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Afeganistão 
Integrity Watch Afghanistan

Albânia
Albanian Socio Economic Think Tank

Argélia
Association Nationale de Finances Publiques

Angola
Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente 

Argentina
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento

Azerbaijão
Public Finance Monitoring Center

Bangladesh
University of Dhaka, Department of Development Studies

Benim
Social Watch Benin

Bolívia
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

Bósnia Herzegovina
Public Interest Advocacy Center

Botsuana
Botswana Institute for Development Policy Analysis

Brasil
Instituto Nacional de Estudos Socioeconómicos (INESC) 
e Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Económicas (IBASE)

Bulgária
Industry Watch Group

Burkina Faso 
Centre pour la Gouvernance Democratique

Cambodja
NGO Forum on Cambodia

Camarões
Budget Information Centre

Chade 
Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du 
Projet Pétrole Tchad-Cameroun

Chile
Fundación Jaime Guzmán E.

China
Para questões, é favor contactar a IBP

Colômbia
Grupo de Investigación de Ciudadanía y Finanzas Publicas

Costa Rica
Programa Estado de la Nación

Croácia
Institute of Public Finance

República Checa
University of Economics, Prague

República Democrática do Congo
Réseau Gouvernance Economique et Démocratie

República Dominicana
Fundación Solidaridad

Equador 
Grupo FARO

Egipto
Egyptian Initiative for Personal Rights

El Salvador
Fundación Nacional para el Desarrollo

Guiné Equatorial
Para questões, é favor contactar a IBP

Fiji
Foundation of the Peoples of the South Pacific International

França
Association pour la Fondation Internationale de Finances 
Publiques

Geórgia
Transparency International - Georgia

Alemanha
FiFo Institute for Public Economics, University of Cologne

Gana
Integrated Social Development Centre

Guatemala
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 
Humanos
 
Honduras
Fundación Democracia Sin Fronteras

Índia
Centre for Budget and Governance Accountability

Indonésia
Indonesian Forum for Budget Transparency

Iraque
Iraq Institute for Economic Reform

Itália
Sbilanciamoci! and Action Aid

Jordânia
Partners-Jordan: Center for Civic Collaboration

Cazaquistão
Sange Research Centre

Quénia
Institute of Economic Affairs

República Quirguiz
Public Association “Partner Group Precedent”

Líbano
The Lebanese Transparency Association

Libéria
Actions for Genuine Democratic Alternatives

Macedónia
Centre for Economic Analyses

Malávi
Malawi Economic Justice Network

Malásia
Centre for Public Policy Studies of the Asian Strategy & 
Leadership Institute

Mali
GREAT Mali 

México
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Mongólia
Open Society Forum (Foundation)

Marrocos
International Business Institute

Moçambique
Centro de Integridade Pública

Myanmar
Para questões, é favor contactar a IBP

Namíbia
Institute for Public Policy Research

Nepal
Freedom Forum

Nova Zelândia
Petrie-Deely Partnership

Nicarágua
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas

Níger
Alternative Espaces Citoyens

Nigéria
Civil Resource Development and Documentation Centre

Noruega
Scanteam

Paquistão
Omar Asghar Khan Development Foundation

Papua Nova Guiné
Institute of National Affairs

Peru
Ciudadanos al Día 

Filipinas
Philippine Center for Investigative Journalism

Polónia
Cracow University of Economics

Portugal
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Qatar
Para questões, é favor contactar a IBP

Roménia
A&A Expert Advice

Rússia
St. Petersburg Humanities and Political Studies Center

Ruanda
Collectif des Ligues et Associations de Défense des Droits de 
l’Homme au Rwanda

São Tomé e Príncipe
WEBETO.ORG

Arábia Saudita
Para questões, é favor contactar a IBP

Senegal
Groupe d’Etude, de Recherche et d’Action pour le 
Developpement

Sérvia
Transparency - Serbia

Serra Leoa
Budget Advocacy Network

Eslováquia
MESA 10

Eslovénia
University of Ljubljana, Faculty of Economics

África do Sul
IDASA

Coreia do Sul
Ho Bum Pyun (Consultor)

Espanha
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento 
de Economía y Dirección de Impresa

Sri Lanka
Transparency International - Sri Lanka

Suécia
Melander Schnell Consultants

Tajiquistão
Open Society Institute – Assistance Foundation in Tajikistan

Tanzânia
HakiElimu

Tailândia
Fiscal Policy Research Institute Foundation

Timor-Leste
Lalenok Ba Ema Hotu 

Trindade e Tobago
Sustainable Economic Development Unit for Small & Island 
Economies, University of the West Indies

Tunísia
Association for the Development of Local Democracy

Turquia
Turkish Economic and Social Studies Foundation

Uganda
Uganda Debt Network

Ucrânia
International Center for Policy Studies

Reino Unido
London School of Economics and Political Science

Estados Unidos da América
Robert Keith (Consultor)

Venezuela
Transparencia Venezuela

Vietname
Center for Development and Integration

Iémen
Cultural Development Programs Foundation

Zâmbia
Economics Association of Zambia

Zimbabué
National Association of Non-Governmental Organisations

Pesquisa do Orçamento Aberto

Fotografias na capa do relatório cortesia de (na ordem) Treatment Advocacy and Literacy Campaign (Campanha de advocacia e alfabetização sobre o tratamento), Zambia; Uganda Debt Network (Rede da Uganda sobre a dívida); e Indonesian Forum 
for Budget Transparency (Fórum Indonesiano para a transparencia orçamentária).
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o que é a Pesquisa  
do orçamento aberto?

A Pesquisa do Orçamento Aberto mede o estado da transparência, participação e 
controlo orçamentais em países de todo o mundo. Ele consiste em 125 perguntas 
e é preenchido por investigadores independentes nos países avaliados. Noventa 
e cinco das perguntas lidam directamente com a disponibilidade pública e a 
abrangência dos oito principais documentos orçamentais que os governos deve-
riam publicar em vários momentos do ciclo orçamental. As restantes 30 perguntas 
relacionam-se com oportunidades de participação pública no processo orçamental 
e com os papéis desempenhados pelos órgãos legislativos e pelas instituições 
supremas de auditoria na formulação e controlo orçamentais. A Presquisa não 
reflecte opiniões. Ele mede factos observáveis relacionados com a transparência 
orçamental, a prestação de contas e a participação.

Nos últimos dois anos, a IBP tem trabalhado com grupos da sociedade civil e inves-
tigadores independentes de modo a completar os questionários nos 100 países 
cobertos pela pesquisa de 2012. Houve um período de investigação claramente 
definido (de Agosto a Dezembro de 2011) aplicado em todos os países inquiridos de 
modo a garantir a comparabilidade dos dados. Na medida do possível, foram reuni-
das provas específicas, tais como citações de documentos orçamentais disponíveis, 
disposições legislativas ou entrevistas com entidades governamentais ou outros 
intervenientes relevantes, que foram apresentadas para sustentar cada resposta. Os 
resultados foram cuidadosamente apreciados por dois revisores anónimos e pela 
IBP. Além disso, foi dada a oportunidade aos governos de comentarem os resultados 
do respectivo país. 

De modo a permitir comparações entre países e ao longo do tempo, a IBP calcula 
o Índice do Orçamento Aberto (Open Budget Index, OBI), uma média simples das 
respostas quantificadas para as 95 perguntas da Presquisa que estão relacionadas 
com transparência orçamental. O OBI atribui a cada país uma pontuação que pode 
variar de 0 a 100.

O Anexo A deste relatório apresenta uma descrição completa da metodologia da 
Presquisa, mas existem quatro alterações metodológicas das rodadas anteriores que 
foram apresentadas na Presquisa de 2012 e que vale a pena sublinhar:

■■ O número de perguntas usadas para calcular o Índice do Orçamento Aberto 
aumentou de 92 para 95, uma vez que foram introduzidas mais perguntas para 
fornecer uma avaliação mais cuidadosa dos Orçamentos Cidadãos, que são 
apresentações acessíveis e não técnicas da informação orçamental.

■■ Foi introduzida uma secção completamente nova sobre participação no proces-
so orçamental para avaliar em que medida as três principais instituições avali-
adas (executiva, legislativa e instituições supremas de auditoria) proporcionam 
espaços de participação pública nos processos orçamentais.

■■ As perguntas existentes utilizadas para medir a força dos órgãos legislativos 
foram modificadas e outras foram adicionadas de modo a avaliar melhor o seu 
papel no processo orçamental.

■■ O número de perguntas utilizadas para classificar a força das instituições de 
auditoria foi reduzidas para quatro.
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Quer seja uma mãe à espera de bebé no México que precisa 
de aceder a cuidados pré-natais, um agricultor no Malawi 
preocupado por os subsídios para fertilizantes serem corta-
dos como parte de uma negociação de ajuda externa, uma 
organização cambojana da sociedade civil que pretende 
garantir que novos fundos substanciais da extracção de 
petróleo serão usados para ajudar os necessitados, os 
orçamentos governamentais são importantes para si. 
Portanto, pretende saber e, de facto, tem o direito de saber, 
o que se passa no orçamento do seu país. E deveria haver 
mecanismos de participação pública e prestação de contas 
que mantenham as decisões orçamentais no caminho certo.

As instituições internacionais, muitos governos individuais e 
peritos independentes concordam que para que os orça-
mentos públicos sejam geridos eficazmente, e de acordo 
com as necessidades de um país, informações orçamentais 
abrangentes têm de estar disponíveis de forma general-
izada, têm de ser fornecidas oportunidades significativas de 
a sociedade civil e os cidadãos participarem activamente 
na realização das decisões orçamentais e no controlo do 
mesmo, e tem de existir um forte controlo independente 
por parte do órgão legislativo e dos auditores. O consenso 
quanto à importância dos orçamentos abertos é mais forte 
do que nunca.

No entanto, a Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 
conclui que o estado da transparência e prestação de contas 
orçamentais é geralmente escasso. Apenas uma minoria de 
governos publica informações orçamentais significativas. 
um número menor ainda proporciona mecanismos apropri-
ados de participação pública, e às instituições independen-
tes de controlo faltam frequentemente recursos apropriados 
e influência. Muitos países não fizeram quaisquer alterações, 
ou apenas fizeram algumas alterações, aos respectivos 
sistemas orçamentais nos últimos anos e continuam a 
fornecer informações insuficientes. Alguns países estão até 

a ir na direcção errada; os sistemas deles tornaram-se mais 
fechados.

No entanto, também tem havido progressos. As pontuações 
médias da transparência orçamental subiram em quase 
todas as partes do mundo. O progresso tem sido especial-
mente regular e significativo entre os países onde eram 
fornecidas menores informações orçamentais. Alguns países 
tiveram melhorias drásticas, causadas por uma combinação 
de compromisso governamental e incentivos e pressão 
internos e externos. 

De facto, os resultados da Pesquisa de 2012 sugerem 
que qualquer país, independentemente da localização 
geográfica ou do nível de rendimentos, pode ter um bom 
desempenho na transparência orçamental. A importância 
da vontade política do governo em conseguir uma melhor 
transparência orçamental não pode ser extrapolada.

O Estado da Transparência Orçamental

A Pesquisa do Orçamento Aberto é concebida para fornecer 
uma melhor compreensão do estado actual da transparên-
cia e da prestação de contas orçamentais, bem como sobre 
a forma como mudaram ao longo do tempo. As iterações 
anteriores da Presquisa já estão a ser largamente usadas por 
governos de países a nível individual e por organizações da 
sociedade civil, bem como por iniciativas de transparência e 
prestação de contas com vários intervenientes e de sectores 
específicos.

Este relatório concentra-se na última aplicação da Presquisa, 
que consiste em 125 perguntas factuais realizadas por 
investigadores independentes nos 100 países cobertos, e 
sujeitas a um extenso processo de revisão, incluindo dois 
revisores anónimos. A maior parte das perguntas da Presqui-
sa concentra-se na quantidade de informações orçamentais 

resumo executivo
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que são tornadas públicas nos oito principais documentos 
orçamentais. As respostas a 95 perguntas relacionadas com 
esses documentos determinam a pontuação do Índice do 
Orçamento Aberto (Open Budget Index, OBI), uma medida 
geral comparável da transparência orçamental de um país 
que pode variar de 0 a 100.

Os resultados do OBI de 2012 não são impressionantes. A 
pontuação média entre os 100 países estudados é de apenas 
43. Só 23 países fornecem informações significativas ou 
melhor, conforme indicado por uma pontuação do OBI que 
excede 60. Um número perturbador de 26 países fornece 
informações escassas ou nenhuma informação sobre o 
orçamento, com pontuação de 20 ou menos. Outros 15 
países fornecem apenas informações orçamentais mínimas, 
com pontuações entre 21 e 40.

Vinte e um países nem sequer publicam a proposta de orça-
mento do executivo, o documento essencial que descreve 
as políticas orçamentais propostas por um governo. 131 de 
todos os documentos que não são publicados pelos gover-
nos inquiridos são contudo preparados, mas apenas para 
uso interno. A transparência orçamental pode ser significa-
tivamente melhorada com a simples medida por parte dos 
governos de divulgarem estes documentos já preparados 
para o público.

Mesmo quando os documentos são publicados, frequent-
emente faltam-lhes pormenores suficientes. Por exemplo, 
as propostas de orçamento do executivo que os países 
publicam oferecem, em média, menos de três quintos das 
informações desejadas.

Análises estatísticas realizadas para a IBP baseadas nos 
resultados do OBI de 2008, e verificadas com aplicação aos 
resultados de 2012, mostram que os países com rendimen-
tos mais elevados e mais democráticos normalmente têm 
pontuações do OBI mais elevadas; as autocracias dependen-
tes do petróleo têm tendência a ter pontuações do OBI mais 
baixas.

Contudo, este relatório conclui que países como o Afegan-
istão entre os dependentes de ajuda externa, México entre 
os dependentes das receitas de hidrocarbonetos, e Jordânia, 
África do Sul e Uganda entre os países do Médio Oriente 
e da África Subsariana, têm sistemas orçamentais relativa-
mente transparentes, tendo pontuações significativamente 
melhores no OBI do que os seus pares. Qualquer governo 
que tenha a vontade política para fazer reformas pode então 
tornar os seus orçamentos adequadamente transparentes.

Mudanças na Transparência Orçamental 
ao Longo do Tempo

A Pesquisa do Orçamento Aberto foi igualmente executado 
em 2006, 2008 e 2010. Entre os 40 países para os quais 
existem dados comparáveis desde 2006, o progresso tem 
sido significativo e difundido. A pontuação média do OBI 
para esses países aumentou de 47 na Presquisa de 2006 para 
57 na Pesquisa de 2012, e quase todas as regiões do mundo 
mostram melhorias.

O ritmo do progresso durante o período de 2006 a 2012 foi 
rápido entre os que fornecem poucas informações orçamen-
tais, mas mais fraco entre os países que começam com níveis 
mais elevados de transparência. Entre os países com pontua-
ções do OBI de 40 ou inferiores em 2006, a pontuação 
média subiu 16 pontos (ou 64%) em 2012. Entre os países 
com pontuações entre 41 e 60 em 2006, a pontuação média 
subiu quase 20% e entre aqueles com pontuações acima dos 
60 em 2006, a pontuação média aumentou apenas 2%.

O progresso também caracteriza a tendência dos últi-
mos dois anos, embora em menor grau. Existem dados 
comparáveis para 2010 e 2012 para 93 países, e a pontuação 
média do OBI para estes países subiu de 43 para 45 durante 
este período. Embora dois anos não seja muito tempo para 
melhorar, a realidade é que se os governos desses países 
tivessem tomado a medida rápida e quase gratuita de tornar 
públicos todos os documentos que já produziam para os 
seus objectivos internos, o aumento da pontuação média 
do OBI teria sido substancialmente maior. A transparência 
orçamental aumentou significativamente entre os países 
que foram os menos transparentes; entre os países que 
começaram com pontuações do OBI de 40 ou menos, a 
pontuação média do OBI subiu de 19 em 2010 para 26 em 
2012, um aumento robusto de 36%. Entre outros países, 
contudo, a transparência não teve mudanças significativas.

O relatório discute com algum pormenor as histórias por 
detrás dos grandes ganhos recentes de transparência 
orçamental no Honduras (cuja pontuação do OBI subiu de 11 
em 2010 para 53 em 2012), no Afeganistão (cuja pontuação 
do OBI subiu de 8 em 2008 para 59 em 2012) e nos países da 
África Ocidental francófona (cujas pontuações duplicaram, em 
média, de 2010 para 2012, embora a partir de uma base baixa). 
Estes exemplos explicam de que forma o compromisso dos 
governos acompanhado por outros factores favoráveis, como 
intervenções de doadores, normas internacionais e a pressão 
da sociedade civil, conseguem levar a  melhorias significativas 
e rápidas na transparência orçamental.
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No entanto, o optimismo sobre o recente progresso na 
transparência orçamental deve ser atenuado por três consid-
erações. Em primeiro lugar, o progresso parte de uma base 
baixa. Assim, mesmo após as recentes melhorias, a média 
global do nível de transparência continua longe de ser 
suficiente para facilitar discussões orçamentais adequadas.

Em segundo lugar, embora alguns países tenham registado 
ganhos drásticos na transparência orçamental nos últimos 
anos, outros países registaram quedas drásticas. De 2010 a 
2012, por exemplo, as pontuações do OBI caíram 15 pontos 
ou mais no Egipto, na Sérvia, no Sri Lanka e na Zâmbia. 
Os ganhos de transparência orçamental podem diminuir 
rapidamente quando mudam as circunstâncias políticas.

Em terceiro lugar, muitos países com níveis inaceitavelmente 
baixos de transparência orçamental não estão a fazer 
reformas. Para ilustrar esta situação, dos 59 países que 
forneceram informações orçamentais inadequadas (com 
pontuações no OBI de 60 ou inferiores) em 2008, cerca de 
metade (28 países) continua a ter um desempenho igual-
mente inadequado, ou significativamente pior, em 2012.

Avaliação da Participação Pública

A versão de 2012 da Pesquisa do Orçamento Aberto contém 
uma secção nova sobre participação pública no processo 
orçamental (que não está incluída nas pontuações do OBI). 
Esta secção inovadora reflecte seis princípios, incluindo o 
de que o engajamento dos cidadãos deve ocorrer ao longo 
do processo orçamental, com todas as partes do governo, e 
deve ter uma base jurídica.

