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Introdução
Os governos são responsáveis perante os seus cidadãos 

por aquilo que fazem e como fazem. A responsabilização 

significa, em parte, que as políticas e os planos que 

um governo formula devem reflectir as prioridades e as 

necessidades das pessoas. Significa, também, que o 

governo deve prestar contas sobre o que tem feito para 

implementar as políticas e planos juntamente com os 

resultados dos seus esforços. Por sua vez, os cidadãos 

têm a tarefa de responsabilizar o seu governo. Os 

cidadãos devem participar na vida pública, votando nas 

pessoas em quem acreditam, monitorizando as acções 

do governo, comentando sobre as suas políticas e planos 

e desafiando-o quando as coisas correm mal.

 

Os governos podem incentivar a participação dos 

cidadãos através da criação de condições que lhes 

permitam participar de uma forma significativa. Um 

aspecto muito importante destas condições é que todos 

os cidadãos tenham acesso imediato à informação do 

governo. O acesso não significa apenas acesso físico 

aos documentos, mas a acessibilidade. Nos casos em 

que o trabalho do governo é altamente técnico, não basta 

apenas disponibilizar documentos técnicos. Confrontada 

com conceitos complexos e terminologia estranha, a 

maioria das pessoas, no fim, não estaria melhor infor-

mada sobre o que o seu governo está a fazer do que 

estava no início. O acesso à informação significa acesso 

à informação numa linguagem e através de formatos que 

o cidadão comum possa entender e apreciar.  

Esta ideia é tão verdadeira para os orçamentos dos 

governos quanto para quaisquer documentos de política 

e de planificação do governo. Ter acesso a documentos 

orçamentais importantes – o Relatório Pré-Orçamento; 

a Proposta de Orçamento do Estado; o Orçamento 

Aprovado; Relatórios Anuais, Semestrais e do Fim do 

Ano; bem como o Relatório de Auditoria – é essencial 

para que as pessoas sejam capazes de desenvolver uma 

visão completa e clara de como o seu governo está a 

arrecadar e a gastar o dinheiro do erário público. 

H á  t a m b é m  u m  o u t r o 

documento orçamenta l 

fundamental: o Orçamento 

Cidadão. Do ponto de vista 

do cidadão comum, este 

pode ser o mais importante, 

porque é o único documento 

orçamental produzido pelo 

governo que é explicita-

mente elaborado para o 

público. Actualmente, outros 

documentos podem ser 

cheios de tantos números 

e tanta terminologia téc-

nica que o leitor comum 

não entende o que sig-

nificam. Por definição, um 

Orçamento Cidadão não levanta este tipo de obstáculos. 

Pela sua própria natureza, um Orçamento Cidadão é 

acessível a um leitor ou utilizador que não tenha conhe-

cimento sobre o orçamento nem conhecimentos técnicos 

relacionados

Durante mais de uma década, grupos da sociedade 

civil, muitos dos quais sócios da International Budget 

Partnership (IBP), desenvolveram e disseminaram infor-

mações sobre os orçamentos dos seus governos de 

uma forma simplificada para permitir que os cidadãos 

compreendam o que o governo está a fazer com o seu 
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dinheiro e, assim, mais facilmente participar em assuntos 

governamentais. Nos últimos anos, alguns governos 

assumiram uma tarefa semelhante. Estes governos 

“pioneiros”, que já possuem vários anos de experiência, 

incluem os de El Salvador, Gana, Índia, Nova Zelândia 

e África do Sul. 

A importância destas iniciativas foi reconhecida pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI) no seu Manual 

sobre Transparência Fiscal de 2007, em que afirma: “Um 

guia sintético simples e claro para o orçamento deve 

ser amplamente distribuído no momento da elaboração 

do orçamento anual”1. Mais recentemente, em 2010, 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), no seu Journal on Budgeting (Revista 

sobre o Orçamento) forneceu algumas orientações de-

talhadas sobre a finalidade e conteúdo dos Orçamentos 

Cidadão.2 Aos pioneiros do Orçamento Cidadão já se 

juntaram vários outros governos. 

Claro que um Orçamento Cidadão serve o cidadão, mas 

também pode servir o governo de várias maneiras. É 

uma oportunidade para o governo aumentar o conhe-

cimento do público sobre o orçamento. É também um 

meio através do qual o governo pode comunicar a sua 

perspectiva sobre o orçamento para um público amplo. 

Obviamente que um Orçamento Cidadão não deve ser 

uma peça de propaganda política, mas pode permitir que 

o governo explique o raciocínio que justifica as escolhas 

que fez ao preparar o orçamento.

Um Orçamento Cidadão é também uma forma de incen-

tivar as próprias pessoas a participar numa série de 

assuntos governamentais. Se o conteúdo do Orçamento 

Cidadão for adequado e a apresentação acessível e 

encorajadora, e se for publicado com regularidade, pode 

ser uma ferramenta valiosa para ajudar a iniciar e manter 

um diálogo entre o governo e os cidadãos.

O Poder da Simplificação:  
Guia para Governos para Elaboração 
do Orçamento Cidadão
É por causa do papel importante que os Orçamentos 

Cidadão podem desempenhar e do crescente 

interesse neles que a IBP decidiu produzir O Poder da 

Simplificação: Guia para Governos para Elaboração do 

Orçamento Cidadão para incentivar e apoiar os governos 

na produção de Orçamentos Cidadão. A IBP acredita que 

um Orçamento Cidadão é uma ferramenta essencial que 

visa melhorar a transparência do governo e permitir a 

participação dos cidadãos. A participação dos cidadãos, 

por sua vez, é essencial para o desenvolvimento e para a 

luta contra a pobreza porque ao monitorizar o orçamento 

do seu governo, os cidadãos contribuem para garantir 

que os recursos do país sejam direccionados para esses 

fins, em vez de serem gastos de uma maneira ineficiente 

ou desviados através da corrupção.

Como parte do seu compromisso com a transparência 

e a participação, a IBP criou o programa Mentoring 

Government (MGP), através do qual presta assistência 

técnica aos governos em resposta a pedidos de ajuda na 

elaboração de Orçamentos Cidadão, entre outras activi-

dades.3 Até à data, o MGP tem auxiliado os governos 

da Guatemala, Honduras, Mali e Zâmbia para esse fim.

O Poder da Simplificação baseia-se nas experiências 

dos governos que produziram Orçamentos Cidadão, bem 

como na experiência da IBP de assessoria aos governos. 

O Poder da Simplificação fornece orientação passo-a-

passo para governos produzirem um Orçamento Cidadão 

e inclui sugestões sobre como enfrentar os desafios que 

muitas vezes surgem ao longo do processo.

A produção de um Orçamento Cidadão tipicamente 

envolve cinco passos:

1. Formular uma estratégia para a produção de um 

Orçamento Cidadão. Um governo inicia o processo 

pensando e definindo as metas e os objectivos, bem 

como um plano para a produção do Orçamento 

Cidadão;.

2. Efectuar consultas com os potenciais utilizadores. As 

pessoas irão usar um Orçamento Cidadão se este 

corresponder aos seus interesses e necessidades. 

As consultas com potenciais utilizadores são essen-

ciais para identificar quais são esses interesses e 

necessidades. 

3. Produzir o Orçamento Cidadão. O governo terá de 
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digerir a informação que recebe durante a consulta, 

em seguida desenhar, redigir e publicar o Orçamento 

Cidadão em conformidade.

4. Divulgá-lo. Não vale a pena produzir um Orçamento 

Cidadão se não for amplamente lido, compreendido 

e usado. 

5. Avaliar o processo e planificar o Orçamento Cidadão 

do ano seguinte. Produzir um Orçamento Cidadão 

é um evento regular anual e todos os anos deve 

basear-se nas lições aprendidas a partir da experiên-

cia do ano anterior.

Estes passos, que são apresentados no fluxograma das 

páginas 2-3, são discutidos em maior detalhe nos capí-

tulos 1-5 de O Poder da Simplificação. São incluídas na 

discussão breves descrições de experiências de alguns 

países que produziram Orçamentos Cidadão. O texto 

também apresenta trechos e extractos de Orçamentos 

Cidadão existentes para que os leitores consigam ver 

como alguns governos têm enfrentado o desafio de 

apresentar informação detalhada, muitas vezes complexa 

em formatos abreviados, precisos e acessíveis. 

A IBP espera que O Poder da Simplificação: Guia para 

Governos para Elaboração do Orçamento Cidadão 

será útil para os governos que pretendam produzir 

Orçamentos Cidadão. A organização agradece comen-

tários e sugestões de alterações do guia que tornarão 

as edições futuras mais úteis.

Notas 

1. Manual sobre a Transparência Fiscal do FMI (Washington, DC: Fundo Monetário Internacional, 2007), secção 3.2.1, parágrafo 240 discorre sobre a finalidade e 

o conteúdo dos Orçamentos Cidadão, disponível em: http://internationalbudget.org/publications/manual-on-fiscal-transparency/. 

2. Murray Petrie e Jon Shields, “Producing a Citizens Guide to the Budget: Why, What and How?” (Produzir um Guia do Orçamento para os Cidadãos: Por quê, 

o Quê e Como?”), OECD Journal on Budgeting, Volume 2010/2, pp 1-13, disponível em: http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/ Producing-a-

Citizens-Guide-to-the-Budget.pdf.

3. Para obter mais informações sobre o Programa Mentoring Government, consultar http://internationalbudget.org/what-we-do/mentoring-gov-program/.
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1º  PA S S O

Formular estratégia e plano para a 

produção de um Orçamento Cidadão
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Orçamento Cidadão – Algumas Coisas  Fundamentais

Por que um governo deve produzir 
um Orçamento Cidadão?
O dinheiro do governo é o dinheiro do povo. A receita do 

governo vem do povo, através dos impostos (rendimento, 

vendas, ou de propriedade) e as taxas que pagam. 

Provém da exploração de recursos naturais que fazem 

parte do património nacional que pertence ao povo. 

Mesmo quando a receita vem de empréstimos, são as 

pessoas que terão de pagá-los. 

O governo presta contas ao povo por esse dinheiro. 

Colocar os orçamentos que elabora à disposição do 

público é uma maneira de prestar contas. Uma outra 

maneira é através da publicação de relatórios financeiros 

que explicam como o dinheiro foi gasto. Claro que o 

desafio é que a informação sobre o orçamento pode 

ser complexa e é produzida por diferentes partes do 

governo em momentos diferentes. Portanto, é desar-

ticulada, localizada em documentos diferentes e muitas 

vezes bastante complicados. Em muitos aspectos, estes 

documentos são escritos para o uso interno do governo, 

pelo que usam termos técnicos que a maioria das pes-

soas comuns não entende. Se não conseguem entender 

o que lhes é apresentado, não podem fazer perguntas 

sobre o assunto. As pessoas são, de facto, incapazes de 

responsabilizar o seu governo.

Um Orçamento Cidadão é um documento que resume e 

explica informação básica sobre o orçamento. Trata-se 

de um relatório para o povo, apresentado num formato 

acessível usando uma linguagem simples e clara que 

possa ser entendida. Se as pessoas conseguirem 

entender, podem, em seguida, cumprir a sua respon-

sabilidade como cidadãos numa democracia de fazer 

perguntas que asseguram que o governo explique o que 

tem feito em seu nome.4

Quem beneficia de um  
Orçamento Cidadão?
Os cidadãos são, naturalmente, os principais bene-

eficiários de um Orçamento Cidadão. O verdadeiro 

propósito de um Orçamento Cidadão é aumentar os 

seus conhecimentos sobre o que o governo está a fazer 

e aumentar a sua capacidade de participar nos assuntos 

governamentais.

Contudo, os governos também benef iciam dos 

Orçamentos Cidadão. Um Orçamento Cidadão pode 

ser uma forma particularmente eficaz de um governo 

demonstrar que se mantém responsável perante o 

público. A maioria das pessoas sabe muito bem que 

o orçamento é fundamental para o funcionamento do 

governo e que o orçamento também é essencial para o 

seu próprio bem-estar. Assim, um esforço demonstrável 

por parte do governo para explicar informação crucial 

sobre a política fiscal e decisões orçamentais de uma 

forma que é mais facilmente compreensível para as 

pessoas comuns pode aumentar consideravelmente a 

legitimidade do governo aos olhos do público. 

Um Orçamento Cidadão também pode servir de fer-

ramenta para a educação cívica. Pode ser um veículo 

para explicar como o orçamento é formulado, decretado 

“A democracia é a arte e a ciência de mobilizar todos os recursos físicos, económicos e espirituais de várias cama-

das da população ao serviço do bem comum de todos.”  

— Mahatma Gandhi (excerto da primeira página do Orçamento Cidadão do Ano Fiscal 2009- 2010 do Governo)

O que é o Orçamento Nacional?

Em Fevereiro de cada ano, o Ministro das Finanças 
anuncia planos de gastos, impostos e empréstimos 
do governo para os próximos três anos. Este é o 
chamado orçamento nacional. Ele descreve como 
o governo irá arrecadar dinheiro e como será gasto. 
O orçamento nacional divide o dinheiro entre as 
direcções nacionais, províncias e municípios.

Fonte: Tesouro Nacional da África do Sul, “Guia do Povo... 
Orçamento de 2007”.

C A P Í T U L O  1
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e executado e quem é responsável, em cada fase. Através 

de um Orçamento Cidadão um governo pode esclarecer 

que nível de governo (nacional, estadual ou local) é 

responsável por executar diferentes funções governa-

mentais e por fornecer serviços. Esta maior clareza pode 

facilitar o trabalho do governo, minimizando perguntas 

ou pedidos de informações mal direccionados.  

Por que o Orçamento Cidadão  
é uma parte do Índice do  
Orçamento Aberto?
A IBP tem como objectivo melhorar a governação e 

garantir que os escassos recursos públicos sejam 

utilizados de forma eficaz para melhorar a prestação 

de serviços e combater a pobreza. A IBP trabalha para 

atingir esses objectivos através da promoção de sistemas 

de finanças públicas e processos que sejam transpa-

rentes, participativos e responsáveis. A IBP acredita que 

o público tem direito à informação completa, oportuna 

e útil sobre a forma como o governo administra fundos 

públicos. Não só isto é um direito, como também a 

experiência tem mostrado que quando as pessoas 

comuns têm informações, competências e oportunidades 

de participação, uma participação pública mais alargada 

nos processos orçamentais do governo pode promover 

melhorias substanciais na governação e na pobreza. 

