

carecem de regulamentação clara em comparação com os 

níveis centrais. 

Em especial, o governo demonstrou um compromisso de 

continuar a melhorar, mais recentemente ao colaborar com 

a FITRA e outros grupos da sociedade civil para organizar 

fóruns sobre “Budget Goes to Campus”, onde eles discutem 

o processo orçamental com académicos e estudantes. Eles 

organizaram uma competição “Open Data Day” entre os 

estudantes para usar dados orçamentais, e uma formação 

online “Budget Olympics” sobre como entender os fluxos 

de financiamento público para a saúde, infra-estruturas 

e educação. Estes acontecimentos demonstram que a 

transparência orçamental na Indonésia não é apenas 

uma formalidade – é um diálogo activo e contínuo entre o 

governo e os cidadãos sobre a importância dos orçamentos 

e como as pessoas podem ter melhor acesso e utilizar 

informações orçamentais para compreender os serviços 

públicos. 



Medan, Sumatra Setentrional: os membros da União de 
Pescadores Tradicionais da Indonésia (KNTI) discutem a 
forma de estabelecer uma ligação com o governo para 
melhorar o acesso ao combustível subsidiado ao qual 
se qualificam. Julho de 2019.



Chachoengsao, Tailândia. Reunião comunitária. Maio de 2018.
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Juntamente com o acesso à informação, a participação do 

público é um componente essencial para a construção de 

instituições abertas, onde os orçamentos são propostos, 

decididos, implementados e auditados na esfera pública, 

em vez de existirem à porta fechada. A participação 

pública no processo de orçamentação está ligada à 

melhor capacidade de resposta do governo, à prestação 

mais eficaz dos serviços e à maior disposição para pagar 

impostos. Todos os órgãos governamentais envolvidos no 

processo orçamental – o executivo, o poder legislativo e a 

instituição suprema de auditoria – podem e devem envolver 

o público no diálogo para informá-los sobre a sua tomada 

de decisões. 

Anteriormente, os defensores da participação pública no 

processo orçamental não tinham princípios e práticas 

orientadores. Mas já não é assim. Ao longo da última 

década, foram desenvolvidas e aprovadas novas normas 

sobre a participação pública nas políticas fiscais. A Global 

Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), uma rede global 

que facilita o diálogo entre a sociedade civil, o governo, 

o sector privado e outras partes interessadas, liderou o 

processo de redacção, aperfeiçoamento e formalização das 

normas de participação pública. Em 2012, a Assembleia-

Geral das Nações Unidas reconheceu os Princípios de Alto 

Nível da GIFT em matéria de Transparência, Participação 

e Responsabilização Fiscal que foram posteriormente 

alargados em 2016 para dez Princípios da Participação 

Pública nas Políticas Fiscais.30 

Desde o IOA 2017, a secção de participação no IOA avalia 

o desempenho dos países em relação aos princípios 

da GIFT e avalia as oportunidades formais de o público 

se envolver directamente com o executivo, o poder 

legislativo e as instituições de auditoria durante o 

processo orçamental.31 Os resultados de participação 

globais no IOA de um país são a média simples de 18 

perguntas sobre as práticas de participação, cada uma 

delas avaliada numa escala de 0 a 100.

4.  
Participação 
pública no processo 
orçamental
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O presente capítulo apresenta as conclusões da 

avaliação do IOA 2019 sobre a participação pública. 

De um modo geral, poucos dos 117 países inquiridos 

oferecem oportunidades de participação pública no 

orçamento, e muito menos o fazem de uma forma que 

reflecte os princípios da GIFT. As oportunidades de 

participação pública são especialmente raras durante as 

fases de implementação orçamental e de auditoria. No 

entanto, o IOA 2019 também descobre que vários países 

estão a pilotar novas formas de participação pública, 

incluindo a Nova Zelândia, Portugal, Serra Leoa e Coreia 

do Sul, que são perfilados em estudos de caso no final 

deste capítulo. 

Tipos de participação 
pública no processo 
orçamental
 

Os mecanismos de participação são oportunidades formais 

para o público participar no processo orçamental. Estes 

mecanismos podem ser consultas públicas, submissões 

pré-orçamentais, consultas electrónicas, conselhos 

consultivos, auditorias sociais e orçamentação participativa, 

entre outros. O IOA avalia o número e a relevância dos 

mecanismos de participação que são iniciados por uma 

instituição governamental durante uma fase orçamental 

quando estão a realizar decisões fundamentais.32 

O IOA procura sete tipos diferentes de mecanismos de 

participação em três organismos governamentais. Estes 

incluem: 

• Mecanismos do executivo liderados pelos ministérios 

das finanças governamentais ou pelas agências centrais 

de coordenação durante a formulação do orçamento 

e o acompanhamento da implementação orçamental, 

bem como os compromissos públicos assumidos pelos 

ministérios competentes em ambas as fases; 

• Mecanismos legislativos durante a aprovação do 

orçamento e a revisão do Relatório de Auditoria; e

• Mecanismos da ISA que definem o programa de 

auditoria e durante as investigações de auditoria. 

O IOA examina também se os mecanismos de participação 

são significativos e pergunta: 

• Será possível ouvir a voz de todos, com esforços para 

incluir grupos vulneráveis e sub-representados?

• As pessoas podem descobrir a finalidade, o âmbito e os 

resultados pretendidos para o envolvimento público?

• O governo partilha os comentários recebidos e a forma 

como foram utilizados?

• A participação está incluída no processo orçamental 

para fornecer contribuições regulares para a tomada de 

decisões?

Os Princípios da GIFT e o IOA reconhecem que a 

participação pública não parecerá igual em todos os países 

e que os mecanismos devem ser concebidos em função 

de objectivos e contextos específicos. No entanto, os 

princípios da participação do público são universais e, como 

os países reconhecem a importância de envolver o público 

na tomada de decisões orçamentais, a avaliação do IOA 

fornece uma referência que mostra onde e como cada país 

pode melhorar. 

Poucas oportunidades de  
participação pública no  
orçamento
Os resultados do IOA 2019 mostram que a participação 

pública significativa no processo orçamental continua 

a ser escassa, com um resultado médio global de 14 

em 100 para os 117 países avaliados. Os resultados 

de participação pública no IOA 2019 são, em grande 

medida, os mesmos que foram no IOA 2017 para 

os 115 países comparáveis, tendo a média mundial 

permanecido muito baixa em ambas as rondas. A 

maioria dos países – 113 dos 117 avaliados – apresentam 

poucas ou nenhumas oportunidades de participação 

pública, ou um resultado de 40 ou menos. Dois 

países têm oportunidades moderadas ou limitadas de 

participação pública, com um resultado entre 41 e 60: 

Austrália e Nova Zelândia. Pela primeira vez desde que 

as novas perguntas de participação foram lançadas 

no IOA 2017, dois países oferecem oportunidades 

adequadas de participação pública ao longo do ciclo 

orçamental e têm um resultado de 61 e superior: Coreia 

do Sul e Reino Unido. 

Tal como em rondas anteriores, os países que apresentam 

o melhor desempenho na avaliação da participação 

pública estão entre os mais transparentes no IOA. 

Dos quatro países que têm pelo menos oportunidades 
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moderadas de participação pública, todos fornecem níveis 

suficientes de transparência orçamental com resultados 

de 61 e superiores. No entanto, nem todos os países com 

níveis elevados de transparência incluíram oportunidades 

significativas de participação pública no processo 

orçamental: o resultado médio de participação para países 

com níveis suficientes de transparência orçamental é de 

apenas 26 em 100.

O IOA 2019 considera que o envolvimento público 

está especialmente ausente durante as fases de 

implementação orçamental e de fiscalização. Mais 

governos se envolvem com o público na formulação 

ou aprovação do orçamento. Cinquenta e seis 

países, quase metade dos países avaliados, têm 

oportunidades de envolvimento público com o 

executivo durante a formulação do orçamento (Figura 

4.1). Da mesma forma, os poderes legislativos em 65 

países têm audiências públicas, com 46 desses órgãos 

legislativos também a procurar a contribuição pública 

durante as deliberações orçamentais ou o processo 

de aprovação. Menos governos envolvem o público no 

acompanhamento do orçamento, com 31 países a criar 

mecanismos para se envolver com o público durante 

a implementação orçamental, e apenas 17 poderes 

legislativos a envolver o público durante a revisão das 

conclusões do Relatório de Auditoria. 

A maioria dos países que participam no IOA dispõe de 

pelo menos um mecanismo de participação, mas poucos 

criaram várias oportunidades de envolvimento público 

ao longo do processo orçamental. Quatro em cada cinco 

países dispõem de pelo menos um mecanismo para 

envolver o público em algum momento durante o processo 

orçamental, enquanto 24 países não têm quaisquer 

oportunidades (Figura 4.2). Menos países oferecem várias 

oportunidades de participação: 11 dos 117 países do IOA 2019 

têm cinco ou mais mecanismos diferentes. Três países têm 

oportunidades de envolvimento público em cada um dos 

sete tipos de mecanismos: Reino Unido, Coreia do Sul e 

Nova Zelândia – os três países com melhores resultados na 

avaliação da participação no IOA. 

 

O IOA avalia o número de oportunidades de participação e 

a qualidade do envolvimento de acordo com os princípios 

da GIFT. A maior parte dos mecanismos de participação 

avaliados no IOA 2019 são concebidos de formas que 

limitam o acesso e a consciencialização do público. De 

todos os mecanismos executivos ou legislativos avaliados 

no inquérito, menos de um em cada três mecanismos 
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10017
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Figura 4.1 É mais provável que os países disponham de mecanismos de participação durante a formulação e aprovação do 
orçamento.
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estão abertos para qualquer pessoa participar ou incluir 

uma amostra representativa de cidadãos.33 Muitos 

mecanismos mais fracos avaliados no IOA são reuniões 

apenas por convite para um grupo seleccionado de peritos 

ou organizações proeminentes. Os governos também 

limitam a abertura de muitos mecanismos de participação, 

ao partilhar informações mínimas sobre quando e como 

o envolvimento público acontecerá. Dos 66 países com 

um mecanismo de participação durante a formulação ou 

implementação do orçamento, 27 países não forneceram 

qualquer anúncio ou informação ao público antes do 

envolvimento acontecer.34

Mecanismos executi-
vos, legislativos  
e de auditoria
 

A participação pública pode assumir diferentes formas, 

dependendo da instituição do governo e da fase do 

processo orçamental. Esta próxima secção apresenta 

uma visão geral dos diferentes tipos de mecanismos de 

participação e exemplos de países que desenvolveram o 

envolvimento público no processo orçamental que reflecte 

as melhores práticas internacionais. 

Mecanismos de participação 
do executivo
Os órgãos executivos dos governos que abrem o seu 

orçamento ao público para envolvimento e deliberação 

têm várias opções sobre como fazê-lo. Vários indicadores 

do IOA analisam a inclusão, abertura e sustentabilidade 

destes mecanismos. No que diz respeito à inclusividade, 

o inquérito constata que 23 dos 66 países com um 

mecanismo de participação executiva durante a formulação 

ou a implementação, abrem estes compromissos a 

todos. Muito poucos países se esforçam por incluir as 

24

18

 N
um

be
r 

of
 c

ou
nt

ri
es

Number of participation mechanisms

30

2 3 4 5 6 710

0

10

20

28

23

13

5
3 3

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s

Número de mecanismos de participação

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s

Número de mecanismos de participação

Figura 4.2 Poucos países têm vários mecanismos de participação.
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vozes dos grupos mais pobres e vulneráveis durante 

os seus compromissos de participação – uma omissão 

que se arrisca a que os esforços de participação sejam 

dominados pelos grupos normalmente bem relacionados 

ou privilegiados, em vez de representarem um conjunto 

diversificado de pontos de vista (Tabela 4.1). Um exemplo de 

um país que toma medidas para incluir vozes vulneráveis: 

• No México, o governo criou um mecanismo chamado 

de Controladores Sociais nos quais os programas 

sociais, que beneficiam principalmente as comunidades 

desfavorecidas, são monitorizados pelas comissões de 

beneficiários dos programas que, por sua vez, fornecem 

feedback sobre a prestação de serviços e a utilização dos 

recursos públicos.

Nos mecanismos de participação que foram melhor 

concebidos, os governos explicam claramente que 

tipo de contribuição procuram ou o que será discutido 

durante cada envolvimento público. O IOA avalia o âmbito 

das questões que são levantadas para discussão nos 

mecanismos de participação, procurando seis tópicos 

orçamentais principais: questões macroeconómicas; 

previsões de receitas, políticas e administração; políticas 

de despesas sociais; níveis do défice e da dívida; 

projectos de investimento público; e serviços públicos. 

Por exemplo:

• Na República Quirguiz, o Ministério das Finanças 

publica materiais antes das audiências públicas abertas, 

informando o público de que todos os aspectos da 

proposta orçamental estão abertos ao debate. 

• O Departamento do Tesouro do Reino Unido realiza 

Consultas sobre Políticas que publica todos os 

projectos legislativos online, incluindo leis financeiras 

e propostas fiscais, com um convite à apresentação de 

observações por escrito sobre qualquer tópico existente 

na lei. Para aumentar o tempo que o público tem para 

comentar as propostas de lei, o governo alterou o seu 

calendário orçamental de forma a dar oito semanas 

para o público analisar os projectos de proposta e enviar 

provas.35 

Muitas vezes, a totalidade do orçamento não está aberta à 

discussão: menos de metade dos seis tópicos orçamentais 

principais são discutidos em 26 dos 56 países com 

envolvimento durante a formulação do orçamento, e em 23 

dos 31 países com envolvimento durante a implementação 

do orçamento.