Os resultados indicam que a maioria dos países proporciona 
actualmente poucas oportunidades de engajamento públi-
co. Entre os 100 países analisados em 2012, a pontuação 
média dos indicadores de participação pública no processo 
orçamental é de apenas 19 em 100. Apenas a Coreia do Sul, 
com uma pontuação de 92, fornece oportunidades extensas 
de participação pública. Oito países não fornecem quaisquer 
oportunidades de engajamento público.

No entanto, estão a ser feitas algumas inovações promis-
soras nesta área. Existe uma verdadeira abordagem por 
parte da Coreia do Sul em criar espaço para opinião pública 
no orçamento, o que inclui viagens no terreno por parte 
do ministério das finanças de modo a aprender sobre as 
condições locais. A abordagem de Trindade e Tobago inclui 
uma variedade de fóruns públicos e a Nova Zelândia utiliza 
Presquisas de clientes, tendo sido pioneira na criação de 
linhas telefónicas para questões fiscais, o que permite aos 

cidadãos, por exemplo, reportar evasão ou fraude fiscal de 
forma anónima. 

Controlo por parte dos Órgãos 
Legislativos e das Instituições Supremas 
de Auditoria

O controlo orçamental por parte da sociedade civil e 
dos cidadãos, embora seja importante, não substitui as 
instituições governamentais formais no fornecimento de 
uma fiscalização abrangente. Nesses termos, a Pesquisa 
do Orçamento Aberto contém igualmente perguntas que 
fornecem pontuações separadas sobre a força de controlo 
por parte do órgão legislativo e da instituição suprema de 
auditoria sobre o orçamento. 

Em 2012, a pontuação média da força dos órgãos legislativos 
foi de 52 em 100. Cerca de 31 países têm uma pontuação de 
67 ou superior; apenas 20 países têm uma pontuação de 33 
ou inferior.

Estas conclusões moderadamente positivas escondem 
deficiências significativas que confundem o papel de 
controlo do órgão legislativo. Em pouco menos de um terço 
dos países, os órgãos legislativos não têm tempo suficiente 
para rever a proposta orçamental antes de a mesma ser 
aprovada. Em três quartos dos países, os órgãos legislativos 
não têm ou têm pesquisa dores insuficientes para analisar 
o orçamento. Além disso, depois de o orçamento ser 
promulgado, em vários países o ramo executivo prejudica 
o controlo do órgão legislativo redistribuindo subsequent-
emente os recursos, ou alocando arbitrariamente receitas 
adicionais e fundos de contingência, tudo isto sem procurar 
a aprovação do órgão legislativo. 

As Instituições Supremas de Auditoria (ISA) têm a tarefa 
de examinar a utilização de fundos públicos. Em 2012, a 
pontuação média da força das ISA é de 69 em 100, indicando 
que são tipicamente independentes a um nível razoável e 
na maior parte das vezes com funcionários suficientes. As 
ISA em apenas 14 países recebem pontuações que sugerem 
serem fracas.

Uma conclusão não surpreendente, mas contudo pertur-
badora, é que os países com órgãos legislativos fracos, 
com instituições supremas de auditoria fracas, ou com 
participação pública limitada têm uma maior tendência a 
serem também países com pouca transparência orçamental, 
o que implica que todos os aspectos de governação dos 
sistemas orçamentais dos mesmos são deficientes. Mais 
perturbador ainda, os sistemas orçamentais de 10 países 
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(Angola, Camarões, China, Guiné Equatorial, Fiji, Marrocos, 
Myanmar, Qatar, Tunísia e Zimbabué) caracterizam-se por 
haver pouca transparência orçamental, órgãos legislativos 
fracos e auditores fracos.

Recomendações

As conclusões da Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 
proporcionam uma imagem impiedosa da transparência 
orçamental, da participação e da prestação de contas. A 
maioria dos países analisados fornece informações orçamen-
tais insuficientes e poucas oportunidades de engajamento 
público para com o orçamento. As suas instituições de 
controlo são de alguma forma mais fortes, mas ficam aquém 
em áreas importantes. Embora esteja a ser alcançado um 
progresso gradual, o ritmo deste progresso é tão lento que 
a IBP estima que a menos que as coisas mudem, levará pelo 
menos uma geração para que a vasta maioria dos países 
do mundo alcance níveis significativos de transparência 
orçamental. 

Este quadro sombrio contrasta fortemente com as provas 
crescentes dos benefícios positivos de transparência fiscal, 
incluindo novas pesquisas que mostram que os sistemas de 
transparência orçamental podem levar a um acesso mais 
favorável ao crédito internacional e, de acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (IMF), são críticos para a credibili-
dade fiscal e o desempenho de um país. Existem igualmente 
provas substanciais de novos casos de estudo que mostram 
que em países do mundo inteiro a transparência orçamental 
ligada a oportunidades de participação pública permitem 
uma monitorização eficaz do orçamento por parte da socie-
dade civil que expõe a corrupção e faz corresponder melhor 
os recursos nacionais às prioridades nacionais. 

Ao mesmo tempo, e parcialmente provocado por essas 
provas, emergiu um consenso global quanto à neces-
sidade de promover práticas governamentais mais abertas 
de modo a melhorar a governação e os resultados de 
desenvolvimento. Isto incentivou a criação de iniciativas de 
transparência e prestação de contas de alto nível com vários 
intervenientes, incluindo a Open Government Partnership, 
que já abrange mais de 55 países que já fizeram mais de 300 
compromissos específicos de “governo aberto”, incluindo 
vários relativos a transparência fiscal e participação. Além 
disso, a Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) reuniu 
instituições internacionais, governos e sociedade civil no 
sentido de desenvolver consenso sobre normas globais 
relativas a transparência fiscal e participação. A Assembleia-
geral das Nações Unidas provavelmente vai adoptar em 
2013 uma resolução que reconhece o trabalho da GIFT e a 

necessidade da transparência fiscal.
Tudo isto significa que os países já não têm desculpa 
para não cumprirem normas básicas de transparência e 
prestação de contas. As boas práticas orçamentais têm sido 
identificadas e têm sido criadas normas, assistência técnica 
substancial está disponível para a implementação de refor-
mas e estas podem ser realizadas com poucos, ou mesmo 
nenhuns, custos financeiros. Tipicamente, tudo o que falta é 
a vontade política para agir. Isso tem que mudar.

A nossa recomendação mais geral é que os governos de 
cada país se comprometam a alcançar depressa os seguintes 
objectivos práticos.

■■ Os países nas duas categorias inferiores do OBI devem 
garantir que pelo menos um conjunto mínimo de docu-
mentos orçamentais, incluindo a Proposta de Orçamento 
do Executivo, o Orçamento Promulgado, o Relatório de 
Auditoria e o Orçamento dos Cidadãos, sejam publicados 
de forma regular e a tempo, e que audições públicas 
sejam realizadas pelos órgãos legislativos por forma 
a disseminar a informação orçamental e a receber as 
opiniões dos cidadãos sobre as políticas orçamentais. 
Todos os países podem fazer isto rapidamente e a custo 
limitado. 

■■ Os países na categoria média do OBI devem resolver-se a 
fornecer informações orçamentais significativas moven-
do as suas pontuações do OBI acima dos 60, o que pode 
ser feito melhorando a abrangência dos documentos 
orçamentais existentes. Eles deveriam também promover 
mais engajamento dos cidadãos nos processos orçamen-
tais e garantir que os órgãos legislativos e as ISA têm os 
recursos necessários para executarem eficazmente a sua 
função de controlo.  

■■ Todos os países devem aumentar mecanismos de 
participação fundamentais e inovadores ao longo do 
processo orçamental e todos os países devem publicar 
todos os seus documentos orçamentais na Internet em 
formatos “legíveis”, como folha de cálculo Excel, que 
facilite a análise.

Iniciativas de países específicos terão mais probabilidade de 
ocorrer, e de serem bem-sucedidas, se encorajadas e apoia-
das pelos vários actores com interesse em fazer avançar 
a transparência e a prestação de contas orçamentais. Um 
esforço concertado por parte de todos os intervenientes em 
proporcionar incentivos e pressão adequadas tem, assim, 
mais probabilidades de gerar as reformas necessárias. As 
iniciativas de vários intervenientes têm de comprometer 
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os recursos e as influências necessárias para que sejam um 
sucesso. Os órgãos legislativos e as ISA devem solicitar a 
independência e os recursos necessários para se tornarem 
eficazes, e devem melhorar a sua colaboração uns com os 
outros e com a sociedade civil. As agências doadoras devem 
seguir e expandir casos recentes que ligam a qualidade 
da ajuda externa a reformas orçamentais. A sociedade 
civil deverá continuar com o seu papel de insistir por mais 
transparência e prestação de contas, e demonstrar os papéis 
construtivos que pode desempenhar com acesso adequado 
às informações. 

Nestes esforços, recomendamos que a avaliação de 
transparência e prestação de contas da Presquisa do 
Orçamento Aberto seja largamente utilizada. As soluções 
práticas dependem de uma clara compreensão. As versões 
publicadas da Presquisa e os relatórios resumidos de cada 
país podem ser um recurso precioso para os governos, 
doadores e profissionais de desenvolvimento medirem a 
abertura orçamental e identificarem medidas específicas 
de reforma que possam ser implementadas para expandir a 
transparência, a participação e o controlo.

Todas as ferramentas necessárias para formular reformas 
orçamentais estão ao alcance: consenso sobre normas, 
actores mobilizados e compreensão das deficiências actuais. 
Se estas ferramentas forem utilizadas de forma concertada, 
avanços históricos e bem difundidos de transparência e 
prestação de contas orçamentais poderão ser conseguidos 
rapidamente.

Photograph courtesy of the IBP



Fotografia cortesia de IBP.
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capítulo 1

introdução

Porque é que a transparência e a 
prestação de contas orçamentais são 
Importantes?

“Eu acho que eles comeram todos os fundos. Você vê uma 
escola aqui?”

Esta foi a resposta de um homem de Likoni, uma área muito 
pobre nos subúrbios de Mombasa, no Quénia, quando 
lhe perguntaram o que tinha acontecido com mais de 
US$55,000 que o governo local deveria ter usado para 
construir a Escola Secundária de Mrima. O homem, nos seus 
30 anos, ficava ao lado de um buraco com os seus vizinhos 
à volta; declaradamente o buraco era onde o Comité de 
Desenvolvimento do Distrito Eleitoral tinha começado a 
cavar as fundações para a escola, para depois abandonar 
o projecto sem explicações. De acordo com o represent-
ante do bairro, o projecto de toda forma não era o certo. 
“Ninguém veio à comunidade para perguntar se queríamos 
uma escola aqui. O que precisamos é um dispensário,” ele 
disse, enquanto os outros balançavam a cabeça murmu-
rando seu assentimento. 

Não tem que ser assim. Os orçamentos governamentais são 
importantes para todos, e os cidadãos querem saber, e têm 
o direito de saber, o que têm no orçamento do seu pais. E 
deveriam existir mecanismos para participação pública e 
prestação de contas para manter os orçamentos no caminho 
certo.

Isto é particularmente verdade agora, à medida que as 
decisões orçamentais são especialmente críticas na solução 
de muitos dos problemas mundiais mais urgentes. Os 
governos de países ricos e pobres lidam continuamente com 
as consequências da crise económica global, a comunidade 

mundial está a reunir-se para financiar e implementar 
soluções a desafios comuns como a pobreza persistente e 
os efeitos das alterações climáticas, e são esperados novos 
fluxos substanciais de fundos nos cofres dos governos por 
parte dos aumentos prometidos de ajuda externa e de 
novas fontes internas. A influência das decisões orçamentais 
nos resultados desses esforços não pode ser extrapolada. 

Na última década, tem havido provas crescentes de que a 
melhor forma de melhorar a alocação de finanças públicas 
é através de sistemas orçamentais transparentes, abertos 
ao engajamento e escrutínio públicos, e que tenham fortes 
instituições e mecanismos de controlo. Essas práticas 
orçamentais podem ter um impacto positivo no cresci-
mento, na eficácia e na equidade. De facto, existem recursos 
públicos suficientes disponíveis a nível global para fazer um 
progresso substancial na erradicação da pobreza extrema 
e na criação de desenvolvimento económico sustentável, 
mas apenas se esses fundos forem geridos eficazmente e 
alocados equitativamente. 

Novas pesquisas sobre o impacto da transparência e presta-
ção de contas orçamentais indicam que:

A transparência pode ajudar a atrair crédito internacional mais 
barato:Uma pesquisa encomendada pela IBP concluiu que, 
após controlar várias variáveis económicas, os países com 
níveis mais elevados de transparência fiscal têm melhores 
classificações de crédito (credit rating) e spreads mais baixos 
entre as taxas de contracção e concessão de empréstimos 
reduzindo, assim, os custos das contracções de empréstimos 
dos governos.1 té para países com classificações de crédito 
semelhantes, uma maior transparência está associada a 
spreads mais baixos. 

1. Vide http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IBP-Working-Paper-1-Budget-Transparency-and-Financial-Markets.pdf.

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IBP-Working-Paper-1-Budget-Transparency-and-Financial-Markets.pdf
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A opacidade em matérias fiscais pode prejudicar a disciplina 
fiscal: Um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
conclui que uma variável importante da credibilidade e 
do desempenho fiscais de um país é o nível de transpar-
ência nos seus sistemas e práticas de finanças públicas. 
Ao olhar para a recente crise económica global, o estudo 
do FMI atribui quase um quarto dos aumentos inespera-
dos da dívida governamental dos países estudados a uma 
falta de informações disponíveis sobre a posição fiscal do 
governo.2 Por outras palavras, a opacidade em questões 
fiscais contribui significativamente para o sofrimento 
directo sentido pelos cidadãos dos países atingidos pela 
crise na Europa.

A transparência e a participação pública podem ajudar a 
identificar desvios de dinheiro e a melhorar a eficácia das 
despesas públicas: Na Índia, a Campanha Nacional para 
os Direitos Humanos dos Dalit (NCDHR) expôs a forma 
como o governo desviou fundos para programas para 
as comunidades Dalit, um dos grupos mais pobres e 
mais marginalizados na Índia, para financiar os Jogos 
da Commonwealth de 2010. Recorrendo a relatórios de 
investigação baseados no acompanhamento e na análise 
orçamentais, a NCDHR lançou uma campanha de defesa 
para recuperar o dinheiro, o que resultou numa cobertura 
mediática disseminada a nível nacional e internacional. 
Sob esta pressão, o Ministro do Interior da Índia acabou 
por admitir publicamente que 130 milhões de dólares de 
fundos públicos para Dalits haviam sido incorrectamente 
desviados, comprometendo-se a devolver o dinheiro. Até 
agora, o governo devolveu quase 100 milhões de dólares, 
que estão agora a apoiar serviços e programas para cerca 
de 2,4 milhões de Dalits.3

A transparência e a participação pública fomentam a equidade 
ao fazerem corresponder recursos nacionais a prioridades 
nacionais: Na África do Sul, um país com uma taxa elevada e 
alarmante de infecção pelo VIH, o governo nacional resistiu 
ao financiamento de programas para evitar a transmissão 
do vírus de mães grávidas para os bebés e ao fornecimento 
de medicamentos anti-retrovirais (ARV) às mães infectadas, 
argumentando que esses serviços eram incomportáveis. 
Em resposta, a Treatment Action Campaign, uma coligação 
baseada na sociedade civil, lançou um esforço de advocacia 
de alto nível que incluiu o levar o governo ao tribunal. Ao 
analisar dados orçamentais disponíveis do governo sobre 
despesas de saúde, a TAC conseguiu produzir provas sólidas 
de que havia orçamento de saúde mais do que suficiente 
para pagar ARV a todas as sul-africanas seropositivas, bem 

como para programas para se evitar novas infecções. A 
TAC ganhou o caso e o governo aumentou os gastos em 
tratamentos para o VIH/SIDA em 6 mil milhões de dólares, 
fornecendo medicamentos vitais a 1,6 milhões de pessoas 
que antes não recebiam ajuda.

Estimular a Transparência e a Prestação 
de contas

Com base nestes resultados, e no actual ambiente fiscal, 
não é surpreendente que haja um crescimento do consenso 
internacional entre governos, sociedade civil e outros 
actores de finanças públicas e desenvolvimento económico 
quanto à necessidade de maior transparência e prestação de 
contas orçamentais. Este consenso incentivou várias inicia-
tivas globais multi-actores que promovem uma governação 
aberta e responsável.