O Índice do Orçamento Aberto (Open Budget Index - OBI) 

da IBP, produzido em colaboração com organizações da 

sociedade civil e pesquisadores em mais de 100 países, 

avalia o grau em que um governo produz esta “infor-

mação abrangente, oportuna e útil.” O OBI, que avalia 

o acesso do público aos oito documentos orçamentais 

chave, é amplamente reconhecido por organizações 

e instituições nacionais e internacionais, incluindo o 

FMI, como fornecendo informações valiosas sobre os 

compromissos dos governos em relação à abertura e 

transparência.5

É claro que a informação sobre o orçamento só é útil se 

as pessoas puderem entendê-la suficientemente bem 

para serem capazes de agir sobre essa informação. Para 

a maioria das pessoas, sete dos oito documentos orça-

mentais incluídos no OBI nem sempre são de fácil com-

preensão, pois podem ser muito complexos e técnicos. O 

oitavo, um Orçamento Cidadão, é, por definição, menos 

complicado na sua apresentação e mais acessível para a 

grande maioria da população. Um Orçamento Cidadão é 

essencial para ajudar a garantir que a informação sobre 

o orçamento que o governo produz seja entendida e útil 

para a sociedade em geral.

Literacia do Orçamento e um 
Orçamento Cidadão
Melhorar a governação e aliviar a pobreza são acções 

que exigem os esforços de todas as pessoas de um país, 

e não apenas do governo. Isto significa que, em última 

análise, os governos devem ter como objectivo assegurar 

que o público entenda claramente as muitas maneiras 

que o orçamento afecta as suas vidas. As pessoas devem 

saber, em particular, como entender o orçamento nos 

pontos em que este lhes diz respeito directamente e ter 

a capacidade de agir sobre o seu conhecimento. Elas 

Guia do Cidadão para o orçamento de 2007 visa incentivar os ganenses para que desenvolvam uma 

cultura de participação na formulação e implementação de políticas públicas. Acredita-se que a partilha de 

informações sobre políticas e programas do Governo iria aprofundar a qualidade da nossa democracia e, 

além disso, trazer o Governo para mais perto dos cidadãos do Gana. 

 

Por essa razão, apela-se aos ganenses que participem da agenda de desenvolvimento da nação, 

contribuindo positivamente para o processo orçamental e que vejam a participação como o melhor veículo 

para trazer prosperidade para si mesmos e para a nossa querida nação.

— Do prefácio de “Guia do Cidadão para o Mapa do Orçamento 2007” do Gana, da autoria de Kwadwo 

Baah-Wiredu, Deputado, Ministro das Finanças e da Planificação Económica do Gana 
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devem ser essencialmente alfabetizadas em matéria de 

orçamento. Só assim todos serão capazes de se envolver 

plenamente na resolução das questões de governação 

e de pobreza. 

Actualmente, os cidadãos tomam conhecimento do orça-

mento através dos meios de comunicação, do trabalho 

das organizações da sociedade civil (OSC) especializa-

das em orçamentos, de discussões dos Deputados da 

Assembleia da República com os seus eleitores e assim 

por diante. Para que uma sociedade esteja alfabetizada 

em matéria do orçamento, todas estas iniciativas terão 

de continuar e até mesmo ser alargadas. Paralelamente 

aos esforços existentes, os governos devem adoptar e 

implementar políticas onde ainda não as possuam que 

apoiem a literacia do orçamento, destacando o seu papel 

central na cidadania activa e na luta contra a pobreza. 

Relacionadas com estas políticas devem estar estraté-

gias e planos destinados a abranger as crianças, jovens 

e diferentes sectores da população adulta de forma 

contínua para garantir que desenvolvam conhecimentos 

e habilidades essenciais e relevantes sobre o orçamento.

 

Os governos também devem desenvolver as suas 

próprias capacidades – para abarcar e entender o que 

as pessoas precisam e querem saber sobre o orçamento, 

decifrar informação orçamental complexa em linguagem 

e formas que sejam mais facilmente compreensíveis para 

qualquer leigo e desenvolver modos eficazes de divul-

gação com vista a garantir que a informação orçamental 

chegue até aos que dela precisam e querem.

Onde é que um Orçamento Cidadão se encaixa neste 

esquema? Na sua forma mais habitualmente enten-

dida, um Orçamento Cidadão é um primeiro passo 

fundamental na implementação desta estratégia mais 

ampla de literacia do orçamento. O Manual da OCDE 

sobre a Informação, Consulta e Participação Pública no 

Processo de Formulação de Políticas trata de três formas 

de interacção entre os governos e os seus cidadãos.6 
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Na primeira forma, os governos fornecem informação. 

Esta forma é básica e essencial. Na segunda, também 

consultam os cidadãos, pedem e recebem comentários 

sobre várias questões políticas. Na terceira, os cidadãos 

estão activamente envolvidos na tomada de decisões dos 

governos e nos processos de formulação de políticas.

Actualmente, a maioria dos governos que produz 

Orçamentos Cidadão opera com base neste primeiro 

modo, nomeadamente de fornecer informação; embora 

alguns vão além do fornecimento de informação e con-

sultem grupos da sociedade civil antes da preparação do 

Orçamento Cidadão para solicitar as suas opiniões sobre 

o que deve ser incluído nele. A política, estratégia e plano 

do orçamento teriam como objectivo incluir o terceiro 

modo de interacção, garantindo que as pessoas, se for 

o caso, não se limitem simplesmente a obter informações 

sobre o orçamento, ou a ser consultadas sobre vários 

aspectos do orçamento, mas que estejam activamente 

envolvidas no processo orçamental com regularidade.7

O que é um Orçamento Cidadão?
Para os fins deste guia, um Orçamento Cidadão é o que:

•	 é produzido pelo governo; 

•	 é produzido em consulta com os cidadãos;

•	 permite a compreensão e a apropriação do orça-

mento pelo público;

•	 serve de “porta” para a obtenção de mais informa-

ções sobre o orçamento;

•	 concentra-se nos documentos de planificação do 

orçamento;

•	 é publicado ao mesmo tempo que o próprio orça-

mento ou por volta dessa altura;

•	 inclui informações significativas sobre o orçamento;

•	 é produzido pelo menos nas línguas oficiais do país; e

•	 é amplamente divulgado, de preferência em vários 

formatos.

Para explicar um pouco mais sobre essas características:

Produzido pelo governo
Grupos da sociedade civil de vários países actualmente 

produzem os seus próprios “Orçamentos Cidadão” ou 

análises dos orçamentos dos seus governos. No entanto, 

estes não podem substituir um Orçamento Cidadão 

produzido pelo governo. O governo tem conhecimento 

e percepções sobre, por exemplo, os pressupostos 

macroeconómicos subjacentes ao orçamento e as razões 

pelas quais as alocações foram priorizadas da forma 

como estão apresentadas e que a sociedade civil não 

está a par. Assim, um Orçamento Cidadão pode fornecer 

informações importantes até mesmo para os grupos da 

sociedade civil que analisam o orçamento. Além disso, 

o governo tem a obrigação de explicar-se ao público em 

geral, e um Orçamento Cidadão é um importante meio 

de o fazer.  

Desenvolvimento de um Orçamento Cidadão no Cazaquistão

Há alguns anos, o Centro de Assistência de Reformas Legais e Económicas, uma organização da sociedade civil no 
Cazaquistão, elaborou três tipos de “Orçamentos Cidadão”, a serem utilizados aos níveis nacional, regional e local, 
proporcionando assim um modelo do que poderia ser feito. Em Maio de 2011, o Ministério das Finanças (MF) cazaque 
criou formalmente um grupo de trabalho para desenvolver procedimentos e uma metodologia para a produção e 
publicação do seu próprio Orçamento Cidadão. O grupo de trabalho reuniu representantes da sociedade civil e 
membros da Rede do Orçamento Nacional do Cazaquistão.

Após dois meses de envolvimento activo do MF com representantes da sociedade civil, foi elaborada legislação para 
autorizar a produção de um Orçamento Cidadão. O projecto, que foi assinado em lei em Junho de 2011, abrange 
a elaboração de Orçamentos Cidadão a nível central e local. O que é único sobre a legislação cazaque é que os 
Orçamentos Cidadão não só serão publicados quando o governo publicar a Proposta de Orçamento do Estado, mas 
também após as etapas de formulação, aprovação, implementação e avaliação do processo orçamental.

Em Outubro de 2011, o projecto já estava na fase de implementação, com capítulos relevantes disponíveis em websites 
oficiais das instituições do Estado, incluindo o do Ministério das Finanças, bem como dos governos locais.
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Embora a maioria dos Orçamentos Cidadão tenha 

sido produzida por governos nacionais, os governos 

subnacionais também devem produzi-los. Para alguns 

utilizadores, estes podem até ser de maior interesse, pois 

fornecem informações directamente relacionadas com 

os serviços locais. Um exemplo é o Reino Unido onde, 

além de um Orçamento Cidadão nacional, o governo 

produz Orçamentos Cidadão regionais, explicando as 

prioridades no orçamento e o que estas significariam 

para as pessoas numa determinada região em termos 

de emprego e de criação de uma sociedade, serviços 

públicos, etc. mais equitativos.8

Produzido em consulta  
com os cidadãos.
Esta característica essencial de um Orçamento Cidadão 

é analisada em maior detalhe no Capítulo 2. Em resumo, 

a ideia de um governo sobre o que as pessoas querem 

e precisam saber sobre o orçamento pode ser muito 

diferente do que as próprias pessoas querem e sentem 

que precisam de saber. Ao mesmo tempo, é claro, o 

governo tem muito mais informações sobre o que está no 

orçamento do que a maioria das pessoas fora do governo 

e, deste modo, é essencial que seja encetado um diálogo 

entre o governo e as pessoas (por intermédio dos grupos 

da sociedade civil ou por outros meios) para que estas 

possam obter uma compreensão mais completa do que 

podem encontrar no orçamento. No entanto, também é 

essencial que o governo, assim que tiver transmitido a 

sua informação, oiça o que as pessoas dizem sobre o 

que precisam e pretendem de um Orçamento Cidadão. 

Se o Orçamento Cidadão não fornecer às pessoas essas 

informações, na melhor das hipóteses ficará esquecido 

numa prateleira em algum lugar ou, na pior das hipóteses, 

será deitado para o cesto de lixo assim que for recebido. 

Permite a compreensão  
e a apropriação do orçamento  
pelo público.
Um Orçamento Cidadão deverá conter informações que 

permitam que uma pessoa se sinta confiante de que 

tem uma compreensão básica e sólida do que está no 

orçamento. Essa confiança deriva tanto do conteúdo 

real do Orçamento Cidadão como da facilidade com que 
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um leitor ou ouvinte pode compreendê-lo. (O Capítulo 3 

analisa o conteúdo de um Orçamento Cidadão em maior 

detalhe.)

É essencial que as pessoas consigam entender o que 

está no orçamento a partir do Orçamento Cidadão. 

Embora toda a informação orçamental deva ser escrita 

em linguagem clara e acessível, evitando tanto quanto 

possível termos técnicos com que geralmente as pes-

soas comuns não estejam familiarizadas, este aspecto 

é particularmente verdade em relação a um Orçamento 

Cidadão. O uso de linguagem técnica pode ser um 

obstáculo para a compreensão e para um sentimento 

de apropriação e inclusão. 

Serve de “porta” para a  
obtenção de mais informações  
sobre o orçamento.  
Um Orçamento Cidadão não é um substituto de docu-

mentos orçamentais mais detalhados; é mais como uma 

introdução deles. Tipicamente é relativamente curto e o 

ideal seria que uma pessoa que o leia fique interessada 

em saber mais, talvez até tente entender os documentos 

mais extensos. Assim, um Orçamento Cidadão deve 

Fonte: Este cartaz foi produzido por uma série de grupos da sociedade civil na Indonésia. Explica o orçamento municipal de Gunungkidul Regency, que está 
localizada na Região Especial de Yogyakarta. O cartaz explica o orçamento especificamente no que se refere à redução do risco de desastres. O cartaz foi dese-
nhado para ajudar as pessoas carentes da região a entender o orçamento, bem como os seus direitos relacionados com a redução do risco de desastres. Embora 
produzido pela sociedade civil, este tipo de cartaz pode ser facilmente produzido pelo governo.
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incluir links para informações adicionais ou, no caso das 

pessoas que não tenham acesso à Internet, orientações 

sobre que ministério ou instituição devem contactar para 

obterem a informação que pretendem.  

  

Concentra-se nos documentos 
de planificação do orçamento, ou 
seja, na Proposta do Orçamento do 
Estado ou no Orçamento Aprovado. 
O documento mais importante para que as pessoas pos-

sam ter acesso e entender é a proposta de orçamento 

que o executivo apresenta à legislatura, ou o Orçamento 

Aprovado. Com efeito, os Orçamentos Cidadão que 

foram produzidos até à data têm-se centrado quase 

exclusivamente nestes documentos. Um “Orçamento 

Cidadão”, conforme discutido nesta brochura, refere-se 

a um deles ou a ambos.

É claro que garantir a literacia no orçamento a longo 

prazo exigirá que um governo produza informação 

acessível mais do que apenas nestes documentos. 

Felizmente, o processo associado à produção de um 

Orçamento Cidadão da Proposta de Orçamento do 

Estadoxecutivo ou do Orçamento Aprovado permitirá 

que um governo acumule conhecimentos (por exemplo, 

como traduzir dados complexos em informação mais 

acessível) e desenvolva capacidades (relacionadas com 

a cobertura, disseminação e assim por diante) que, 

posteriormente, podem ser usadas para produzir versões 

acessíveis de vários outros documentos orçamentais, tais 

como Relatórios de  Execução e Relatórios de Auditoria.  

Publicado ao mesmo tempo que 
o próprio orçamento ou por volta 
dessa altura. 
Uma vez que um propósito importante de um Orçamento 

Cidadão é capacitar as pessoas para participarem das 

discussões em torno do orçamento, um Orçamento 

Cidadão deve ser produzido dentro de um prazo que per-

mita tal participação. Por outras palavras, uma versão do 

Orçamento Cidadão contida na Proposta de Orçamento 

do Estado deve ser disponibilizada ao mesmo tempo que 

a publicação da proposta. Da mesma forma, deve ser 

produzido um Orçamento Cidadão para um Orçamento 

Aprovado logo que possível depois de o orçamento ter 

sido aprovado pela legislatura.

Um Orçamento Cidadão representa um compromisso 

do governo para com o envolvimento dos cidadãos. 