Após cada envolvimento público, o IOA avalia se os 

governos comunicam ao público a forma como a 

contribuição foi utilizada; esta prática reforça a mensagem 

ao público de que a sua contribuição é importante e 

encoraja o envolvimento contínuo, sendo que ambos 

os aspectos ajudam a criar confiança. As Consultas 

sobre Políticas do Reino Unido são também um exemplo 

de uma resposta construtiva ao feedback: o governo 

publica uma lista completa das respostas recebidas 

durante cada consulta, juntamente com uma resposta do 

governo. Poucos países fornecem tais respostas, contudo: 

apenas 14 países no IOA apresentam qualquer resumo 

das contribuições recebidas durante a formulação do 

orçamento. Destes, apenas quatro países dão qualquer 

resposta à forma como utilizaram a opinião pública na 

redacção do orçamento. 

Embora as práticas globais de participação no IOA 2019 

sejam, em grande parte, as mesmas que as observadas no 

IOA 2017, num pequeno número de países, os executivos 

começaram a envolver o público em questões orçamentais 

desde a última avaliação do IOA. Nove outros países 

iniciaram alguma forma de participação pública durante 

a formulação do orçamento desde o IOA 2017, enquanto 

12 países iniciaram um envolvimento público para 

Fase do mecanismo de participação 

do executivo

Número de países

com mecanismo com mecanismo aberto 
para todos

com esforços para chegar 
a grupos vulneráveis

Formulação 56 16 6

Implementação 31 11 1

Tabela 4.1 Mecanismos de participação do poder executivo, por fase e inclusividade, IOA 2019.
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o acompanhamento da implementação do orçamento. 

Um destes novos países é Portugal, que começou a pilotar 

a orçamentação participativa ao nível nacional e é perfilado 

no estudo de caso abaixo. 

No entanto, a maioria dos novos mecanismos lançados 

desde o último IOA ainda não estão consolidados nem 

são inclusivos. Por exemplo, no que se refere à formulação 

orçamental, sete dos nove novos mecanismos são reuniões 

ad-hoc ou consultas públicas limitadas com organizações 

seleccionadas pelo governo. Por exemplo, na Tunísia, o 

Ministério das Finanças realizou pela primeira vez reuniões 

com grupos que representam os trabalhadores e os 

empregadores, mas estas reuniões não foram anunciadas 

nem abertas ao público. O IOA 2019 constatou também 

que vários países regrediram nas práticas de participação 

– quatro países deixaram de envolver o público durante a 

formulação do orçamento, enquanto seis países pararam 

o envolvimento durante a implementação orçamental. 

Estes incluem dois dos exemplos de forte participação 

pública salientados no relatório IOA 2017 – Acordos de 

Parceria Orçamental nas Filipinas e Conselhos de Gestão de 

Política Pública no Brasil – sendo que ambos deixaram de 

funcionar.36 

Mecanismos de participação 
legislativa 
O envolvimento legislativo com o público antes da 

aprovação do orçamento anual é a forma mais comum de 

envolvimento público formal, mas nem todos os países com 

audiências públicas abraçam totalmente procedimentos 

abertos ou inclusivos. Dos 65 países com audiências 

públicas, apenas 21 poderes legislativos estão abertos 

ao público, permitem testemunhos públicos ou têm um 

processo de submissão aberto a contribuições sobre a 

proposta orçamental. Menos de metade dos poderes 

legislativos com mecanismos de participação, 30 dos 

65 países, cobrem pelo menos três dos seis principais 

tópicos orçamentais durante as audiências, e ainda menos, 

24 órgãos legislativos, dão qualquer feedback ao público 

sobre como as suas contribuições foram usadas. Exemplos 

de boas práticas incluem: 

• Congresso da Guatemala, que permite que membros 

do público apresentem pedidos para testemunhar 

sobre qualquer tópico relacionado com a discussão da 

proposta orçamental. 

• As audiências pré-orçamentais realizadas pelo 

Parlamento neozelandês, que solicitam observações 

escritas e depoimentos orais de membros do público, 

apresentam outro forte exemplo de envolvimento 

legislativo. Na sequência das consultas, o Parlamento 

publica um relatório que resume o conteúdo da 

audiência e as observações recebidas. 

Menos poderes legislativos realizam audiências públicas 

sobre o Relatório de Auditoria em comparação com a 

aprovação orçamental. A participação pública na revisão 

do Relatório de Auditoria efectuada pelo poder legislativo 

é vista em 17 países, e muito poucos países permitem 

participação aberta durante as audiências públicas ou 

através de contributos escritos. Um exemplo de boas 

práticas: 

• O Peru publica o Relatório de Auditoria no site 

da Internet do Congresso com um pedido para 

comentários públicos. Os comentários recebidos 

através deste portal online são depois resumidos 

e partilhados com os membros da Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República 

(Comissão de Orçamento e Contas Gerais da República), 

a comissão do congresso que procede à revisão do 

relatório, antes de emitirem o seu parecer sobre os 

resultados da auditoria. 

Desde o IOA 2017, o número de poderes legislativos 

com audiências públicas ou com envolvimento público 

aumentou durante a fase de aprovação do orçamento, 

mas diminuiu durante a revisão do Relatório de Auditoria. 

O IOA 2019 encontrou oito países que estão a iniciar 

as audiências ou envolvimento público durante a fase 

de aprovação, com cinco países a descontinuarem as 

audiências públicas. No entanto, no que se refere à revisão 

do Relatório de Auditoria, seis países suspenderam as 

audiências públicas desde o IOA 2017, enquanto apenas 

um país iniciou esta prática. Isto reduz os níveis já 

baixos de envolvimento público durante a fiscalização 

orçamental.
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Mecanismos de participação dos 
auditores 
A participação do público com a ISA é mais comum durante 

a fase de planeamento do auditor para o seu programa 

de auditoria. As ISA em 40 países dispõem de algum 

mecanismo para a contribuição do público para o plano 

de auditoria, mas apenas 21 ISA forneceram informações 

sobre a forma como utilizaram esta contribuição. Os níveis 

de envolvimento público com o auditor foram, em grande 

medida, os mesmos que na anterior ronda do IOA. Tal como 

no IOA 2017, a participação pública com o auditor é forte na 

América Latina, especialmente na determinação do plano 

de auditoria; 15 dos 18 países avaliados na região têm um 

mecanismo para procurar a contribuição pública. Exemplos 

de participação pró-activa do público:

• Na Argentina, o Instituto de Auditoria solicita propostas 

sobre as prioridades de auditoria das organizações da 

sociedade civil (OSC) e organiza workshops para debater 

as suas ideias, preparando um relatório que resume o 

seu processo de planeamento e o feedback recebido, 

incluindo a razão para a inclusão ou exclusão do Plano de 

Acção de Auditoria. 

• No entanto, na Geórgia, encontra-se outro exemplo 

relativo ao planeamento de auditorias, onde o Instituto 

de Auditoria lançou o ‘Budget Monitor’: uma plataforma 

Web através da qual os cidadãos podem participar 

activamente na elaboração do plano de auditoria anual, 

enviando pedidos de auditoria, propostas e identificando 

domínios prioritários para as auditorias.37

As ISA em 17 países envolvem directamente o público na 

investigação de auditoria:

• A Coreia do Sul dispõe de um mecanismo de 

reclamações, no qual o público pode comunicar as 

questões e contribuir para as investigações de auditoria 

em curso. 

• As Citizen Participatory Audits executadas nas Filipinas, 

onde os cidadãos e as OSC realizam em conjunto 

auditorias com a Commission on Audit, são um exemplo 

de outra prática emergente que envolve directamente 

os beneficiários do programa nas investigações de 

auditoria.

Inovações 
e progressos nas 
práticas nacionais
 

A participação pública é uma prática emergente para 

muitos governos, e muitos países em todo o mundo estão 

apenas a iniciar o processo de pilotar novos mecanismos. 

Para apoiar esses esforços, a GIFT e a IBP estão a lançar 

uma nova iniciativa em 2020 para pilotar novos esforços 

de participação em cinco países e para gerar orientação 

e aprendizagem entre pares para os países que aspiram a 

desenvolver e lançar novas formas de participação pública 

durante o processo orçamental (Caixa 4.1). 

Os países também podem aprender com exemplos de 

esforços de participação e inovações actuais. Seguem-se 

quatro exemplos de países: a Serra Leoa, que reforçou o 

compromisso de participação ao longo de vários anos; 

Portugal e Coreia do Sul, onde cada um experimentou a 

orçamentação participativa ao nível nacional; e a Nova 

Zelândia, onde o país realizou consultas nacionais sobre 

prioridades e indicadores para o Orçamento de Bem-estar 

inaugural do país.
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Caixa 4.1 Uma iniciativa da GIFT  
e da IBP destinada a pilotar novos  
mecanismos de participação

À medida que os governos e os peritos internacionais 

reconhecem cada vez mais a importância da participação 

pública e da transparência fiscal como componentes principais 

da melhoria da tomada de decisões e da responsabilização, 

muitos governos estão a começar a perguntar como podem 

começar a pilotar novos esforços de participação pública. Em 

resposta, a IBP e a GIFT lançaram uma nova iniciativa com cinco 

países – Benim, Libéria, Nigéria, Senegal e África do Sul – para 

apoiar o desenvolvimento e o lançamento de novos mecanismos 

de participação pública até 2022. 

Com base nos Princípios de Participação Pública da GIFT, 

os países-piloto irão centrar-se num processo que enfatiza 

a abertura do processo (clareza sobre as condições de 

envolvimento, expectativas e resultados da participação), a 

sua inclusividade (utilização pró-activa de mecanismos para 

chegar a grupos tradicionalmente excluídos e vulneráveis), 

a profundidade e relevância do processo (fornecendo todas 

as informações relevantes, incorporando uma diversidade 

de perspectivas e fornecendo informações atempadas 

e específicas sobre as contribuições públicas) e a sua 

sustentabilidade (institucionalizando a participação pública, 

sempre que considerado adequado e eficaz, e garantindo que o 

feedback fornecido conduz à revisão das decisões em matéria 

de políticas fiscais).

Os países que participam no piloto irão beneficiar de 

ferramentas e orientações para os ajudar a divulgar informações 

orçamentais adicionais; e receberão uma combinação de 

colaboração técnica personalizada e apoio inter-pares através 

de reuniões e trocas que lhes permitirão aprender entre si 

sobre as boas práticas em matéria de abertura e inclusividade 

fiscais. As lições destes esforços-piloto também se tornarão 

recursos para outros países que partilham este compromisso de 

promover a participação pública nas finanças públicas. 

Serra Leoa: audiências políticas 
e debates orçamentais bilaterais
Ao longo dos últimos anos, o Governo da Serra Leoa 

reforçou a inclusividade e a abertura da participação 

pública durante o seu processo de formulação orçamental. 

Estes esforços começaram há anos com um mandato mais 

limitado – como reuniões apenas por convite realizadas 

na capital, Freetown, a fim de obter contribuições apenas 

sobre a Proposta de Orçamento do Executivo do governo 

central antes de ele ser enviado para o Parlamento. Desde 

então, o governo expandiu os seus esforços, incorporando 

a participação pública como parte do Plano de Acção 

da Open Government Partnership para 2016 a 2018,38 

mandatando a participação pública como um requisito da 

lei em 2016 e emitindo regulamentos adicionais sobre a 

participação em 2018.39 

Para as consultas realizadas em torno da proposta de 

orçamento para 2019, o processo governamental tornou-

se muito mais sólido e incorpora muitos dos Princípios de 

Participação Pública da GIFT, incluindo: 

• Proporcionalidade: o governo realiza uma série de 

eventos para ouvir diferentes grupos e membros 

do público, começando com uma audiência política 

realizada na capital durante todo o dia para discutir 

o Quadro de Despesas a Médio Prazo proposto e 

as principais prioridades e políticas sectoriais. Na 

sequência desta audiência, cada ministério e entidade 

governamental tem Debates Orçamentais Bilaterais 

sobre o seu orçamento proposto, que incluem a 

representação da sociedade civil. Por fim, para solicitar 

opiniões de diferentes regiões do país, o governo realizou 

consultas orçamentais junto de 22 conselhos locais. 

• Inclusividade: as consultas do governo, incluindo a 

Audiência Política, os Debates Orçamentais Bilaterais 

e as reuniões com os conselhos locais, estão agora 

totalmente abertas ao público. O governo também tem 

eventos estruturados para ouvir opiniões públicas e 

convidou grupos da sociedade civil a presidir sessões 

durante a Audiência Política. Além disso, o governo 

inclui uma grande variedade de grupos na Audiência 

Política que representam interesses tais como 

mulheres agricultoras, jovens com deficiência e pessoas 

portadoras de VIH.

• Profundidade: os Debates Orçamentais Bilaterais 

são realizados para discutir os orçamentos de várias 

instituições, incluindo ministérios, departamentos 

e agências do governo central, assim como 

organizações para-estatais, empresas estatais e 

conselhos locais.

• Abertura: as informações sobre a Audiência Política e 

as consultas locais são divulgadas através do calendário 

oficial de preparação do orçamento do Ministério das 

Finanças e através de anúncios de rádio. 
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• Prontidão: no que se refere ao orçamento de 2019, a 

Audiência Política, os Debates Orçamentais Bilaterais 

e as consultas dos conselhos locais decorreram de 

Setembro a Outubro de 2018, antes de o orçamento ter 

sido apresentado ao Parlamento em Novembro.40

 As alterações que o governo fez no seu processo de 

envolvimento público expandiram a contribuição pública e 

o acesso a decisões orçamentais e políticas. Por exemplo, 

durante a Discussão Orçamental Bilateral do Instituto de 

Investigação Agrícola – uma organização para-estatal que 

realiza investigação sobre agricultura, pescas e silvicultura 

– um comentário de um participante levou o Instituto a 

expandir a sua investigação sobre a viabilidade económica 

de cultivar cebolas na Serra Leoa. Esse feedback sobre 

como o governo usa a contribuição pública é fundamental 

para a sustentabilidade da participação pública e é uma 

área onde a sociedade civil espera que o governo continue 

a melhorar.