A iniciativa com o perfil mais elevado é a Open Govern-
ment Partnership (OGP), a qual reúne governos e a 
sociedade civil no sentido de promover a transparência, 
aumentar a participação cívica, lutar contra a corrupção e 
aproveitar novas tecnologias para reforçar a governação. 
A OGP foi lançada em Setembro de 2011 e apenas 12 
meses depois mais de 55 países participantes de todo o 
mundo haviam feito 300 compromissos específicos de 
“governo aberto”: acções concretas desenvolvidas em 
consulta com organizações domesticas da sociedade 
civil de modo a melhorar a governação em várias áreas. 
Muitos dos compromissos referem-se a um maior acesso 
a informações orçamentais e à participação nos processos 
orçamentais.4

Outro esforço de actores múltiplos é a Global Initiative for 
Fiscal Transparency (GIFT). A IBP, juntamente com governos, 
doadores, instituições financeiras internacionais, associações 
profissionais para órgãos legislativos e auditores gover-
namentais e grupos da sociedade civil, formaram a GIFT 
de modo a criarem e institucionalizarem normas globais 
de transparência, participação e prestação de contas nas 
finanças públicas.5

Têm igualmente sido lançadas várias iniciativas multi-actores 
nos últimos anos de sectores específicos ligadas à transpar-
ência fiscal. Por exemplo, a Iniciativa para a Transparência 
na Indústria Extractiva (Extractive Industry Transparency 
Initiative) visa garantir que os pagamentos de corporações 
privadas a governos em países ricos em recursos para os 
direitos de extracção sejam reportados publicamente, 

2. Vide http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IMF-Fiscal-Transparency-Accountability-and-Risk.pdf. 
3. Para mais informações sobre este assunto e o seguinte exemplo da África do Sul, bem como para ler outros estudos de casos sobre o impacto da análise e defesa do orçamento da sociedade civil, vide: http://internationalbudget.org/ibp_publica-
tion_categories/case-studies/.
4. Vide http://www.opengovpartnership.org/country-commitments.  
5. Saiba mais em www.globalbtap.org e www.fiscaltransparency.net. 

http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/case-studies/
http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/case-studies/
http://www.opengovpartnership.org/country-commitments
http://www.globalbtap.org
http://www.fiscaltransparency.net
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para que os cidadãos e outros actores possam garantir que 
esses fundos, que são frequentemente consideráveis, sejam 
efectivamente utilizados. Da mesma forma, a Iniciativa 
Internacional sobre Transparência da Ajuda (International Aid 
Transparency Initiative) desenvolveu uma nova norma para 
reunir e disseminar informação sobre fluxos de ajuda, que 
foi adoptada em 2011. A norma garante que os governos, a 
sociedade civil e os cidadãos tenham uma clara imagem de 
para onde vão os fundos da ajuda, de modo a maximizar o 
impacto da ajuda externa no desenvolvimento dos países 
destinatários. Outros sectores onde estão a ser promovidas 
iniciativas de transparência incluem os sectores de projectos 
de construção financiados pelo governo e a aquisição de 
medicamentos.6

Redes da sociedade civil tem lançado campanhas que por 
vezes decorrem em paralelo com estes esforços multi-acto-
res. Por exemplo, Publish What You Pay e Publish What You 
Fund são campanhas da sociedade civil que se concentram 
na transparência das receitas do sector extractivo e da ajuda 
externa, respectivamente. Além disso, numa assembleia 
global em Dar es Salaam, Tanzânia, em Novembro de 2011, 
representantes de organizações da sociedade civil envolvi-
dos em trabalho orçamental em 56 países reuniram-se para 
consolidar a sua rede em expansão num movimento. Assim 
nasceu o Global Movement for Budget Transparency, Account-
ability, and Participation (BTAP).7 Os participantes assinaram 
uma Declaração de Princípios que pede aos governos e 
outros actores de todos os sectores que trabalhem juntos 
por forma a aumentarem a transparência, a participação 
pública e a prestação de contas em sistemas e processos de 
orçamento público.
 
Por seu turno, os doadores e as instituições de desen-
volvimento, como o Banco Mundial, a Comissão Europeia 
e agências bilaterais de ajuda (como o Departamento de 
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido) instituíram 
políticas que exigiam que os governos destinatários abris-
sem os seus processos orçamentais para se tornarem 
elegíveis para receber alguns tipos de ajuda.
 
Estas iniciativas e desenvolvimentos têm o potencial de 
promover e catalisar grandes avanços em direcção a siste-
mas orçamentais públicos abertos, reactivos e responsáveis. 
Mas estes esforços têm de se basear num entendimento 
do estado da transparência orçamental em todo o mundo, 
dos países onde a transparência é forte ou fraca, e de como 
reformas podem ser alcançadas nos países que têm sistemas 
orçamentais fechados. 

Tomando o Pulso da Orçamentação 
Aberta em Todo o Mundo 

É neste contexto que a IBP divulga a Pesquisa do Orçamento 
Aberto de 2012. O Índice do Orçamento Aberto que sai da 
Presquisa fornece a medida mais abrangente para comparar 
o acesso público a informações referentes à receita e às 
despesas de fundos públicos em vários países. A Presquisa 
fornece igualmente informações únicas sobre a medida 
em que a sociedade civil e os membros do público podem 
participar em processos orçamentais e sobre a força dos 
órgãos legislativos e das instituições de auditoria respon-
sáveis pelo controlo da gestão dos fundos públicos. 

A Pesquisa do Orçamento Aberto analisa a abertura e 
prestação de contas dos sistemas e práticas orçamentais dos 
governos e também oferece um guia para que melhorem. 
A Pesquisa de 2012 cobre 100 países, fazendo dela a maior 
avaliação comparativa e independente até à data de 
informações, processos e instituições orçamentais. Esta é a 
quarta rodada desta avaliação bienal global da transparên-
cia e prestação de contas orçamentais do governo desde 
2006.

Como estão a ser usados os resultados
da Pesquisa do Orçamento Aberto?

A Pesquisa do Orçamento Aberto e o Índice do Orçamento 
Aberto estão a ser cada vez mais usados por governos, 
grupos da sociedade civil e agências internacionais de 
doadores para avaliar os progressos com vista a uma orça-
mentação mais transparente e responsável, bem como para 
encorajar a sociedade civil e os cidadãos a participarem nos 
processos orçamentais. Por exemplo, ao nível do governo 
nacional, a Indonésia comprometeu-se a aumentar a sua 
pontuação no Índice do Orçamento Aberto como parte do 
seu plano de acção da Open Government Partnership.8 Im 
Moçambique, o OBI está incluído no Quadro de Avaliação do 
Desempenho negociado entre o governo e os doadores que 
fornecem ajuda através de apoio orçamental.

Algumas organizações da sociedade civil e de desenvolvim-
ento internacional que produzem indicadores de governa-
ção incluíram elementos da Pesquisa do Orçamento Aberto 
nos seus próprios índices e estudos. Alguns exemplos são 
o trabalho da Transparency International relativamente 
à Transparência de Orçamentos Nacionais da Defesa, o 
Índice de Risco de Branqueamento de Capitais do Instituto 
de Governação de Basileia, e os Indicadores Mundiais de 

6. Contratação Aberta: http://www.open-contracting.org/; e Aliança para a Transparência dos Medicamentos: http://www.medicinestransparency.org/.  
7. Vide http://www.globalbtap.org/.
8. Vide http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_action_plans/Indonesia_actionPlan.doc, p. 6.

http://www.globalbtap.org/
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Governação do Banco Mundial.9

Algumas agências doadoras, como a Comissão Europeia e o 
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino 
Unido, inspiraram-se exaustivamente nas recomendações 
da Pesquisa do Orçamento Aberto ao desenvolverem as 
suas novas directrizes para fornecerem apoio orçamental 
directo e incluíram a transparência e o controlo orçamentais 
como critério adicional no qual os países que recebem apoio 
orçamental serão avaliados. O Banco Mundial incluiu as 
recomendações da Pesquisa do Orçamento Aberto de 2010 
para São Tomé e Príncipe numa lista de “acções prioritárias” 
que o governo tinha de realizar para ser elegível para ajuda, 
enquanto a Millennium Challenge Corporation (MCC) 
utilizou uma avaliação provisória da IBP sobre transparência 
orçamental em Honduras de modo a avaliar a elegibilidade 
do país para um acordo de financiamento. 

Estrutura deste Relatório

Este relatório apresenta as conclusões da Pesquisa do 
Orçamento Aberto de 2012 da seguinte forma: 

■■ Capítulo 2: as principais conclusões sobre o estado actual 
da transparência orçamental de acordo com o Índice do 
Orçamento Aberto 

■■ Capítulo 3: tendências ao longo do tempo, comparando 
as conclusões das quatro rodadas da Presquisa realizadas 
desde 2006 e realçando breves estudos de casos de 
países onde foram feitas melhorias significativas

■■ Capítulo 4: um olhar mais amplo da prestação de contas, 
na perspectiva da sociedade civil e do engajamento dos 
cidadãos nos processos orçamentais

■■ Capítulo 5: o papel de controlo dos órgãos legislativos e 
das instituições supremas de auditoria (ISA)

■■ Capítulo 6: conclusões e recomendações para vários 
actores que podem promover a transparência orçamen-
tal, a participação e a prestação de contas

Por último, os anexos fornecem uma descrição pormeno-
rizada sobre a metodologia da Pesquisa do Orçamento 
Aberto de 2012, bem como tabelas de dados adicionais.

9. Vide o relatório Transparência dos Orçamentos Nacionais da Defesa em http://www.ti-defence.org/publications/893-the-transparency-of-defence-budgets; see the Basel Institute’s AML Risk Index at  http://index.baselgovernance.org/Project_Descrip-
tion.pdf; e os dados do portal AGI do Banco Mundial em https://agidata.org/site/Default.aspx.
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CaPÍtuLo 2

o estado da transParÊnCia 
orçamentaL

Este capítulo se foca nas conclusões do subconjunto de 
95 perguntas da Pesquisa do Orçamento Aberto que 
constituem o Índice do Orçamento Aberto (Open Budget 
Index, OBI). Estas perguntas concentram-se na transpar-
ência orçamental, ou seja, na forma como as informações 
orçamentais são disponibilizadas ao público. Após examinar 
a forma como os países se saíram de acordo com a sua 
pontuação geral do OBI, o capítulo examina depois os resul-
tados repartidos pelos oito documentos orçamentais que 
os governos deveriam publicar em alturas diferente do ciclo 
orçamental. O capítulo conclui com uma análise dos factores 
associados a diferentes níveis de transparência orçamental, 
conforme indicado pelas diferentes pontuações do OBI.

A maioria dos países não fornece 
informações orçamentais suficientes

Os resultados gerais do Índice do Orçamento Aberto de 2012 
revelam que o nível de transparência orçamental em todo o 
mundo é fraco. Considera-se apenas que os países fornecem 
informações orçamentais significativas se receberem uma 

pontuação do OBI que exceda 60, mas entre os 100 países 
avaliados, a pontuação média do OBI é apenas de 43 em 
100, e a pontuação mediana é de apenas 47. Apenas 23 
países fornecem informações significativas ou melhores, 
enquanto 41 fornecem informações mínimas, escassas ou 
nenhuma informação. (vide página XX para as classificações 
completas.)

O Quadro 1 mostra que países recaem em cada uma das 
cinco principais categorias do OBI com base na sua pontua-
ção de 2012. 

■■ Um número perturbador de 26 países fornece informa-
ções escassas, ou mesmo nenhumas, recebendo pontua-
ções do OBI entre 0 e 20. A Guiné Equatorial, Myanmar 
e o Qatar não divulgaram qualquer informação. Países 
como o Benim (com uma pontuação de 1), o Chade (3), 
as Fiji (6), o Iraque (4), o Níger (4), o Ruanda (8), a Arábia 
Saudita (1) e a Zâmbia (4) tiveram todos pontuações de 
um só dígito. 

Quadro 1: Em 41% dos países do Índice do Orçamento Aberto de 2012, os cidadãos têm acesso a pouca ou nenhuma informação orçamental

Número de Países (dos 

100 Inquiridos)
Países

Informações Abrangentes                           
(Pontuação OBI 2012 de 81-100)

6 França, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, Suécia, Reino Unido

Informações Significativas
(Pontuação OBI 2012 de 61-80)

17
Brasil, Bulgária, Chile, Croácia, República Checa, Alemanha, Índia, Indonésia, México, Portugal, 
Rússia, Eslováquia, Eslovénia, Coreia do Sul, Espanha, Uganda, Estados Unidos

Algumas informações
(Pontuação OBI 2012 de 41-60)

36

Afeganistão, Albânia, Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia Herzegovina, Botsuana, 
Colômbia,
Costa Rica, El Salvador, Geórgia, Gana, Guatemala, Honduras, Itália, Jordânia, Cazaquistão, 
Quénia, Libéria, Malawi, Mali, Mongólia, Moçambique, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Paquistão, 
Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Polónia, Roménia, Sri Lanka, Tanzânia, Turquia, Ucrânia

Informações Mínimas
(Pontuação OBI 2012 de 21-40)

15
Angola, Burkina Faso, República Dominicana, Equador, Líbano, Macedónia, Malásia, Marrocos, São 
Tomé e Príncipe, Sérvia, Serra Leoa, Tailândia, Timor-Leste, Trindade e Tobago, Venezuela

Informações escassas ou 
nenhuma
(Pontuação OBI 2012 de 0-20)

26
Argélia, Benim, Bolívia, Cambodja, Camarões, Chade, China, República Democrática do Congo, 
Egipto, Guiné Equatorial, Fiji, Iraque, República Quirguízia, Myanmar, Níger, Nigéria, Qatar, 
Ruanda, Arábia Saudita, Senegal, Tajiquistão, Tunísia, Vietname, Iémen, Zâmbia, Zimbabué
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■■ Outros 15 países fornecem apenas informações orçamen-
tais mínimas, recebendo pontuações entre 21 e 40.

■■ Trinta e seis países fornecem alguma informação orça-
mental, mas não o suficiente para permitir um debate 
orçamental informado, recebendo pontuações entre 41 
e 60.

■■ Dezassete países, incluindo países da maioria das regiões 
do mundo, fornecem informações orçamentais significa-
tivas.

■■ Os seis países que fornecem mais informações orçamen-
tais são liderados pela Nova Zelândia com uma pontua-
ção de 93.

Uma análise mais detalhada das características dos países 
com diferentes tipos de resultados é realizada mais à frente 
neste capítulo, mas vale a pena notar aqui que a África do 
Sul (com a segunda melhor pontuação geral de 90) é um 
país que não pertence à OCDE (Organização para a Coop-
eração e o Desenvolvimento Económico) que se classifica no 
topo da categoria. África tem um segundo país, o Uganda, 
nas duas categorias mais elevadas, demonstrando que os 
maiores níveis de transparência orçamental são alcançáveis 
no continente africano, muito embora muitos desses países 
forneçam informações orçamentais insuficientes. Uma 
conclusão desencorajadora é o número de países populo-
sos, como a China (11) e a Nigéria (16), que ficam na categoria 
mais baixa, impedindo que grandes porções da população 
mundial acedam a informações orçamentais vitais de que 
precisam para responsabilizar os seus governos.

Estas conclusões indicam que os cidadãos e a sociedade civil 
de muitos países não têm acesso às informações que lhes 
permitiria compreender totalmente de que forma os fundos 
públicos são angariados ou como serão gastos, ou participar 
de forma eficaz em debates orçamentais e monitorar a 
implementação do orçamento. Informações orçamentais 
inadequadas, por seu turno, significam que as políticas 
orçamentais poderão corresponder de forma menor às 
necessidades e prioridades públicas, criando maiores 
oportunidades de má gestão e corrupção.

Muitos dos principais documentos 
orçamentais não são divulgados

As normas e práticas internacionais identificam oito docu-
mentos principais que os governos deveriam publicar em 
alturas diferentes do ciclo orçamental. O OBI analisa se os 
governos disponibilizam esses documentos ao público de 
forma atempada e avalia o nível de pormenor das informa-
ções em cada documento.

Durante a fase de formulação do orçamento, os governos 
deveriam publicar:
■■ uma Declaração Pré-orçamentária, que inclui os 

pressupostos usados para desenvolver o orçamento, 
tais como as receitas, despesas, e níveis de dívida totais 
previstos, e alocações indicativas entre sectores; e

■■ a Proposta de Orçamento do Executivo, que apresenta 
os planos pormenorizados do governo em termos de 
prioridades políticas e orçamentos para cada ministério e 
agência para o próximo ano orçamental.

Durante a fase de aprovação do orçamento, os governos 
deveriam publicar:
■■ o Orçamento Promulgado, que é o documento jurídico 

que autoriza o executivo a implementar as medidas 
políticas que o orçamento contém. O Orçamento 
Promulgado é emitido pelo órgão legislativo depois de 
aprovar (por vezes com alterações) a proposta orçamen-
tal apresentada ao mesmo por parte do executivo. 

Durante a fase de execução do orçamento, os governos 
deveriam publicar:
■■ Relatórios Durante o Ano, que incluem informações 

sobre receitas cobradas, as despesas realmente feitas e 
a dívida incorrida em dada altura, geralmente através de 
publicações mensais ou trimestrais;  

■■ uma Revisão Semestral, que resume os dados reais do 
orçamento dos primeiros seis meses do ano (receitas, 
despesas e dívida), reavalia os pressupostos económicos 
sobre os quais o orçamento foi inicialmente elaborado 
e ajusta os números orçamentais para os restantes seis 
meses nessa conformidade; e

■■ um Relatório de Fim de Ano, que mostra a situação 
das contas do governo no final do exercício fiscal e inclui 
idealmente uma avaliação do progresso feito no alcance 
dos objectivos políticos enumerados no Orçamento 
Promulgado.

Durante a fase de auditoria, os governos deveriam publicar:
■■ um Relatório de Auditoria, no qual a instituição 

suprema de auditoria avalia o desempenho financeiro do 
governo no exercício fiscal anterior; as auditorias podem 
igualmente cobrir agências específicas e aspectos não 
financeiros do desempenho do executivo.

Além desses documentos, os governos deveriam publicar 
um Orçamento Cidadão, uma versão simplificada de um 
documento orçamental que utiliza linguagem não técnica 
e formatos acessíveis de modo a facilitar a compreensão 
dos cidadãos e o seu engajamento com os planos e acções 
do governo durante o exercício fiscal. Embora este docu-
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mento tenha sido produzido maioritariamente em relação 
à proposta de orçamento do executivo ou ao Orçamento 
Promulgado, as versões não técnicas acessíveis podem e 
devem ser produzidas para quaisquer ou todos os docu-
mentos acima mencionados.

A boa notícia emergente da Pesquisa do Orçamento Aberto 

de 2012 é que mais de dois terços dos governos publicaram 
cinco dos oito principais documentos orçamentais. Estes 
incluem o documento mais essencial, a Proposta de Orça-
mento do Executivo, que foi publicado em 79 dos 100 países 
examinados. Incluem igualmente o Orçamento Promulgado 
(92 países), os Relatórios Durante o Ano (78 países), o 
Relatório de Fim de Ano (72 países) e o Relatório de Audito-

Todos os oito documentos orçamentários nos 100 países pesquisados

178

491
131

Relatório de Auditoria

68

14
18

Relatório de Fim de Ano

72

12
16

Revisão Semestral

29

27

44

Relatórios Durante o Ano

78

18

4

Orçamento Cidadão

26
0

74

Orçamento Promulgado

92

7
1

Publicado

Publicado para uso interno

Não elaborado

Proposta de Orçamento do Executivo

79

20
1

Declaração Pré-orçamentária

47

25
28

Quadro 2. Muitos dos documentos orçamentais não são publicados por países muito embora um número significativo desses documentos seja 
produzido para uso interno
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Não incluídos na Pesquisa 

Informações Abrangentes 
(Pontuações OBI 81-100)

Informações Significativas 
(Pontuações OBI 61-80)

Algumas Informações 
(Pontuações OBI 41-60)

Informações Mínimas 
(Pontuações OBI 21-40)

Informações Escassas Ou Nenhumas  
(Pontuações OBI 0-20)

Pontuações do Índice do orçamento aberto de 2012
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ria (68 países). Embora a maioria dos países publique esses 
documentos, é essencial lembrar que todos os países deve-
riam fazê-lo. Isto é particularmente verdade para a proposta 
de orçamento do executivo, que 21 países não publicaram.