Qualquer esforço realizado pelos cidadãos ou grupos 

da sociedade civil no sentido de influenciar o orçamento 

é uma tarefa multianual, porque os orçamentos são 

tipicamente rígidos e caracterizados pela lentidão de 

uma mudança de forma significativa. Este envolvimento 

sustentado dos cidadãos requer um fluxo contínuo de 

informação do governo. A produção de um Orçamento 

Cidadão não deve, portanto, ser um evento único mas, 

pelo contrário, deve tornar-se uma parte normal do 

O que NÃO é um Orçamento Cidadão

O governo pode incluir um resumo da Proposta 
de Orçamento do Estado ao publicar a proposta. 
Embora este resumo seja útil para uma série 
de finalidades (designadamente capacitar os 
legisladores para que entendam melhor o que lhes é 
pedido para tomar em consideração), não substitui 
um Orçamento Cidadão. Embora um Orçamento 
Cidadão possa incluir alguns resumos do orçamento, 
é mais do que isso. É antes de tudo uma explicação 
em termos não técnicos dos recursos do orçamento 
que são de maior relevância, importância e interesse 
para um público mais geral.

Uma apresentação em PowerPoint que um 
funcionário do governo pode fazer a determinadas 
audiências. Embora tais apresentações sejam, talvez, 
muito úteis para essas audiências, não se qualificam 
como um Orçamento Cidadão porque não são 
amplamente divulgadas.

Para efeitos desta publicação, um resumo ou 
explicação do orçamento produzido pela sociedade 
civil não se qualifica como um Orçamento Cidadão. 
Um Orçamento Cidadão deve ser produzido, em 
primeiro lugar, pelo governo.

Uma publicação que não seja divulgada em tempo 
útil não pode ser considerada um Orçamento 
Cidadão, uma vez que é suposto que permita que 
as pessoas participem em discussões relacionadas 
sobre o orçamento. Um documento que chegue 
tarde demais anula o objectivo de um Orçamento 
Cidadão
.
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processo de orçamento anual do governo, de modo que 

quando um determinado documento do orçamento é 

publicado, o Orçamento Cidadão relacionado também 

esteja pronto para divulgação – e uso.9  

Inclui informações significativas 
sobre o orçamento.  
Um Orçamento Cidadão pode ser produzido em vários 

meios de comunicação diferentes, nomeadamente 

imprensa, rádio e vídeo (ver Capítulo 4). No entanto, 

independentemente do meio de comunicação, deve 

proporcionar às pessoas informação básica importante 

sobre o orçamento. Na forma impressa, por exemplo, um 

Orçamento Cidadão deve tentar incluir informações sobre 

os seguintes aspectos: 1) os pressupostos económicos 

subjacentes ao orçamento; 2) o processo orçamental; 3) a 

arrecadação de receitas; 4) as prioridades na alocação e 

gastos; 5) informação específica dos sectores e sobre os 

programas direccionados e 6) contactos para seguimento 

pelos cidadãos.10   

Produzido pelo menos nas línguas 
oficiais do país. 
Um Orçamento Cidadão deve tornar os dados do orça-

mento acessíveis à população em geral. Parte deste 

esforço é “traduzir” um grande número de dados do 

orçamento em mensagens claras e em número relati-

vamente reduzido que transmitam o que o orçamento 

significa para as pessoas. A “tradução” é feita para as 

línguas que são normalmente usadas no país, de modo 

que as pessoas possam compreender mais facilmente o 

que é o Orçamento Cidadão. No mínimo, essas línguas 

devem ser as línguas oficiais de um país. Caso outras 

línguas sejam usadas regularmente por um grande 

número de pessoas, o governo deve tentar traduzir 

o Orçamento Cidadão também para essas línguas. É 

particularmente importante garantir que os grupos que 

muitas vezes são marginalizados porque não usam uma 

das línguas oficiais não sejam ainda mais marginalizados 

por não conseguirem entender o Orçamento Cidadão. 

Por exemplo, o Governo Sul-Africano produziu o seu 

“Guia do Orçamento” de 2011 em setswana, xhosa e 

zulu, além do inglês e afrikaans. (A África do Sul tem 11 

línguas oficiais).

Ampla divulgação.
Um Orçamento Cidadão pode ser muito bem concebido 

e escrito, mas não vai servir o seu propósito essencial 

se não abranger um grande número de pessoas. Podem 

ser usados diferentes formatos na apresentação do 

Orçamento Cidadão e vários meios de comunicação 

podem ser usados para divulgá-lo. Os formatos mais 

adequados e os meios de comunicação mais eficazes 

dependerão das audiências específicas que o governo 

pretende abranger. O governo pode optar por produzir 

a mesma informação em mais do que um formato e 

divulgá-la recorrendo a uma série de meios de comu-

nicação. O Capítulo 4 aborda a questão da divulgação 

em maior detalhe. 
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Notas

4. Conforme utilizado nesta publicação, a palavra “cidadão” indica alguém que vive num determinado país e não se limita a alguém que tenha o estatuto jurídico 

de cidadão desse país.

5. Os oito documentos orçamentais são a Declaração Pré-orçamental; Proposta de Orçamento do Estado; Orçamento Aprovado; Relatórios Financeiros Anuais, 

Semestrais e de Fim de Ano; Relatório de Auditoria; e Orçamento Cidadão.

6. Marc Gramberger, Citizen as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making, (Paris: Organisation 

for Economic Cooperation and Development, 2001) – Cidadãos Como Parceiros: Manual da OCDE de Informação, Consulta e Participação Públicas na 

Formulação de Políticas (Paris: Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, 2001), disponível em: http://internationalbudget.org/wp-

content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf.

7. Por vezes, existe confusão sobre a diferença entre um Orçamento Cidadão e uma orçamentação participativa. Um Orçamento Cidadão (conforme discutido 

neste guia) é uma apresentação simplificada e de fácil acesso do orçamento, ou alguns aspectos do orçamento, que foi preparada pelo governo. Foi conce-

bido para informar as pessoas sobre o orçamento e deve ser preparado após consulta aos cidadãos sobre o que gostariam de saber sobre o orçamento do 

Estado. Por outro lado, e embora seja compreendida de várias maneiras diferentes, a orçamentação participativa refere-se mais frequentemente a um pro-

cesso através do qual as pessoas de uma localidade ou comunidade têm uma palavra a dizer na definição das prioridades no próprio orçamento do Estado e, 

muitas vezes no acompanhamento da execução desse orçamento, não apenas no que deveria ser explicado num Orçamento Cidadão.

8. Ver, por exemplo, http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/CB-Guide-London-Regional-Leaflet-Example.pdf.

9. O Índice do Orçamento Aberto considera os Orçamentos Cidadão pontuais como um problema.

10. O Índice do Orçamento Aberto requer que um documento do governo contenha pelo menos três dos sete elementos mencionados para se qualificar como 

um Orçamento Cidadão

C A P Í T U L O  1



2 º  PA S S O

Definir metas de consulta, participantes, foco, formato e calendário
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Processo de Elaboração do Orçamento Cidadão

C A P Í T U L O  2

A importância da consulta
Como um Orçamento Cidadão será utilizado? O ideal 

seria que as pessoas o levem, leiam e pensem nele e que 

usem a informação para fazer perguntas sobre como o 

governo está a arrecadar e utilizar os fundos. Isso seria, 

claro, num mundo ideal, pois normalmente as pessoas 

só se preocupam em ler o material se este lhes oferecer 

algo que lhes interesse ou de que necessitem. Como é 

possível saber qual é tal coisa? A maneira mais fácil é 

perguntar-lhes.

O primeiro passo na elaboração de um Orçamento 

Cidadão deve ser uma consulta às pessoas para apurar 

o que elas gostariam de ver. O que o conteúdo deve 

incluir? Quem iria querer a informação? Como é que 

o governo pode alcançá-los? Quais são as ideias das 

pessoas sobre como um Orçamento Cidadão deve ser 

disseminado? Em que meios de comunicação e formatos 

a informação deve ser apresentada? Se a informação 

estiver em formato de brochura, como pode tal brochura 

ser feita de maneira mais atraente? O governo deve 

apresentar a informação numa transmissão de rádio (em 

vez de impressão ou além dela)? E por meio de vídeos?

Um processo de consulta não é apenas útil para garantir 

que o Orçamento Cidadão resultante seja lido e utilizado, 

mas também é essencial para a criação de uma maior 

confiança entre o governo e os cidadãos. Quando se 

pergunta às pessoas quais são os seus pensamentos 

e opiniões, quando são ouvidas a sério e quando vêem 

os resultados das suas conversas no conteúdo de um 

Orçamento Cidadão, a sua confiança no governo irá 

aumentar. Este, por sua vez, irá incentivá-los a serem 

mais abertos sobre o que querem e precisam, o que 

levará a um diálogo mais honesto e sustentado entre os 

cidadãos e o seu governo.

O Manual da OCDE sobre a Informação, Consulta e 

Participação Pública na Formulação de Políticas fornece 

algumas dicas úteis para fortalecer as relações entre o 

governo e os cidadãos que tem relevância directa para 

o processo de criação de um Orçamento Cidadão. Por 

um lado, o manual insta os governos a levar a sério o 

processo de consulta e diálogo. O processo de elabo-

ração de um Orçamento Cidadão pode ser muito mais 

Algumas questões preliminares

Antes de começar, um governo (particularmente o Ministério das Finanças – MF) deve reflectir sobre a estrutura, 
recursos e capacidades de que necessitará para elaborar e divulgar adequadamente um Orçamento Cidadão. Por 
exemplo:

Estrutura: Os responsáveis pela elaboração do Orçamento Cidadão têm autoridade para ter fácil acesso a informações 
necessárias do MF ou vários ministérios? Ocupam um cargo apropriado dentro do governo (ou do MF) para que o 
Orçamento Cidadão seja amplamente aceite como sendo preciso e fidedigno? Estão em condições de assegurar a 
divulgação a todas as audiências relevantes?

Recursos: Garantir um bom processo de consulta e um Orçamento Cidadão acessível exige recursos significativos 
para a contratação de pessoal, realização de reuniões, publicação, etc. Devem ser reservados recursos específicos 
suficientes no próprio orçamento para garantir que o trabalho de produção e disseminação não seja bloqueado pela 
insuficiência de recursos.

Capacidades: Garantir que a consulta produza uma participação activa e construtiva pelas pessoas apropriadas requer 
habilidades interpessoais e organizacionais que podem não ser de outra forma necessárias para o funcionamento 
do dia-a-dia do Ministério das Finanças. O MF tem pessoas com essas capacidades? Além disso, a produção de 
informações de natureza orçamental numa linguagem que seja concisa e acessível e num formato envolvente requer 
habilidades de comunicação que podem ter de ser trazidas para o ministério (a curto prazo) e nele desenvolvidas ao 
longo do tempo. O ministério está empenhado em desenvolver tais capacidades, caso ainda não as tenha?   
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suave, por exemplo, se houver um compromisso político 

claro aos níveis mais altos do governo. Tal compromisso 

incentiva tanto os funcionários públicos possuidores 

de informação sobre o orçamento a partilhá-la, como o 

cidadão comum a falar sobre o que quer.11  

Um processo de consulta pode ser bastante demorado, 

mas também pode ser rentável em termos de custos. 

Tipicamente, os orçamentos são documentos extensos 

e complexos e condensar um orçamento num formato 

relativamente abreviado e acessível pode implicar muito 

trabalho. Há uma maior possibilidade para as pessoas 

que usam um Orçamento Cidadão de várias maneiras 

se este tocar directamente nos seus interesses e neces-

sidades. Assim, embora um processo de consulta exija 

recursos, também aumenta as possibilidades de o 

Orçamento Cidadão ser usado. A alternativa – não fazer 

consultas – corre o risco de o governo perder muito 

tempo e recursos na produção de algo que é simples-

mente colocado numa prateleira em algum lugar. 

Processos internos e externos
Elaborar um Orçamento Cidadão implica: 1) planificar 

e realizar consultas com grupos e indivíduos fora do 

governo; 2) pegar nos resultados das consultas e tomar 

decisões dentro do governo sobre quais das sugestões 

devem ser incluída no Orçamento Cidadão; 3) elaborar 

o Orçamento Cidadão; e 4) divulgá-lo.

As próximas páginas elaboram sobre os pontos 1 e 

2. O ponto 3 é abordado no Capítulo 3 e o ponto 4 no 

Capítulo 4. 

Planeamento e implementação de 
consultas:
Tal como acontece com qualquer outra coisa, ao pre-

parar uma consulta sobre um Orçamento Cidadão, é 

importante planear estrategicamente e com cuidado. O 

planeamento deve incluir a tomada de decisões sobre:

•	 o que o governo quer atingir por meio das consultas;

•	 quem o governo quer consultar;

•	 o foco das consultas;

•	 como as consultas ocorrerão (os formatos); e quando 

(timing).

O que o governo quer alcançar por meio 
das consultas? 
Presumivelmente, e em primeiro lugar, o governo quer 

ter uma boa compreensão do que as pessoas acreditam 

que deveria ser incluído num Orçamento Cidadão. O 

governo também quererá ter uma ideia melhor de qual 

será o público-alvo para o Orçamento Cidadão e por que 

esse público-alvo deve ser priorizado. O governo tam-

bém pode obter algumas sugestões sobre os meios de 

comunicação através dos quais um Orçamento Cidadão 

pode ser disseminado.

Além desses objectivos de curto prazo, existem também 

alguns objectivos a longo prazo importantes, tais como 

o reforço da confiança no governo, que o governo pode 

querer avançar ao mesmo tempo. Quaisquer que sejam 

os objectivos que tenham sido determinados, é essencial 

que o governo seja claro sobre eles, a maneira como 

afectarão quem deve ser convidado a participar nas 

consultas, a agenda e o processo a ser seguido.

Integralmente relacionada com os 
objectivos da consulta é a questão de 
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quem o governo quer consultar.
Há uma ampla gama de possibilidades, mas não existe 

nenhuma “fórmula” estabelecida para decidir quem 

incluir, mas mais uma vez, a clareza é importante. O go-

verno deve ser claro sobre quem quer convidar e porquê, 

lembrando que os resultados da consulta irão moldar a 

produção do Orçamento Cidadão. A pergunta que deve 

considerar é: Como é que os diferentes participantes ou 

grupos de participantes contribuirão para o Orçamento 

Cidadão que o governo quer produzir?

Os participantes podem ser uma parte representativa da 

sociedade para garantir que todos os grandes grupos 

tenham a oportunidade de explicar os seus interesses 

particulares no orçamento. A vantagem dessa aborda-

gem é a inclusão. Uma clara desvantagem é a probabi-

lidade de que, por causa da diversidade de interesses 

representados, as recomendações que decorrem da 

consulta não sejam coerentes.