Nova Zelândia: consultas públicas 
sobre indicadores relativos ao 
Orçamento de Bem-Estar
Em 2019, a Nova Zelândia lançou o seu primeiro ‘Orçamento 

de Bem-Estar’ – uma nova abordagem à tomada de 

decisões orçamentais e à medição dos progressos com 

base em indicadores de bem-estar. Os indicadores apoiam 

a visão do governo de ir além das medidas meramente 

económicas e de concentra-se na melhoria do bem-estar 

intergeracional em áreas como a saúde, o ambiente  

e o desenvolvimento comunitário. 

O Orçamento de Bem-Estar da Nova Zelândia é inovador 

não apenas para reformular o objectivo do seu orçamento, 

mas também para os mecanismos de participação pública 

que utilizaram para informar a sua nova abordagem.

Antes de lançar o orçamento para o bem-estar, a Statistics 

New Zealand – uma agência governamental que faz parceria 

com o Tesouro da Nova Zelândia no desenvolvimento do 

Orçamento de Bem-Estar – iniciou um processo de consulta 

para compreender as opiniões dos neozelandeses sobre 

o ‘bem-estar’ e como ele deve ser medido. As consultas 

públicas foram lançadas em Julho de 2018 e duraram 

cinco meses, reunindo feedback sobre como as pessoas 

priorizariam categorias de bem-estar usando vários 

métodos:

• As contribuições foram aceites através de um site da 

Internet, e-mails, mensagens de texto, redes sociais e 

cartas enviadas, documentando as opiniões das pessoas 

sobre as categorias de bem-estar que são mais vitais;

• As sondagens online foram concebidas como uma forma 

eficaz em termos de tempo para reunir as contribuições 

do público; 

• Os cartões postais também foram distribuídos em 

instalações comunitárias e em escritórios regionais como 

uma alternativa às contribuições online;

• Realizaram-se eventos comunitários com 61 grupos 

diferentes em todo o país.

A Statistics New Zealand documentou cuidadosamente 

estas consultas, incluindo a forma como comunicaram 

as discussões de acompanhamento com os peritos, e 

publicou um relatório a explicar como este feedback foi 

utilizado para desenvolver um conjunto de indicadores para 

medir o bem-estar.41 O relatório é notável por reconhecer 

também desafios – especificamente na sua tentativa de 

co-desenvolver indicadores com os Maoris, o povo indígena 

da Nova Zelândia – e inclui planos para a forma de remediar 

estas deficiências no futuro. 

Um subconjunto dos indicadores desenvolvidos durante 

estas consultas públicas foi utilizado pelo Tesouro da Nova 

Zelândia numa nova ferramenta de análise de políticas 

denominada Quadro de Padrões de Vida, que utilizou 

dados sobre 61 indicadores relatados no Orçamento de 

Bem-Estar. Ao elaborar o Orçamento de Bem-Estar de 

2019 usando esta nova ferramenta, o Tesouro lançou duas 

consultas públicas adicionais durante um período de oito 

semanas, usando os inquéritos e contribuições online, para 

reunir feedback sobre o painel proposto de indicadores no 

Quadro de Padrões de Vida e a proposta para incorporar a 

abordagem do Orçamento de Bem-Estar na Lei de Finanças 

Públicas.42 

O tempo dirá se estas consultas são um modelo eficaz 

para o envolvimento público em torno do orçamento e 

proporcionam benefícios tangíveis em matéria de melhoria 

do bem-estar para todos. 
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Orçamento participativo em Portugal 
e na Coreia do Sul
A orçamentação participativa é um processo, 

essencialmente encontrado nas administrações locais, para 

melhor atribuir fundos com base em prioridades públicas e 

delegar directamente na comunidade a tomada de decisões 

no que diz respeito a parte do orçamento. Países como a 

Coreia do Sul e Portugal têm praticado a orçamentação 

participativa ao nível do governo local há muitos anos. 

Recentemente, porém, ambos os países expandiram esta 

prática ao lançar o orçamento participativo também ao 

nível do governo central.43

O processo de orçamentação participativa do governo 

central na Coreia do Sul e em Portugal é semelhante ao que 

se verifica nas administrações locais. Os governos definem 

regras de envolvimento e parâmetros para os projectos, e 

depois lançam um convite para ideias sobre os projectos a 

serem financiados. As propostas são filtradas e avaliadas 

quanto à conformidade, viabilidade e relação custo-eficácia. 

O modelo português organiza reuniões presenciais para 

gerar ideias para as propostas. Na Coreia do Sul, uma 

Comissão de Cidadãos – criada por selecção aleatória – 

reúne-se para deliberar e filtrar propostas que são enviadas 

online. Estas reuniões oferecem uma oportunidade para os 

cidadãos, a sociedade civil e as entidades governamentais 

trabalharem em conjunto e criar consenso em torno das 

ideias. O público vota então propostas online ou durante 

as reuniões. Os projectos vencedores são financiados pelo 

poder legislativo como parte do processo orçamental. 

Um desafio para a orçamentação participativa, em 

comparação com outras formas de envolvimento público, 

é que os projectos resultantes podem representar apenas 

uma fracção muito pequena do orçamento global. Para 

o processo orçamental participativo da Coreia do Sul, o 

orçamento aprovado para 2019 incluiu 38 projectos no valor 

de 70 milhões de dólares americanos, o que representou 

apenas 0,018% do orçamento total. Em Portugal, o 

orçamento de 2019 incluiu 22 projectos no valor de 5,5 

milhões de dólares, o que representou apenas 0,004% do 

orçamento total. 

Apesar da pequena parte do orçamento que foi decidida 

através destes mecanismos, os projectos financiados 

podem ser profundamente significativos para os cidadãos 

que os propuseram, debateram e seleccionaram. Na Coreia 

do Sul, foi aprovado um projecto para plantar árvores 

ao redor de complexos industriais para evitar a entrada 

de partículas finas em áreas urbanas residenciais.44 Em 

Portugal, foi aprovado um projecto para acolher um 

megaevento cultural para promover a culinária portuguesa 

e incentivar o turismo.45 

A orçamentação participativa pode ajudar os governos a 

envolver o público no processo orçamental de uma forma 

que promova a deliberação e o intercâmbio. No entanto, 

os orçamentos governamentais incluem muitas outras 

questões de interesse público para além de novos projectos 

– tais como política fiscal, níveis de dívida e questões 

de prestação de serviços. Para se envolver plenamente 

com o público em questões de finanças públicas, os 

mecanismos de orçamentação participativa poderão ter 

de ser complementados com vias adicionais para o debate 

também sobre estes outros aspectos.



Tsakane Mashona, África do Sul: residentes documentam as 
suas necessidades de saneamento numa auditoria social que 
será partilhada com entidades governamentais locais para 
discussão e acções de acompanhamento.



Bangkok, Tailândia: membros do Parlamento tailandês em 
sessão plenária. Novembro de 2019.
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O poder executivo, o poder legislativo e a instituição 

suprema de auditoria (ISA) de um governo têm mandatos 

importantes no sistema orçamental nacional. Este capítulo 

analisa os respectivos papéis do poder legislativo e das ISA 

no que se refere à responsabilização ao longo do processo 

orçamental e discute o número crescente de instituições 

fiscais independentes (IFI) que estão a ser criadas nos 

países inquiridos para emitir previsões macroeconómicas 

independentes e estimativas de custos de novas propostas 

políticas. Para os membros do público e da sociedade civil, 

o envolvimento com cada uma destas instituições pode 

amplificar a fiscalização do orçamento.

Nos sistemas democráticos de governo, os poderes 

legislativos têm autoridade para atribuir os fundos 

públicos e aprovar o orçamento. Nos países com mandatos 

legislativos mais fortes, os poderes legislativos também 

têm um papel a desempenhar antes e depois da aprovação 

do orçamento. Os poderes legislativos podem debater e 

aprovar recomendações sobre prioridades orçamentais 

antes de o executivo elaborar a proposta orçamental. Logo 

que o orçamente é aprovado, os poderes legislativos podem 

acompanhar a implementação do orçamento, analisar 

as conclusões da auditoria e acompanhar os progressos 

do poder executivo na resposta às recomendações de 

auditoria.

As instituições supremas de auditoria são organismos 

de fiscalização governamental que fazem a auditoria 

das contas do governo. As ISA realizam auditorias que 

verificam se as contas públicas são exactas e fiáveis, se 

os fundos públicos são gastos de acordo com a lei e se as 

despesas são eficientes e eficazes. Os auditores também 

desempenham um papel na garantia de que as instituições 

relevantes tomam as medidas necessárias em relação 

às conclusões das auditorias e resolvem as questões 

identificadas nas recomendações de auditoria.

O IOA avalia o papel do poder legislativo e da ISA 

5.  
Avaliação das 
instituições 
de fiscalização
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como instituições de fiscalização orçamental com 

18 perguntas. O inquérito analisa o papel do poder 

legislativo durante a formulação do orçamento, 

aprovação, implementação e a revisão do relatório 

de auditoria. As perguntas sobre o poder legislativo 

também avaliam o papel das comissões legislativas, 

tais como as comissões especializadas de finanças e os 

comités sectoriais, que têm competência para analisar 

as propostas orçamentais e aconselhar os plenários 

legislativos sobre as suas conclusões antes de aprovar o 

orçamento. Para a ISA, o IOA examina a independência 

da nomeação e da demissão do Director da ISA, se eles 

dispõem de financiamento suficiente e se os sistemas 

de auditoria são sujeitos a revisão externa. 

Os resultados de fiscalização de cada país baseiam-se 

nos resultados médios das perguntas do inquérito, numa 

escala de 0 a 100. Os resultados de cada instituição são 

considerados fracos (0–40), limitados (41–60) ou adequados 

(61–100). Quatro perguntas adicionais e não pontuadas, 

analisam a independência e as funções das IFI, que são 

apresentadas como conclusões separadas em relação aos 

resultados de fiscalização do IOA. 

Em termos globais, os países tendem a registar 

resultados mais elevados na fiscalização da ISA em 

comparação com a fiscalização legislativa. Dos 117 países 

avaliados no IOA 2019, 71 países têm níveis adequados de 

fiscalização por parte da ISA, enquanto apenas 34 países 

têm níveis adequados de fiscalização por parte do seu 

poder legislativo (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 Número de países inquiridos por categoria de 
desempenho em matéria de fiscalização legislativa e da ISA.

Menos países pontuam com níveis adequados de 

fiscalização por parte das instituições legislativas e de 

auditoria em simultâneo. Dos 71 países com fiscalização 

adequada da ISA, 41 destes têm apenas uma fiscalização 

legislativa inadequada, o que enfraquece o equilíbrio de 

poderes no sistema de responsabilização global. Da mesma 

forma, quatro dos países com fiscalização legislativa 

adequada têm níveis mais fracos de fiscalização da ISA. 

Figura 5.1 Os países com fiscalização adequada da ISA 
carecem frequentemente de fiscalização legislativa.

Fiscalização legislativa 
limitada durante as 
fases de execução 
e auditoria
Embora a fiscalização legislativa seja mais forte quando 

os legisladores estão a aprovar o orçamento, o inquérito 

conclui que alguns poderes legislativos podem estar 

a aprovar automaticamente os orçamentos. Dos 108 países 

inquiridos que têm a autoridade para alterar o orçamento, 

31 países não exercem este direito. Ao nível das comissões, 

a fiscalização legislativa é mais forte, com comissões 

orçamentais especializadas a examinar a proposta 

Desempenho da 

Fiscalização

Fiscalização 
Legislativa

Fiscalização 
da ISA

Fraco (0–40) 42 21

Limitado (41–60) 41 25

Adequado (61–100) 34 71

Fiscalização legislativa e da ISA inadequadas

Fiscalização legislativa inadequada; Fiscalização 
da ISA adequada

Fiscalização legislativa adequada; Fiscalização 
da ISA inadequada

Fiscalização legislativa e da ISA adequadas

Resultados da fiscalização da ISA e legislativa

42

30

41

4
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orçamental em 108 dos 117 países inquiridos, e as comissões 

orçamentais sectoriais a examinar o orçamento em 75 

países. Por exemplo, o Parlamento libanês reforçou a 

fiscalização do orçamento ao aprovar uma lei orçamental 

em 2018, a primeira lei desse tipo a ser aprovada desde 

2005, e agora tem uma comissão orçamental especializada 

e comissões sectoriais a rever a proposta orçamental antes 

de ela ser aprovada.

O acesso público às informações sobre o processo de 

aprovação do poder legislativo pode ser limitado. No 

entanto, o inquérito constatou que menos de metade 

das comissões que examinam o orçamento, publicam 

um relatório público sobre as suas conclusões e 

recomendações antes da aprovação do orçamento.46 

A Assembleia Legislativa Nacional da Tailândia melhorou 

recentemente a sua função de fiscalização a este 

respeito ao publicar os relatórios das conclusões das 

comissões após a revisão da proposta orçamental, 

incluindo relatórios de uma comissão orçamental 

especializada e de uma comissão ad-hoc que revê as 

atribuições por sector. 