Além disso, menos de metade dos países inquiridos publica 
os outros três principais documentos orçamentais: a Decla-
ração Pré-orçamentária (47 países), a Revisão Semestral (29 
países) e o orçamento cidadão (26 países). O impacto mais 
crítico disto é que os cidadãos na maioria dos países ficam 
impedidos de compreender algumas das intenções e acções 
políticas do orçamento governamental, tais como os que 
estão relacionados com as correcções semestrais.

O Quadro 2 pormenoriza a escala do problema, indicando 
se os documentos não são de todo produzidos, se são 
produzidos apenas para uso interno, ou se são produzidos e 
publicados. Quando um documento nem sequer é produ-
zido pelo governo de um país, o próprio governo é incapaz 
de monitorizar ou avaliar os principais aspectos das afecta-
ções orçamentais. O Iémen é o único país que não produz 
a proposta de orçamento do executivo, mas 14 países, por 
exemplo, não produzem um Relatório de Auditoria, o que 
significa que não podem realmente avaliar, mesmo a nível 
interno, se os fundos foram gastos de forma eficaz e legal.

Um resultado particularmente marcante é que os governos 
produzem uma grande quantidade de dados orçamentais 
que não estão a ser partilhados com o público. O Quadro 2 
revela que um conjunto de 131 documentos orçamentais 
é produzido pelos governos apenas para uso interno. A 
quase custo zero, os governos poderiam melhorar signifi-
cativamente a transparência orçamental se começarem 
simplesmente a publicar esses documentos. Por exemplo, 20 
países poderiam melhorar significativamente a transparên-
cia orçamental nos respectivos países tornando a proposta 
de orçamento do executivo já preparada disponível ao 
público. De uma forma mais geral, como primeira medida, 
os governos deveriam simplesmente disponibilizar esses 131 
documentos nos seus sites oficiais (vide Caixa 1).

Os documentos orçamentais deveriam 
ser mais abrangentes

Mesmo quando os governos publicam os principais docu-
mentos orçamentais, o nível de pormenor e a variedade 
das informações contidas nesses documentos são frequent-
emente muito limitadas. Para avaliar isto, o OBI calcula um 
sub-resultado para a abrangência de cada um dos oito 
documentos. O sub-resultado é calculado apenas com base 
nos documentos que são realmente publicados. 

Caixa 1. Os países poderiam tornar as 
informações mais facilmente acessíveis na 
Internet

Muito embora o acesso à Internet continue limitado 
em áreas remotas e entre os segmentos mais 
pobres das populações de muitos países, publicar 
um documento online é de longe a forma mais fácil 
e económica de começar a torná-lo disponível ao 
público. Na maioria dos países inquiridos, os sites 
do governo já estão a ser utilizados para disseminar 
as informações orçamentais ao público; de facto, os 
Ministérios das Finanças nos 100 países incluídos 
na Presquisa de 2012 mantém sites funcionantes. 
Os servidores podem estar em baixo de vez em 
quando, a navegação pode ser difícil e a velocidade 
da Internet lenta, mas de uma forma geral esses 
sites funcionam. Isto faz com que seja difícil encon-
trar motivos plausíveis para o porquê de os 20 
governos produzirem uma proposta de orçamento 
do executivo apenas para uso interno, bem como 
para o facto de cinco países que publicam apenas 
cópias em papel não publicarem simplesmente 
esses documentos nos  respectivos sites.

Outro aspecto importante da disponibilidade 
pública é a facilidade com que é possível usar os 
dados incluídos nos documentos orçamentais para 
análise e apresentação. Actualmente, muitos dos 
documentos que os governos publicam são apenas 
apresentados em PDF ou noutros formatos que não 
são “legíveis por máquinas” (machine-readable). Se 
todas, ou a maior parte destas informações forem 
publicadas em documentos PDF (como é o caso 
em muitos países), analisar os números contidos 
no orçamento irá provavelmente requerer que os 
dados sejam copiados e colados manualmente, ou 
até dactilografados para uma folha de cálculo.

Os formatos lidos por máquinas, tais como a folha 
de cálculo Excel, permitem que os analistas e os 
advogados extraiam e utilizem os dados de que 
necessitam mais rapidamente e com menos erros, 
em vez de dependerem de processos manuais 
mais difíceis e morosos. Isto pode facilitar imenso 
a utilização das informações orçamentais por 
parte de diferentes intervenientes. Por exemplo, a 
República Quirguiz publicou os seus relatórios de 
execução mensal em formato Excel; Marrocos faz 
o mesmo para parte da proposta de orçamento do 
executivo e do Orçamento Promulgado.
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Quadro 3. As pontuações sobre abrangência mostram que os 
documentos orçamentais publicados têm normalmente falta de 
pormenores 

A média dos sub-resultados para cinco dos principais 
documentos orçamentais varia entre 43 a 60, o que significa 
que mesmo quando esses orçamentos são publicados, 
geralmente contêm apenas algumas informações. Apenas a 
Declaração Pré-orçamentária e os Relatórios Durante o Ano 
tiveram resultados de abrangência mais sólidos, em média, 
sugerindo que oferecem tipicamente níveis significativos 
de informações quando são publicados. (Embora tenha um 
sub-resultado médio de 78, o Orçamento Promulgado não 
está incluído na lista dos relatórios tipicamente abrangentes 
porque há apenas uma pergunta na Pesquisa do Orçamento 
Aberto que avalia a abrangência deste documento).
   
Algumas categorias de informações orçamentais funda-
mentais ainda não estão disponíveis nos documentos 
orçamentais publicados. Apenas 20 dos países inquiridos em 
2012 forneceram informações pormenorizadas sobre fundos 
extra-orçamentais na proposta de orçamento do executivo, 
e 47 não publicam qualquer informação sobre os mesmos. 
A utilização de fundos extra-orçamentais pode ocultar 
uma parte considerável de despesa pública, especialmente 
em países que os usam para gerir receitas provenientes de 
recursos naturais ou fundos para programas da segurança 
social. A situação é ainda pior nas fases de implementação 
do orçamento e de auditoria, com 65 países que não forne-
cem quaisquer informações sobre fundos extra-orçamentais 
nos seus relatórios de fim de ano, e 57 que não publicam 
Relatórios de Auditoria sobre esses fundos. 

Da mesma forma, muito pouca informação pode ser 
encontrada em documentos orçamentais sobre atrasos 
nos pagamentos de despesas, actividades quase-fiscais, 
despesas fiscais e fontes importantes de riscos fiscais como 
passivos contingentes e futuros. A maioria dos governos 
também não divulga informações adequadas sobre a sua 
detenção de activos financeiros e não financeiros, tornando 
mais difícil para o público ter uma imagem completa do 

balanço do governo. A média dos sub-resultados para a 
cobertura de todas estas rubricas encontra-se bem abaixo 
de 40, indicando que em média são fornecidas informações 
mínimas, ou mesmo nenhumas, sobre estas actividades ou 
passivos.

Existem igualmente informações muito limitadas nos docu-
mentos orçamentais sobre os resultados da acção governa-
mental, tanto os planeados como os alcançados. Em média, 
apenas cerca de metade dos países incluíram objectivos e 
indicadores de desempenho não financeiros na proposta de 
orçamento do executivo; e menos de um em quatro incluiu 
essas informações no relatório de fim de ano. Embora esta 
seja uma área difícil até para governos com maior capacid-
ade técnica, a falta dessas informações constitui uma lacuna 
importante para a sociedade civil e outros intervenientes 
que monitoram a despesa governamental e o impacto da 
mesma.

Países com diferentes níveis de 
transparência orçamental partilham 
determinadas características  

O nível médio de transparência orçamental varia significa-
tivamente entre as diferentes regiões do mundo. Conforme 
apresentado no Quadro 4, os países no Médio Oriente e na 
região do Norte de África têm as pontuações do OBI mais 
baixas, com uma média de 18, e os países na região da 
Europa Ocidental (os Estados Unidos estão incluídos nesta 
região para fins deste relatório) têm as pontuações do OBI 
mais elevadas, com uma média de 75.

Contudo, existe uma variação considerável no nível de 
transparência orçamental entre países da mesma região. Por 
exemplo, na região do Médio Oriente e do Norte de África, o 
Qatar não fornece quaisquer informações orçamentais, mas 
a Jordânia recebe uma pontuação respeitável de 57, muito 
acima da média mundial. E a África do Sul, que faz parte 
da região da África Subsariana que tem pontuações relati-
vamente baixas, teve a pontuação do OBI mais elevada do 
mundo em 2010 e tem a segunda pontuação mais elevada 
em 2012.

As diferenças substanciais entre regiões começam a sugerir 
como é que uma gama de factores consegue influenciar o 
grau de transparência orçamental num país. Os relatórios da 
Presquisa passados apresentaram análises que concluíam 
que a transparência orçamental estava co-relacionada 
com a renda de um país, com a força das suas instituições 
democráticas e com o grau de dependência das receitas 
provenientes da extracção de petróleo ou da ajuda externa. 
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As simples co-relações descritas em relatórios anteriores 
não podem ser interpretadas como provas conclusivas das 
determinantes de transparência orçamental. Para ganhar 
uma compreensão mais profunda da relação entre aber-
tura orçamental e alguns destes factores, a IBP contratou 
académicos e investigadores independentes para pesquisa-
rem essas co-relações através de análises estatísticas mais 
detalhadas com os dados da Presquisa de 2008. (Para ler os 
relatórios completos, vá a http://internationalbudget.org/
what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/
obi-research/working-papers/.)

As principais conclusões resultantes desta pesquisa são:
■■ O nível de renda de um país é confirmado como uma 

variável que afecta o nível da transparência orçamental, 
mesmo ao considerar outros factores. Por outro lado, 
as regiões não são um factor determinante. Os países 
africanos e do Médio Oriente são menos transparentes 
devido a outros factores, não devido à sua localização 
geográfica.  

■■ Um sistema político democrático é um factor signifi-
cativo que apoia a transparência orçamental de duas 
formas paralelas. A primeira é através de eleições. Em 
países onde o poder político vem dos eleitores, os 
governos têm um incentivo para fornecerem ao público 
mais informação orçamental credível e detalhada. De 
facto, uma mudança de um sistema autocrático para um 
democrático está tipicamente associada a uma melhoria 
na pontuação do OBI de um país em quase 20 pontos, 
após controlo de outras variáveis. Além disso, a transpar-
ência parece depender muito mais dos níveis actuais de 
democracia do que há quanto tempo um país tem sido 
uma democracia: para países em transição, isto significa 
que melhorias rápidas na transparência podem ser 
alcançadas sem ter que se esperar por processos lentos 
de aprendizagem e adaptação. A segunda possibilidade 
através da qual a democracia afecta a transparência orça-
mental é a concorrência política em órgãos legislativos. 
Quanto mais os políticos têm de partilhar a autoridade 
da elaboração de políticas com outros partidos numa 
coligação, ou são confrontados com uma probabilidade 
elevada de perder o poder na próxima eleição, mais 
tentarão atar as mãos dos concorrentes com reformas 
que promovem a transparência e reduzem a discrição. 
Quando mais partidos disputam eleições, mais provável 
é os governos terem Orçamentos Abertos.

■■  
A co-relação negativa encontrada entre dependência de 
receitas de petróleo e gás e a transparência orçamental 
também está relacionada com a força das instituições 
democráticas. A pesquisa mostra que o impacto nega-
tivo da riqueza de petróleo e gás apenas se mantém 
nas autocracias, possivelmente porque estas dotações 
naturais ajudam os autocratas a manter o controlo 
político. Num cenário mais democrático (pensemos na 
Noruega ou na Colômbia), por outro lado, a dependência 
de petróleo não afecta significativamente os níveis de 
transparência orçamental. 

■■ A transparência orçamental em países de baixa renda 
depende da escolha de modalidades de ajuda (isto é, as 
formas como a ajuda é prestada) e do tipo de interven-

Quadro 4. Pontuações OBI variam consoante a região

Região Pontuação Média do 
OBI 2012

Ásia Oriental e Pacífico 39

Cambodja, China, Fiji, Indonésia, Malásia, 
Mongólia, Myanmar, Nova Zelândia, Papua Nova 
Guiné, Filipinas, Coreia do Sul, Tailândia, Timor-
Leste, Vietname

Europa de Leste e Ásia Central 52

Albânia, Azerbaijão, Bósnia Herzegovina, 
Bulgária, Croácia, República Checa, Geórgia, 
Cazaquistão, República Quirguízia, Macedónia, 
Polónia, Roménia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, 
Eslovénia, Tajiquistão, Turquia, Ucrânia

América Latina e Caraíbas 47

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, República Dominicana, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Peru, Trindade e Tobago, Venezuela

Médio Oriente e Norte de África 18

Argélia, Egipto, Iraque, Jordânia, Líbano, 
Marrocos, Qatar, Arábia Saudita, Tunísia, Iémen

Ásia Austral 55

Afeganistão, Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, 
Sri Lanka

África Subsariana 31

Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, 
Camarões, Chade, República Democrática do 
Congo, Guiné Equatorial, Gana, Quénia, Libéria, 
Malawi, Mali, Moçambique, Namíbia, Níger, 
Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, 
Serra Leoa, África do Sul, Tanzânia, Uganda, 
Zâmbia, Zimbabué

Europa Ocidental e EUA 75

França, Alemanha, Itália, Noruega, Portugal, 
Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos

Desempenho Global 43
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ções dos doadores, e não do nível geral de dependência 
da ajuda. Quanto mais ajuda os doadores canalizam 
através dos sistemas orçamentais do país destinatário e 
reforçam esses sistemas, em vez que prejudicarem esses 
sistemas recorrendo a sistemas paralelos, mais probabili-
dades há de esses países se tornarem mais transparentes.

Estas análises estatísticas foram reproduzidas recorrendo 
aos dados de 2012, com resultados semelhantes na maioria 
dos casos. Embora as conclusões quanto a renda, localização 
geográfica, democracia e dependência de petróleo foram 
todas confirmadas, as conclusões quanto a dependência e 
modalidades da ajuda não o foram. Por conseguinte, poderá 
ser necessária mais pesquisa para se compreender melhor 
as formas como a ajuda externa influencia a transparência 
orçamental em países destinatários.

Embora uma gama de factores esteja associada a níveis mais 
elevados ou mais baixos de transparência orçamental, há 
que repetir que esses factores não são determinantes. Os 
resultados de 2012, bem como os resultados de anos ante-
riores, mostram que os países não têm automaticamente 
um fraco desempenho na transparência orçamental apenas 
por terem algumas características comuns a países que 
têm tipicamente um fraco desempenho na transparência 
orçamental. Por exemplo, os países dependentes da ajuda 
como o Afeganistão, os países dependentes das receitas de 
hidrocarbonetos como o México, países no Médio Oriente e 
na África Subsariana como a Jordânia e o Uganda e países de 
baixa renda como o Bangladesh tiveram todos um desem-
penho relativamente bom em 2012, e significativamente 
melhor do que o dos seus pares.

Uma imagem péssima, mas pode mudar

Em suma, a Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 concluiu 
que o estado de transparência orçamental em todo o 
mundo é péssimo: apenas uma minoria de governos publica 
informações orçamentais significativas. Muitos governos 
não publicam os principais documentos orçamentais muito 
embora esses documentos estejam disponíveis para uso 
interno e possam ser facilmente publicados em sites do 
governo. Além disso, a muitos documentos orçamentais 
publicados faltam pormenores críticos e são apresentados 
em formatos que não são úteis para a análise orçamental. 

Mas a Presquisa conclui igualmente que qualquer país, 
independentemente da sua localização geográfica, nível de 
renda ou dependência de determinados tipos de receitas, 
pode ter um desempenho bom na transparência orçamen-

tal. Se os governos têm a vontade política de conseguirem 
melhor transparência orçamental, e se está é complementa-
da por pressões internas e externas, qualquer governo pode 
tornar o seu orçamento adequadamente transparente. Isto 
ajuda a explicar o progresso na transparência orçamental 
alcançado ao longo do tempo, o tema do próximo capítulo
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CaPÍtuLo 3

mudanças na 
transParÊnCia orçamentaL 

ao LonGo do temPo
A primeira Pesquisa do Orçamento Aberto foi realizada em 
2006 e cobriu 59 países. Desde então, outras três rodadas de 
pesquisa foram realizadas (2008, 2010 e 2012), aumentando 
gradualmente a cobertura até os actuais 100 países. Este 
capítulo olha para a forma como evoluiu a transparência 
orçamental durante este período de tempo. Examina 
principalmente as tendências mais amplas, mas também 
aprofunda alguns dos países onde a transparência mais 
mudou recentemente. 

Seis anos de progresso, mas sinais 
contínuos de preocupação

Existem 40 países para os quais há dados OBI totalmente 
comparáveis desde 2006.1 O Anexo B fornece as pontuações 
de cada país desde os Presquisas de 2006 a 2012. Neste 
período de seis anos:

■■ A pontuação média do OBI aumentou de 47 para 57. 
Quinze dos 40 países apresentaram melhorias consis-
tentes em cada rodada, sem retrocessos. Em média, o 
progresso entre os 40 países foi rápido entre 2006 e 
2008, significativo entre 2008 e 2010, mas quase nulo de 
2010 a 2012.11

■■ Catorze países, ou mais de um terço dos 40 países, 
melhorou a sua transparência orçamental em mais de 15 
pontos, incluindo países de baixa renda como o Uganda 
e o Bangladesh, que aumentaram a sua pontuação do 
OBI em 33 e 19 pontos, respectivamente.  

■■ As pontuações do OBI melhoraram em todas as regiões. 

Embora a transparência orçamental tenha melhorado 
de uma forma geral nos últimos seis anos, a medida das 
melhorias dependeu significativamente de onde os países 

começaram. O ritmo do progresso foi rápido entre os que 
forneceram poucas informações no início, mas lento entre 
os países mais transparentes.