Além disso, seria possível reduzir o grupo de partici-

pantes para indivíduos, organizações e instituições inte- 

ressados num sector de intervenção política em particu-

lar, como por exemplo a saúde, educação, ou pequenas 

empresas. Tal excluiria a maior parte da sociedade, mas 

pode resultar num Orçamento Cidadão mais orientado 

e coerente.

Outra opção é a realização de uma série de sessões para 

diferentes audiências que se concentrem em diversos 

aspectos do Orçamento Cidadão (conteúdo, formato, 

divulgação). Os governos das Honduras e do Mali 

adoptaram esta abordagem. A vantagem foi que ficaram 

a conhecer as opiniões de um grupo representativo da 

sociedade, enquanto ao mesmo tempo obtinham comen-

tários e pontos de vista focados. A desvantagem foi que 

essa série de sessões carecia de mais tempo, recursos 

e capacidades logísticas.

Uma abordagem alternativa seria convidar organizações 

da sociedade civil que já estejam envolvidas na moni-

torização e análise do orçamento do Estado. Porque já 

estão familiarizados com o orçamento, provavelmente 

seriam capazes de identificar as áreas e aspectos do 

orçamento que as pessoas comuns – não especialistas 

– considerariam interessantes e úteis, ou particularmente 

difíceis de entender. Uma vez que é provável que eles 

próprios se envolvam na divulgação de questões ligadas 

ao orçamento, também poderiam ser úteis quando se 

trata de disseminação.

Por outras palavras, há um certo número de factores a 

serem considerados na decisão sobre quem convidar, 

e tipicamente nenhuma resposta óbvia e fácil. Quando 

em dúvida, seria aconselhável que um governo fosse 

mais inclusivo, e não menos, uma vez que a limitação do 

número de pessoas envolvidas numa consulta desde o 

início poderia minar a imagem que o governo pretende 

transmitir de compromisso em relação à participação 

Qual será o foco das consultas? 
O governo deve ser claro sobre que informação procura 

obter das consultas. Os participantes podem fornecer 

a sua perspectiva e conselhos sobre o conteúdo do 

Orçamento Cidadão, e sobre quem estaria interessado 

nele. Eles podem também sugerir formatos desejáveis, 

bem como os meios de comunicação destinados à sua 

divulgação. Dependendo do que o governo pretende 

atingir e de quem serão os participantes, o foco (e o 

número de sessões) da consulta irá variar.

Como é que a consulta irá decorrer? 
Um governo pode fazer consultas sobre o conteúdo de 

um Orçamento Cidadão através de uma série de canais, 

incluindo reuniões presenciais, solicitando ideias através 
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de anúncios no jornal ou na rádio, ou realizando um 

inquérito através do seu website.

O fórum mais habitualmente utilizado é a reunião, que 

permite uma troca de ideias que pode ajudar a solicitar 

opiniões e a obter consensos. Se este for o meio esco-

lhido, seria importante que um alto funcionário do go- 

verno estivesse presente para destacar o compromisso 

do governo em relação à elaboração de um Orçamento 

Cidadão. A principal desvantagem de uma consulta pre- 

sencial é que só pode razoavelmente participar um 

número limitado de pessoas. Para maximizar o seu 

alcance, o governo poderia realizar discussões de 

grupo que tenham como alvo as organizações da 

sociedade civil com um grande número de membros. 

Alternativamente, o governo poderia realizar uma série 

de consultas, uma vez que estas abrangeriam um maior 

número de pessoas. O desafio seria, então, recolher os 

resultados das diferentes discussões. 

Se em vez de uma reunião presencial o governo optar por 

usar anúncios no jornal para solicitar ideias, esta medida 

abarcaria muito mais pessoas, mas excluiria a maioria 

das que não sabem ler. Há também o problema das 

respostas ao anúncio. Quantas pessoas responderiam? 

Talvez muitos não o fizessem. Além disso, se a resposta 

de uma pessoa não for clara, seria mais difícil esclarecer 

o que ela pretende dizer. E como também não haverá 

nenhuma interacção entre os participantes, não haverá 

a possibilidade de conciliar pontos de vista amplamente 

divergentes.

Também pode ser útil utilizar a rádio, especialmente uma 

vez que os programas de rádio podem abranger os que 

são analfabetos. Algumas das desvantagens do uso de 

um anúncio no jornal podem aplicar-se aqui, embora se 

a consulta se realizasse num formato de programa de 

entrevistas / atendimento de chamadas telefónicas, estas 

desvantagens possam ser minimizadas.

Um lugar na Internet para o qual as pessoas são con-

vidadas a enviar as suas ideias permitiria uma taxa de 

resposta mais fácil e provavelmente maior. Este lugar 

também pode criar espaço para alguma interacção entre 

os utilizadores interessados e funcionários do governo, 

o que pode ser particularmente importante quando são 

submetidas propostas pouco claras – há uma oportuni-

dade de esclarecer a situação. No entanto, essas vanta-

gens são combinadas com a grande desvantagem de que 

em muitos países, um grande número de pessoas não 

tem qualquer acesso à Internet ou não sabe como usá-la.

É claro que o governo não precisa escolher apenas um 

Orçamentos Cidadão e inquéritos familiares

O CIDAC, um grupo de reflexão independente no México, queria saber até que ponto os cidadãos mexicanos estavam 
interessados no processo orçamental e nas principais componentes do orçamento. Este grupo levou a cabo um 
inquérito com um número relativamente pequeno de perguntas::
•	 Até que ponto está interessado no orçamento público?
•	 Quem acha que deve decidir como gastar o dinheiro do governo?
•	 Quem está melhor preparado para decidir como gastá-lo?
•	 Qual deve ser a prioridade dos gastos públicos?
•	 Está satisfeito com a informação fornecida pelos três níveis do governo em relação a gastos do sector público?
•	 Gostaria de ter mais informação sobre o orçamento?
•	 Como usaria a informação?
•	 De quem gostaria de receber mais informação?

O inquérito cuidadosamente desenhado e realizado face a face estava dirigido a 1.200 agregados familiares 
seleccionados aleatoriamente e teve lugar ao longo de um período de dois meses, em dois anos consecutivos. Os 
governos podem utilizar esta mesma metodologia.

Para mais informações (em espanhol) sobre o inquérito, favor consultar “Opinión Pública Sobre Presupuesto, 
Transparencia y Rendición de Cuentas” em http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/CB-Guide-Programa-de-

Transparencia-y-Rendicion-de-Cuentas.pdf.
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Colaboração na elaboração de um Orçamento Cidadão no Mali

Em Maio de 2010, o Director-geral do Orçamento do Ministério das Finanças no Mali explicou à IBP que o orçamento 
e documentos relacionados pesavam 16 kg, e que a sociedade civil teria dificuldades em entender um documento tão 
extenso. Ele manifestou o seu apoio a uma maior transparência do orçamento e, portanto, o seu interesse em elaborar 
brochuras sobre o orçamento que seriam traduzidas em 10 línguas nacionais. O problema que ele enfrentou foi a falta 
de capacidade e de recursos dentro do ministério para transformar os 16 kg de informação em brochuras resumidas. 
Em Setembro do mesmo ano, o Ministério das Finanças e a IBP concordaram que esta Parceria iria trabalhar com o 
ministério e as organizações da sociedade civil do país (Group de Suivi budgétaire e CAAD-Mali) na elaboração de um 
Orçamento Cidadão.

Naquele mesmo mês, o pessoal do Ministério das Finanças e representantes dos grupos da sociedade civil discutiram 
o esboço de um Orçamento Cidadão preparado pelo ministério. Os representantes da sociedade civil apresentaram 
uma série de sugestões, que incluíam as perspectivas dos grupos preocupados com o orçamento que estavam a 
trabalhar em diferentes níveis do governo (nacional, regional, local e municipal). Em Fevereiro de 2011, o ministério 
apresentou esboços de duas versões de um Orçamento Cidadão a um grupo maior de representantes da sociedade 
civil, bem como representantes da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Nacional. Uma versão do Orçamento 
Cidadão era um documento de 13 páginas e a segunda era uma brochura de duas páginas. A versão mais extensa 
incluía nove tabelas e cinco gráficos, assim como outras informações essenciais para a compreensão do orçamento 
de 2011, nomeadamente uma classificação económica e sectorial dos gastos e detalhes sobre o desenvolvimento da 
infra-estrutura, o sector produtivo, obras públicas e sectores sociais. Também descrevia elementos-chave da política 
orçamental e explicava o financiamento do défice.

Alguns meses depois, o ministério realizou mais um workshop, desta vez com representantes de organizações sociais, 
juntamente com os grupos do orçamento da sociedade civil inicialmente envolvidos no projecto. O objectivo da reunião 
foi avaliar as duas versões do Orçamento Cidadão.

Foi seguido este mesmo processo de consulta passo-a-passo no orçamento do ano fiscal de 2012, com o acréscimo de 
que a versão da brochura de duas páginas do Orçamento Cidadão resultante seria traduzida em 10 línguas nacionais.  
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meio, mas pode combinar os contributos de diferentes 

meios de comunicação. Uma combinação bem conce-

bida de meios de comunicação permitiria ao governo 

consultar um bom número de grupos e interesses

Quando (timing):
Informar as pessoas com muito tempo de antecedência 

quando, onde e como uma consulta terá lugar é essencial 

para garantir a qualidade dos contributos e criar a con-

fiança. O governo deve preparar e divulgar uma agenda 

com antecedência para que os participantes estejam 

claros sobre o foco das discussões. Isso permite que 

os participantes se preparem e ofereçam um contributo 

mais útil.

O Manual da OCDE sublinha também a importância de 

dar tempo suficiente para a própria consulta. Isto é dese-

jável porque garante que o governo receba o máximo de 

contributos possível. Também destaca o seu interesse e 

desejo de participação dos cidadãos no processo. Se as 

Produção de um Orçamento Cidadão na Guatemala

Em 2010, o Ministério das Finanças em Guatemala decidiu produzir seu primeiro Orçamento Cidadão, a fim de 
cumprir com determinadas leis que demandavam a disponibilização de informações. Como em Mali, o Ministério 
também tinha muitas informações, mas não sabia como fazer para incorporá-la em um Orçamento Cidadão.

A iniciativa do ministério foi auxiliada pelo apoio público do presidente do país, que estava comprometido com 
a transparência orçamental. Sua aprovação foi muito importante, porque a iniciativa enfrentou alguma oposição 
considerável de dentro do próprio ministério. O ministério também recebeu uma oferta de cooperação e assistência 
de grupos da sociedade civil, com realce para o Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos 
e da International Budget Partnership. O ministério estava em constante comunicação com estes parceiros durante 
o processo de elaboração e consultou também com os meios de comunicação e outras partes interessadas sobre 
o conteúdo do Orçamento Cidadão. A publicação do Orçamento Cidadão foi apoiada pela agência de cooperação 
alemã GTZ / GIZ.

O Ministério das Finanças teve dificuldades para “traduzir” os aspectos técnicos do orçamento em linguagem 
acessível, e também para apresentar os principais números do orçamento de uma forma interessante. Uma de suas 
estratégias de comunicação das informações era usar os mesmos desenhos animados (veja abaixo) que tinham sido 
desenvolvidos previamente para apresentar uma Lei de Acesso à Informação ao público. Desta forma, as pessoas 
entenderiam que a informação orçamental estava relacionada com a transparência.

O ministério também começou a planejar para o futuro. Entre os desafios que procurou abordar foi a forma de 
institucionalizar a produção de um Orçamento Cidadão dadas mudanças políticas inevitáveis no país. Também 
antecipou que, no futuro, o Orçamento Cidadão deve ser traduzido para quatro das principais línguas maias, e que 
dois Orçamentos Cidadão deveriam ser produzidos, um para a Proposta de Orçamento do Estado e outro para o 
Orçamento Aprovado 

Este excerto do Orçamento Cidadão da Guatemala fala de “Outras formas de analisar o orçamento”, incluindo por tipo de despesas, fontes de 
financiamento e instituições responsáveis pela execução de programas e projectos
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pessoas sentirem que estão a ser apressadas ou corta-

das, é mais provável que elas duvidem da sinceridade 

do governo.

 

A consulta deve ter lugar dentro de um prazo que permita 

ao governo processar os resultados das consultas e 

ter um Orçamento Cidadão pronto no momento apro-

priado. Se, por exemplo, o governo pensar em preparar 

uma versão do Orçamento Cidadão da Proposta de 

Orçamento do Estado, deve agendar as consultas de 

modo a que o Orçamento Cidadão resultante esteja 

pronto para ser publicado ao mesmo tempo que a pro-

posta de orçamento completa.      

Trabalhar com os resultados da 
consulta
A consulta provavelmente irá produzir um conjunto de 

ideias sobre o conteúdo de um Orçamento Cidadão, bem 

como sugestões sobre a melhor maneira de o divulgar e a 

quem. Compilar este conjunto de ideias não será o fim do 

processo, já que o governo terá, então, de tomar as suas 

próprias decisões sobre cada um dos pontos discutidos. 

É bem possível, por exemplo, que a consulta tenha 

produzido um grande número de sugestões sobre o 

conteúdo, mas se todas fossem incluídas no Orçamento 

Cidadão, este seria muito longo e não mais apelativo para 

um grande número de pessoas. Qual dos tópicos sugeri-

dos o governo deveria incluir, e por quê? Além disso, as 

sugestões apresentadas por potenciais utilizadores do 

Orçamento Cidadão podem colocar um peso irrealista 

sobre o governo, na medida em que diferentes audiências 

poderiam precisar de diferentes versões do Orçamento 

Cidadão. Quantos é que o governo pode realisticamente 

produzir e divulgar?

As recomendações resultantes de qualquer consulta não 

são vinculativas para o governo. No entanto, a sua própria 

legitimidade seria prejudicada se ignorasse as principais 

sugestões produzidas por esse processo.

 

Desafios na elaboração de um 
Orçamento Cidadão
Produzir um Orçamento Cidadão, particularmente 

quando a iniciativa é nova para o governo, pode apre-

sentar desafios particulares, nomeadamente:

•	 oposição dentro do governo;

•	 priorização da informação a ser incluída;

•	 tradução de dados complexos em informação aces-

sível; e

•	 capacidade insuficiente dentro do governo.

Oposição dentro do governo:
Não é incomum que os responsáveis pela produção de 

um Orçamento Cidadão enfrentem resistência ocasional 

de colegas. A resistência pode estar simplesmente 

enraizada na falta de compreensão da lógica de um 

Orçamento Cidadão. Os cépticos podem acreditar que a 

informação orçamental já está disponível para o público 

e que o governo não deve gastar as suas energias 

na produção de mais informação ainda. Este tipo de 

resistência pode ser ultrapassado explicando a intenção 

e as vantagens da produção de um Orçamento Cidadão.

Outro tipo de resistência pode ser mais difícil de contra-

riar. Um exemplo seria quando quadros do Ministério das 

Finanças ou de outros sectores do governo acreditam 

que o orçamento não é informação de domínio público 

e, portanto, não deve ser partilhado com a sociedade 

civil. Neste caso, o apoio à iniciativa por porte de altos 

dirigentes políticos pode ser fundamental para o seu 

sucesso, incentivando até mesmo os que duvidam em 
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cooperar no fornecimento da informação e assistência 

solicitadas.  

Priorização da informação a ser incluída 
num Orçamento Cidadão: 
Os orçamentos do Estado podem ter centenas de 

páginas. Por conseguinte, não constitui surpresa que 

um dos desafios enfrentados pelos responsáveis pela 

produção de um Orçamento Cidadão seja determinar 

que informação deve ser resumida e incluída num número 

relativamente reduzido de páginas (ou num formato curto) 

que é um Orçamento Cidadão.

Claro que o processo de consulta deveria ajudar. No 

entanto, as recomendações da consulta podem não 

responder à pergunta na totalidade, uma vez que essas 

recomendações podem ser bastante amplas. A infor-

mação específica terá de ser seleccionada de entre 

grandes categorias. Se o governo tiver estabelecido 

relações com grupos da sociedade civil que trabalham 

com orçamentos ou em sectores específicos relevantes, 

novas discussões com esses grupos poderiam ajudar a 

reduzir as possibilidades.

Em qualquer dos casos, não existe uma “fórmula” para 

decidir que informação deve ser priorizada aquando da 

sua inclusão. Uma opção é analisar os comentários rece-

bidos sobre a informação contida no Orçamento Cidadão 

e ajustá-la nos próximos anos. Esta medida permitiria 

um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento 

nos próximos anos.

Traduzir dados complexos em  
informação acessível: 
Tipicamente, as pessoas que trabalham em áreas téc-

nicas precisam ter domínio de um vocabulário especial-

izado. No entanto, a maioria dos mesmos termos que 

tornam mais fácil o trabalho do dia-a-dia dos respon-

sáveis pela elaboração e implementação do orçamento 

atrapalham a tarefa de produzir um Orçamento Cidadão. 

Um processo de consulta nas Honduras

Em 2011, o governo das Honduras iniciou um processo destinado a melhorar a transparência orçamental no país. Um 
passo importante foi o de produzir um Orçamento Cidadão. A primeira tentativa do governo incluiu um documento que 
explica os principais números do orçamento de 2011, uma apresentação em PowerPoint e uma secção no website do 
Ministério das Finanças onde as pessoas poderiam obter mais informações sobre o orçamento.

Para elaborar o seu Orçamento Cidadão de 2012, com o apoio da International Budget Partnership, o governo 
desenvolveu um processo de consulta que deveria estender-se a uma ampla gama de potenciais utilizadores. Primeiro 
criou um plano de trabalho com um calendário, designando quem era responsável por cada actividade, o qual incluía 
uma lista das pessoas e sectores que deviam ser convidados a participar.

Os Ministérios da Presidência e das Finanças enviaram convites para um workshop de três horas. Incluído nos convites 
encontrava-se um exemplar do Orçamento Cidadão de 2011. O convite explicava os objectivos do workshop (apresentar 
o conteúdo proposto e formatos do Orçamento Cidadão de 2012 e receber comentários) e pedia aos participantes que 
revissem o Orçamento Cidadão de 2011 antes da reunião.

O workshop foi dividido em três sessões. A primeira destinava-se aos membros das OSC e doadores; a segunda a 
académicos, estudantes e consultores; e a terceira a jornalistas e representantes de outros meios de comunicação. 
O enfoque das duas primeiras sessões incidia no conteúdo do Orçamento Cidadão e a terceira enfatizava formatos e 
estratégias de divulgação.

Todas as sessões começaram por uma breve apresentação sobre a definição e objectivos de um Orçamento Cidadão 
em geral, e uma proposta específica para as Honduras. Em seguida, as sessões foram abertas a comentários e 
percepções dos participantes. O resultado mais importante de todas as sessões foi que ocorreu um verdadeiro diálogo: 
Os participantes fizeram comentários e sugestões construtivas e os funcionários do governo foram receptivos. No final, 
os participantes foram convidados a preencher um breve questionário e o Ministério das Finanças criou uma conta de 
e-mail onde passaria a receber comentários sobre o Orçamento Cidadão. 
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O público em geral não está familiarizado com grande 

parte desse vocabulário técnico e muitas vezes con-

sidera-o intimidatório e alienante. Num certo sentido, os 

que têm a tarefa de elaborar um Orçamento Cidadão têm 

de “desaprender” o que já sabem. Devem ser capazes de 

transmitir a mesma informação e expressar as mesmas 

ideias numa linguagem que as suas famílias, amigos e 

vizinhos – e não apenas os seus colegas de profissão – 

possam entender. Se isso fosse fácil, não haveria tanta 

necessidade de vocabulário técnico. No entanto, existem 

alguns exemplos e recursos que podem ser úteis.

Traduzir dados complexos do orçamento em informação 

acessível não é apenas uma questão do vocabulário uti-

lizado, pois também há muitos números num orçamento. 

No entanto, há um ditado que se aplica aqui: “Uma 

imagem vale mais que mil palavras.” Através do uso de 

tabelas e gráficos claramente apresentados, é possível 

apresentar um grande conjunto de números num formato 

que diga rapidamente às pessoas o que elas precisam 

saber, sem o risco de se perderem nesses números.

Capacidade dentro do governo: 
Produzir um Orçamento Cidadão requer recursos que 

ainda não podem ser totalmente desenvolvidos dentro 

do governo. A garantia de que um processo de consulta 

é realizado de uma forma que produza resultados con-

cretos específicos requer habilidades bem aprimoradas 

em divulgação, comunicação e, dependendo do meio 

utilizado, a facilitação de grandes reuniões. Se estas 

habilidades não estiverem prontamente disponíveis para 

o Ministério das Finanças (ou nos responsáveis pela orga-

nização e realização da consulta), deve ser procurada 

assistência externa a curto prazo. A longo prazo, porque 

um Orçamento Cidadão deve ser uma parte integrante 

do ciclo orçamental anual, estas capacidades devem ser 

desenvolvidas dentro do próprio governo. 

O governo enfrenta desafios semelhantes quando se 

trata de escrever (se a impressão for a forma escolhida) 

ou de produzir o Orçamento Cidadão de outro modo. 

Traduzir números complexos do orçamento, juntamente 

com a política e outros dados relacionados, em infor-

mações facilmente acessíveis exige uma compreensão 

e habilidades especiais. Mais uma vez, embora seja 

desejável que o governo possua no seu quadro de pes-

soal elementos com essas habilidades, a curto prazo 

pode ser necessária a assistência de um especialista 

de fora. Desafios de capacidade similares também sur-

gem frequentemente quando se trata da divulgação do 

Orçamento Cidadão. (Uma discussão mais aprofundada 

sobre a disseminação está incluída no Capítulo 4.)

Alguns recursos úteis

A Securities and Exchange Commission (Comissão 
de Valores Mobiliários) dos EUA publicou um manual 
simples em inglês (http://internationalbudget.org/

wp-content/uploads/CB-Guide-SEC-Plain-English-

Handbook.pdf ), o qual fornece orientação passo-
a-passo de como expressar ideias complexas sem 
usar um monte de jargões técnicos. Embora o foco 
esteja no inglês, muitos dos processos sugeridos 
seriam relevante para outras línguas. O governo dos 
EUA também criou algumas orientações para as 
agências governamentais, que incluem uma série de 
recursos, sugestões e exemplos de inglês simples: 
http://www.plainlanguage.gov/.

O governo norueguês tem colaborado com grupos 
da sociedade civil para aumentar o uso de linguagem 
acessível em documentos do governo naquele país: 
http://www.sprakradet.no/nb-NO/Klarsprak/Diverse/

Toppmeny5/In-English/.

Notas

11.  Favor consultar o Manual, p. 38, sobre o compromisso por parte da liderança política e de quadros superiores. 
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Chegamos agora à questão do que deve constar no 

Orçamento Cidadão.

Um Orçamento Cidadão, conforme previsto neste guia, 

geralmente deve conter informações sobre os seguintes 

aspectos: 

•	 pressupostos económicos subjacentes ao 

orçamento;

•	 processo orçamental;

•	 arrecadação de receitas;

•	 prioridades na alocação e gastos;

•	 novas medidas significativas;

•	 informação específica dos sectores e informação 

sobre os programas direccionados;

•	 terminologia sobre o orçamento (glossário); e

•	 contactos para seguimento pelos cidadãos.

Pressupostos económicos 
subjacentes ao orçamento: 
Esta parte do Orçamento Cidadão pode incluir as 

expectativas do Governo em relação ao crescimento da 

economia e à inflação, bem como estimativas de receitas. 

É aqui onde se poderia ver se o orçamento será exce-

dentário ou deficitário e neste último caso, se se prevê 

o endividamento. A selecção de temas e a quantidade 

de detalhes a incluir em cada um vai depender de quais 

serão os prováveis utilizadores e qual é o seu interesse 

e necessidade desta informação.

Os pressupostos económicos do governo não precisam 

Conteúdo de um Orçamento Cidadão
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Fonte: Initiatives for Development through Participation of Marginalized Sections (Iniciativas para o Desenvolvimento através da Participação de Grupos 
Marginalizados) - IDPMS, Bangalore, Índia. Os desenhos animados explicam que o orçamento destinado aos medicamentos por centro de cuidados de saúde 
primários 2007-2011 permaneceu o mesmo em termos nominais, ou seja, Rs. 125.000 (aproximadamente USD 2.600), o que significa que a quantidade de medi-
camentos que os centros conseguiram comprar a cada ano diminuiu devido à inflação. Embora isso ilustre o impacto da inflação sobre o custo dos medicamen-
tos, ilustrações semelhantes podem ser utilizadas para outros sectores ou para a economia como um todo   
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ser apresentados de uma forma seca ou confusa. Os 

desenhos animados apresentados a seguir são uma 

forma criativa de explicar os efeitos da inflação e por 

que o governo deve levar esse aspecto em conta na 

elaboração do seu orçamento.

A apresentação mais comum de pressupostos económi-

cos do governo é a produzida pelo governo do Quénia. 

A informação contida neste resumo é consideravelmente 

mais complexa e desafiadora, mas poderia ser útil incluí-

la num Orçamento Cidadão se os utilizadores previstos 

forem altamente qualificados. 

O processo orçamental: 
Um Orçamento Cidadão destina-se a facilitar e incentivar 

a participação dos cidadãos na formulação, implemen-

tação e monitorização do orçamento. Assim, deve incluir 

informações básicas sobre o quadro legal para o orça-

mento, bem como informações sobre as etapas do pro-

cesso de orçamento; o cronograma para a publicação, 

aprovação, implementação e auditoria do orçamento; e 

quem são os actores principais. Os aspectos do ciclo que 

ofereceriam oportunidades particularmente boas para a 

participação do público devem ser realçados.

Arrecadação de receitas: 
Esta secção do Orçamento Cidadão incluiria informa-

ções sobre as fontes de receita previstas do governo, 

tais como impostos, royalties das indústrias extractivas, 

doações ou empréstimos internacionais e endividamento. 

Seria conveniente incluir mais detalhes sobre as fontes de 

receitas que sejam susceptíveis de afectar os utilizadores 

do Orçamento Cidadão de forma significativa. 

Os governos têm usado diferentes formatos para apre-

sentar esta informação. O mais comum e mais fácil é o 

gráfico circular.

Claro que é possível apresentar dados resumidos 

sobre receitas, embora muitos utilizadores possam ter 

mais dificuldades em entendê-los rapidamente. Se, 

Fonte: Governo do Quénia, “Budget Highlights: Citizen’s Guide 2011/12.”

Fonte: “Presupuesto Ciudadano de 2011,” o Orçamento Cidadão de 2011 do 
México. O desenho ilustra o ciclo orçamental e fornece o cronograma para a 
publicação, apresentação, aprovação e implementação do orçamento.

Receita da Core Crown em 2007/2008 - $59,4 Biliões 

Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas 

Colectivas 16%

Imposto sobre o Rendimento 

de Pessoas Singulares 44% 

Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços 

(GST) 19%

Outros impostos sobre os rendimentos 4% 

Outros impostos 

indirectos 8%

FINES Honorários, 

multas 1%

Rendimentos de 

Investimentos 4%

Rendimentos de Investimentos 4% 

Vendas de bens e 

serviços 2%

Fonte: Governo da Nova Zelândia, “Key Facts for Taxpayers, 2007” (Factos 
Importantes dos Contribuintes, 2007).

•	Está	projectado	um	crescimento	
económico	de	5,3%	para	2011,	
aumentando	para	6,1%	em	2012	
e	6,5%	a	médio	prazo.	Para	o	
ano	fiscal	de	2011/12,	esta	cifra	
traduz-se	num	crescimento	
médio	de	5,7%.

•	A	inflação	registou	uma	média	
de	4%	em	2010,	mas	prevê-se	
que	aumente	para	uma	média	
de	9,3%	em	2011	e	que	a	partir	
daí	abrande	para	a	meta	de	5%	a	
médio	prazo.

•	Uma	despesa	adicional	de	KSh	
58	biliões	para	os	planos	de	gas-
tos	ministeriais	em	intervenções	
estratégicas	e	para	atenuar	os	
problemas	dos	mais	vulneráveis.

•	Projecção	do	défice	orçamental	
de	8,8%	do	PIB	para	2011/12,	
reduzindo	para	5%	até	2013/14.

•	Prevê-se	que	a	dívida	pública	
aumente	dos	KSh	1,3	triliões	em	
finais	de	Junho	de	2011	para	KSh	
1,6	triliões	em	2011/12.

•	Crescimento	projectado	para	
criar	postos	de	trabalho	ligeira-
mente	acima	de	meio	milhão	por	
ano.

•	KSh	1,6	biliões	para	a	criação	

de	postos	de	trabalho	através	do	
apoio	aos	programas	de	obras	
públicas	trabalho-intensivas,	de-
senvolvimento	de	competências	e	
programas	de	estágio.

•	Continuação	de	gastos	em	
serviços	sociais	–	educação	(KSh	
149,4	biliões)	e	saúde	(KSh	64	
biliões).

Remoção de condicionalismos 
vinculativos para um crescimento 
mais rápido:

•	Continuação	do	investimento	
em	infra-estruturas	(KSh	221,4	
biliões)	–	dos	quais,	energia	(KSh	
62,7	biliões),	estradas	(KSh	100,9	
biliões),	caminhos-de-ferro	(KSh	
3,3	biliões	para	a	construção	do	
Standard	Gauge	Railway	e	KSh	
2,8	biliões	para	o	melhoramento	
do	comboio	pendular),	entre	
outros.

•	KSh	3,5	biliões	para	a	polícia	
impulsionar	as	operações	de	
segurança.

•	KSh	20,8	biliões	para	a	imple-
mentação	da	nova	Constituição,	
incluindo	a	preparação	das	
próximas	eleições.	



3 1

C A P Í T U L O  3

no entanto, esses dados forem apresentados de uma 

forma com que os contribuintes possam relacionar-se 

imediatamente, podem ser muito eficazes. Por exemplo:

Prioridades nas alocações e gastos: 
Quais serão, afinal, as grandes categorias de gastos e 

por quê? O governo do Gana incluiu o gráfico resumido 

(Tabela 6) no seu Orçamento Cidadão de 2007. Ao dar os 

números reais, é útil apresentar alocações e/ou gastos 

em pelo menos duas das classificações reconhecidas: 

administrativa (como é o caso deste resumo do orça-

mento ganês), económica, funcional (gráfico circular 

do governo sul-africano apresentado abaixo) ou por 

programa. O tipo de classificação que faz mais sentido 

dependerá de quem serão os utilizadores do Orçamento 

Cidadão. 

Embora o Orçamento Cidadão do Gana forneça um 

Quem paga imposto… e quanto?

Rendimento individual 
tributável ($) 

Número de pessoas Imposto pago

(000) % ($m) %

Zero 237 7% 0 0%

1 – 10,000 440 14% 263 1%

10,000 – 20,000 851 26% 2,199 8%

20,000 – 30,000 381 12% 1,746 7%

30,000 – 40,000 352 11% 2,401 9%

40,000 – 50,000 318 10% 3,071 12%

50,000 – 60,000 197 6% 2,549 10%

60,000 – 70,000 148 5% 2,432 9%

70,000 – 80,000 100 3% 2,018 8%

80,000 – 90,000 50 2% 1,212 5%

90,000 – 100,000 35 1% 977 4%

100,000 – 150,000 78 2% 2,953 11%

150,000+ 45 1% 4,108 16%

Todos 3,232 100% 25,929 100%

Fonte: Governo da Nova Zelândia, “Key Facts for Taxpayers, 2007” 
(Factos Importantes para os Contribuintes)

Tabela 6: Dotações Orçamentais dos MDA 2007 

INSTITUIÇÕES 
VALOR

( � MILHÕES) 

% do TOTAL DA 
RECEITA DO GG 

(%) 

Ministério da Alimentação e Agricultura 1.206.050 3,26

Autoridade de Desenvolvimento do 
Milénio

977.448 2,64

Ministério da Terra, Florestas e Minas 720.617 1,94

Ministério da Energia 956.690 2,58

Ministério do Comércio, Indústria, DSP 
& ISP 

758.519 2,05

Ministério do Turismo e Relações com a 
Diáspora 

52.423 0,14

Ministério das Pescas  42.670 0,11

Ministério dos Recursos Hídricos, Obras 
Públicas e Habitação 

1.869.568 5,06

Ministério dos Transportes 3.852.574 10,42

Ministério das Comunicações 207.682 0,56

Ministério dos Portos e 
Caminhos-de-Ferro 

29.483 0,08

Ministério da Aviação 15.509 0,04

Ministério da Educação, Ciência e 
Desportos 

11.322.257 30,62

Ministério da Mão-de-Obra, Juventude 
e Emprego 

216.771 0,59

Ministério da Saúde 5.637.564 15,24

Ministério da Mulher e Assuntos da 
Criança 

34.064 0,09

Ministério do Governo Local, 
Desenvolvimento Rural e Ambiente 

1.196.327 3,23

Gabinete do Aparelho do Estado 572.394 1,55

Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
NEPAD 

678.956 1,84

Ministério das Finanças e Planificação 
Económica 

891.890 2,41

Ministério dos Assuntos Parlamentares 10.240 0,03

Serviço de Auditoria 143.463 0,39

Comissão de Eleições 41.780 0,11

Gabinete do Parlamento 219.153 0,59

Administrador do Fundo Comum da 
Assembleia Distrital 

1.458.501 3,94

Ministério da Informação e Orientação 
Nacional 

380.265 1,03

Ministério das Reformas do Sector 
Público 

31.874 0,09

Comissão dos Media Nacionais 1.713 0,01

Ministério da Justiça 140.216 0,38

Ministério da Defesa 1.059.337 2,87

Comissão Nacional de Educação Cívica 38.871 0,11

Comissão dos Direitos Humanos e 
Justiça Administrativa 

36.405 0,10

Serviços Judiciais 215.192 0,58

Ministério do Interior 1.479.510 4,00

Ministério da Segurança Nacional 366.910 0,99

Comissão Nacional do Trabalho 7.820 0,02

Comissão dos Serviços Públicos 5.058 0,01

Comissão Nacional da Planificação do 
Desenvolvimento

22.715 0,06

Ministério da Chefia e Cultura 74.467 0,20

Total dos MDA 36.972.946 100,00

Fonte: Declaração de Orçamento e Política Económica do Gana 2007, do 
Ministério das Finanças e Planificação Económica do Gana, “A Citizen’s Guide 
to the 2007 Budget Statement” (Guia do Cidadão para o Mapa do Orçamento 
de 2007). 

Despesa do Governo (em biliões, ZAR)

Dívida
56.1

Outros 
75,0

Habitação e 
desenvolvimento
comunitário 45.3

Saúde 
62.3

Educação 
105.5

Acção Social 89.4

Transportes e 
comunicações  46.7

Água e 
agricultura 30.4

Serviços de 
protecção 88.2

Fonte: Governo da África do Sul, “A People’s Guide… Budget 2007” (Guia do 
Povo… Orçamento de 2007).
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formato para a definição de prioridades, nem sempre 

é necessário utilizar muitos números para transmitir 

informação substancial sobre alocações e despesas. 

O governo sul-africano utilizou um gráfico circular para 

apresentar uma figura rápida e acessível das prioridades 

de gastos do governo.

O Governo do Quénia decidiu utilizar uma figura dife-

rente, mas também muito informativa, no seu Orçamento 

Cidadão de 2011-2012.

Esta secção do Orçamento Cidadão deve dar uma visão 

geral das prioridades do governo de uma forma relevante 

para os interesses e necessidades dos utilizadores. 

Estes devem, obviamente, ser identificados através de 

um processo de consulta. O Governo do Cazaquistão 

levou a cabo um processo de auscultação desta natureza 

(ver caixa, p. 13) e agora o Orçamento Cidadão do 

Cazaquistão tem a sua própria página (http://www.minfin.

kz/index.php?uin=1296016981&lang=rus) no website do 

Ministério das Finanças. Por sua vez, essa página tem um 

link associado a “Informação sobre os parâmetros bási-

cos do orçamento do Estado para o triénio programado.” 

Esta última página contém links para a obtenção de mais 

informação sobre estas áreas prioritárias, que incluem 

a esfera social, os benefícios sociais, o fornecimento de 

pensões, maternidade e infância, educação, cuidados 

de saúde, água e apoio social da aldeia 

Novas medidas significativas: 
Quaisquer aumentos ou reduções palpáveis na receita 

ou nos gastos do orçamento devem ser resumidos e 

destacados em separado, devendo ser acompanhados 

por uma nota explicativa das razões da introdução destas 

novas medidas.

Em qualquer ano particular, grande parte da receita e 

da despesa reflecte uma continuação das políticas e 

programas existentes. Ao mesmo tempo, as atenções 

durante o debate sobre o orçamento centram-se em 

novas propostas – se estas preconizam a eliminação 

de um programa existente, a introdução de um novo 

programa ou a mudança de um programa existente de 

uma forma significativa. Tipicamente, estas propostas 

são acompanhadas por um aumento ou redução notáveis 

nas despesas ou receitas.

Entender o orçamento implica entender estas novas 

medidas. Neste contexto, seria particularmente útil se 

o Orçamento Cidadão fornecesse os dados relevantes 

sobre as receitas ou despesas relacionadas referentes 

aos dois anos anteriores para que as pessoas possam 

entender rapidamente o alcance das mudanças que 

estão a ser propostas. 

Ver os Destaques do Orçamento na página a seguir.

Informação específica dos sectores 
e informação sobre programas 
direccionados: 
Tal como aconteceu nas duas secções anteriores, 

as decisões sobre que informação sectorial deve ser 

incluída num Orçamento Cidadão serão moldadas por 

aqueles que se espera que sejam os utilizadores. É 

menos provável que os leitores mais velhos estejam 
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interessados em informação sobre gastos no sector da 

educação do que os pais de crianças. Por outro lado, 

estarão mais interessados nas tendências das alocações 

para as pensões.

Se o sector em discussão envolve a prestação de ser-

viços, o Orçamento Cidadão pode facultar informação 

útil sobre as prioridades em termos de políticas e plani-

ficação, pontos de referência almejados pelo governo e 

indicadores que está a utilizar para avaliar o progresso. 

O governo pode também facultar informações sobre as 

tendências registadas, por exemplo, no número de pes-

soas atendidas, populações priorizadas, melhorias que 

foram documentadas, etc. 

Destaques do Orçamento
As principais mudanças no orçamento para os próximos três 
anos são as seguintes:

Mudanças nos Gastos

•	 R7,8 biliões para os transportes públicos, água e outra 
infra-estrutura municipal

•	 R7,2 biliões adicionais para a saúde para cobrir o HIV e 
SIDA, o pagamento adicional aos trabalhadores da saúde 
e o melhoramento dos hospitais

•	 R8,1 biliões adicionais para os salários dos professores, 
assistentes dos professores, pessoal de apoio nas 
escolas e distritos

•	 R17,4 biliões para o Campeonato Mundial da FIFA 2010

•	 R2,7 biliões para a habitação

•	 R2,4 biliões para mais polícias

•	 R1,5 bilião para melhorar o trabalho dos tribunais

Propuestas de impuestos

•	 O imposto sobre os fundos de aposentação será abolido, 
contribuindo para impulsionar as poupanças para a 
aposentação.

•	 O imposto secundário sobre as empresas será reformado 
e a taxa será reduzida de 12,5% para 10% para ajudar a 
apoiar o crescimento económico.

•	 Pessoas com idade inferior a 65 anos e que auferem 
menos de R43.000 não deverão pagar o imposto sobre 
os rendimentos.

•	 O imposto sobre os rendimentos pessoais será reduzido 
em R8,4 biliões.

•	 Os impostos aplicados a um litro de gasolina ou diesel 
aumentarão em 10 cêntimos a partir de 4 de Abril de 
2007.

•	 Uma lata de cerveja será 5 cêntimos mais cara.

•	 Um pacote de 20 cigarros será 60 cêntimos mais caro.

•	 Uma garrafa de bebida alcoólica (bebidas espirituosas) 
será R1.88 mais cara.

Fonte: África do Sul, “Guia do Povo... Orçamento de 2007”.

Fonte: Governo do Brasil, “Orçamento Federal ao Alcance de Todos 2011.” 
Esta página sobre o sector da educação inclui informação resumida sobre 
as prioridades do governo em termos de políticas e planificação, junta-
mente com dois gráficos que mostram para onde vai o crescimento no 
financiamento.
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Terminologia do Orçamento 
(Glossário): 
Dependendo da extensão e do conteúdo do Orçamento 

Cidadão, pode ser útil incluir um glossário de termos 

habitualmente utilizados no orçamento. A maior parte 

das pessoas no seu dia-a-dia não usa a linguagem téc-

nica muitas vezes encontrada nos documentos sobre o 

orçamento e muitos utilizadores poderão necessitar de 

algumas definições simples para que possam entender o 

que estão a ler ou a ouvir. Pode ser incluído um glossário 

de termos com as suas definições no fim dos docu-

mentos. Uma alternativa seria que as definições fossem 

incluídas num Orçamento Cidadão imprimido em que 

seriam apresentadas caixas de texto em pontos onde o 

termo é utilizado, à semelhança do que o governo croata 

fez no seu Orçamento Cidadão de 2009.

Contacto para seguimento pelos 
cidadãos: 
Por definição, o Orçamento Cidadão é uma apresentação 

abreviada do orçamento. Se os utilizadores estiverem 

interessados em informar-se mais sobre o orçamento 

como um todo, o processo do orçamento ou aspectos 

específicos do orçamento, o Orçamento Cidadão deve 

fornecer informações sobre onde ou de quem obter 

informação adicional sobre tópicos específicos.   

Fazer corresponder o conteúdo aos 
utilizadores – alguns cenários
Embora cada uma das oito categorias apresentadas 

acima possa incluir informação importante, na realidade 

é difícil definir especificamente qual deve ser o con-

teúdo, a extensão ou o formato sem saber quais serão 

os utilizadores alvo. Os potenciais utilizadores podem 

ser bastante diversos; as suas necessidades variam e é 

provável que o conteúdo do Orçamento Cidadão varie 

em conformidade. Além disso, o conteúdo deve variar 

com o tempo à medida que as prioridades na economia 

e na sociedade mudam, ou à medida que o governo se 

torna mais familiarizado com o que os cidadãos querem 

e necessitam.

A seguir são apresentados alguns exemplos de como os  

Orçamentos Cidadão podem ser diferentes, dependendo 

de quem são os utilizadores:   

•	 Se o governo decidir que a sua prioridade é abranger 

as pessoas do país que não sabem ler e, portanto, 

estão à margem da informação sobre o orçamento 

publicada nos jornais, primeiro deve identificar de 

que informação esse grupo específico necessitaria 

e estaria mais interessado. Ao mesmo tempo, as 

pessoas que não têm acesso aos jornais ou que 

não sabem ler não são um grupo monolítico. Por 

exemplo, os interesses dos que vivem nas zonas 

rurais podem ser diferentes dos que se encontram 

nas cidades, porque o impacto do orçamento sobre 

estes dois grupos será diferente. 

Assim que o governo decidir, em termos gerais, que 

população pretende abranger, como pode determi-

nar as necessidades e os interesses desse grupo 

populacional? Uma possibilidade seria consultar os 

“representantes” locais dos utilizadores, tais como 

líderes comunitários, organizações de base, auto-

ridades locais, provedores de serviços locais, etc. 

Contudo, cada um destes grupos tem a sua própria 

perspectiva e interesses, e mesmo com a melhor 

das intenções, é provável que apresente uma ima-

gem incompleta. Se possível, seria preferível que o 

governo utilizasse métodos como grupos de enfoque 

ou sondagens de grupos populacionais particulares, 

que facultariam uma imagem mais completa ou 

menos distorcida.     

Uma vez que os que não sabem ler tipicamente 

não recebem um fluxo de informação regular sobre 

o orçamento, pode dar-se o caso de o conteúdo 

do Orçamento Cidadão ter que focalizar nos fun-

damentos. Os possíveis tópicos que poderiam ser 

incluídos são:

 » Você tem o direito de saber” – aconselhar os 

cidadãos sobre o seu direito à informação con-

cernente ao orçamento;

 » Explicar como e por que o orçamento não é 

simplesmente um documento técnico, mas sim 

tem um impacto directo sobre as suas vidas;
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 » Informação sobre as alocações no orçamento 

para os serviços públicos, tais como os centros 

de saúde que utilizam;

 » Informação sobre as alocações para programas 

sociais, tais como os programas de lanche esco-

lar que os afectam;

 » Mudanças no orçamento dos anos anteriores 

que possam afectar o acesso deste grupo aos 

serviços públicos ou a programas sociais;

 » Funcionários responsáveis pelo orçamento e 

como estes podem ser responsabilizados. 

•	 Um outro possível grupo alargado de utilizadores 

seriam as pessoas escolarizadas e que, portanto, 

podem ler o jornal, mas que geralmente não acom-

panham as questões ligadas ao orçamento. Neste 

caso, a finalidade de um Orçamento Cidadão poderia 

ser persuadi-las a acompanhar estas questões mais 

de perto e incutir nelas a confiança de que conse-

guirão entender de que o orçamento trata.

Como é que o governo pode ficar a saber o que 

este grupo quer e necessita? Pode desenhar e 

implementar um inquérito, embora o custo de um 

inquérito abrangente possa ser proibitivo. Outros 

meios possíveis seriam fazer com que os ministérios 

apresentassem perguntas durante a prestação de 

serviços. A administração tributária também poderia 

ser chamada a desempenhar uma tarefa: quando as 

pessoas estão a pagar os seus impostos, os admi-

nistradores poderiam reunir informações delas sobre 

o que pretendem saber em relação ao orçamento. 

Este grupo proposto de utilizadores pode ser muito 

grande e se o governo optar por não reduzir este 

grupo, a informação sobre o orçamento facultada 

teria de ser bastante vasta de modo a garantir 

que grande parte dela seja relevante à maioria dos 

utilizadores. O conteúdo poderia incluir respostas a 

perguntas como:

 » Por que me devo importar com o orçamento? 

Por que devo tentar saber mais sobre ele? Qual 

o seu impacto sobre a minha vida? 

 » Quem toma decisões sobre o orçamento?

 » De onde vem o dinheiro do governo?

 » Para onde vai o dinheiro? (Esta secção pode 

incluir informação sobre alocações sectoriais, 

distribuição geográfica de fundos, etc. e o que 

se espera destes fundos).

 » Próximas etapas: Onde posso obter mais infor-

mações? Como posso influenciar o orçamento?

Um guia para este grupo poderia incluir links ou 

contactos para a obtenção de informação adicional 

sobre o orçamento. 

•	 Um	terceiro	grupo	potencial	de	utilizadores	seria	

constituído pelos que possuem um nível académico 

elevado e que acompanham de perto as questões 

governamentais e provavelmente já estariam interes-

sados no orçamento. Um Orçamento Cidadão para 

este grupo poderia incluir informação tecnicamente 

mais complexa (embora ainda acessível), uma vez 

que é provável que os membros deste grupo se 

sintam intimidados por ele. Para identificar os seus 

interesses específicos, seria possível utilizar grupos 

focais. Alternativamente, seria seguro assumir a 

literacia informática deste grupo para que os inte-

resses e necessidades pudessem ser solicitados 

através das redes sociais ou inquéritos online. Uma 

outra abordagem possível seria realizar uma reunião 

numa universidade ou noutro local onde as pessoas 

se reúnem. 

Poderia ser incluída uma grande variedade de tópi-

cos num Orçamento Cidadão, por exemplo:

 » Processo orçamental: quem propõe, aprova, 

implementa e avalia o orçamento?

 » Dados macroeconómicos subjacentes ao orça-

mento, com uma explicação de como isso está 

ligado ao orçamento

 » Receita por fonte

 » Alocações apresentadas por sectores (ex., 

saúde, educação, estradas) e/ou tendências 

registadas nas alocações ao longo dos anos, etc. 

(estas podem estar associadas a uma apresen-

tação paralela das despesas)

 » Evidências referentes ao impacto das despesas 
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sobre sectores específicos ou sobre programas 

específicos

 » Pagamento da dívida como parte do orçamento 

e como a dívida está a ser gerida

 » Ajuda oficial ao desenvolvimento (fontes, em que 

é que está a ser utilizada), em que esta constitui 

uma parte significativa do orçamento

 » Alocações subnacionais: quanto provém do 

governo nacional para os governos subnacionais 

e para que finalidades?

 » Um glossário do orçamento 

Um guia para este grupo de utilizadores poderia também 

incluir links para informação detalhada. 
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Disseminate Citizens Budget.

Respond to requests for further information.

4 º  PA S S O

Disseminar o Orçamento Cidadão e

Responder a pedidos de informação adicional
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Distribuição do Orçamento Cidadão

Os governos devem realizar esforços substanciais no 

sentido de divulgar amplamente os seus Orçamentos 

Cidadão. Sem uma ampla divulgação, o objectivo de um 

Orçamento Cidadão será anulado. A disseminação eficaz 

dependerá, em parte, de escolher o meio ou meios de 

comunicação certos – imprensa, rádio, vídeo, internet, 

etc. Qual deles será mais eficaz para chegar até aos 

utilizadores pretendidos?

Responder a esta pergunta implica entender o tipo de 

informação que pode ser melhor transmitida por um 

determinado meio de comunicação e conhecer os poten-

ciais obstáculos de acesso que os utilizadores enfrentam. 

É essencial avaliar se certos grupos terão dificuldades 

particulares em aceder à informação do Orçamento 

Cidadão. Neste caso, o governo deve considerar como 

isso deve ser tomado em linha de conta ao escolher que 

órgão ou órgãos de comunicação usar para disseminar 

o Orçamento Cidadão.      

Imprensa

Até à data, a maior parte dos Orçamentos Cidadão foi 

produzida em formato impresso, seja um folheto de uma 

página ou uma brochura de 60 páginas ou mais. A seguir 

são apresentados alguns exemplos de Orçamentos 

Cidadão, com algumas palavras sobre os seus pontos 

fortes particulares.

•	 Brasil: Este Orçamento Cidadão de 57 páginas para 

2011 apresenta um resumo geral do orçamento 

nacional e uma análise das políticas e prioridades 

em 22 sectores. Estas apresentações sectoriais 

incluem figuras, assim como tabelas e gráficos que 

resumem informação chave sobre o orçamento. 

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/

CB-Guide-Brazil-Orcamento-Federal-ao-Alcance-

de-Todos.pdf

 

 

 

•	 Ghana: O governo usou o seu “Guia 

do Cidadão” de 2008 para levar a 

cabo uma acção educativa básica 

sobre o orçamento, ano orçamental 

e ciclo orçamental. Além de dis-

cutir as prioridades em diferentes 

sectores, também incentivou os 

cidadãos a estarem envolvidos, 

sugeriu de que maneira poderão 

fazê-lo e forneceu números de tele-

fones de funcionários do Ministério 

das Finanças e Planificação Económica. 

http://www.mofep.gov.gh/documents/report150708.pdf

 

•	 Hong Kong: Relativamente ao orçamento de 2010-

2011, o governo produziu uma 

banda desenhada que conta a 

história de jovens que identificam 

problemas que devem ser resolvi-

dos e como eles ficaram a co- 

nhecer e tentaram influenciar o 

orçamento de modo a resolver 

esses problemas. A banda desen-

hada pode ser baixada e convertida 

em formato impresso ou pode ser 

lida online. http://internationalbudget.org/wp-content/

uploads/CB-Guide-Hong-Kong-Comic-Book.pdf

•	 India: O Orçamento Cidadão de 2009-2010 era 

um resumo de 15 páginas das principais carac-

terísticas do orçamento do Estado. Continha uma 

visão geral do orçamento, a qual destacava como 

estava a ser usado para atender a uma série de 

preocupações, designadamente o desenvolvi-

mento agrário, o aumento das exportações, a 

inclusão no desenvolvimento e o empoderamento 

dos pobres. Também incluía uma apresentação 

detalhada das propostas fiscais do governo.  

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/

CB-Guide-India-Budget.pdf

•	 Quénia:  Em Junho de 2011, o Quénia publicou o 

http://www.mofep.gov.gh/documents/report150708.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/CB-Guide-Hong-Kong-Comic-Book.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/CB-Guide-Hong-Kong-Comic-Book.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/CB-Guide-India-Budget.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/CB-Guide-India-Budget.pdf
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seu primeiro Orçamento Cidadão. 

O relatório de 6 páginas com tabe-

las, gráficos e breves relatórios, 

está escr i to em l inguagem não 

técnica. Aborda preocupações 

gerais sobre insegurança alimen-

tar, emprego dos jovens, preços 

elevados de produtos alimentares e 

constrangimentos ao crescimento. 

http://internationalbudget.org/wp-

content/uploads/CB-Guide-Kenya.pdf

•	 México: O “Presupuesto Ciudadano 2011” são 

dois Orçamentos Cidadão num só. Começa por 

algumas páginas de desenhos animados ousados 

e coloridos que apresentam informação básica 

sobre o orçamento. As restantes páginas são 

menos coloridas, mas incluem mais informação 

sobre o quadro legal, ciclo e calendário orçamen-

tais e vastas áreas de despesa pública e as auto-

ridades responsáveis por fiscalizar o orçamento. 

Está disponível em formato impresso e na internet   

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/

CB-Guide-Presupuesto-Ciudadano-2011.pdf

•	 Nova Zelândia: “Key Facts for Taxpayers” (Factos 

Importantes para os Contribuintes) é um de um 

conjunto de documentos do Orçamento Cidadão 

que o governo produz. “Key Facts” vem numa 

pequena brochura e é composto quase exclu-

sivamente por tabelas e gráficos informativos 

que responde a perguntas como: de onde vem 

a receita do Estado? Para onde vão os dólares 

dos contribuintes? De que forma as mudanças 

nos impostos afectam os cidadãos? Quem paga 

o imposto sobre os rendimentos e quanto paga? 

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/

CB-Guide-New-Zealand-Key-Facts-pdf

•	 Reino Unido: : O Reino Unido publica uma série de 

brochuras que explicam os objectivos económicos 

do governo e as prioridades para diferentes regiões 

do país referentes a um determinado ano fiscal. 

Abordando temas como o emprego, a promoção do 

empresariado, serviços públicos e equidade, eles 

usam alguns gráficos para apresentar informação 

resumida sobre dados orçamentais relevantes. 

Também utilizam gráficos circulares que resumem a 

proveniência do dinheiro do governo e em que será 

gasto.  http://internationalbudget.org/wp-content/

uploads/CB-Guide-London-Regional-Leaflet-

Example.pdf 

Para divulgar amplamente materiais impressos do 

Orçamento Cidadão, os governos devem procurar dis-

ponibilizá-los em locais frequentados pelos utilizadores 
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alvo, de modo a maximizar as possibilidades de que 

obtenham a informação. Dependendo dos utilizadores, 

estes locais poderiam incluir os centros comunitários, 

escritórios do governo local, eventos comunitários, 

escritórios de OSC, universidades e bibliotecas. O 

governo pode também solicitar a assistência de vários 

ministérios, sempre que for necessário, com vista a 

disponibilizar o Orçamento Cidadão nas escolas, centros 

de saúde e outras instalações públicas. 

Um formato impresso pode ser adequado para um vasto 

leque de potenciais utilizadores. Pode recorrer a dese-

nhos animados, tal como muitos exemplos o fizeram. Por 

outro lado, pode depender mais do texto. O elemento 

comum de entre as diferentes abordagens do formato 

impresso é, obviamente, que os utilizadores devem ser 

escolarizados. Mesmo o formato de banda desenhada, 

que geralmente contém menos palavras, depende forte-

mente da capacidade de os leitores entenderem essas 

palavras. 

Um dos benefícios de um formato impresso é que o leitor 

pode normalmente guardar um exemplar do folheto ou 

brochura e consultá-lo em ocasiões futuras. Também 

pode ser partilhado com outros, pelo que um folheto/

brochura pode chegar a várias pessoas. 

Rádio  

A rádio é frequentemente usada pelos governos para 

transmitir muitos tipos de informação. Porém, e de uma 

maneira geral, ainda não foi amplamente utilizado para 

partilhar informação orçamental e para se envolver com 

cidadãos num diálogo sobre o orçamento. Dito isto, 

existem duas características que podem tornar a rádio 

um canal atractivo para estes fins: 1) pode chegar até às 

zonas mais remotas e 2) quase todos podem obter infor-

mação da rádio, incluindo as pessoas que não sabem ler. 

Pode também animar a história do orçamento do Estado 

de uma forma que seria difícil conseguir em formato 

impresso, particularmente se o enfoque da mensagem 

ou do programa incidir no impacto do orçamento sobre 

o bem-estar da população local.

O governo pode usar anúncios de serviços públicos 

para oferecer informação básica aos ouvintes. Esta seria 

provavelmente a forma mais barata e mais fácil de usar a 

rádio, mas tem o inconveniente de transmitir informação 

mínima e de ser comunicação num único sentido. 

A informação orçamental pode ser apresentada durante 

um programa de entrevistas. Este é um formato inter-

activo que permite que as pessoas façam perguntas 

sobre questões que lhes dizem particularmente respeito 

e permite que os funcionários apresentem a perspec-

tiva do governo. Com o uso generalizado de telefones 

celulares e, com eles, a capacidade de telefonar para 

os programas de entrevistas, a rádio pode ser um meio 

apropriado até para as pessoas que se encontram em 

muitas zonas remotas. Um benefício imediato para o 

governo seria receber informação de retorno sobre como 

as pessoas se sentem em relação ao orçamento. Um 

programa de entrevistas também pode servir de fórum 

de responsabilização, uma vez que as pessoas pergun-

tam aos funcionários por que razão foram feitas certas 

escolhas ou tomadas certas medidas.

Porque as histórias podem ser muito eficazes para 

atrair as atenções, suscitando perguntas e discussões 

catalisadoras, talvez o uso mais poderoso da rádio 

seria através de uma dramatização radiofónica. Esta 

dramatização poderia ser escrita de modo a envolver 

várias questões e transmitir muita informação sobre o 

orçamento. O inconveniente é que a produção destas 

dramatizações pode ser bastante onerosa. 

Internet

A internet oferece vários benefícios como meio de dis-

seminação dos Orçamentos Cidadão, particularmente 

porque pode ser utilizada de várias maneiras diferentes. 

Um website pode ser um local para armazenar e par-

tilhar muita informação. Com efeito, muitos governos, 

particularmente a nível nacional, estão a disponibilizar 

informação orçamental num website (muitas vezes o do 

Ministério das Finanças). Os governos que produzem 

Orçamentos Cidadão tipicamente oferecem um link 
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para os Orçamentos Cidadão neste website. Claro que 

esta localização também facilita que os utilizadores do 

Orçamento Cidadão encontrem mais informação. 

A maior parte destes Orçamentos Cidadão encontra-se 

em formato pdf. Todavia, poucos estão também dis-

poníveis em formatos interactivos baseados na Web que 

permitam ler a partir do próprio website, como é o caso 

dos Orçamentos Cidadão do México e de Hong Kong. A 

imagem de tela a seguir mostra o Orçamento Cidadão do 

México, que contém páginas que podem ser virtualmente 

“viradas” à medida que o leitor avança na brochura.

A internet também pode ser utilizada para facilitar a inte- 

racção entre os que consultam uma página do Orçamento 

Cidadão na internet e funcionários do governo. Parte da 

interacção poderia ser o governo colocar respostas 

padronizadas a perguntas mais frequentes. Contudo, 

algumas poderiam ser individualizadas, permitindo que 

sejam abordadas algumas das questões menos comuns. 

Claro que este último aspecto exigiria a alocação de mais 

recursos por parte do governo. 

Alguns governos estão a utilizar websites para jogos 

interactivos que ajudam os utilizadores a saber mais 

sobre o orçamento. O Budgetflash do governo francês 

permite aos utilizadores “saber tudo sobre o orçamento 

do Estado”. Fornece informação geral sobre o orça-

mento, despesas, fontes de receita, como o orçamento 

é compilado e como é equilibrado. Assim que o leitor 

tiver essa informação geral, o site fornece informação 

correspondente sobre o orçamento do ano corrente. 

Utilizar páginas na internet (websites) e ferramentas 

online para disseminar um Orçamento Cidadão faz todo 

o sentido se os utilizadores pretendidos forem pessoas 

escolarizadas e tiverem acesso regular à internet. É 

importante lembrar que este meio de comunicação é a 

fonte de informação mais comum para muitas pessoas 

mais jovens, pelo que se os jovens de classe média 

estiverem entre os leitores e os utilizadores pretendidos 

do Orçamento Cidadão, a internet seria uma boa opção.

Embora possa ser disponibilizada uma grande varie-

dade de informação na internet de forma atractiva e 

envolvente, utilizar este meio requer um investimento 

significativo por parte do governo para pensar em qual 

seria a melhor utilização da internet, como o website deve 

funcionar, como deve ser, etc. Existe também o custo de 

desenvolvimento do próprio website. Contudo, assim 

que este investimento tiver sido feito, a disseminação é 

normalmente bastante razoável. 

Vídeo

Embora não seja normalmente utilizado neste ponto para 

apresentar informação sobre o Orçamento Cidadão, o 

vídeo pode ser uma ferramenta muito poderosa para 

apresentar informação complexa de uma forma envol-

vente. Potencialmente, apela a todas as audiências e 

pode ser colocado à disposição das pessoas, mesmo 

Fonte: http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/didactici-
els/budgetflash/index.html

Fonte:  
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/didacticiels/budgetflash/index.html
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nas zonas remotas de um país. Seria provavelmente o 

meio de comunicação mais eficaz para dar um rosto 

humano ao orçamento se fosse utilizado para retratar 

visualmente o impacto do orçamento na vida das pes-

soas. Também pode ser utilizado para uma variedade 

de dados em formatos acessíveis, incluindo a banda 

desenhada. 

A Contraloría General de la República (Instituição 

Suprema de Auditoria) da Colômbia desenvolveu uma 

das poucas apresentações em vídeo de questões orça-

mentais até à data. A sua curta-metragem (http://www.

youtube.com/watch?v=GYxJ0qIA-NQ&feature =related), 

que está direccionada aos jovens da Colômbia, recorre 

à música rock e à banda desenhada para incentivá-los 

a juntarem-se à luta contra a corrupção.

O principal inconveniente de utilizar vídeo é o custo, uma 

vez que pode ser bastante caro produzi-lo, dependendo 

do seu conteúdo e duração. 

Mensagem de texto (SMS) 

Em alguns países, os governos já utilizam telefones 

celulares para disseminar informação importante. Porque 

estão totalmente disponíveis, estes telefones podem 

também ser utilizados para oferecer aos cidadãos muita 

informação orçamental. Por exemplo, o governo pode 

identificar 10 factos importantes sobre o orçamento e 

divulgar essa informação via SMS (serviço de mensagens 

ou textos curtos) ou dar a conhecer às pessoas de uma 

comunidade o orçamento alocado a uma escola para 

a aquisição de livros para que possam monitorizar a 

disponibilidade e a qualidade desses livros.

Existem vantagens importantes no uso de SMS na 

disseminação de informação orçamental, ou seja, 

permite que o governo abranja pessoas de todos os 

níveis de renda, uma vez que os telefones celulares 

são amplamente utilizados, mesmo nas comunidades 

pobres. O conteúdo da mensagem pode ser adaptado 

aos interesses e necessidades de uma determinada 

região (por exemplo, uma zona rural específica) para a 

qual a mensagem está a ser enviada. A tecnologia de 

SMS também pode ser usada de maneira inversa, isto 

é, permitir que as pessoas solicitem informações ao 

seu governo, por exemplo através de uma linha verde 

(hotline) do orçamento do Estado. As respostas podem 

ser enviadas directamente ao telefone celular da pessoa 

que tiver apresentado a dúvida.

    



5 º  PA S S O

Fazer a avaliação e análise da experiência e

Planificar o Orçamento Cidadão seguinte
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Avaliação e Planificação para o Futuro

O Orçamento Cidadão está a cumprir os objectivos para 

o qual foi criado – nomeadamente aumentar a compreen-

são do público sobre o orçamento do Estado e permitir a 

participação do cidadão na formulação, implementação 

e avaliação do orçamento? Esta é uma questão central 

que um governo deve colocar a si próprio ao longo do 

processo de elaboração e divulgação de um Orçamento 

Cidadão.

Por causa da importância de um Orçamento Cidadão 

e dos desafios inerentes à sua produção, a avaliação 

da sua eficácia na informação das pessoas e obtenção 

do seu envolvimento é uma tarefa essencial. Quase de 

igual importância é uma avaliação do processo seguido 

para elaborar e disseminar o Orçamento Cidadão, uma 

vez que esse processo é também crucial para iniciar e 

manter um diálogo entre o governo e o público. Uma vez 

que os Orçamentos Cidadão são relativamente novos, 

a avaliação do processo e do impacto é, assim, muito 

mais importante.

Conforme mencionado no Capítulo 1, os Orçamentos 

Cidadão devem ser produzidos anualmente, juntamente 

com o orçamento de cada ano fiscal. A planificação do 

Orçamento Cidadão do ano seguinte deve basear-se 

numa análise e reflexão sobre os esforços do ano em 

curso.

O Manual da OCDE sobre a Informação, Consulta e 

Participação Pública no Processo de Formulação de 

Políticas indica que este tipo de avaliação não deve ser 

deixado para o fim do processo, antes pelo contrário, 

deve ser incorporado cuidadosamente num processo 

inicial de planeamento estratégico.12 Dessa forma, 

os responsáveis pela realização da avaliação terão  

colectado os dados necessários para levar a cabo uma 

avaliação adequada em determinados pontos ao longo 

do percurso.

Os tipos de perguntas para as diferentes etapas de 

um processo de elaboração e disseminação de um  

 

Orçamento Cidadão que devem surgir numa avaliação 

seriam:

Planificação

•	 Os objectivos contidos no nosso plano estratégico 

para o Orçamento Cidadão do corrente ano foram 

suficientemente claros? Se não, como poderíamos 

conseguir uma maior clareza para o próximo ano? 

Identificamos indicadores e pontos de referência 

que nos permitiriam avaliar se atingimos os nossos 

objectivos? Se sim, revelaram-se os indicadores e 

pontos de referência certos? Se não, como deveriam 

ser alterados ou de outra forma modificados.

•	 Tomamos em consideração todos os passos e 

elementos necessários no processo quando ela-

boramos o nosso plano estratégico pela primeira 

vez? Se não, o que omitimos? O que perdemos em 

resultado dessa omissão? O que seria ganho com 

a sua inclusão? Incluímos passos ou elementos que 

se revelaram redundantes ou desnecessários? Quais 

foram esses passos ou elementos? Se os omitirmos 

no próximo ano, arriscamo-nos a perder informação 

ou conhecimentos?

Consultas 

•	 Os nossos pressupostos iniciais sobre os prováveis 

utilizadores do Orçamento Cidadão estavam certos? 

A consulta sugeriu outros utilizadores ou utilizadores 

adicionais? Se sim, porque não pensamos nesses 

utilizadores na planificação inicial? Se seguimos 

as sugestões apresentadas pelos participantes na 

consulta e foram diferentes dos nossos pressupostos 

iniciais, o que ganhámos? O que perdemos? 

•	 As consultas decorreram como o previsto? Se não, 

o que aconteceu que nós não tínhamos previsto? 

Calculamos mal ao não prever o que aconteceu? 
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•	 Como avaliamos as consultas (por escrito? Inquérito 

online? Feedback oral?)? A ferramenta de avaliação 

que utilizámos foi a mais útil? Se não que outras 

ferramentas teriam sido mais úteis – substituir a fer-

ramenta actual ou complementá-la? 

•	 Como é que os participantes classificaram as 

consultas? O que procurámos nas avaliações dos 

participantes? Fizemos as perguntas certas? Se não, 

que outras perguntas deveríamos fazer? O que mais 

deveríamos avaliar através das avaliações dos par-

ticipantes? O que aprendemos das classificações? 

•	 O que consideramos particularmente útil nas 

consultas? Por que foi particularmente útil? Existe 

alguma forma de aprofundarmos no futuro? O que 

não foi útil na consulta? Por que não foi útil? Que 

implicações tem na maneira como desenhamos e 

implementamos consultas no futuro? 

•	 Ao longo deste ano transacto, tivemos dentro do 

ministério os conhecimentos e as capacidades 

necessários para implementar uma consulta como 

deve ser? Se não, o que faltou? Seremos capazes 

de melhorar as nossas capacidades a curto prazo? 

Médio prazo? Longo prazo? Se não, o que isso 

significa para as consultas no futuro?

Produção do Orçamento Cidadão
•	 Qual foi a nossa experiência ao considerar as 

recomendações da consulta e ao tentar integrá-las 

nos nossos objectivos, pressupostos e planos exis-

tentes? Houve elementos das recomendações que 

representaram poucos problemas? Por quê? O que 

foi particularmente desafiante e por quê?

•	 Ao longo deste ano transacto, tivemos dentro do 

ministério os conhecimentos e as capacidades 

necessários para produzir o Orçamento Cidadão? 

Se não, o que faltou? Seremos capazes de melhorar 

as nossas capacidades a curto prazo? Médio prazo? 

Longo prazo? Se não, o que isso significa para a 

produção de Orçamentos Cidadão no futuro? 

Disseminação 

•	 Houve potenciais utilizadores do Orçamento Cidadão 

que não alcançamos este ano? Tínhamos planos de 

alcançá-los? Se sim, porque não tivemos sucesso? 

Se não tínhamos planos de alcançá-los, algum 

desses grupos devia ser considerado como grupo 

alvo para o nosso próximo ano? Se sim, por quê? Se 

não, por que não?

•	 Que meios de comunicação foram usados para a 

disseminação? Considerando os nossos utilizadores 

pretendidos, a nossa selecção foi correcta? Se sim, 

porque resultou? Se não, porque não foi eficaz? Que 

outros meios de comunicação poderiam ter sido 

mais eficazes?  

•	 Qual foi a reacção do Orçamento Cidadão na parte 

relativa aos utilizadores pretendidos? Outros (inclu-

indo os meios de comunicação)? Que comentários 

específicos obtivemos dos utilizadores (positivos, 

negativos)? Quais são as implicações destes comen-

tários para os futuros Orçamentos Cidadão? 

•	 Como é que medimos a utilização do Orçamento 

Cidadão? Util izamos as ferramentas cer tas? 

Podemos identificar o envolvimento de cidadãos 

ou OSC específicos no processo orçamental que 

podemos ligar ao Orçamento Cidadão? Se sim, 

qual foi? Como podemos aprofundar este aspecto 

e incentivar um maior (mais amplo) envolvimento? 

Se não tivermos evidências de que o Orçamento 

Cidadão suscitou um maior interesse ou envolvi-

mento dos cidadãos no processo orçamental, que 

conclusões podemos tirar disso? 

Notas 

12. O Manual da OCDE fornece uma orientação útil para a planificação e implementação de um processo de avaliação nas páginas 37, 47-48, 64-66 e 78-79.





Este guia forma parte de uma série que examina temas de 

finanças públicas relacionadas com a transparência e a 

prestação de contas. No futuro, a Open Budget Initiative 

(OBI, Iniciativa do Orçamento Aberto) pode elaborar guias 

adicionais sobre outros temas importantes relacionados.

Esta série acompanha três guias anteriores da Open Budget 

Initiative sobre transparência dos orçamentos públicos, dois 

para governos e um para as organizações da sociedade 

civil.

A Open Budget Initiative é baseada nos escritórios do Inter-

national Budget Partnership de Washington, D.C.:

820 First Street NE, Suite 510

Washington, DC 20002

TEL. +1 202 408 1080

FAX +1 202 408 8173

O IBP também tem escritórios na Cidade do México, Méxi-

co, na Cidade do Cabo, África do Sul, e em Mumbai, Índia.

Para obter mais informações sobre a Open Budget Initiative 

e o IBP, contacte-nos através do endereço info@internation-

albudget.org ou visite www.InternationalBudget.org.