Uma vez aprovado, muitos órgãos legislativos fazem 

um controlo e acompanhamento limitado da execução 

orçamental. Os resultados médios para as perguntas do 

IOA sobre o acompanhamento da execução orçamental e 

a revisão do Relatório de Auditoria é inferior à de outras 

fases orçamentais, indicando lacunas na fiscalização (Figura 

5.2). Por exemplo, os poderes legislativos em 66 dos 117 

países inquiridos analisaram o progresso da implementação 

orçamental durante o ano. Destes, apenas 22 países 

publicaram relatórios a documentar as suas conclusões 

e recomendações ao governo.

Um desafio para os poderes legislativos no 

acompanhamento da implementação orçamental é 

que, por lei ou por prática, alguns executivos ignoram os 

orçamentos aprovados pelo poder legislativo. Em 69 dos 

117 países inquiridos, ou três em cada cinco, os poderes 

executivos alteram o financiamento entre ministérios ou 

departamentos sem autorização do poder legislativo. Além 

disso, os poderes executivos de metade destes países 

inquiridos gastam receitas excessivas e dois terços reduzem 

as despesas sem autorização prévia do poder legislativo.

59
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Aprovação

Formulação

Fase do Orçamento

Execução

Auditoria 37
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Resultados médios da pergunta por fase orçamental

Figura 5.2 Mais fiscalização legislativa na fase de aprovação do orçamento do que noutras fases.47
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ISA – independência 
jurídica, mas revisão 
limitada dos sistemas 
de auditoria
As ISA avaliadas no IOA 2019 gozam, em geral, de 

independência jurídica na nomeação e na demissão do 

director da instituição. O poder legislativo ou o poder 

judicial, em vez do poder executivo, autoriza a nomeação do 

Director da ISA em 68% dos países e a demissão do Director 

da ISA em 79% dos países. No entanto, uma região constitui 

uma excepção notória a esta tendência: em sete dos 10 

países do Médio Oriente e do Norte de África, as ISA não 

dispõem de independência jurídica para nomear ou demitir 

seu director (Figura 5.3).

Mesmo com mandatos jurídicos sólidos, as ISA podem 

ter outras limitações na realização de auditorias eficazes. 

O IOA 2019 conclui que poucas ISA têm sistemas para 

revisão externa: apenas 19 dos 117 países têm uma revisão 

externa dos seus processos de auditoria nos últimos 

cinco anos, e 46 países têm apenas uma revisão interna. 

Isto significa que 44% de todos os países avaliados não 

fazem qualquer análise dos seus processos de auditoria, o 

que pode comprometer a capacidade da ISA de produzir 

relatórios de auditoria de alta qualidade.

Embora, globalmente, o processo de revisão das auditorias 

tenha sido limitado, alguns países estão a trabalhar no 

desenvolvimento da capacidade institucional das suas ISA. 

A Bulgária criou uma comissão independente, no âmbito 

do Gabinete Nacional de Auditoria, para elaborar relatórios 

semestrais sobre as práticas de auditoria. Em 2017, o Sri 

Lanka nomeou um grupo independente de auditores, 

em coordenação com as Iniciativas Internacionais de 

Desenvolvimento (IID) da Organização Internacional de 

Instituições de Auditoria Suprema (INTOSAI) para analisar os 

processos de auditoria do Auditor Geral. 

Médio Oriente e Norte 
de África 

70%10%10%10%

17%67%

11%83%

17%

6%

6%69%

10%90%

África Subsariana 25%19%6%

19%6%

50%

Ásia Austral

América Latina e Caraíbas

Ásia Oriental e Pacífico

Europa Ocidental, 
Estados Unidos e Canadá

Europa de Leste 
e Ásia Central 5%95%

100%60% 80%20% 40%0%

Parcela de países inquiridos

Sem nomeação 
ou demissão 
independente

Nomeação independente; 
Sem demissão independente

Nomeação e demissão 
independentes

Sem nomeação independente; 
Demissão independente

Figure 5.3 A independência jurídica do director da ISA varia de acordo com a região.



63

Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019

Caixa 5.1: Acompanhamento das 
recomendações de auditoria: tudo 
começa com o relatório de auditoria 

Quando a ISA publica o Relatório de Auditoria sobre as contas 

públicas, deverá divulgar conclusões e recomendações 

pormenorizadas sobre áreas em que os serviços públicos necessitam 

de reforçar a gestão das finanças públicas. Para garantir que as 

conclusões das auditorias não são ignoradas, a publicação do relatório 

deverá servir de catalisador para várias acções de acompanhamento 

levadas a cabo pelo executivo, pelos poderes legislativos e pelas ISA. 

No IOA 2019, apenas dois terços dos países disponibilizam 

publicamente o Relatório de Auditoria das contas do Governo. 

O atraso ou a falta deste relatório público está associado a poucas 

ou nenhumas acções de acompanhamento tomadas pelo poder 

legislativo, executivo ou ISA sobre as conclusões do processo de 

auditoria. A Tabela 5.2 mostra em que medida os países, em média, 

tomam medidas de acompanhamento no relatório de auditoria, com 

base na publicação do principal Relatório de Auditoria nos seus países.

No entanto, mesmo quando um Relatório de Auditoria é 

publicado, pode faltar um acompanhamento essencial por parte 

do poder legislativo ou executivo. A maioria dos países que têm 

um Relatório de Auditoria acessível ao público tem uma comissão 

legislativa que analisa o relatório, e metade dos países tem um 

representante da ISA que atesta frequentemente perante o 

poder legislativo as conclusões das auditorias. Por outro lado, 

menos de um terço dos executivos dos governos publicam um 

relatório em resposta às conclusões da auditoria, e apenas 17 

países com relatórios de auditoria disponíveis publicamente 

também têm audiências públicas do poder legislativo sobre as 

conclusões da auditoria. Quase todos os países têm em falta 

pelo menos uma acção de acompanhamento relacionada com o 

Relatório de Auditoria, e apenas seis países têm as cinco acções 

de acompanhamento legislativo e executivo: Austrália, Canadá, 

Geórgia, Nova Zelândia, Noruega e Peru. 

Acções de 

acompanhamento dos 

Relatórios de Auditoria

Acções específicas

Quantidade de países que acompanham as 
conclusões de auditoria

com um Relatório de 
Auditoria acessível ao 

público
(78 países)

sem um Relatório de 
Auditoria acessível ao 

público
(39 países)

Fiscalização por parte do 

Poder legislativo

O poder legislativo revê e discute o relatório de 

auditoria
82% 31%

Os representantes da ISA testemunham frequen-

temente (mais de cinco vezes) perante o poder 

legislativo sobre as conclusões das auditorias

49% 13%

Audiências públicas realizadas pelo poder 

legislativo sobre relatórios de auditoria
22% 0%

Resposta do executivo

Um relatório que acompanha as acções sobre as 

conclusões de auditoria, publicado pelo poder 

executivo

29% 5%*

Acompanhamento 

independente

Um relatório que acompanha as acções sobre as 

conclusões de auditoria, publicado pela ISA ou 

pelo poder legislativo

54% 3%*

Tabela 5.2 Os países com relatórios de auditoria publicamente disponíveis têm mais probabilidades de dar seguimento 
às recomendações de auditoria.48

*Os relatórios de acompanhamento que monitorizam as acções relativas às conclusões de auditoria quando o próprio Relatório de Auditoria não 

está disponível ao público são – como esperado – raros. No entanto, o IOA encontra alguns exemplos disso em Myanmar, Angola e El Salvador, onde 

o relatório de auditoria é produzido mas não publicado pela ISA, e outro ramo do governo, tal como o poder legislativo ou o executivo, emite o seu 

próprio relatório em resposta às conclusões da auditoria.
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Número crescente de 
instituições fiscais 
independentes 

As instituições fiscais independentes (IFI) são instituições 

públicas que avaliam ou aconselham o governo e o público 

em matéria de política e desempenho fiscais. Muitas 

vezes chamadas gabinetes orçamentais parlamentares ou 

conselhos fiscais, as IFI estão estabelecidas quer no poder 

legislativo, quer no poder executivo como instituições 

independentes e não partidárias com um mandato para 

emitir previsões macroeconómicas e fiscais independentes, 

e para calcular os custos de novas propostas políticas do 

governo antes de serem aprovadas. As IFI podem reforçar 

a credibilidade do processo orçamental do governo, e o 

público espera que estas instituições dêem orientações 

sobre se o governo está a utilizar previsões precisas e 

realistas para desenvolver o orçamento, e está a considerar 

a sustentabilidade e os custos das novas políticas. 

A criação de IFIs continua a ser uma prática emergente, 

com seis países a criarem novas IFI desde a última 

avaliação do IOA. Foram criadas novas IFI na Argentina, na 

República Checa, na Mongólia, na Serra Leoa, na Eslovénia e 

na Zâmbia.49 No total, o IOA 2019 constata que existem IFIs 

em 36 países (Tabela 5.3). Além disso, tal como evidenciado 

pelos resultados das quatro perguntas do inquérito não 

pontuadas relativas a estas instituições, muitas das IFI já 

existentes reforçaram as suas práticas de fiscalização. No 

Brasil, por exemplo, uma nova IFI criada em 2016 no Senado 

Federal começou a publicar previsões macroeconómicas e 

fiscais independentes, além de apurar os custos das novas 

propostas do governo. No Uganda, uma nova Lei de Gestão 

das Finanças Públicas aprovada em 2015 exigia que todos 

os novos projectos tivessem uma estimativa do seu custo 

total, que é agora fornecida pelo Gabinete Orçamental 

Parlamentar do Uganda.

Tabela 5.3 Dimensão da fiscalização da IFI nos países inquiri-
dos que dispõem de uma IFI.  

Desempenho de Fiscalização das IFI Número de países

Fraco (0–40) 13

Limitado (41–60) 8

Adequado (61–100) 15

Total 36

Tal como todas as instituições de responsabilização, as 

IFI proporcionam melhor fiscalização quando dispõem 

de um mandato independente e de recursos suficientes. 

Quase metade das IFI, 16 das 36 instituições, ou não 

dispõem da total independência prevista pela lei ou 

de recursos suficientes para cumprir o seu mandato. 

Além disso, os relatórios da IFI podem nem sempre 

ser plenamente utilizados por outras instituições: por 

exemplo, 20 das IFI avaliadas raramente ou nunca têm 

representantes a testemunhar perante o poder legislativo 

sobre os seus relatórios e conclusões. À medida que as 

IFI em todo o mundo alargam o seu papel para assegurar 

a credibilidade das previsões governamentais e dos 

custos políticos, é importante abordar estas questões de 

capacidade institucional. 



“ O facto de a apresentação 
do orçamento ser de interesse 
crescente para a sociedade 
civil e não ser mais vista 
como uma questão apenas 
para o estado e a câmara de 
negócios, é um bom sinal para 
a nossa democracia.”
Zukiswa Kota, Daily Maverick, Maverick Citizen Budget Op-Ed: 

Fiscal transparency and strong public institutions: Connecting 

the dots. 24 de Fevereiro de 2020.



Bogotá, Colômbia: um contingente de catadores de material 
reciclável manifesta-se por reconhecimento e melhor 
pagamento pelos seus serviços.
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Imaginem um mundo onde cada país tem um orçamento 

aberto: um processo orçamental totalmente transparente, 

no qual o público participa em decisões-chave, e os 

poderes legislativos e ISA proporcionam uma fiscalização 

sólida. É um mundo em que os governos compreendem 

melhor as necessidades públicas, consideram todas as 

visões sobre os compromissos orçamentais, recolhem 

receitas suficientes e fornecem os serviços que as pessoas 

precisam para prosperar. Neste mundo, as pessoas confiam 

nos seus governos, sabendo que as suas vozes são ouvidas 

e que os recursos públicos são utilizados para satisfazer as 

suas necessidades. 

Este mundo é possível, mas apenas se os países se 

comprometerem a abrir os seus orçamentos. Os 

potenciais ganhos são evidentes; orçamentos abertos 

beneficiam todos. Os países com orçamentos abertos têm 

envolvimento democrático mais forte, melhor gestão das 

finanças públicas e melhores resultados em matéria de 

desenvolvimento. Orçamentos transparentes são essenciais 

para acompanhar as despesas e os efeitos nos resultados 

do desenvolvimento e para alcançar os Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável. A participação na 

orçamentação está ligada a melhor capacidade de resposta 

do governo, à prestação mais eficaz de serviços e maior 

disposição para pagar impostos. 

Alguns países já fizeram progressos rápidos. O IOA 

2019 documenta melhorias substanciais na Guatemala, 

Indonésia, República Quirguiz e Ucrânia. Rondas anteriores 

do IOA registaram ganhos sustentados na Geórgia, 

República Dominicana e México. Estão a ser testadas e 

reforçadas novas abordagens e inovações em matéria de 

participação pública na tomada de decisões orçamentais 

na Coreia do Sul, em Portugal, na Nova Zelândia e na Serra 

Leoa, com mais países a planear novos mecanismos de 

participação pública nos próximos anos. Os avanços nestes 

países, e em outros, impulsionaram a tendência global 

6.  
Um apelo à acção 
no domínio dos 
orçamentos abertos
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no sentido de haver orçamentos mais abertos desde o 

lançamento do IOA em 2006.

No entanto, o ritmo global dos progressos continua lento 

e os ganhos são invertidos com demasiada facilidade. À 

taxa de progresso observada ao longo da última década, os 

resultados médios da transparência orçamental global só 

atingirão o limiar mínimo para o fornecimento suficiente de 

informação – 61 – daqui a duas décadas. Demasiados países 

não abrem os seus orçamentos ou estão com dificuldades 

em manter as melhorias. Alguns no poder podem ainda 

acreditar que beneficiam da opacidade, em vez da abertura, 

e resistem aos esforços de serem responsabilizados – uma 

escolha feita em detrimento do seu povo, e como mostram 

os recentes protestos generalizados, também por sua 

própria conta e risco. 

Para fazer avançar a agenda de orçamentação aberta, 

é urgentemente necessária uma nova abordagem 

colaborativa – que una os governos, a sociedade civil, 

o sector privado e os parceiros internacionais de 

desenvolvimento. Com os governos a liderarem o caminho, 

aqui estão quatro objectivos ambiciosos, mas alcançáveis, 

para os próximos cinco anos:

1. Proporcionar níveis suficientes de transparência 
orçamental. Os países têm um resultado de 61 ou 

superior na medida de transparência orçamental do IOA, 

o valor de referência para fornecer níveis suficientes 

de informação. Os governos disponibilizam ao público 

pelo menos seis dos oito principais documentos 

orçamentais, e os documentos relativos ao orçamento 

contêm informações orçamentais abrangentes e úteis, 

que são guiadas pela procura pública. As informações 

orçamentais estão totalmente acessíveis ao público, 

incluindo o acesso online a dados abertos em tempo real 

que são fáceis de entender, transformar e usar.50

2. Aumentar a participação pública no orçamento. Os 

países têm resultados de 41 e mais na medida de 

participação pública do IOA, o valor de referência para 

níveis moderados de participação pública. Os governos 

oferecem pelo menos uma oportunidade de participação 

pública no processo orçamental para os três ramos do 

governo: executivo, poder legislativo e ISA, e aplicam os 

Princípios da GIFT de Participação Pública nas Políticas 

Fiscais. 

3. Reforçar o acompanhamento e a fiscalização da 
execução orçamental. Os países tomam medidas para 

assegurar que os seus orçamentos são totalmente 

implementados em conformidade com os seus 

objectivos e quaisquer desvios em relação aos 

orçamentos aprovados são devidamente explicados 

ao público. Os órgãos legislativos reforçam a sua 

fiscalização da execução orçamental e convidam ao 

envolvimento e contribuições do público. Os auditores 

investigam os desvios entre os orçamentos programados 

e implementados, com a contribuição do público sempre 

que possível, e publicam as suas conclusões. Poder 

legislativo e auditores fazem o acompanhamento e 

asseguram que os governos executivos tomam medidas 

correctivas para fazer face às recomendações de 

auditoria.

4. Manter melhorias na orçamentação aberta. Os 

países aceleram e mantêm progressos em matéria 

de reformas de orçamentação abertas. Os governos 

institucionalizam a transparência orçamental e as 

práticas de participação, assumem compromissos 

públicos em relação à orçamentação aberta, incorporam 

novas práticas de orçamentação aberta na legislação 

e na regulamentação, e investem na capacidade e nas 

instituições para reformas orçamentais abertas. 

Todas as partes interessadas têm um papel essencial 

a desempenhar no avanço desta agenda.

Sociedade civil:

• Apela à divulgação de mais e melhor informação 

orçamental, especialmente sobre a execução 

orçamental, e a utilizá-la para acompanhar o 

desempenho do governo;

• Encoraja os governos a partilharem informações 

orçamentais de formas mais acessíveis, incluindo o 

acesso online, em tempo real e aberto aos dados;

• Acompanha de perto as práticas de orçamentação 

aberta do governo e fala quando os governos parecem 

recuar;

• Exerce o direito à participação pública nas políticas 

fiscais e explora formas colaborativas de envolvimento 

no processo orçamental;
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• Assegura que as vozes das pessoas que vivem na 

pobreza e em grupos sub-representados fazem parte das 

conversas orçamentais.

O sector privado: 

• Reconhece que os governos com recursos adequados 

e responsáveis fornecem as despesas e os serviços 

públicos que apoiam um sector privado competitivo e 

uma economia em crescimento; 

• Colabora com a sociedade civil para avançar no apelo 

a uma maior transparência nas políticas fiscais e de 

despesas, incluindo a divulgação das despesas fiscais e 

isenções fiscais concedidas às empresas; 

• Envolve-se com os governos no apoio à transparência em 

matéria de dívidas para reduzir os riscos e assegurar um 

crescimento sustentável a longo prazo.

Parceiros internacionais de desenvolvimento: 

• Apoiam os governos que solicitam ajuda, ao providenciar 

assistência técnica e recursos para reformas 

orçamentais abertas; 

• Conjugam esforços de activismo para promover maior 

transparência orçamental, alargar as oportunidades de 

participação pública e melhorar a afectação e execução 

orçamental; 

• Os governos devem responsabilizar-se pela assunção de 

compromissos e pela consecução destes objectivos em 

matéria de práticas orçamentais abertas.

Todos os países dispõem das ferramentas necessárias 

para avançar com uma agenda de orçamentação aberta. 

As normas são claras para as boas práticas em matéria 

de transparência orçamental, participação pública 

e fiscalização. Os direitos fundamentais de acesso 

à informação fiscal e de participação em decisões 

orçamentais são reconhecidos internacionalmente. 

Existem recursos e assistência técnica disponíveis para os 

países que solicitam apoio. O que é necessário agora é um 

compromisso de todas as partes interessadas – governos, 

sociedade civil, sector privado e parceiros internacionais 

de desenvolvimento – no sentido de dar prioridade a esta 

agenda e tomar medidas. É possível evoluir para um mundo 

mais equitativo e inclusivo, mas temos de começar agora.
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Notas finais
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agrária da Ucrânia: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpro-

c4_1?pf3511=66948. 

29 Consulte o Portal do Orçamento de Estado da Indonésia: www.

data-apbn.kemenkeu.go.id/.
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30 Os Princípios da GIFT de Participação Pública nas Políticas Fis-

cais estão disponíveis em www.fiscaltransparency.net/pp_prin-

ciples/.

 31 Ver anexo A para uma descrição alargada da forma como o IOA 

define a participação formal e directa no processo orçamental.

32 A existência de um mecanismo de participação é definida 

no Capítulo 4 como um resultado mínimo de C nas sete 

perguntas que avaliam se um mecanismo existe, e até que 

ponto é inclusivo e bem-estruturado: formação do orçamento 

executivo (125), implementação do orçamento executivo 

(128), envolvimento dos ministérios competentes durante a 

formulação ou implementação (135), aprovação do orçamento 

legislativo (136), revisão legislativa do relatório de auditoria 

(139), programa de auditoria da ISA (140), investigações de 

auditoria da ISA (142).

33 Países com mecanismos executivos ou legislativos abertos a 

qualquer pessoa para participar são definidos como o número 

de países com um resultado de A ou B nas perguntas 125, 128, 

135, 136 e 139, como parte do número total de países com me-

canismo nessas questões.

34 Os países com mecanismos executivos durante a formulação 

ou implementação do orçamento, mas que não anunciam 

publicamente o mecanismo, são definidos como o número de 

países com um mecanismo avaliado na pergunta 125 ou 128, e 

resultado zero na 131.

35 Os governos do Reino Unido publicam todos os projectos de lei 

num portal online para informação pública em: www.gov.uk/

search/policy-papers-and-consultations. Quando necessário, 

o governo pode chegar às partes interessadas para recolher 

opiniões e mais provas sobre a adequação, o impacto e a 

eficácia dos anúncios de políticas. A mudança no calendário 

orçamental foi anunciada em 2017, juntamente com uma 
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declaração do governo a explicar o calendário alargado para o 

processo de consulta: www.gov.uk/government/publications/

the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-

process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-

making-process. 
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de envolvimento público do governo. No entanto, um núme-

ro limitado de grupos da sociedade civil ainda tem acesso a 
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nos Conselhos de Desenvolvimento Local. Consulte: https://

businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-drops-aqui-

nos-grassroots-budgeting-strategy/. No Brasil, os conselhos de 

participação têm sido condicionados ou desmantelados desde 

2016 e o Fórum Interconselhos, que anteriormente recebeu 

prémios da ONU como melhor prática de participação pública, 

foi descontinuado em 2017, enquanto as consultas públicas 

online sobre leis orçamentais, realizadas esporadicamente, não 

tiveram uma única proposta aprovada desde 2015. 

37  Veja o site da Internet Budget Monitor da Geórgia: https://bud-

getmonitor.ge/en.

38 Veja o Plano de Acção Nacional da Open Government Partner-

ship para a Serra Leoa em: www.opengovpartnership.org/docu-

ments/sierra-leone-national-action-plan-2016-2018/. 

39 Ver a Lei de Gestão das Finanças Públicas da Serra Leoa, 

2016, 32(3): www.cabri-sbo.org/en/documents/the-public-

financial-management-act-2016 e Regulamentos de Gestão 

Financeira Pública, 2018, 18(5-7): https://mof.gov.sl/wp-content/

uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf. 

40 Veja o relatório da Serra Leoa sobre os Debates Orçamentais 

Bilaterais: https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/

Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-

MDAs.pdf e https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/

Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-

Local-Councils.pdf.

41 Veja o relatório da Nova Zelândia sobre as consultas 

relativas ao bem-estar: www.stats.govt.nz/assets/Uploads/

Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-

findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/

indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-

findings-from-consultation-and-engagement.pdf. 

42 Alteração proposta pela Nova Zelândia à Lei das Finanças 

Públicas exigia que o governo indicasse os seus objectivos de 

bem-estar em cada orçamento e que o Tesouro apresentasse 

um relatório sobre o estado do bem-estar geral de quatro em 

quatro anos, a partir de 2022. Consulte: https://treasury.govt.

nz/publications/consultation/embedding-wellbeing-public-

finance-act-1989. 

43 Veja os sites da Internet para a orçamentação participativa de 

Portugal (https://opp.gov.pt/) e da Coreia do Sul (www.mybud-

get.go.kr/).

44 O projecto proposto sobre a plantação de árvores em torno 

de zonas industriais a partir do processo de orçamenta-

ção participativa da Coreia do Sul está disponível no se-

guinte endereço: www.mybudget.go.kr/budgetBsnsInfo/

executionResultView?in_year=2018&cndcy_no=T1800072&-

searchOrder=1&searchState2=&debate_no=&searchVal=&-

searchSDate=&in_year=&searchCate=&searchType=&listSi-

ze=10&searchKind2=&searchState=&bmt_idx=1&page=1&pd_

se=&searchEDate=&branch=&searchKind=.

45 O projecto proposto para um megaevento cultural do processo 

de orçamentação participativa de Portugal está disponível em: 

https:/opp.gov.pt/proj/557. 

Capítulo 5

46 Nos 108 países onde uma comissão orçamental especializada 

reviu o orçamento, apenas 53 países ou 49%, publicaram 

um relatório; nos 75 países onde um comité sectorial reviu o 

orçamento, apenas 34 ou 45%, publicaram um relatório. 

 47 Na Figura 5.2, as questões legislativas são agrupadas por tópico 

como: formulação (107), aprovação (108, 109, 110, 111, 112, 113), 

execução (114, 115, 116, 117) e fiscalização (118). 

48 A Tabela 5.3 mostra a percentagem de países com um relatório de 

auditoria disponível publicamente (78 países) ou sem um relatório 

de auditoria disponível publicamente (39 países) que tomam me-

didas de acompanhamento no relatório de auditoria. As percen-

tagens mostram as conclusões das perguntas em todos os três 

pilares do IOA: a transparência dos relatórios que acompanham 

as acções relativas às conclusões da auditoria do poder executivo 

(101), ou da ISA ou do poder legislativo (102); o papel de fiscalização 

do poder legislativo na revisão dos relatórios de auditoria (118), a 

função de fiscalização dos auditores que prestam testemunho 

perante o poder legislativo (124) e a participação pública no poder 

legislativo durante a revisão do relatório de auditoria (139).

49 Dois outros países – Brasil e Zimbabué – criaram novas IFI a 

partir do IOA 2017, mas não foram classificados nessa avaliação, 

pois ainda não tinham iniciado as funções de fiscalização. 

Capítulo 6

50 Os dados abertos são definidos de acordo com a orientação do 

Manual de Dados Abertos, que define os dados abertos como 

jurídica e tecnicamente abertos e disponíveis em massa num 

formato legível por máquina. https://opendatahandbook.org/.
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O Inquérito sobre o Orçamento Aberto (IOA) avalia as três 

componentes de um sistema de prestação de contas 

orçamental: disponibilidade pública da informação orçamental, 

oportunidades de o público participar no processo orçamental, 

bem como o papel das instituições formais de fiscalização, 

incluindo o órgão legislativo e o gabinete nacional de auditoria 

(aqui designado “instituição suprema de auditoria”). A maioria 

das perguntas do inquérito avalia o que ocorre na prática e 

não o que é exigido pela lei.

As perguntas incluídas no IOA são baseadas em boas práticas 
de gestão financeira pública geralmente aceites. Por exemplo, 
o inquérito avalia a disponibilidade pública das informações 
orçamentais, levando em consideração a divulgação atempada 
e os conteúdos de oito principais documentos orçamentais 
que todos os países devem emitir em diferentes momentos 
do processo orçamental. Muitos destes critérios baseiam-se 
nos que são desenvolvidos por organizações multilaterais, 
tais como o Código de Boas Práticas de Transparência Fiscal 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), a iniciativa Public 
Expenditure and Finance Accountability (cujo secretariado está 
sediado no Banco Mundial), as Melhores Práticas de Trans-
parência Orçamental da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Declaração de Lima 
sobre Directrizes para Preceitos de Auditoria da Organização 
Internacional de Instituições de Auditoria Suprema. Da mesma 
forma, os critérios utilizados para avaliar oportunidades para 
o público participar no processo orçamental são baseadas nos 
Princípios de Participação Pública nas Políticas Fiscais da Glo-
bal Initiative for Fiscal Transparency. A força dessas directrizes 
reside na sua aplicabilidade universal a diferentes sistemas 
orçamentais por todo o mundo, incluindo os países com dife-
rentes níveis de rendimentos.