■■ Entre os 14 países cujas pontuações do OBI foram de 40 
ou inferiores em 2006, o que significa que forneciam 
informações orçamentais mínimas, escassas ou nenhu-
mas nesse ano, a média da pontuação do OBI subiu dos 
25 em 2006 para 41 em 2012, um aumento de cerca de 16 
pontos ou 64%. 

■■ Entre os 16 países cujas pontuações do OBI estiveram 
entre 41 ou e 60 em 2006, o que significa que forneciam 
algumas informações orçamentais nesse ano, a média 
da pontuação do OBI subiu dos 48 em 2006 para 57 em 
2012, um aumento de cerca de 9 pontos ou quase 20%. 

■■ Entre os 10 países cujas pontuações do OBI excederam 
60 em 2006, o que significa que forneciam informações 
orçamentais significativas ou exaustivas nesse ano, a 
média da pontuação do OBI subiu dos 78 em 2006 para 
80 em 2012, um aumento de cerca de 2%.

O Quadro 5 apresenta informações resumidas das quatro 
rodadas da Presquisa. Além dos dados de 2006 a 2012 para 
40 países, inclui a tendência básica de 2008 a 2012 para a 
qual existem dados comparáveis para 77 países, e a tendên-
cia básica de 2010 a para a qual existem dados comparáveis 
para 93 países. Essas comparações oferecem mais provas 
das mudanças positivas registadas nas quatro rodadas da 
Presquisa.

Contudo, essas indicações de progresso geral, e de progres-
so mais rápido entre países que foram menos transparentes 
no início, não deve obscurecer a falta de progresso (e o 
retrocesso significativo em muitos casos) em muitos países.

10.  Este número é mais pequeno do que o número total de países incluídos em todas as rodadas porque leva em conta considerações e reavaliações metodológicas que impedem comparações entre os resultados de todos os países.
11. Entre 2006 e 2008, a sua pontuação média do OBI subiu de 47 para 54, entre 2008 a 2010 ela subiu de 54 para 56, e de 2010 a 2012 foi de 56 para 57.
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De particular preocupação, as múltiplas rodadas da Pres-
quisa do Orçamento Aberto revelam que a transparência 
orçamental permaneceu estagnante em quase metade 
dos países que tiveram um fraco desempenho em rodadas 
anteriores do Índice do Orçamento Aberto. Dos 59 países 
para os quais estão disponíveis dados comparáveis e que 
forneceram informações orçamentais inadequadas em 2008 
(isto é, países com pontuações do OBI de 60 pontos ou infe-
riores), pouco menos de metade (28 países) continua a ter 
um desempenho mais ou menos ao mesmo nível em 2012, 
ou têm pontuações que são consideravelmente inferiores.1 
Esses 28 países incluem países europeus como a Macedónia 
e a Ucrânia, países do Médio Oriente como a Jordânia e o 
Iémen, países da América Latina como a Venezuela e a Costa 
Rica, países africanos como os Camarões e a Nigéria e países 
asiáticos como o Nepal e as Fiji. Inclui igualmente países 
ricos como a Arábia Saudita e a Guiné Equatorial; países de 
renda média como a Argentina e a Malásia e países de baixa 
renda como o Gana e a Bolívia. (Vide Anexo B.)

Dezoito dos 59 países melhoraram as suas pontuações do 
OBI entre 2008 e 2012 em 10 ou mais pontos. Ainda assim, 
apenas sete países (Bulgária, Croácia, Índia, Indonésia, 
México, Rússia e Uganda) conseguiram entrar no grupo 
com uma pontuação de 61 e superior e podem, assim, ser 
caracterizados como tendo fornecido informações orçamen-
tais significativas aos seus cidadãos. 

Tudo isto indica que um grande número de países está 
preso em níveis inaceitavelmente baixos de transparência 
orçamental. Não estão a fazer os esforços necessários para 
publicarem mais (e mais detalhados) documentos orça-
mentais e, por conseguinte, não permitem que os cidadãos 
tentem responsabilizar os seus governos. 

Mudanças em resultados do OBI de 2010 
a 2012

Olhando especificamente para as mudanças desde 2010, os 
resultados continuam encorajadores. (Vide Anexo B para 
dados de cada um dos 93 países comparáveis.) Entre esses 
países, de 2010 a 2012:

■■ A pontuação média do OBI subiu de 43 para 45. 

■■ O número de países a fornecer informações orçamentais 
significativas ou exaustivas aos cidadãos (isto é, os que 
têm uma pontuação do OBI de 61 ou superior) cresceram 
de 20 para 23, enquanto o número de países a fornecer 
informações mínimas ou nenhumas (isto é, os que têm 
uma pontuação do OBI de 40 ou inferior) diminuíram de 
40 para 34. 

■■ Sete países, de várias partes do mundo, melhoraram 
drasticamente a sua transparência orçamental neste 
período, com as pontuações do OBI a aumentar mais 
de 15 pontos. Estes países são o Afeganistão, o Burkina 
Faso, a República Dominicana, Honduras, Moçambique, o 
Paquistão e São Tomé e Príncipe.

Ainda mais do que foi verdade durante o período de 2006 
a 2012, a natureza das mudanças nos últimos dois anos 
dependeu fortemente de quão transparentes eram os países 
na sua orçamentação. Em média, a transparência orçamental 
avançou significativamente entre os países menos trans-
parentes de 2010 a 2012. Contudo, em média, entre países 
que forneciam apenas algumas informações ou forneciam 
informações significativas ou mais, os orçamentos tornaram-
se um pouco menos transparentes em 2012. Dentro dos 
países comparáveis:

12. Especificamente, em 22 destes países, os resultados mantiveram-se entre mais ou menos cinco pontos em 2012 comparativamente a 2008. Uma flutuação dentro desta variação não é considerada particularmente significativa. Em seis países os 
resultados caíram em mais de cinco pontos.

Mudanças nas pontuações do OBI em rodadas subsequentes da Pesquisa do Orçamento Aberto 

Período
Nº de Países 

Comparáveis

Mudança na pontuação 

média do OBI

Quem mais melhorou 

(+15 pontos ou mais)

Quem teve pior 

desempenho 

(-15 pontos ou mais)

2006-2012 40
+10 

(47 a 57)

Angola, Albânia, Bangladesh, Bulgária, Croácia, 
El Salvador, Geórgia, Índia, Indonésia, Mongólia, 
Marrocos, Rússia, Uganda, Vietname

Roménia

2008-2012 77
+5 

(41 a 46)

Afeganistão, Angola, Bangladesh, República 
Democrática do Congo, República Dominicana, 
Honduras, Malawi, Libéria, Mongólia, Paquistão, 
Rússia, São Tomé e Príncipe

Egipto, Macedónia, 
Níger, Roménia, Sri 
Lanka

2010-2012 93
+2 

(43 a 45)

Afeganistão, Burkina Faso, República Dominicana, 
Honduras, Moçambique, Paquistão, São Tomé e 
Príncipe 

Egipto, Sérvia, Sri Lanka, 
Zâmbia
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■■ Entre os 40 países cujas pontuações do OBI foram 40 ou 
inferiores em 2010, a pontuação média do OBI subiu de 
19 em 2010 para 26 em 2010, representando um aumento 
substancial num período de dois anos. 

■■ Entre os 33 países cujas pontuações do OBI estiveram 
entre 41 e 60 em 2010, a pontuação média do OBI 
permaneceu essencialmente a mesma em 2012.13 A 
estagnação nestes países ainda não fornece informações 
orçamentais suficientes para um debate completo e o 
controlo adequado é perturbador. 

■■ Entre os 20 países cujas pontuações do OBI excederam 
60 em 2010, a pontuação média do OBI desceu ligeira-
mente, em cerca de um ponto, em 2012.

Existem igualmente cinco novos exemplos de países que 
diminuíram drasticamente a quantidade de informações 
orçamentais que fornecem ao público. Isto indica que as 
melhorias de transparência orçamental continuam ténues, 

faltando frequentemente sustentabilidade e institucional-
ização. Os governos podem retroceder, e fazem-no, nos seus 
compromissos de transparência, especialmente quando a 
publicação de documentos orçamentais não é uma questão 
de procedimento regular.

O Quadro 6 resume as conclusões sobre os países onde 
ocorreram mudanças drásticas na transparência orçamental 
nos últimos dois anos e os principais motivos dessas alter-
ações. Algumas das histórias daqueles que tiveram melhor 
desempenho são descritas em pormenor mais à frente neste 
capítulo.

Mudanças nas publicações de 
documentos de 2010 a 2012

Uma história semelhante de avanços e retrocessos emerge 
ao vermos a publicação de documentos orçamentais 
específicos (vide Quadro 7). O avanço geral na publicação 
de documentos entre 2010 e 2012 por parte dos 93 países 

Quadro 6. Países que tiveram o melhor e o pior desempenho na transparência orçamental, 2010-2012 

Mayores mejoras

País OBI 2010 OBI 2012 Alteração Principais Motivos de Alteração

Honduras 11 53 +42 Começou a publicar os oito principais documentos orçamentais.

Afeganistão 21 59 +38
Publicou pela primeira vez a Declaração pré-orçamentária, a proposta de orçamento do executivo 
e o orçamento cidadão.

São Tomé e Príncipe 0 29 +29 Publicou pela primeira vez a proposta de orçamento do executivo e os relatórios durante o ano.

Paquistão 38 58 +20
Aumentou significativamente a abrangência do Livro Verde, um documento de apoio à proposta 
de orçamento do executivo

Moçambique 28 47 +19
Publicou a Declaração pré-orçamentária e os relatórios durante o ano de forma atempada, e 
aumentou a abrangência da proposta de orçamento do executivo.

Burkina Faso 5 23 +18
Publicou online pela primeira vez a proposta de orçamento do executivo e a declaração pré-
orçamental no site do Ministério das Finanças, anteriormente não disponíveis publicamente em 
nenhuma forma.

República 
Dominicana

14 29 +15 Publicou pela primeira vez a proposta de orçamento do executivo.

Quem teve pior desempenho

País OBI 2010 OBI 2012 Alteração Principais Motivos de Alteração

Egipto 49 13 -36
A proposta de orçamento do executivo e o relatório de fim de ano foram disponibilizados apenas 
mediante pagamento de uma taxa elevada e, por conseguinte, não foram considerados como 
estando disponíveis ao público.

Zâmbia 36 4 -32
A proposta de orçamento do executivo e o relatório de fim de ano foram disponibilizados apenas 
mediante pagamento de uma taxa elevada e, por conseguinte, não foram considerados como 
estando disponíveis ao público.

Sri Lanka 67 46 -21
Já não produz uma Declaração pré-orçamentária, que era anteriormente produzida; publicou os 
relatórios durante o ano tardíamente.

Sérvia 54 39 -15
Já não produz uma Declaração pré-orçamentária e publica uma proposta de orçamento do 
executivo menos abrangente.
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com dados comparáveis é positiva. Estes países publicam 
mais documentos orçamentais em todas as fases do ciclo 
orçamental, com aumentos significativos na publicação 
de declarações pré-orçamentais, orçamentos cidadãos e 
relatórios de auditoria. Os relatórios de fim de ano são a 
única excepção a esta tendência positiva. Embora cinco 
países que não publicavam relatório de fim de ano em 2010 
tenham agora começado a publicar um, oito países que 
publicavam anteriormente este relatório já não o estão a 
fazer. 

Para determinados documentos, a lacuna das publicações 
diminuiu consideravelmente. Como exemplo, a Presquisa 
de 2010 reportou que 21 países não tinham publicado a 
proposta de orçamento do executivo. O Presquisa de 2012 
indica que, claramente, outros cinco destes países publicam 
este documento, diminuindo cerca de um quarto da lacuna 
destas publicações.14

De 2010 a 2012, o número agregado de documentos orça-
mentais publicados nestes 93 países comparáveis aumentou 
de 41. Destes documentos, 22 tinham sido produzidos 
anteriormente apenas para uso interno do governo e estão 
agora a ser disponibilizados ao público, e 19 documentos 
orçamentais foram produzidos e publicados pela primeira 
vez. 

Este progresso é louvável, mas de uma determinada 
perspectiva é demasiado lento. Há ainda 131 documentos 
orçamentais que os 100 governos inquiridos ainda estão 
a produzir para fins internos, mas retendo-os do público. 
Todos estes documentos deveriam ser tornados públicos 
imediatamente. Existem também 178 documentos orçamen-
tais que nem sequer são produzidos por esses países. Se o 
ritmo combinado do progresso continuar com a publicação 
de cerca de 40 documentos adicionais de dois em dois anos, 
levaria quase uma década e meia para que eliminar a lacuna 
de documentos existente. 

14. Embora cinco dos países que não publicaram a proposta de orçamento do executivo em 2010 tenham disponibilizado este documento em 2012, cinco dos novos países adicionados a Presquisa de 2012 não o fizeram, por isso o número de países que 
não publica a proposta de orçamento do executivo continua a ser 21.

Quadro 7. Alterações na publicação de documentos orçamentais*                                                      

Documento Ano
Número  de Países 

que Publicam 
Documento

Quem começou a publicar? Quem parou de publicar?

Declaração pré-
orçamental

2010 33 Afeganistão, Albânia, Botsuana, Burkina Faso, República Checa, 
Equador, Fiji, Alemanha, Guatemala, Honduras, Cazaquistão, 
Libéria, Moçambique, Portugal, Roménia, Senegal, Eslovénia, 
Tanzânia, Vietname

El Salvador, Ruanda, Sérvia, Sri 
Lanka, Turquia, Zâmbia2012 46

Clara Alteração 13

Proposta de 
Orçamento do 
Executivo

2010 72 Afeganistão, Argélia, Burkina Faso, República Democrática do 
Congo, República Dominicana, Honduras, República Quirguízia, 
São Tomé e Príncipe

Egipto, Iémen, Zâmbia

2012 77

Clara Alteração 5

Orçamento 
Promulgado

2010 81 Fiji, Iraque, Libéria, Malawi, Nepal, Tanzânia, Timor-Leste Senegal

2012 87

Clara Alteração 6

Orçamento 
Cidadão

2010 16 Afeganistão, Botsuana, Brasil, Guatemala, Honduras, Indonésia, 
Itália, Cazaquistão, Quénia, Mali, México, Marrocos, Eslováquia, 
Tanzânia, Tailândia

República Democrática do 
Congo, Malawi, Nigéria, 
Ruanda, Sri Lanka

2012 26

Clara Alteração 10

Relatórios 
durante o ano

2010 71 Angola, Camarões, Gana, Mali, Moçambique, Paquistão, São Tomé 
e Príncipe

Burkina Faso, Geórgia, 
Namíbia, Sri Lanka2012 74

Clara Alteração 3

Revisão semestral 2010 28 Bangladesh, Bulgária, República Checa, Honduras, Malawi, 
Moçambique, Roménia, Sérvia

Afeganistão, Costa Rica, Egipto, 
Macedónia, Mali, Sri Lanka, 
Zâmbia

2012 29

Clara Alteração 1

Relatório de Fim 
de Ano

2010 72 Burkina Faso, Indonésia, Iraque, Nigéria, Paquistão Albânia, Geórgia, Gana, Malawi, 
Mali, Filipinas, Timor-Leste, 
Zâmbia

2012 69

Clara Alteração -3

Relatório de 
Auditoria

2010 60 Argentina, Bulgária, Honduras, Malawi, Marrocos, Paquistão, Papua 
Nova Guiné, Sérvia, Eslováquia

Afeganistão, Libéria, Ruanda, 
Senegal, Tailândia2012 66

Clara Alteração 6

Total 2010 2012 Clara Alteração

433 474 41

*O quadro apresenta resultados de apenas 93 países incluídos nos Presquisas de 2010 e 2012.
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Além disso, enquanto um número maior de documentos 
orçamentais está a ser publicado, para todos os tipos de 
documentos tem havido casos de governos que tornam 
mais difícil o acesso público a informações orçamentais, 
suspendendo a publicação, atrasando-a além dos limites 
aceitáveis ou tornando muito cara a obtenção de cópias 
dos documentos relevantes. Uma vez mais, isto prova que 
apesar de melhorias médias, a transparência orçamental não 
pode ser tomada como garantida.

Países com as maiores mudanças na 
transparência

Esta secção oferece estudos de caso curtos de dois países, e 
de uma parte do mundo, onde a transparência orçamental 
avançou consideravelmente nos últimos tempos, com 
vista a distinguir algumas lições gerais. Esta secção fornece 
igualmente uma elaboração modesta sobre determinados 
países onde a transparência orçamental diminuiu significati-
vamente.

Países que melhoraram  

Entre os países que viram uma melhoria significativa 
dos seus níveis de transparência orçamental em rodadas 
recentes da Presquisa do Orçamento Aberto, destacam-se 
dois: Honduras e Afeganistão. Os países na África Ocidental 
Francófona também tiveram algumas melhorias consid-
eráveis na transparência orçamental, especialmente se 
considerarmos o seu fraco desempenho histórico no OBI. 
Se olharmos estes casos mais de perto, vemos de que forma 
diferentes actores e factores desempenharam um papel no 
encorajamento de uma melhor transparência orçamental 
nesses países, e como os factores internos e a pressão 
externa se encontram, em diferentes medidas e combina-
ções, no centro dessas melhorias.

Em rodadas anteriores da Presquisa, o governo de Honduras 
fornecia poucas ou nenhumas informações orçamentais aos 
cidadãos. Em 2010, publicou apenas o Orçamento Promulga-
do e os relatórios semestrais e de final do ano. Desde então, 
o Ministério das Finanças começou a publicar todos os oito 
principais documentos orçamentais, dando um claro exem-
plo de como é possível haver uma mudança significativa num 
curto período de tempo. Foi o caso de Honduras (assim como 
em muitos outros países) pois o governo já produzia a maior 

parte dos documentos orçamentais para uso interno. Bastava 
apenas uma decisão para que fossem publicados. Resultado: 
um aumento de 42 pontos que levou o OBI de Honduras de 
2012 para uma pontuação de 53. 

Uma combinação de mudanças domésticas e pressão exter-
na contribuiu para esta trajectória positiva. Após uma crise 
política em 2009, durante a qual os doadores suspenderam o 
apoio financeiro ao governo, Honduras ficou numa situação 
financeira muito complicada e com grande necessidade de 
ajuda externa. Dada a crescente atenção dos doadores às 
reformas na governação e prestação de contas, o governo 
de Honduras começou a concentrar-se na melhoria das suas 
práticas de gestão financeira, incluindo tornar o orçamento 
mais transparente. Realizou estes esforços para garantir 
um fluxo regular de ajuda externa, reduzir o défice fiscal e 
resolver os problemas de desenvolvimento mais eficazmente. 
Além disso, o novo governo precisava de estabelecer a sua 
legitimidade junto da comunidade internacional e por isso 
embarcar num caminho de reformas foi visto como uma boa 
forma de melhorar a imagem do país.

Não houve qualquer reacção oficial do governo quanto 
à publicação da Pesquisa do Orçamento Aberto de 2010, 
quando Honduras recebeu a pontuação do OBI baixa de 11. 
Os resultados, contudo, foram divulgados de forma gener-
alizada (através de conferências de imprensa, apresentações 
televisivas e outros eventos), principalmente por promotores 
da transparência e prestação de contas orçamentais da socie-
dade civil. Isto chamou a atenção do governo e dos doadores, 
que anotaram os resultados, bem como as recomendações. 
Os resultados da Presquisa de 2010 tornaram-se num critério 
para a transparência orçamental do país e um guia para a 
forma de melhorar.15 Quando a renovação do “compacto” da 
Millennium Challenge Corporation (MCC) norte-americana 
com Honduras (financiamento para apoiar projectos de infra-
estruturas e desenvolvimento rural) estava a ser discutido 
em inícios de 2011, a MCC, juntamente com o governo, 
desenvolveu um novo Plano de Melhoria de Políticas. O plano 
centrava-se na melhoria da governação do país, da gestão 
dos recursos públicos e da transparência fiscal. As melhorias 
na transparência fiscal seriam avaliadas recorrendo a indica-
dores da Pesquisa do Orçamento Aberto e da metodologia 
Despesa Pública e Prestação de Contas Financeira (PEFA). 
Foi criada uma comissão multi-ministérios sob a coorde-
nação do gabinete do Presidente para a elaboração de 
um plano para melhorar a transparência e a gestão fiscais 
concentrando-se nos oito indicadores (sendo a pontuação 
do Índice do Orçamento Aberto de Honduras um deles). 
Além disso, o Ministério da Presidência solicitou auxílio 

15. Por exemplo, o Conselho Nacional Anti-Corrupção de Honduras integrou o OBI no seu programa de formação como um indicador de governação. Vide:: http://www.cna.hn/archivos/CNA%20Indicadores.pdf.
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técnico à IBP sobre a forma como incluir as principais 
recomendações do OBI de 2010 nos respectivos planos. Os 
colaboradores do programa de apoio a governos da IBP 
deu formação às autoridades governamentais e auxiliou 
as partes relevantes do governo na implementação das 
reformas necessárias, incluindo a aproximação do governo 
e das organizações locais da sociedade civil para discutirem 
questões de transparência orçamental. A forte vontade 
política a favor da promoção da transparência foi impulsion-
ando as reformas nesta área. Assim, mesmo quando a MCC 
decidiu não aprovar o segundo compacto para Honduras, o 
governo continuou comprometido com a implementação 
do seu plano de melhorar a transparência e a gestão fiscais. 
Outro factor externo adicional que terá provavelmente 
desempenhado um papel foi a ambição de Honduras de 
aderir à Open Government Partnership. 

O Afeganistão apareceu pela primeira vez na Pesquisa do 
Orçamento Aberto em 2008 e tem feito desde então um 
progresso regular e impressionante com vista à transparên-
cia orçamental, mais do que duplicando a sua pontuação 
do OBI em cada rodada subsequente para uma subida total 
de 51 pontos. As mudanças que ocorreram entre as rodadas 
de 2008 e 2010 encontram-se descritas no relatório da 
Presquisa de 2010.16 O salto notável na rodada mais recente 
deve-se a uma série de medidas tomadas pelo governo 
desde 2010. Em particular, o governo publicou a Declaração 
pré-orçamentária, a Proposta de orçamento do executivo 
e um Orçamento cidadão pela primeira vez. Os primeiros 
dois documentos orçamentais eram anteriormente produ-
zidos para uso interno, mas retidos do público, portanto, 
disponibilizá-los ao público foi uma medida rápida e fácil 
que levou a uma melhoria considerável. 

Ao explorar os factores que levaram o governo afegão 
a mudar a sua atenção para a transparência orçamental 
e conseguir resultados tão impressionantes, a vontade 
política da liderança do Ministério das Finanças, bem como 
o desejo do governo de melhorar a sua imagem internacio-
nal, emergem uma vez mais como principais factores. As 
organizações doadoras e as instituições financeiras interna-
cionais concentraram também cada vez mais a sua atenção 
na transparência fiscal como meio de reduzir a corrupção no 
país.17 A pressão das mesmas, juntamente com a assistência 

técnica prestada ao Ministério as Finanças, facilitou as 
rápidas melhorias. Como parte destes desenvolvimentos, 
organizações da sociedade civil e investigadores começaram 
a engajar o governo, primeiramente através do Ministério 
as Finanças, nas questões relacionadas com o orçamento, 
publicando análises orçamentais e organizando campanhas 
de consciencialização públicas através dos meios de comu-
nicação, e realizando reuniões e workshops para realçar a 
importância da transparência orçamental para o controlo 
dos cidadãos e a prestação de contas do governo.

Desde 2010, o Índice do Orçamento Aberto tem sido usado 
tanto pelo governo como pelos doadores internacionais 
como ferramenta de avaliação do progresso do Afeganistão 
e do impacto das reformas de transparência orçamental no 
país. Em 2010, os doadores comprometeram-se a canalizar 
até 50% da sua ajuda através do orçamento na condição de 
o governo tornar o mesmo mais transparente e aumentar a 
sua capacidade de despesa. Por seu lado, em Junho desse 
mesmo ano, o governo redigiu uma Estratégia de Gestão 
Financeira Pública (GFP) centrado no “reforço do orçamento 
para a realização de resultados prioritários [de desenvolvi-
mento], a melhoria da execução orçamental e o aumento 
da prestação de contas e transparência”.18 Além disso, em 
2010, o governo afegão fez um compromisso específico 
para alcançar a pontuação do OBI de pelo menos 40, que a 
pontuação de 2012 de 59 ultrapassou em larga medida.

África Ocidental Francófona

A África francófona também se destaca pelo seu recente 
progresso em fornecer mais informações orçamentais. 
Embora o nível ainda seja muito baixo, a pontuação média do 
OBI dos países na África Francófona incluídos nos Presquisas 
de 2010 e 2012 duplicou (de 8 para 16 pontos). Foram toma-
das várias medidas concretas. No Burkina Faso, o país cuja 
pontuação do OBI mais melhorou e que tem agora a segunda 
maior pontuação na região depois do Mali, o governo 
publicou a Declaração pré-orçamentária e a Proposta de 
orçamento do executivo pela primeira vez, colocando-as na 
Internet. Nos Camarões, o Tribunal de Contas publicou agora 
a série completa dos Relatórios de Auditoria de 2006 a 2010, e 
no Senegal, foram publicados pela primeira vez a declaração 
pré-orçamental e relatórios de execução mensais e trimes-
trais. 

Vários factores contribuíram para estas melhorias. Em 
2009, a União Económica e Monetária da África Ocidental 
(UEMAO), que inclui a maioria dos países da África Ocidental 

16. O relatório da Pesquisa do Orçamento Aberto de 2010 encontra-se disponível em http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/.
17. Durante a Conferência Internacional de Cabul em Julho de 2010, deu-se ênfase à forma como o governo afegão iria tomar medidas anti-corrupção firmes. Vide o comunicado de 20 de Julho de 2010: http://www.fco.gov.uk/resources/en/
pdf/3052790/2010/Kabul-Communique-200710.
18. Estratégia de Gestão Financeira Pública (Governo do Afeganistão, Ministério das Finanças, 15 de Julho de 2010, p. 3), http://mof.gov.af/Content/files/PFM%20Roadmap%20FINAL%2014%20July%202010.pdf.
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Francófona, emitiu uma directiva sobre transparência fiscal 
que visava a melhoria da qualidade e disseminação da 
informação fiscal na região. Desde então, os países na região 
têm implementado medidas para cumprir esta directiva. 

Ao mesmo tempo, os intervenientes da sociedade civil, 
que trabalham frequentemente com a IBP, pressionaram 
os governos na região no sentido de haver uma maior 
transparência das políticas e processos orçamentais. Em 
Janeiro de 2012, os governos, representantes da sociedade 
civil e as agências doadoras dos Camarões, República 
Democrática do Congo, Mali, Níger e Senegal reuniram-
se em Dakar para examinarem as principais tendências 
e práticas de transparência fiscal na região e discutirem 
questões identificadas na Pesquisa do Orçamento Aberto de 
2010. Foram acordadas medidas concretas para aumentar a 
participação e a transparência. Subsequentemente, alguns 
governos adoptaram algumas das medidas identificadas. Na 
República Democrática do Congo, a transparência orça-
mental foi reforçada com a inclusão da sociedade civil nas 
discussões sobre a reforma orçamental. No Níger, o governo 
começou a publicar informações orçamentais anteriormente 
retidas (o Relatório de Auditoria e a proposta de orçamento 
do executivo de 2013). E apesar dos desafios inesperados 
devido ao golpe militar de Março de 2012, o compromisso 
do Ministério das Finanças maliano continuou e a pontuação 
do OBI do país continuou a subir.

Países que pioraram 

Os exemplos acima mostram que quando o compromisso 
do governo é acompanhado por outros factores e incentivos 
favoráveis, como as intervenções de doadores, normas inter-
nacionais, e pressão e influência da sociedade civil, podem 
ocorrer melhorias significativas na transparência orçamental 
em diferentes partes do mundo em períodos de tempo 
curtos. Contudo, infelizmente, os recentes desenvolvimento 

demonstram que noutras circunstâncias as coisas podem 
seguir rumos muitos diferentes.

Começando em princípios de 2011, muitos países no 
mundo árabe viveram mudanças drásticas. As lutas 
populares para sistemas mais democráticos no Egipto, na 
Líbia e na Tunísia levaram à queda dos regimes existentes. 
Noutros países da região, os governos estiveram sob 
grande pressão para introduzirem reformas drásticas. 
Tanto no Egipto como no Iémen, o período de avaliação 
da Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 decorreuem 
paralelo com os tumultos políticos mais turbulentos 
(Agosto-Dezembro de 2011). As instituições a cargo da 
produção e publicação de documentos orçamentais 
não funcionaram de acordo com o seu mandato nessas 
condições e isto levou a uma reversão drástica dos ganhos 
anteriores em termos de transparência orçamental. Em 
ambos os países, o documento orçamental mais impor-
tante, a proposta de orçamento do executivo, não foi 
publicado durante o período de avaliação, apesar do facto 
de ter sido disponibilizado ao público em 2010. No Egipto, 
foi guardado para uso interno, enquanto no Iémen nem 
sequer foi produzido. Estes são exemplos claros de como 
os ganhos de transparência orçamental são frágeis quando 
mudam as circunstâncias políticas, e de como os governos 
podem suspender arbitrariamente o acesso dos cidadãos à 
informação orçamental.

Progresso, mas em que medida?

A informação apresentada neste capítulo aponta para uma 
maior variação na forma como a transparência orçamental 
evoluiu ao longo do tempo em países diferentes. As pontua-
ções médias da transparência orçamental subiram em quase 
todas as partes do mundo e o progresso tem sido especial-
mente regular e significativo nos países onde são fornecidas 
informações orçamentais mínimas. Em parte, o progresso 
resulta da publicação de mais documentos orçamentais, 
embora com pormenores insuficientes em demasiados 
casos. 

Por outro lado, muitos documentos orçamentais ainda não 
são publicados, embora sejam produzidos pelos governos 
para uso interno. E há ainda governos que nem sequer 
produzem muitos documentos orçamentais.

Além disso, embora alguns países tenham tido melhorias 
drásticas, causadas por  uma combinação do compromisso 
do governo e da pressões e incentivos internos e externos, 

Quadro 8. Resultados do OBI na África Ocidental Francófona, 2010-2012  

País IOA 2010 IOA 2012 Diferença

Burkina Faso 5 23 +18

República Democrática 
do Congo

6 18 +12

Mali 35 43 +8

Camarões 2 10 +8

Senegal 3 10 +7

Chad 0 3 +3

Niger 3 4 +1

Média Regional 8 16 +8
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outros lutam para manter ganhos que foram difíceis de 
obter, ou mantêm-se num “limbo” de transparência orça-
mental. Vale igualmente a pena realçar que embora muitos 
países com um ponto de partida fraco tenham melhorado 
significativamente a sua transparência orçamental, mesmo 
esses países ainda não fornecem quantidades significativas 
de informações orçamentais aos cidadãos.

Isto demonstra que a batalha da transparência orçamental 
irá exigir um esforço nacional e global muito maior para 
garantir que o interesse e o compromisso dos governos em 
melhorarem a transparência orçamental sejam fomentados 
e mantidos ao longo do tempo.
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CaPÍtuLo 4

PartiCiPaçÃo PÚbLiCa no 
ProCesso orçamentaL

A transparência não é suficiente para 
levar à prestação de contas

Conforme observado no capítulo introdutório, a maio-
ria das perguntas da Pesquisa do Orçamento Aberto 
prendem-se com a quantidade de informações orçamen-
tais disponibilizadas pelos governos; estas perguntas 
constituem o Índice do Orçamento Aberto. O acesso a 
dados orçamentais, contudo, é uma condição necessária 
mas insuficiente para aumentar o nível de prestação 
de contas dos governos em gerirem os dinheiros públi-
cos de forma eficaz e efectiva. Para isto acontecer, a 
transparência tem de ser acompanhada por oportuni-
dades significativas para a sociedade civil e os cidadãos 
de participarem activamente na tomada de decisões 
orçamentais, e por uma fiscalização independente 
institucionalizada e forte. Essas questões constituem o 
resto da Pesquisa do Orçamento Aberto. Este capítulo 
examina a participação pública no processo orçamental, 
incluindo interacções entre instituições de controlo 
públicas e governamentais. O próximo capítulo examina 
a força de duas das principais instituições de fiscalização 
independentes: os órgãos legislativos e as instituições 
supremas de auditoria (ISA).

Como é avaliada a participação pública na
Pesquisa do Orçamento Aberto? 

A Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 inclui uma nova 
secção sobre participação pública no processo orçamen-
tal. Dada a inexistência de normas e directrizes sobre 
o que constitui a “boa prática” na participação pública 
em sistemas nacionais de orçamentação, a nova secção 
baseia-se em directrizes de engajamento público no 
sector da gestão ambiental, na literatura sobre proces-
sos orçamentais de governos locais, em observações 

feitas pela IBP relativas a boas práticas emergentes e em 
consultas com peritos e académicos nessa área. Algumas 
das perguntas (por ex, as pergunta sobre participação 
pública nas deliberações legislativas orçamentais) já 
faziam parte dos Presquisas sobre o Orçamento Aberto 
anteriores; contudo, o Presquisa de 2012 é o primeiro 
no qual a participação pública foi avaliada em todas as 
fases do ciclo orçamental. As perguntas baseiam-se nos 
seguintes princípios básicos:  

1. A participação deve ocorrer ao longo do processo orçamen-
tal. O engajamento público deve ocorrer em todas as 
quatro fases do ciclo orçamental. 

2. A participação deve ocorrer com todas as partes do gover-
no. O engajamento público deve complementar e apoiar 
os papéis dos órgãos legislativos e das ISA no controlo 
orçamental, bem como do executivo na formulação e 
execução orçamentais. 

3. A participação deve ter uma base jurídica. O governo 
deveria ser obrigado pela lei ou por políticas públicas 
a envolver o público durante a tomada de decisões 
orçamentais e não deveria discriminar indivíduos nem 
comunidades nesses processos de envolvimento.  

4. As finalidades do engajamento público devem ser previa-
mente difundidas. O governo deve especificar claramente 
o âmbito da consulta. Deverá também avisar adequa-
damente sobre a consulta e publicar antecipadamente 
informações suficientes para que os membros do público 
possam participar de forma informada. 

5. Deveriam ser implementados múltiplos mecanismos de 
engajamento público. O governo deveria utilizar fóruns 
apropriados em diferentes alturas para obter opiniões 
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do público. Deveria também considerar ocasiões 
apropriadas para consultas com diversos segmentos do 
público.  

6. Deveria ser dado feedback ao público relativamente às 
suas opiniões. O governo deveria publicar relatórios que 
apresentem as opiniões recebidas das suas consultas ao 
público e que expliquem a forma como essas opiniões 
foram utilizadas nas decisões, execução e controlo 
orçamentais.

Embora existam boas práticas, a maioria 
dos países oferece oportunidades muito 
limitadas de engajamento público

As oportunidades de participação do público no processo 
orçamental ou são limitadas ou completamente ausentes 
na maioria dos países. A pontuação média recebida pelos 
países inquiridos nos 12 indicadores de participação pública 
da Presquisa é de 19 em 100. Este número é muito inferior 
à pontuação média do OBI de 2012 de 43 em 100, bem 

Caixa 2. Envolvimento Público na Coreia do Sul uma entrevista com o investigador da Pesquisa do Orçamento 
Aberto de 2012 da Coreia do Sul

A Coreia do Sul foi quem teve o melhor desempenho entre os países inquiridos em 2012 quanto ao engajamento 
público. Porque acha que a Coreia do Sul é tão forte relativamente à participação?

A Coreia do Sul sofreu uma crise económica em 1997, após a qual o público começou a pedir uma maior voz na 
tomada de decisões orçamentais. Isto fez com que tanto o executivo como o órgão legislativo competissem de 
forma positiva e tomassem medidas para melhorar a transparência orçamental nos respectivos ramos do governo 
e implementassem medidas que incluíssem a voz do público nas suas decisões relacionadas com orçamentação. O 
órgão legislativo criou um gabinete orçamental que procura as opiniões do público sobre os orçamentos. 
 
Que mecanismos criou o Ministério das Finanças na Coreia do Sul para promover o envolvimento público no 
processo orçamental?

Há um vasto leque de medidas tomadas pelo Ministério das Finanças para reunir a opinião do público antes de 
desenvolver o orçamento. Estas medidas incluem viagens ao terreno por parte de funcionários do Ministério das 
Finanças em todo o país para conhecer as realidades no terreno e reunir informações de entidades governamentais 
locais responsáveis pela implementação dos programas do governo nas linhas da frente. Durante essas viagens, os 
funcionários consultam os destinatários e beneficiários de programas públicos. O Ministério das Finanças organiza 
igualmente audições públicas sobre as medidas orçamentais que propõe. Por exemplo, as audições públicas sobre 
o Plano Nacional de Gestão Fiscal concentra-se nos programas prioritários do governo, tais como os programas 
de saúde, pesquisa e desenvolvimento, durante os quais os peritos não governamentais desses programas são 
convidados a testemunhar. O Ministério das Finanças consulta igualmente o seu Conselho Consultivo sobre Política 
Fiscal, composto por representantes da sociedade civil e entidades de governos nacionais e locais, antes de elaborar 
as directrizes da lei orçamental. As reuniões são organizadas com entidades governamentais locais para recolha das 
respectivas opiniões sobre transferências e programas de subsídios.
 
Que outros factores e instituições contribuíram para a eficácia do engajamento público no processo orçamental da 
Coreia do Sul? 

A cobertura alargada dos serviços de Internet pelo país e a utilização de meios de comunicação sociais também 
permitiram que o governo obtivesse opiniões dos cidadãos e que os cidadãos as transmitissem em relação a 
medidas orçamentais. Além disso, o Sistema de Pedido de Auditoria dos Cidadãos na Coreia do Sul permite que os 
cidadãos peçam investigações especiais por parte da agência de auditoria nacional em programas governamentais 
de importância particular ou nos quais abundam má gestão e ineficácias. Já foram realizadas centenas destas 
auditorias especiais.
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como às pontuações médias discutidas no próximo capítulo 
relativamente à força de controlo do poder legislativo (52 
em 100) e da ISA (69 em 100). 

O resultado comparativamente baixo de participação 
pública indica que muito embora haja um consenso 
crescente de que a transparência e as instituições indepen-
dentes de fiscalização sejam componentes importantes de 
sistemas orçamentais eficazes e responsáveis, a ideia de 
que os cidadãos têm um direito de participar no processo 
orçamental, e que é desejável que o façam, ainda está longe 
de ser consensual. 

Apenas a Coreia do Sul, com uma pontuação de 92 na partic-
ipação, fornece oportunidades exaustivas de engajamento 
público durante todas as fases do processo orçamental (vide 
Caixa 2). Dezasseis países receberam pontuações entre 34 
e 66, o que significa que forneceram algumas oportuni-
dades de participação pública em diferentes momentos 
do processo orçamental (vide Anexo D). Vários países neste 
grupo, como o Brasil, a França, a Nova Zelândia, a Noruega, 
a Polónia, a Eslovénia, a África do Sul, a Suécia, os Estados 
Unidos e o Reino Unido, receberam pontuações do OBI 
elevadas.19 Isto demonstra que há muito espaço de melhoria 
para a participação pública mesmo em países que se portam 
bem relativamente à transparência orçamental.

Os restantes 83 países têm uma pontuação de 33 ou inferior 
nas 12 perguntas de participação pública da Presquisa 
e, por isso, podem ser classificados como fornecendo 
oportunidades limitadas, ou nenhumas, de o público se 
envolver no processo orçamental. Oito destes países (Benim, 
Cambodja, Chade, Guiné Equatorial, Iraque, Líbano, Níger 
e Qatar) recebem pontuações de 0. Por outras palavras, os 
cidadãos destes países estão completamente excluídos das 
discussões e da monitoria orçamentais. Não surpreende que 
estes países, excepto o Líbano, tenham igualmente pontua-
ções do OBI que os coloca no quintil mais baixo.

O Quadro 9 examina as 12 oportunidades específicas de 
engajamento público avaliadas. A maior parte das vezes, a 
maioria dos países não dá de todo essas oportunidades. As 
pontuações médias nas perguntas variam de um valor baixo 
de 4 para um valor elevado de apenas 32.

Uma pergunta fundamental é se o executivo é obrigado 
(formal ou informalmente) a envolver o público durante o 
processo orçamental. Cerca de metade dos países inquiridos 
têm este requisito. Em 42 destes países, o executivo criou 
mecanismos para identificar a perspectiva do público nas 
prioridades orçamentais, mas apenas em 22 desses países 

foram criados mecanismos que permitem ao público dar 
opinião sobre a forma como o orçamento é executado.
  
Em 28 países são oferecidas ao público oportunidades para 
testemunharem durante as audiências legislativas sobre o 
orçamento quanto ao enquadramento macroeconómico e 
fiscal apresentado no orçamento. Em 32 países, o testemunho 
público é ouvido por um comité legislativo sobre os orçamen-
tos individuais das unidades administrativas dos governos 
centrais (isto é, ministérios, departamentos e agências).
  
Em 42 países as instituições supremas de auditoria criaram 
mecanismos de envolvimento do público na formulação 
dos seus programas de auditoria (identificando as agências, 
programas ou projectos que devem ser auditados) ou na 
realização de investigações de auditoria (enquanto entrevis-
tados, testemunhas, etc.). Além de tornarem os respectivos 
relatórios disponíveis ao público, 29 ISA também mantêm 
outras formas de comunicação com o público relativamente 
aos seus relatórios de auditoria. 
 
De uma forma geral, o Presquisa conclui que mesmo nos 
países onde existem oportunidades de o público participar 
no processo orçamental, os membros do público são 
raramente informados sobre a forma como as suas contri-
buições são utilizadas.

Estas conclusões não são surpreendetes para as orga-
nizações da sociedade civil que lutam diariamente contra 
governos não reactivos. Não há dúvida de que os execu-
tivos, os órgãos legislativos e as instituições supremas de 
auditoria de todo o mundo podem fazer muito mais para 
envolver o público ao longo do processo orçamental. A boa 
notícia é que, conforme demonstrado abaixo, existem vários 
exemplos promissores de países onde essas práticas são 
pioneiras. Estes exemplos mostram que o proporcionar de 
oportunidades de participação pública é possível e pode 
ser realizado por qualquer governo. Além isso, os exem-
plos indicam que não é necessário os países expandirem 
primeiro a transparência orçamental antes de introduzirem 
mecanismos de envolvimento público nos orçamentos, 
conforme demonstrado mais manifestamente no caso 
das Filipinas, que introduziu mecanismos promissores de 
engajamento público. Idealmente, as melhorias devem ser 
feitas em ambas as áreas simultaneamente. 

Boas Práticas Emergentes de 
Engajamento Público
  
Além do exemplo sul-coreano, vários países têm mecanis-
mos pioneiros para aumentar o engajamento público na 

19. Os seis outros países são a Colômbia, a Croácia, a Geórgia, o Gana, o Quénia e as Filipinas
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Quadro 9. A Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 encontra muito espaço para expandir a participação pública ao longo do ciclo orçamental

Melhor e Boa Prática Prática Fraca e Má

Pontuação 
Média 

Recebida 
por 100 
Países

Indicadores/Perguntas na Pesquisa  
do Orçamento Aberto

“A” 
(100 em 100 pontos)

“B” 
(67 em 100 pontos)

“C” 
(33 em 100 

pontos)

“D” 
(0 em 100 

pontos)

24
Pergunta 114. O executivo é formalmente 
obrigado a fazer participar o público 
durante o processo orçamental? 

5 países (Roménia, Rússia, Coreia do 
Sul, Ucrânia, Venezuela)

12 países (Bósnia Herzegovina, 
Botsuana, Brasil, Bulgária, Camarões, 
Gana, Quénia, Nova Zelândia, 
Filipinas, Ruanda, Serra Leoa, 
Vietname)

34 
países 

49 
países 

14

Pergunta 115. O executivo articula clara 
e atempadamente a sua finalidade de 
envolver o público durante os processos 
de elaboração e execução do orçamento? 

3 países (Filipinas, Coreia do Sul, 
Reino Unido)

5 países (Malawi, Nova Zelândia, Serra 
Leoa, África do Sul, Ucrânia)

 24 
países

68  
países 

20

Pergunta 116. O executivo criou 
mecanismos práticos e acessíveis de modo 
a identificar a perspectiva do público sobre 
as prioridades orçamentais?

4 países (Malawi, Noruega, Suécia, 
Trindade e Tobago)

9 países (Botsuana, Brasil, Gana, Nova 
Zelândia, Nigéria, Filipinas, Coreia do 
Sul, Tunísia, Ucrânia)

29  
países 

58  
países 

11

Pergunta 117. O executivo criou 
mecanismos práticos e acessíveis de modo 
a identificar a perspectiva do público sobre 
execução orçamental?

3 países (Nova Zelândia, Coreia do 
Sul, Suécia) 

4 países (República Dominicana, 
Gana, Noruega, Filipinas)

 15  
países

 78  
países

4

Pergunta 118. O executivo fornece 
feedback formal e pormenorizado ao 
público sobre como as opiniões do mesmo 
foram utilizadas para desenvolver a 
planificação e a execução do orçamento?

Nenhum
4 países (Argélia, Nova Zelândia, 
Coreia do Sul, Reino Unido)

4  
países 

 92  
países

28

Pergunta 119. Uma comissão (ou 
comissões) legislativas realiza audiências 
públicas sobre o quadro macroeconómico 
e fiscal apresentado no orçamento onde 
são ouvidas as contribuições do executivo 
e do público?

5 países (Alemanha, Quénia, África do 
Sul, Coreia do Sul, Estados Unidos)

23 países (Bulgária, Croácia, República 
Checa, República Dominicana, 
Geórgia, Gana, Itália, Jordânia, 
República Quirguízia, Moçambique, 
Nigéria, Noruega, Paquistão, Filipinas, 
Polónia, Rússia, Ruanda, Eslovénia, 
Espanha, Timor-Leste, Uganda, Reino 
Unido, Zimbabué) 

 24  
países

48  
países 

32

Pergunta 120. As comissões legislativas 
realizam audiências públicas sobre os 
orçamentos individuais das unidades 
administrativas do governo central (isto 
é, ministérios, departamentos e agências) 
onde são ouvidas as contribuições do 
executivo?

14 países (Burkina Faso, França, 
Geórgia, Gana, Índia, Quénia, 
Filipinas, Polónia, Nigéria, Senegal, 
Eslovénia, África do Sul, Coreia do Sul, 
Estados Unidos)

15 países (Albânia, Bulgária, Costa 
Rica, Croácia, República Checa, El 
Salvador, Itália, Mali, Nova Zelândia , 
Portugal, Eslováquia, Ruanda, Timor-
Leste, Reino Unido, Iémen)

25  
países 

46  
países 

15

Pergunta 121. Uma comissão legislativa 
realiza audiências públicas sobre os 
orçamentos individuais das unidades 
administrativas do governo central (isto 
é, ministérios, departamentos e agências) 
onde são ouvidas as contribuições do 
público?

3 países (Eslovénia, África do Sul, 
Estados Unidos)

7 países (Noruega, Coreia do Sul, 
Croácia, Geórgia, Timor-Leste, Nigéria, 
Ruanda) 

 22  
países

68  
países 

25

Pergunta 122. As comissões legislativas 
que realizam audiências públicas 
divulgam relatórios ao público sobre essas 
audiências?

14 países (Colômbia, França, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, 
Rússia, Eslovénia, Espanha, África 
do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Reino 
Unido, Estados Unidos)

12 países (Argentina, Bulgária, 
Burkina Faso, Croácia, República 
Checa, Geórgia, Quénia, Macedónia, 
Nova Zelândia, Ruanda, Timor-Leste, 
Zâmbia) 

8  
países 

66  
países 

24

Pergunta 123. A instituição suprema de 
auditoria (ISA) mantém mecanismos 
formais através dos quais o público pode 
participar no processo de auditoria?

9 países (Brasil, Colômbia, México, 
Peru, Eslováquia, Eslovénia, Suécia, 
Coreia do Sul, Reino Unido)

11 países (Argentina, China, Costa 
Rica, República Dominicana, Equador, 
Geórgia, Alemanha, Noruega, 
Filipinas, Polónia, Estados Unidos)

22  
países 

58  
países 

29

Pergunta 124. A ISA mantém qualquer 
comunicação com o público relativamente 
aos seus relatórios de auditoria além do 
simples facto de tornar esses relatórios 
disponíveis ao público? 

29 países (Argentina, Bósnia 
Herzegovina, Brasil, Bulgária, Chile, 
China, Colômbia, Croácia, República 
Checa, Equador, França, Geórgia, 
Honduras, Indonésia, México, 
Mongólia, Nepal, Nova Zelândia, 
Noruega, Polónia, Eslováquia, 
Eslovénia, África do Sul, Coreia do Sul, 
Suécia, Ucrânia, Reino Unido, Estados 
Unidos, Vietname)

Todos os restantes 71 países 
inquiridos

8

Pergunta 125. A ISA fornece feedback 
formal e pormenorizado ao público 
sobre como as respectivas opiniões 
foram utilizadas na determinação do seu 
programa de auditoria ou nos relatórios de 
auditoria?

3 países (Colômbia, Eslovénia, Coreia 
do Sul)

5 países (República Dominicana, 
Honduras, Malásia, Noruega, Polónia)

6 países 86 países
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orçamentação. Estes incluem:

■■ Trindade e Tobago, onde o Ministério das Finanças 
utiliza vários mecanismos para reunir informações do 
e responder ao público, incluindo a manutenção de 
“fóruns pós-orçamentais” onde os principais grupos de 
discussão (agricultura, juventude, etc.) podem apresentar 
as suas perspectivas sobre o orçamento, permitindo 
que todos os membros do público telefonem ou enviem 
mensagens de texto para o Ministro das Finanças e 
partilhando esta informação através do Facebook, além 
do site do ministério.1  

■■ Nova Zelândia, onde os departamentos e agências 
governamentais individuais procuram frequentemente a 
opinião do público sobre vários aspectos da implemen-
tação orçamental e da prestação de serviços. Recolhem 
informações de Presquisas a clientes, mantêm consultas 
públicas antes de o governo publicar declarações e 
regras, e mantêm links no site da Administração Fiscal 
para “consulta pública” “opinião”, “reporte anónimo de 
evasão ou fraude fiscal” e “queixas”.  

■■ O Botsuana introduziu uma iniciativa promissora que 
utiliza um “pitso orçamental” (ou fórum de consulta) 
inovador que permite ao público fazer parte da formu-
lação do orçamento. Este “pitso” tem as suas origens 
no sistema de participação da comunidade “kgotla”, 
uma das formas mais antigas do mundo de participação 
pública na governação.21

Em alguns países, os órgãos legislativos têm audiências 
públicas exemplares sobre o orçamento durante as quais 
são ouvidos testemunhos do ramo executivo e do público:

■■ No Quénia, a constituição estipula que um comité da 
Assembleia Nacional deve procurar participação do 
público para discutir e analisar o orçamento. O Comité do 
Orçamento do Parlamento do Quénia realizou audiências 
públicas pela primeira vez em 2011 para discutir pres-
supostos e previsões macroeconómicas, impostos e 
despesas. O executivo foi representado por funcionários 
dos governos locais, e as reuniões estavam abertas ao 
público. Para convidar o público para as reuniões e refor-
çar a participação, os comités colocaram avisos pagos 
nos principais jornais e fizeram anúncios nas estações de 
rádio da comunidade visada.22

■■ Na Alemanha, a comissão orçamental do parlamento 
realiza audiências públicas nas quais são ouvidos 
testemunhos de economistas, associações de comércio, 
sindicatos, federações de entidades patronais e associa-
ções de funcionários públicos, entre outras. A comissão 
orçamental determina o enfoque destas conversas.23

■■ A lei sul-africana Money Bill Amendment Procedure and 
Related Matters Act requer que o parlamento faça audiên-
cias públicas sobre o enquadramento fiscal e as propos-
tas de  receitas. As partes interessadas são convidadas a 
fazer apresentações orais durante as audições.24

Por fim, existem países onde a instituição suprema de 
auditoria mantém mecanismos inovadores através dos quais 
o público pode participar no processo de auditoria:

■■ A ISA indonésia realiza reuniões consultivas junto do 
público e faz Presquisas para compreender melhor as 
prioridades públicas para novas auditorias. Programas 
televisivos, meios de comunicação impressos e revistas 
institucionais são usados como canais de divulgação das 
conclusões principais das auditorias.  

■■ As Filipinas desenvolveram um sistema de “alerta de 
fraude” abrangente que é acessível através do site da 
ISA. Inclui igualmente um resumo anual de queixas de 
fraude recebidas pela ISA, indicando a agência envolvida, 
o assunto da alegação, a data de recepção da queixa e 
a medida tomada pela ISA. O Alerta de Fraude da ISA 
das Filipinas pode ser encontrado na Internet em: http://
www.coa.gov.ph/Fraud.htm. 

■■ Na Colômbia, a ISA considera a participação pública 
um pilar crítico contra a corrupção. Neste sentido, a 
ISA oferece workshops para formar organizações não 
governamentais e consciencializar sobre o processo de 
auditoria do orçamento. As organizações da sociedade 
civil e os colaboradores da ISA colombiana redigiram em 
conjunto um plano pormenorizado que decide qual será 
o assunto da auditoria e se haverá tópicos ou casos espe-
ciais; a sociedade civil é depois chamada a acompanhar 
as recomendações salientadas na auditoria.25

20. Disponível em: http://www.finance.gov.tt/services.php?mid=226.
21. Vide http://www.finance.gov.bw/index.php?option=com_content1&parent_id=334&pparent=336&id=375.   
22. Poderá encontrar mais informações sobre isto em http://www.parliament.go.ke/.
23. http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/index.html. 
24. Poderá encontrar mais informações sobre isto em http://www.parliament.gov.za/content/23422%20PARLIAMENT.pdf.
25. Mais informações sobre estes exemplos podem ser encontradas em http://iniciativatpa.org/.

http://www.parliament.go.ke/
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/index.html
http://www.parliament.gov.za/content/23422%20PARLIAMENT.pdf
http://iniciativatpa.org/
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Fotografia cortesia de Uganda Debt Network
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CaPÍtuLo 5

o PaPeL das instituiçÕes 
de ControLo

Vários exemplos apresentados neste relatório demonstram 
o importante papel da sociedade civil na melhoria da 
eficácia e eficiência dos orçamentos governamentais. No 
entanto, cidadãos bem informados e activos não podem 
substituir o papel fundamental das instituições de controlo 
no processo orçamental. Embora as organizações da 
sociedade civil possam fornecer ligações úteis com as comu-
nidades e sectores, e possam proporcionar competências 
e contribuições importantes para a tomada de decisões e 
controlo orçamentais, não há substituto para as instituições 
formais que têm a autoridade e a capacidade de fiscalizar o 
orçamental de forma contínua e sistemática. 

Órgãos legislativos

Os órgãos legislativos desempenham um papel crítico na 
gestão das finanças públicas. Como parte das suas respon-
sabilidades de tomada de decisões orçamentais, os órgãos 
legislativos aprovam o orçamento nacional e, subsequent-
emente, fiscalizam a sua execução pelo executivo. Pesquisa 
do Orçamento Aberto de 2012 secção expandida que se 
concentra na força legislativa. Foram adicionadas quatro 
novas perguntas ao questionário da Presquisa de rodadas 
anteriores e as perguntas existentes foram revistas de modo 

a obter-se uma avaliação mais exacta e abrangente do papel 
dos órgãos legislativos durante o processo orçamental, bem 
como da eficácia do seu controlo das políticas governamen-
tais.26 Dadas essas alterações, as pontuações para a força 
legislativa nesta rodada não podem ser comparados com as 
rodadas anteriores da Pesquisa do Orçamento Aberto. 

Os aspectos do controlo legislativo examinado incluem:

■■ o seu envolvimento no processo orçamental antes da 
apresentação da proposta de orçamento do executivo;

■■ o seu acesso a capacidade analítica e de pesquisas;
■■ os poderes para fazer alterações e o tempo que tem para 

as discutir antes de aprovar a proposta de orçamento; e 
■■ os poderes para aprovar transferências de fundos 

durante a implementação do orçamento, orçamentos 
suplementares e fundos de contingência.

O Quadro 10 apresenta a distribuição do desempenho dos 
países relativamente à força legislativa, mostrando que, pelo 
menos em teoria, a maioria dos países inquiridos têm órgãos 
legislativos com poderes moderados a fortes e capacidade 
de se envolverem activamente no processo orçamental 
e cumprirem as suas responsabilidades de fiscalização. A 

26. Quatro indicadores usados para avaliar a força do controlo legislativo em rodadas anteriores da Pesquisa do Orçamento Aberto estão agora a ser utilizadas para avaliar oportunidades de participação pública nos orçamentos.
27. O OBI desagrega os países inquiridos em quintis baseados no resultado do OBI de cada país. Uma vez que há 95 perguntas para calcular o OBI, existem dados suficientes sobre o nível de transparência de cada país para desagregar os países neste 
número de categorias com confiança. Ao contrario, os resultados relativos à força dos órgãos legislativos e das ISA, e às oportunidades de participação pública baseiam-se nas respostas a 12 ou menos perguntas para cada indicador, o que não é 
informação suficiente para justificar mais de três categorias.

Quadro 10: Apenas um quinto dos órgãos legislativos dos países inquiridos têm falta de poderes ou capacidade adequados para desempenharem o 
seu papel de controlo27 

Força Número de Países Lista de Países

Forte (67-100) 31
Burkina Faso, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Checa, França, Geórgia, Alemanha, Gana, Honduras, Índia, 
Indonésia, Itália, Cazaquistão, Mali, Mongólia, Nigéria, Noruega, Rússia, Ruanda, Eslovénia, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, 
Tailândia, Trindade e Tobago, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos, Vietname

Moderada (34-66) 49

Afeganistão, Albânia, Azerbaijão, Bangladesh, Benim, Bolívia, Bósnia Herzegovina, Botsuana, Brasil, Cambodja, Chade, 
República Democrática do Congo, República Dominicana, Equador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Iraque, Jordânia, Quénia, 
República Quirguízia, Líbano, Libéria, Macedónia, Malawi, Malásia, México, Moçambique, Nepal, Nova Zelândia, Nicarágua, 
Níger, Paquistão, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, Roménia, São Tomé e Príncipe, Sérvia, Eslováquia, 
Espanha, Sri Lanka, Tajiquistão, Tanzânia, Timor-Leste, Reino Unido, Venezuela

Fraca (0-33) 20
Argélia, Angola, Argentina, Bulgária, Camarões, China, Guiné Equatorial, Fiji, Marrocos, Myanmar, Namíbia, Qatar, Arábia 
Saudita, Senegal, Serra Leoa, Tunísia, Turquia, Iémen, Zâmbia, Zimbabué
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pontuação média da força legislativa é de 52 em 100 (vide 
Anexo D quanto às pontuações para a força legislativa para 
todos os países). 

O Quadro 10 mostra que 31 países têm uma pontuação 
de 67 ou superior na força legislativa e apenas 20 países 
têm uma pontuação de 33 ou inferior. Esta combinação de 
alguma forma positiva, contudo, oculta limitações significa-
tivas enfrentadas por muitos órgãos legislativos na realiza-
ção das suas funções. O Presquisa de 2012 conclui que:   

■■ Em 70% dos países inquiridos, o executivo mantém 
consultas muito limitadas, ou até nenhuma, com o órgão 
legislativo durante a formulação do orçamento. 

■■ Os órgãos legislativos de 29 países recebem a Proposta 
de Orçamento do Executivo menos de seis semanas antes 
do início do ano orçamental. Em oito desses países, a 
proposta orçamental ou é enviada para o órgão legislativo 
apenas após o início do exercício fiscal, ou nem sequer é 
enviada. Por outras palavras, muitos órgãos legislativos 
não têm tempo suficiente para examinarem adequada-
mente e se pronunciarem sobre a proposta orçamental. 

■■ Em metade dos países inquiridos, os legisladores depen-
dem de gabinetes de pesquisa com pouco pessoal ou 
de pesquisadores externos para informar as suas delib-
erações; outros 26 órgãos legislativos não têm acesso a 
qualquer capacidade de pesquisa. Inevitavelmente, esta 
ausência de análise independente limita a capacidade 
do legislador de se envolver no processo orçamental de 
forma significativa ou eficaz, especialmente ao consid-
erar a proposta de orçamento do executivo e as possíveis 
alterações. 

Além disso, os órgãos legislativos enfrentam limitações 
sérias do mesmo tipo na sua capacidade de desempenhar 
um papel de fiscalização adequada durante a implementa-
ção orçamental. Em cerca de metade dos países inquiridos, 
o orçamento aprovado pelo órgão legislativo pode ser 
transformado pelo executivo durante a execução através da 
redistribuição de recursos de ministério para ministério, ou 
de rubrica para rubrica, ou alocando receitas adicionais e 
fundos de contingência sem ter que obter a aprovação legis-
lativa. Isto leva a orçamentos executados que são diferentes 
dos originalmente aprovados, prejudicando a transparência 
e a prestação de contas. O Presquisa conclui:

■■ Em 30 países, o executivo não procura a autorização nem 
notifica o órgão legislativo para transferir fundos entre 
unidades administrativas.

■■ Em mais de um terço dos países inquiridos (36), o execu-
tivo pode usar o excedente de receitas que pode vir a 
ficar disponível durante o ano orçamental sem procurar 
a aprovação legislativa e sem notificar o órgão legislativo 
sobre as despesas feitas com esses fundos. 

■■ Em 32 países orçamentos suplementares são aprovados 
depois de os fundos serem gastos, ou então o executivo 
implementa orçamentos suplementares sem sequer 
procurar a aprovação do órgão legislativo. 

■■ Em 45 países, os fundos de contingência podem ser 
gastos sem se procurar a aprovação legislativa..

Embora o controlo legislativo na maioria dos 100 países 
inquiridos seja moderadamente forte, a maior preocupação 
dos resultados da Presquisa prende-se com o facto de 16 
dos 20 países que recebem pontuações médias de menos 
de 34 em 100, o que significa que têm um controlo legisla-
tivo fraco relativamente aos orçamentos, têm igualmente 
um fraco desempenho na transparência orçamental (esses 
países encontram-se nos dois quintis inferiores do Índice do 
Orçamento Aberto de 2012). Os problemas associados à falta 
de transparência orçamental se adicionam ao fraco controlo 
legislativo nesses países. Ao contrário, apenas seis países 
(Burkina Faso, Nigéria, Ruanda, Tailândia, Trindade e Tobago 
e Vietname) que são fracos em transparência orçamental 
têm um controlo legislativo dos orçamentos forte. 

Instituições Supremas de Auditoria 

As directrizes sobre boas práticas de gestão financeira 
pública recomendam que todos os países criem e dêem 
poderes a um órgão independente do executivo que exam-
ine a utilização dos fundos públicos; normalmente referimo-
nos a este órgão como a Instituição Suprema de Auditoria 
(ISA). Assim, além do órgão legislativo, a ISA é a segunda 
instituição com funções formais de controlo orçamental. 

Embora os poderes das ISA possam ser diferentes de país 
para país, espera-se que estas instituições realizem auditorias 
financeiras anuais para avaliarem se o executivo implemen-
tou o orçamento nacional de acordo com as directivas do 
órgão legislativo. Em alguns países, particularmente os que 
seguem o sistema francês de governo, as ISA têm poderes 
para sancionar directamente o executivo por má conduta. 
Geralmente, as ISA enviam os seus relatórios de auditoria 
aos órgãos legislativos nacionais que, por sua vez, usam as 
recomendações para responsabilizarem o executivo. 

A Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 inclui uma secção 
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mais orientada para a força da ISA do que a que foi utilizada 
nos Presquisas anteriores. Os 10 indicadores utilizados 
nas rodadas anteriores para avaliar a força do controlo 
da ISA sobre os orçamentos foi agora reduzida a quatro 
indicadores. Quatro dos antigos indicadores estão agora a 
ser usados apenas para avaliar a qualidade e abrangência 
dos Relatórios de Auditoria publicados, um está a ser usado 
na avaliação da força legislativa e um outro na secção que 
avalia as oportunidades de participação pública. 

Com uma pontuação média de 69 em 100, a maioria dos 
países inquiridos tem um desempenho razoavelmente 
bom em termos da força das respectivas ISA (vide Anexo 
D). Apenas 14 dos 100 países inquiridos em 2012 estão 
incluídos na categoria “fraca”, enquanto 64 países tiveram 
uma pontuação de 67 ou superior em 100, colocando-os na 
categoria “forte” (vide Quadro 11). À semelhança dos órgãos 
legislativos, o Presquisa avalia a força das ISA olhando para 
a sua independência (quem tem o poder de determinar o 
orçamento da ISA, remover o seu chefe e moldar a agenda), 
e para a sua capacidade em termos do número e das 

competências dos funcionários para executarem auditorias 
normais e especializadas (tais como auditorias de fundos 
extra-orçamentais ou do sector da segurança). 

Os resultados de países individuais não são surpreendentes. 
A Nova Zelândia e os países escandinavos receberam notas 
muito boas em todos os quatro indicadores de força das ISA, 
conforme esperado dada a sua forte história institucional 
e democrática. Os Camarões, a Guiné Equatorial, as Fiji, a 
Jordânia, Moçambique, Myanmar e o Qatar, em contraste, 
têm uma pontuação de 0 em pelo menos três dos quatro 
indicadores. 

Existe a suposição que a origem do sistema legal de um país 
está associada a um órgão supremo de auditoria mais forte 
ou mais fraco. Contudo, os resultados da Presquisa sobre os 
indicadores da força da ISA concluem que existem institu-
ições de auditoria fortes em países que pertencem a cada 
uma das categorias de diferentes sistemas jurídicos (Britâni-
co, Francês, Alemão, Escandinavo e Socialista), conforme 
demonstrado pelos elevados resultados do Brasil, do Chile, 

Quadro 11. Quase dois terços dos países têm agências de auditoria independentes fortes

Força
Número de 

Países
Lista de Países

Forte (67-100) 64

Afeganistão, Albânia, Argentina, Bangladesh, Bolívia, Bósnia Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgária, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Checa, República Dominicana, El Salvador, França, Geórgia, Alemanha, 
Gana, Guatemala, Honduras, Índia, Indonésia, Iraque, Itália, Quénia, Libéria, Macedónia, Malásia, Mali, México, 
Mongólia, Namíbia, Nepal, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Paquistão, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, Roménia, 
Rússia, Ruanda, Sérvia, Serra Leoa, Eslováquia, Eslovénia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Tajiquistão, 
Tanzânia, Tailândia, Timor-Leste, Uganda, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos, Vietname, Iémen

Moderada (34-66) 22
Argélia, Benim, Burkina Faso, Cambodja, Chade, República Democrática do Congo, Equador, Egipto, República 
Quirguízia, Líbano, Malawi, Nicarágua, Níger, Papua Nova Guiné, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Senegal, Sri 
Lanka, Trindade e Tobago, Turquia, Venezuela, Zâmbia

Fraca (0-33) 14
Angola, Azerbaijão, Camarões, China, Guiné Equatorial, Fiji, Jordânia, Cazaquistão, Marrocos, Moçambique, 
Myanmar, Qatar, Tunísia, Zimbabué

Quadro 12. Indicadores relativos à Força das ISA  

Pergunta/Indicador
“A” 

(100 em 100 
pontos)

“B” 
(67 em 100 

pontos)

“C” 
(33 em 100 

pontos)

“D” 
(0 em 100 pontos)

“E” 
(Pergunta não 

aplicável devido 
a circunstâncias 

estranhas) 

Melhor e Boa Prática Prática Fraca e Má

Pergunta 90. Um ramo do governo que não seja o executivo 
(tal como o órgão legislativo ou judicial) deve dar o seu 
consentimento definitivo antes de o chefe da instituição 
superior de auditoria (ISA) poder ser destituído do cargo? 

76  
países

24  
países

Pergunta 92. Além das auditorias normais de final de ano, a 
instituição suprema de auditoria (ISA) dispõe de um poder 
jurídico discricionário para realizar outros tipos de auditorias? 

66  
países

19  
países

9  
países

6  
países

Pergunta 93. Quem determina o orçamento da instituição 
suprema de auditoria (ISA)? E o nível de financiamento é 
suficiente para executar o seu mandato?

43  
países

14 
países

30  
países

12  
países

1  
país

Pergunta 94. A instituição suprema de auditoria (ISA) 
emprega funcionários especializados para realizar auditorias 
às agências do governo central pertencentes ao sector da 
segurança (forças de defesa, polícia, serviços secretos)?

43  
países

10  
países

7  
países

38  
países

2  
países
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da Geórgia, do Gana, da Noruega, da Polónia e da Eslovénia, 
entre outros. A mistura de países com resultados elevados 
indica que o sistema jurídico de um país não parece deter-
minar a força da sua instituição suprema de auditoria. 

Embora os países da Europa de Leste, da Ásia Austral e da 
América apresentem, em média, órgãos de auditoria externa 
muito fortes, a região do Médio Oriente e do Norte de África 
têm a pontuação média mais baixa (40) referente a força de 
auditoria. Na maioria dos países da região, as ISA desfrutam 
do mesmo nível de independência no papel, em termos de 
que auditorias podem decidir realizar, mas isto não basta 
para garantir que estas instituições possam efectivamente 
ter um bom desempenho nas suas funções de controlo. Isto 
porque frequentemente faltam outras condições impor-
tantes necessárias para o controlo efectivo, tais como a total 
independência do executivo, financiamento suficiente e 
funcionários suficientemente formados e especializados. 
O Iraque e o Iémen são a excepção ao fraco desempenho 
nesta região, ambos recebendo pontuações de 67 quanto à 
força das ISA.

A África Subsariana apresenta a segunda pontuação média 
mais baixa (55), mas também é possível encontrar países 
com bom desempenho nesta região: Botsuana, Gana, 
Quénia, Mali e Ruanda têm todos uma pontuação acima de 
80 relativamente à força das ISA. 

Como resultado da redução de 10 para quatro, as perguntas 
usadas para avaliar a força do controlo da ISA, as pontuações 
da força da ISA desta rodada não podem ser comparadas às 
pontuações reportadas em rodadas anteriores da Presquisa. 
Contudo, é possível voltar a atribuir uma pontuação aos 
resultados da Presquisa de 2010 baseando os resultados nas 
restantes quatro perguntas sobre as ISA. Utilizando apenas 
as perguntas retidas na secção ISA, a pontuação média dos 
93 países para os quais estão disponíveis dados para 2010 e 
2012 subiu de 68 para 71.

Embora os resultados gerais da força da ISA sejam bons, a 
inter-relação entre os resultados particulares de um país nas 
várias partes da Pesquisa do Orçamento Aberto é de grande 
preocupação. Muitos países com ISA fracas também exibem 
fraquezas na transparência orçamental e no controlo legisla-
tivo de orçamentos. Dos 14 países com pontuações médias 
inferiores a 34, o que significa que a ISA tem um fraco 
controlo orçamental, 10 países (Angola, Camarões, China, 
Guiné Equatorial, Fiji, Marrocos, Myanmar, Qatar, Tunísia e 
Zimbabué) tiveram igualmente um fraco desempenho na 
transparência orçamental (estes países têm pontuações do 
OBI que os colocam nos dois quintis inferiores) e sofrem do 

fraco controlo legislativo (estes países recebem pontuações 
da força legislativa inferiores a 34). Ou seja, os sistemas 
orçamentais destes 10 países sofrem do triplo azar de terem 
fracos auditores, pouca transparência orçamental e fracos 
legisladores. 
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CaPÍtuLo 6

ConCLusÕes 
e reComendaçÕes

A pontuação média do OBI de 2012 de 43 indica que a 
maioria dos países não fornece actualmente quantidades 
suficientes de informação nos respectivos documentos 
orçamentais. Isto significa que em 77 países da Presquisa, os 
cidadãos e as organizações da sociedade civil são incapazes 
de participar completa e eficazmente nas decisões ou na 
responsabilização do governo relativamente à forma como 
recolhe e gasta o dinheiro dos impostos.

Os governos inquiridos retêm 131 dos principais docu-
mentos orçamentais que produzem para uso interno (isto 
num total de 800 documentos que os 100 países deveriam 
publicar para cumprir as normas internacionais). