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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 
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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 



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. 
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