O IOA 2019 é o resultado de um processo de pesquisa 
colaborativa no qual a International Budget Partnership (IBP) 
trabalhou com investigadores da sociedade civil em 117 países, 
englobando todas as regiões do mundo e todos os níveis de 
rendimento, nos últimos 16 meses. Esta é a sétima ronda do 
IOA, que é normalmente realizada de dois em dois anos. As 
rondas anteriores foram concluídas em 2006, 2008, 2010, 
2012, 2015 e 2017.

Perguntas e Opções de Resposta do IOA
Os resultados de cada país no IOA de 2019 baseiam-se num 
questionário de 145 perguntas com classificação que é 
preenchido por investigadores normalmente sedeados no país 
inquirido. Quase todos os investigadores responsáveis pelo 
preenchimento do questionário são oriundos de organizações 
da sociedade civil ou de instituições académicas. Embora os 
mandatos e as áreas de interesse dos grupos de investigação 
variem muito, todos têm um interesse comum na promoção 

de práticas orçamentais transparentes e reactivas nos 
respectivos países. A maioria dos investigadores pertence 
a organizações com um interesse significativo em questões 
orçamentais.

As 145 perguntas com classificação incluídas no questionário 
incluem 109 perguntas que avaliam a disponibilidade pública 
da informação orçamental, 18 perguntas que avaliam as 
oportunidades de o público participar no processo orçamental 
e 18 perguntas que avaliam o papel do órgão legislativo e da 
instituição suprema de auditoria. O questionário também 
inclui 83 perguntas adicionais que não são utilizadas para 
calcular resultados individuais, mas sim para ajudar a 
completar a investigação do IOA que recolhem informações 
básicas sobre os principais documentos orçamentais e 
exploram diferentes características da gestão das finanças 
públicas de um país.

A maioria das perguntas do inquérito exige que os 
investigadores escolham a partir de cinco respostas. As 
respostas “a” ou “b” descrevem as melhores ou as boas 
práticas, “a” indicando que o critério completo foi cumprido 
ou excedido e “b” indicando que os elementos básicos 
do critério foram cumpridos ou largamente cumpridos. A 
resposta “c” corresponde aos esforços mínimos para alcançar 
o critério relevante, enquanto a “d” indica que o critério não 
foi de todo cumprido. Uma resposta “e” indica que o critério 
não é aplicável; por exemplo, quando se pergunta a um 
país da OCDE sobre que tipo de auxílio estrangeiro recebe. 
No entanto, algumas perguntas apenas têm três respostas 
possíveis: “a” (critério cumprido), “b” (critério não cumprido) 
ou “c” (não aplicável).  

Depois de completas, as respostas do questionário são 
quantificadas. Para as perguntas com cinco opções de 
resposta: a “a” recebe um resultado numérico de 100, a “b” 
recebe 67, a “c” recebe 33 e a “d” recebe 0. As perguntas “e” 
não são incluídas nos resultados agregados do país. Para as 
perguntas com três opções de resposta: as respostas “a” 
recebem 100, as “b” recebe 0 e as “c” não são incluídas no 
resultado agregado.

O Processo de Investigação do IOA
O IOA 2019 avalia apenas documentos publicados e eventos, 
actividades ou desenvolvimentos que ocorreram até 31 de 
Dezembro de 2018; quaisquer acções que ocorram após esta 
data não são contabilizadas nos resultados do inquérito de 
2019. Os investigadores do IOA começaram a recolher provas 
em Janeiro de 2019, incluindo documentos orçamentais 
divulgados antes da data-limite da investigação, mecanismos 
de participação conduzidos e práticas de fiscalização. 

Anexo A. Metodologia do Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019
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Todas as respostas às perguntas do IOA são apoiadas por 
provas. Estas incluem citações de documentos orçamentais, 
leis nacionais ou entrevistas a entidades governamentais, 
legisladores ou peritos no processo orçamental do país. Ao 
longo do processo de investigação, os colaboradores da 
IBP ajudaram os investigadores a seguir a metodologia do 
inquérito, nomeadamente as directrizes para responder às 
perguntas do mesmo. Para obter mais detalhes, consulte o 
Guia para o Questionário sobre o Orçamento Aberto: Uma 
Explicação das Perguntas e as Opções de Resposta em www.
internationalbudget.org/open-budget-survey.

Depois de completo, os colaboradores da IBP analisaram e 
discutiram cada questionário com os investigadores durante 
um período de três a seis meses. A IBP procurou garantir que 
todas as perguntas eram respondidas de forma consistente a 
nível interno em cada país, bem como entre todos os países 
inquiridos. As respostas foram igualmente verificadas por 
comparação dos documentos orçamentais e dos relatórios 
publicados sobre transparência fiscal emitidos por instituições 

internacionais como o FMI, o Banco Mundial e a OCDE.
Cada questionário foi depois revisto por um revisor anónimo 
que possui conhecimentos de trabalho substanciais sobre 
os sistemas orçamentais do dado país. Os revisores foram 
identificados através de contactos profissionais e de vários 
outros canais, e não foram associados ao governo do país que 
analisaram. 

A IBP convidou igualmente os governos de quase 
todos os países inquiridos a comentar os resultados 
do IOA. A decisão de convidar um governo a comentar 
os resultados foi tomada após consulta junto da 
organização de investigação correspondente responsável 
pelo inquérito. A IBP fez um esforço significativo para 
encorajar os governos a comentar os resultados; muitos 
governos que inicialmente não responderam às cartas 
da IBP foram contactados em múltiplas ocasiões. A IBP 
convidou governos de todos os 117 países avaliados no IOA 
2019 a rever a redacção dos resultados, e 94 governos 
apresentaram observações. 

Análise da divulgação atempada das informações ao público ao longo do Processo Orçamental

Documento orçamental Prazos de Divulgação para Documentos “Publicamente 
Disponíveis”*

Números de 
Pergunta no 
IOA de 2019

Número de 
perguntas por 

documento 

Declaração Pré-orçamental 

Deve ser divulgada pelo menos um mês antes de a 

Proposta de Orçamento do Executivo ser enviada ao órgão 

legislativo para consideração.

54–58, DPO–2 6

Proposta de Orçamento do Executivo 
(incluindo documentos de apoio)

Devem ser divulgados publicamente enquanto o órgão 

legislativo ainda está a considerá-los e antes de o mesmo 

os aprovar. Em caso algum deverá uma proposta divulgada 

depois de o órgão legislativo a ter aprovado ser considerada 

“publicamente disponível”.

1–53, POE–2 54

Orçamento Promulgado
Deve ser divulgado o mais tardar três meses depois o 

orçamento ser aprovado pelo poder legislativo.
59–63, OP–2 6

Orçamento Cidadão

Deve ser publicado no mesmo período do que a Proposta 

de Orçamento do Executivo ou Orçamento Promulgado 

subjacentes. Por exemplo, um Orçamento Cidadão para a 

Proposta de Orçamento do Executivo deve ser divulgado 

enquanto o órgão legislativo ainda está a considerar a 

Proposta de Orçamento do Executivo e antes de esta ser 

aprovada.

64–67 4

Relatórios Durante o Ano
Devem ser divulgados o mais tardar três meses depois de o 

período de elaboração de relatórios terminar.
68–75, RDA–2 9

Revisão Semestral
Deve ser divulgada o mais tardar três meses depois de o 

período de elaboração de relatórios terminar.
76–83, RS–2 9

Relatório de Fim de Ano
Deve ser divulgado o mais tardar 12 meses após o final do 

exercício fiscal (o período de elaboração de relatórios).
84–96, RFA–2 14

Relatório de Auditoria
Deve ser divulgado o mais tardar 18 meses após o final do 

exercício fiscal (o período de elaboração de relatórios).
97–102, RA–2 7

*  O Inquérito sobre o Orçamento Aberto considera um documento “publicamente disponível” se for publicado no site relevante do governo num dado prazo 

e se estiver disponível gratuitamente.
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Esses comentários podem ser vistos na sua integralidade 
nos questionários relevantes em www.internationalbudget.
org/open-budget-survey. A IBP fez a revisão dos comentários 
dos revisores de modo a garantir que eram consistentes 
com a metodologia do inquérito. Quaisquer comentários 
dos revisores que fossem inconsistentes foram removidos 
e os restantes comentários foram depois partilhados com 
os investigadores. Os investigadores responderam aos 
comentários dos revisores e do respectivo governo, quando 
aplicável, e a IBP registou as respostas finais de forma a 
garantir a consistência da selecção de respostas entre países.

Avaliação da Transparência Orçamental
O IOA 2019 utiliza 109 perguntas para quantificar em que 
medida cada país disponibiliza ao público, em tempo útil, 
oito documentos orçamentais principais no site da Internet 
relevante do Governo, bem como a abrangência das 
informações orçamentais fornecidas nestes documentos 
acessíveis ao público. Com base na média simples do valor 
numérico das respostas a estas 109 perguntas, cada país 
recebe um resultado de transparência orçamental de 0 a 100. 

Ponderação da importância relativa dos 
principais documentos orçamentais e 
implicações nos resultados
Conforme mencionado acima, o resultado de transparência 
orçamental de 2019 para cada país é calculado a partir de um 
subconjunto de 109 perguntas do Inquérito. Embora cada um 
dos oito principais documentos orçamentais avaliados possa 
ter um número diferente de perguntas relacionadas com 
o mesmo, o resultado é uma média simples das respostas 
a todas as 109 perguntas. Ao calcular os resultados não é 
utilizado qualquer método de ponderação explícita. 

Embora seja clara a utilização de uma média simples, dá 
implicitamente mais ponderação a determinados documentos 
orçamentais do que a outros. Em especial, 54 das 109 
perguntas relativas à transparência orçamental avaliam 
a disponibilidade e a abrangência públicas da Proposta 
de Orçamento do Executivo, sendo, por conseguinte, 
factores determinantes fundamentais de um resultado da 
transparência orçamental global do país. Em contraste, o 

Orçamento Cidadão e o Orçamento Promulgado são o centro 
de apenas quatro e seis perguntas, respectivamente. 

Esta ponderação implícita é justificada. Da perspectiva da 
sociedade civil, a Proposta do Orçamento do Executivo é o 
documento orçamental mais importante (e normalmente 
o mais visível), uma vez que define os objectivos e planos 
da política orçamental do governo para o próximo ano. 
Normalmente fornece pormenores sobre as políticas fiscais 
do governo que não estão disponíveis em nenhum outro 
documento. O acesso a estas informações é fundamental para 
que a sociedade civil compreenda e influencie o orçamento 
antes da sua aprovação e é um recurso importante ao longo 
do ano. 

Avaliação da Participação Pública e 
Instituições de Fiscalização 
O IOA 2019 utiliza as restantes 36 perguntas para medir até 
que ponto os governos incluem o público no processo de 
tomada de decisões e de acompanhamento do orçamento, 
bem como o papel do poder legislativo e da instituição 
suprema de auditoria no processo orçamental. As respostas 
às perguntas relativas a cada área são calculadas em média, 
sendo atribuído a cada área um resultado separado. A IBP 
também recolhe informações sobre a função de instituições 
fiscais independentes (IFI), instituições independentes e 
apartidárias, normalmente ligadas ao executivo ou ao órgão 
legislativo que fazem as previsões fiscais e estimam o custo 
de políticas. Contudo, a IBP não calcula um resultado para a 
função das IFI.

Para mais informações
Este anexo apresenta uma descrição básica da metodologia 
utilizada na produção do Inquérito sobre o Orçamento 
Aberto de 2019. Para mais informações sobre qualquer 
aspecto da metodologia, contacte a IBP no endereço info@
internationalbudget.org. 

Avaliação das Oportunidades de Envolvimento Público, e Actores e Práticas de Fiscalização

Indicador avaliado Números de Perguntas no IOA de 
2019

Número de perguntas por indicador

Participação do público no processo orçamental 125–142 18

Papel do órgão legislativo 107–118 12

Papel da instituição suprema de auditoria 119–124 6

Papel das instituições fiscais independentes 103–106 4*

* Estas perguntas relacionadas com IFIs não são pontuadas.
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Como parte do Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019, 
a International Budget Partnership (IBP) pilotou uma nova 
abordagem para avaliar a disponibilidade de informações 
orçamentais específicas dos sectores nos documentos 
orçamentais do governo central. Esta iniciativa foi concebida 
para avaliar as informações que os grupos da sociedade civil e os 
cidadãos necessitam quando analisam as despesas sectoriais. 
O Piloto para a Transparência Orçamental Sectorial (Piloto 
Sectorial) combina informações de 23 perguntas do inquérito 
IOA existente com um conjunto de 20 novas perguntas, que 
fornecerão uma avaliação pormenorizada da disponibilidade das 
informações orçamentais para um sector específico. 

No IOA 2019, 28 países participaram no Piloto Sectorial. As 
novas perguntas específicas do sector aplicaram a mesma 
metodologia rigorosa que o principal questionário do IOA (Anexo 
A), incluindo a sua revisão pelo revisor paritário e pelo revisor 

governamental. Tal como o IOA, o Piloto Sectorial avalia apenas 
as informações apresentadas nos documentos orçamentais da 
administração central e não analisa as informações disponíveis 
fora dos documentos orçamentais, tais como relatórios 
específicos do sector. Os países foram seleccionados para 
participar no piloto com base no interesse dos parceiros da 
sociedade civil do IOA e na disponibilidade de três documentos 
orçamentais básicos que foram avaliados pelas novas 
perguntas no Piloto Sectorial – a Proposta de Orçamento do 
Executivo, o Orçamento Promulgado e o Relatório de Fim de 
Ano. Os parceiros de investigação tiveram a opção de rever 
os orçamentos da educação ou da saúde, com 11 parceiros 
a escolher avaliar a educação e 17 a escolher a saúde. 

As conclusões do Piloto Sectorial são apresentadas utilizando 
uma metodologia que avalia se 10 perguntas feitas por 
defensores do sector podem ser respondidas utilizando 

Perguntas da sociedade civil 

no Piloto Sectorial do IOA

Informações avaliadas Indicadores do IOA e 

sectoriais*

1 Quanto é que o governo atribui ao 

sector?

Atribuição proposta por ministério ou departamento q1

Atribuição proposta por função q2

Atribuição promulgada por ministério ou departamento q59b  

(administrativo)

Atribuição promulgada por função q59b  

(funcional)

2 Quanto do orçamento sectorial é 

gasto pelo governo?

Despesas reais por ministério ou departamento q85b  

(administrativo)

Despesas reais por função q85b  

(funcional)

Comparação entre atribuições e despesas reais para 

ministérios e departamentos

s7

Comparação entre atribuições e despesas reais por função s4

3 As despesas estão em conformidade 

com as práticas/normas 

internacionais?

Comparar despesas com outros países q3

Comparar as despesas com a economia global q15b  

(PIB nominal)

4 Como as despesas sectoriais estão a 

mudar ao longo do tempo?

Dois anos futuros por ministério ou departamento q7  

(administrativo)

Dois anos futuros por função q7  

(funcional)

Últimos dois anos por ministério ou departamento q22b  

(administrativo)

Últimos dois anos por função q22b  

(funcional)

Tabela B-1 Perguntas sobre o Módulo do Sector do IOA – Informações sobre a Avaliação e os Indicadores.

Anexo B. Metodologia-piloto relativa à transparência do orçamento sectorial
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Perguntas da sociedade civil 

no Piloto Sectorial do IOA

Informações avaliadas Indicadores do IOA e 

sectoriais*

5 Que fontes de receita o governo tem 

para financiar o sector?

Receitas previstas q9, q10

Receitas reais q88, q89

Receitas projectadas afectadas ao sector s1

Receitas reais afectadas ao sector s2

Financiamento dos doadores para o sector s3

6 Qual será o montante atribuído a 

programas e actividades específicos?

Atribuições propostas por subfunção s5

Apresentação consistente por subfunção s6

Atribuições propostas por programa ou divisão q6

Despesas reais por programa ou divisão q86

Atribuições propostas por subprograma ou actividade s10 

Despesas reais por subprograma ou actividade s11

Classificação económica para o sector s12

7 Existem pormenores sobre como e 

onde os fundos são gastos no sector?

Atribuições a instalações ou unidades de prestação de serviços s15

Despesas em instalações ou unidades de prestação de serviços s16

Distribuição das despesas sectoriais por região geográfica s13

8 Qual é o montante do financiamento 

para o sector transferido para outras 

entidades?

Atribuições para fundos extra-orçamentais q33

Despesas reais para fundos extra-orçamentais q95

Atribuições a empresas públicas q37

Transferências reais para empresas públicas s17

Atribuições para transferências intergovernamentais q35

Transferências intergovernamentais reais s14

9 Quais são os objectivos e os 

resultados das despesas sectoriais?

Atribuições por programas com objectivos s8

Comparação da atribuição e das despesas nos programas s9 

Narrativa e custos por objectivos sectoriais s18

Contribuições propostas q49

Contribuições reais adquiridas q92

Indicadores propostos para as saídas de dinheiro e efeitos q50

Objectivos para as saídas de dinheiro e efeitos q51

Resultados reais para as saídas de dinheiro e efeitos q93

10 A informação orçamental subnacional 

é fornecida pela administração 

central?

Informações orçamentais subnacionais nos documentos 

orçamentais centrais

s19

Documentos orçamentais subnacionais num site da Internet 

da administração central

s20 

*  Os números das perguntas que começam com ‘s’ são as novas perguntas do Módulo do Sector avaliadas apenas nas 28 perguntas do piloto, enquanto os 

números de perguntas que começam com ‘q’ são perguntas IOA existentes.

as informações orçamentais disponíveis sobre o governo 
central. Cada pergunta é uma compilação dos tipos de 
informações necessárias para responder à pergunta. A tabela 
abaixo explica os indicadores associados a cada pergunta nos 
resultados do Piloto Sectorial. 
A metodologia do Piloto Sectorial atribui a cada pergunta uma 
resposta simples de “Sim”, “Parcial” ou “Não”, com base na 
quantidade de informações disponíveis em cada pergunta. 
As informações agrupadas por pergunta são avaliadas com a 

mesma rubrica, com a regra geral de que um resultado A em 
cada pergunta representa informações completas, resultados 
B ou C são informações parciais e resultados D representam 
a inexistência de informações. Existem algumas excepções a 
esta metodologia: a Pergunta 5 sobre as receitas e a Pergunta 
8 sobre as transferências para outras entidades contam tanto 
os resultados A e B como informações completas, uma vez 
que as respostas A exigem informações para além do núcleo 
para estas perguntas que podem não ser necessárias para 
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responder à questão essencial colocada pelos grupos da 
sociedade civil do sector. Os resultados agregados para cada 
pergunta são também um cálculo simples, no qual, se todas as 
respostas forem “Sim”, esta é também a resposta à pergunta; 
pelo menos um “Sim” em um elemento de informação 
pontua como “Parcial”, e nenhuma resposta “Sim” a qualquer 
elemento de informação na pergunta resulta em um “Não.” 
A excepção a esta regra é o resultado das informações 
subnacionais apresentadas em documentos orçamentais 
centrais, que têm uma barra ligeiramente inferior e permitem 
que uma resposta “Parcial” em um elemento de informação 
pontue “Parcial” para a pergunta geral.

Devido às diferenças de informação em relação ao sector 
em comparação com os documentos orçamentais globais, 
em alguns casos os resultados dos indicadores do Piloto 
Sectorial diferem dos resultados do inquérito principal IOA. 
Por exemplo, nos casos em que não existem empresas 
públicas que prestam serviços no sector avaliado, ambas as 
perguntas s17 e q37 teriam resultados de ‘E’, ou não aplicável, 
nos resultados do Piloto Sectorial, onde q37 pode pontuar 
diferentemente nos principais resultados do IOA quando 
existem empresas públicas noutros sectores. 

Os resultados obtidos para cada país são apresentados abaixo 
como as conclusões gerais em cada uma das 10 perguntas em 
todos os 28 países incluídos no Piloto Sectorial na Tabela B-2.

Tabela B-2 Número de países que podem responder às dez principais perguntas colocadas pela sociedade civil sobre os 
orçamentos sectoriais.

Perguntas da Sociedade Civil Número de países

Sim Parcial Não

1. Quanto é que o governo atribui ao sector? 12 16 0

2. Quanto do orçamento sectorial é realmente gasto? 12 14 2

3. As despesas estão em conformidade com as práticas/normas internacionais? 15 11 2

4. Como as despesas sectoriais estão a mudar ao longo do tempo? 5 19 4

5. Que fontes de receita o governo tem para financiar o sector? 5 23 0

6. Qual será o montante atribuído a programas e actividades específicos? 1 26 1

7. Existem pormenores sobre como e onde os fundos são gastos no sector? 1 18 9

8. Qual é o montante do financiamento para o sector transferido para outras entidades? 1 26 1

9. Quais são os objectivos e os resultados das despesas sectoriais? 1 22 5

10. A informação orçamental subnacional é fornecida pela administração central? 1 12 15
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Anexo C. Resultados de transparência orçamental ao longo do tempo (Índice 
de Orçamento Aberto), 2006 a 2019

País IOA 2006 IOA 2008 IOA 2010 IOA 2012 IOA 2015 IOA 2017 IOA 2019

  40  
países 

comparáveis 
2006–2019

77  
países 

comparáveis 
2008–2019

93  
países 

comparáveis 
2010–2019

100  
países 

comparáveis 
2012–2019

102  
países 

comparáveis 
2015–2019

115  
países 

comparáveis 
2017–2019

117  
países no 

IOA de 2019

Afeganistão   8 21 59 42 49 50

Albânia 25 37 33 47 38 50 55

Argélia   2 1 13 19 3 2

Angola 5 4 26 28 26 25 36

Argentina 40 56 56 50 59 50 58

Austrália           74 79

Azerbaijão 30 37 43 42 51 34 35

Bangladesh 39 42 48 58 56 41 36

Benim       1 45 39 49

Bolívia   7 13 12 17 10 12

Bósnia Herzegovina   44 44 50 43 35 33

Botsuana     51 50 47 8 38

Brasil 74 74 71 73 77 77 81

Bulgária 47 57 56 65 65 66 71

Burkina Faso     5 23 43 24 31

Burundi           7 6

Camboja   11 15 15 8 20 32

Camarões   5 2 10 44 7 28

Canadá           71 71

Chade     0 3 4 2 14

Chile     72 66 58 57 55

China   14 13 11 14 13 19

Colômbia 57 61 61 58 57 50 47

Comores           8 0

Costa Rica 45 45 47 50 54 56 57

Costa do Marfim           24 34

Croácia 42 59 57 61 53 57 68

República Checa 61 62 62 75 69 61 59

Rep. Dem. do Congo   1 6 18 39 29 33

República Dominicana   12 14 29 51 66 75

Equador     31 31 50 49 38

Egipto 19 43 49 13 16 41 43

El Salvador 28 37 37 43 53 45 46

Guiné Equatorial   0 0 0 4 0 5

Essuatíni 3 31

Fiji   13 0 6 15 41 39

França 89 87 87 83 76 74 74
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País IOA 2006 IOA 2008 IOA 2010 IOA 2012 IOA 2015 IOA 2017 IOA 2019

  40  
países 

comparáveis 
2006–2019

77  
países 

comparáveis 
2008–2019

93  
países 

comparáveis 
2010–2019

100  
países 

comparáveis 
2012–2019

102  
países 

comparáveis 
2015–2019

115  
países 

comparáveis 
2017–2019

117  
países no 

IOA de 2019

Gâmbia             4

Geórgia 34 53 55 55 66 82 81

Alemanha   64 68 71 71 69 69

Gana 42 50 54 50 51 50 54

Guatemala 46 46 50 51 46 61 65

Honduras   12 11 53 43 54 59

Hungria         49 46 45

Índia 53 60 67 68 46 48 49

Indonésia 42 54 51 62 59 64 70

Iraque     0 4 3 3 9

Itália     58 60 73 73 71

Jamaica             42

Japão           60 62

Jordânia 50 53 50 57 55 63 61

Cazaquistão   35 38 48 51 53 58

Quénia     49 49 48 46 50

República Quirguiz   8 15 20 54 55 63

Líbano   32 32 33 2 3 6

Lesoto           0 31

Libéria   3 40 43 38 36 38

Macedónia   54 49 35 35 37 41

Madagáscar           34 40

Malawi   28 47 52 65 26 27

Malásia   35 39 39 46 46 47

Mali     35 43 46 39 38

México 50 55 52 61 66 79 82

Moldávia           58 57

Mongólia 18 36 60 51 51 46 56

Marrocos 19 28 28 38 38 45 43

Moçambique     28 47 38 41 42

Myanmar       0 2 7 28

Namíbia 50 46 53 55 46 50 51

Nepal 36 43 45 44 24 52 41

Nova Zelândia 86 86 90 93 88 89 87

Nicarágua     37 42 46 43 41

Níger   26 3 4 17 0 17

Nigéria 20 19 18 16 24 17 21

Noruega 72 80 83 83 84 85 80

Paquistão   38 38 58 43 44 28

Papua Nova Guiné 52 61 57 56 55 50 50
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País IOA 2006 IOA 2008 IOA 2010 IOA 2012 IOA 2015 IOA 2017 IOA 2019

  40  
países 

comparáveis 
2006–2019

77  
países 

comparáveis 
2008–2019

93  
países 

comparáveis 
2010–2019

100  
países 

comparáveis 
2012–2019

102  
países 

comparáveis 
2015–2019

115  
países 

comparáveis 
2017–2019

117  
países no 

IOA de 2019

Paraguai           43 46

Peru   67 65 57 75 73 76

Filipinas 51 48 55 48 64 67 76

Polónia   67 64 59 64 59 60

Portugal     58 62 64 66 66

Catar       0 0 0 1

Roménia 66 62 59 47 75 75 64

Rússia 47 58 60 74 74 72 74

Ruanda   1 11 8 36 22 39

São Tomé e Príncipe   1 0 29 29 31 24

Arábia Saudita   1 1 1 0 1 18

Senegal   3 3 10 43 51 46

Sérvia   46 54 39 47 43 40

Serra Leoa       39 52 38 39

Eslováquia     57 67 57 59 60

Eslovénia   74 70 74 68 69 68

Somália           8 3

África do Sul 86 87 92 90 86 89 87

Coreia do Sul   66 71 75 65 60 62

Sudão do Sul           5 7

Espanha     63 63 58 54 53

Sri Lanka 47 64 67 46 39 44 47

Sudão         10 2 2

Suécia 76 78 83 84 87 87 86

Tajiquistão       17 25 30 17

Tanzânia   36 45 47 46 10 17

Tailândia   40 42 36 42 56 61

Timor-Leste     34 36 41 40 40

Trindade e Tobago   33 33 38 34 33 30

Tunísia       11 42 39 35

Turquia 42 43 57 50 44 58 51

Uganda 32 51 55 65 62 60 58

Ucrânia   55 62 54 46 54 63

Reino Unido 88 88 87 88 75 74 70

Estados Unidos 81 82 82 79 81 77 76

Venezuela   35 34 37 8 0 0

Vietname 3 10 14 19 18 15 38

Iémen   10 25 11 34 0 0

Zâmbia     36 4 39 8 30

Zimbabué       20 35 23 49
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Anexo D. Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019: resultados de 
transparência, participação pública e fiscalização

País

Transparência 
(Índice do 

Orçamento 
Aberto)

Participação 
Pública

Fiscalização Instituição Fiscal 
Independente 

(Sim ou Não)
por Órgão Legis-
lativo e Institui-
ção Suprema de 

Auditoria

por Órgão 
Legislativo

por Instituição 
Suprema de 

Auditoria

Afeganistão 50 15 31 22 50 Não

Albânia 55 7 65 61 72 Não

Argélia 2 0 35 39 28 Não

Angola 36 9 33 33 33 Não

Argentina 58 15 54 42 78 Sim

Austrália 79 41 76 67 95 Sim

Azerbaijão 35 9 68 58 89 Não

Bangladesh 36 13 39 36 45 Não

Benim 49 24 57 58 56 Não

Bolívia 12 15 44 33 67 Não

Bósnia Herzegovina 33 7 52 33 89 Não

Botsuana 38 9 52 44 67 Não

Brasil 81 17 78 75 83 Sim

Bulgária 71 26 63 53 83 Sim

Burkina Faso 31 0 43 42 45 Não

Burundi 6 0 18 11 33 Não

Camboja 32 6 50 39 72 Não

Camarões 28 11 33 33 33 Não

Canadá 71 26 59 44 89 Sim

Chade 14 0 31 22 50 Não

Chile 55 9 56 50 67 Não

China 19 0 31 19 56 Não

Colômbia 47 17 72 67 83 Sim

Comores 0 0 35 28 50 Não

Costa Rica 57 9 74 67 89 Não

Costa do Marfim 34 7 37 31 50 Não

Croácia 68 22 61 47 89 Sim

República Checa 59 11 83 81 89 Sim

Rep. Dem. do Congo 33 31 44 42 50 Não

República Dominicana 75 31 57 56 61 Não

Equador 38 28 48 39 67 Não

Egipto 43 15 50 53 44 Não

El Salvador 46 13 61 56 72 Não

Guiné Equatorial 5 0 22 33 0 Não

Essuatíni 31 0 39 50 17 Não

Fiji 39 22 20 14 34 Não

França 74 18 89 95 78 Sim
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País

Transparência 
(Índice do 

Orçamento 
Aberto)

Participação 
Pública

Fiscalização Instituição Fiscal 
Independente 

(Sim ou Não)
por Órgão Legis-
lativo e Institui-
ção Suprema de 

Auditoria

por Órgão 
Legislativo

por Instituição 
Suprema de 

Auditoria

Gâmbia 4 9 44 42 50 Não

Geórgia 81 28 82 78 89 Sim

Alemanha 69 15 91 89 95 Sim

Gana 54 15 50 44 61 Não

Guatemala 65 35 56 50 67 Não

Honduras 59 17 46 39 61 Não

Hungria 45 4 57 47 78 Sim

Índia 49 11 59 58 61 Não

Indonésia 70 20 82 83 78 Não

Iraque 9 0 63 58 72 Não

Itália 71 11 82 83 78 Sim

Jamaica 42 7 52 50 56 Não

Japão 62 20 59 50 78 Não

Jordânia 61 7 43 50 28 Não

Cazaquistão 58 17 67 75 50 Não

Quénia 50 20 50 39 72 Sim

República Quirguiz 63 33 78 78 78 Não

Líbano 6 0 18 14 28 Não

Lesoto 31 0 31 28 39 Não

Libéria 38 6 48 42 61 Sim

Macedónia 41 0 54 47 67 Não

Madagáscar 40 6 35 44 17 Não

Malawi 27 15 54 58 44 Não

Malásia 47 17 31 19 56 Não

Mali 38 4 43 30 67 Não

México 82 35 59 50 78 Sim

Moldávia 57 4 67 58 83 Não

Mongólia 56 15 80 75 89 Sim

Marrocos 43 6 44 44 44 Não

Moçambique 42 11 50 58 33 Não

Myanmar 28 0 65 70 56 Não

Namíbia 51 0 46 31 78 Não

Nepal 41 22 48 33 78 Não

Nova Zelândia 87 54 81 72 100 Não

Nicarágua 41 7 59 61 56 Não

Níger 17 0 43 42 45 Não

Nigéria 21 22 55 47 72 Sim

Noruega 80 22 87 86 89 Não

Paquistão 28 4 45 36 61 Não

Papua Nova Guiné 50 7 30 28 33 Não

Paraguai 46 6 50 44 61 Não



País

Transparência 
(Índice do 

Orçamento 
Aberto)

Participação 
Pública

Fiscalização Instituição Fiscal 
Independente 

(Sim ou Não)
por Órgão Legis-
lativo e Institui-
ção Suprema de 

Auditoria

por Órgão 
Legislativo

por Instituição 
Suprema de 

Auditoria

Peru 76 26 76 72 83 Sim

Filipinas 76 31 74 67 89 Sim

Polónia 60 24 83 78 95 Não

Portugal 66 26 72 69 78 Sim

Catar 1 0 6 6 6 Não

Roménia 64 2 50 42 67 Sim

Rússia 74 22 85 83 89 Não

Ruanda 39 15 65 61 72 Não

São Tomé e Príncipe 24 0 41 33 56 Não

Arábia Saudita 18 0 11 0 33 Não

Senegal 46 0 30 28 33 Não

Sérvia 40 2 57 44 83 Sim

Serra Leoa 39 31 42 28 72 Sim

Eslováquia 60 11 52 42 72 Sim

Eslovénia 68 11 82 81 83 Sim

Somália 3 2 28 33 17 Não

África do Sul 87 24 83 75 100 Sim

Coreia do Sul 62 61 85 83 89 Sim

Sudão do Sul 7 11 43 39 50 Não

Espanha 53 2 59 42 95 Sim

Sri Lanka 47 17 50 36 78 Não

Sudão 2 0 33 22 56 Não

Suécia 86 19 89 86 95 Sim

Tajiquistão 17 7 63 64 61 Não

Tanzânia 17 9 33 31 39 Não

Tailândia 61 13 63 69 50 Sim

Timor-Leste 40 6 48 39 67 Não

Trindade e Tobago 30 7 39 30 56 Não

Tunísia 35 17 45 53 28 Não

Turquia 51 0 56 44 78 Não

Uganda 58 22 59 50 78 Sim

Ucrânia 63 33 87 89 83 Não

Reino Unido 70 61 74 67 89 Sim

Estados Unidos 76 22 83 78 95 Sim

Venezuela 0 0 13 11 17 Não

Vietname 38 11 74 72 78 Não

Iémen 0 0 7 6 11 Não

Zâmbia 30 20 46 36 67 Sim

Zimbabué 49 33 41 36 50 Sim
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Anexo E. Inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2019: disponibilidade pública 
dos documentos orçamentais

Disponível 
publicamente

Publicados tardiamente ou Não Publicados 
Online, ou Produzidos apenas para uso interno

País Declaração 
Pré-

orçamental

Proposta de 
Orçamento 

do Executivo

Orçamen-
to Promul-

gado

Orça-
mento 

Cidadão

Relatórios 
Durante o 

Ano

Revisão 
Semestral

Relatório 
de Fim de 

Ano

Relatório 
de 

Auditoria

Afeganistão

Albânia

Argélia

Angola

Argentina

Austrália

Azerbaijão

Bangladesh

Benim

Bolívia

Bósnia Herzegovina

Botsuana

Brasil

Bulgária

Burkina Faso

Burundi

Camboja

Camarões

Canadá

Chade

Chile

China

Colômbia

Comores

Costa Rica

Costa do Marfim

Croácia

República Checa

Rep. Dem. do Congo

República Dominicana

Equador

Egipto

El Salvador

Não produzidos



País Declaração 
Pré-

orçamental

Proposta de 
Orçamento 

do Executivo

Orçamen-
to Promul-

gado

Orça-
mento 

Cidadão

Relatórios 
Durante o 

Ano

Revisão 
Semestral

Relatório 
de Fim de 

Ano

Relatório 
de 

Auditoria

Guiné Equatorial

Essuatíni

Fiji

França

Gâmbia

Geórgia

Alemanha

Gana

Guatemala

Honduras

Hungria

Índia

Indonésia

Iraque

Itália

Jamaica

Japão

Jordânia

Cazaquistão

Quénia

República Quirguiz

Líbano

Lesoto

Libéria

Macedónia

Madagáscar

Malawi

Malásia

Mali

México

Moldávia

Mongólia

Marrocos

Moçambique

Myanmar

Namíbia

Nepal

Nova Zelândia
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País Declaração 
Pré-

orçamental

Proposta de 
Orçamento 

do Executivo

Orçamen-
to Promul-

gado

Orça-
mento 

Cidadão

Relatórios 
Durante o 

Ano

Revisão 
Semestral

Relatório 
de Fim de 

Ano

Relatório 
de 

Auditoria

Nicarágua

Níger

Nigéria

Noruega

Paquistão

Papua Nova Guiné

Paraguai

Peru

Filipinas

Polónia

Portugal

Catar

Roménia

Rússia

Ruanda

São Tomé e Príncipe

Arábia Saudita

Senegal

Sérvia

Serra Leoa

Eslováquia

Eslovénia

Somália

África do Sul

Coreia do Sul

Sudão do Sul

Espanha

Sri Lanka

Sudão

Suécia

Tajiquistão

Tanzânia

Tailândia

Timor-Leste

Trindade e Tobago

Tunísia

Turquia

Uganda



País Declaração 
Pré-

orçamental

Proposta de 
Orçamento 

do Executivo

Orçamen-
to Promul-

gado

Orça-
mento 

Cidadão

Relatórios 
Durante o 

Ano

Revisão 
Semestral

Relatório 
de Fim de 

Ano

Relatório 
de 

Auditoria

Ucrânia

Reino Unido

Estados Unidos

Venezuela

Vietname

Iémen

Zâmbia

Zimbabué
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Anexo F. Governos que reviram a redacção dos questionários

País Revisão 
concluída

Afeganistão S

Albânia S

Argélia S

Angola N

Argentina S

Austrália S

Azerbaijão S

Bangladesh S

Benim S

Bolívia N

Bósnia Herzegovina N

Botsuana S

Brasil S

Bulgária S

Burkina Faso S

Burundi S

Camboja S

Camarões S

Canadá S

Chade S

Chile S

China N

Colômbia S

Comores S

Costa Rica S

Costa do Marfim S

Croácia S

República Checa S

República Dominicana S

RDC S

Equador S

Egipto S

El Salvador S

Guiné Equatorial N

Essuatíni S

Fiji S

França N

Gâmbia S

Geórgia S

Alemanha N

País Revisão 
concluída

Gana S

Guatemala S

Honduras S

Hungria S

Índia N

Indonésia S

Iraque S

Itália S

Jamaica S

Japão S

Jordânia S

Cazaquistão S*

Quénia S

República Quirguiz S

Líbano S

Lesoto S

Libéria S*

Macedónia S

Madagáscar S

Malawi N

Malásia S

Mali S

México S

Moldávia S

Mongólia S

Marrocos S

Moçambique S

Myanmar S

Namíbia S

Nepal S

Nova Zelândia S

Nicarágua N

Níger N

Nigéria S

Noruega S

Paquistão N

Papua Nova Guiné S

Paraguai S

Peru S

Filipinas S

País Revisão 
concluída

Polónia S

Portugal S

Catar N

Roménia N

Rússia S

Ruanda S

São Tomé e Príncipe S

Arábia Saudita S

Senegal S

Sérvia S

Serra Leoa S

Eslováquia S

Eslovénia S

Somália S

África do Sul S

Coreia do Sul S

Sudão do Sul S

Espanha S

Sri Lanka N

Sudão N

Suécia S

Tajiquistão S

Tanzânia N

Tailândia S

Timor-Leste N

Trindade e Tobago N

Tunísia S*

Turquia N

Uganda S

Ucrânia S

Reino Unido S

Estados Unidos N

Venezuela N

Vietname S

Iémen N

Zâmbia S

Zimbabué S

*  Indica governos que concluíram parcialmente a revisão.



País Revisão 
concluída

Polónia S

Portugal S

Catar N

Roménia N

Rússia S

Ruanda S

São Tomé e Príncipe S

Arábia Saudita S

Senegal S

Sérvia S

Serra Leoa S

Eslováquia S

Eslovénia S

Somália S

África do Sul S

Coreia do Sul S

Sudão do Sul S

Espanha S

Sri Lanka N

Sudão N

Suécia S

Tajiquistão S

Tanzânia N

Tailândia S

Timor-Leste N

Trindade e Tobago N

Tunísia S*

Turquia N

Uganda S

Ucrânia S

Reino Unido S

Estados Unidos N

Venezuela N

Vietname S

Iémen N

Zâmbia S

Zimbabué S

*  Indica governos que concluíram parcialmente a revisão.
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open-budget-survey

Sede da International Budget Partnership (IBP):

750 First Street NE, Suite 700

Washington, D.C. 20002

Tel: +1 202 683 7171

A IBP também tem escritórios na África do Sul, Quénia, Senegal, Gana, Nigéria, Indonésia e 

Índia, assim como funcionários sediados no Brasil, Canadá, Alemanha e Reino Unido.

Para mais informações sobre a IBP:

info@internationalbudget.org ou visite www.internationalbudget.org
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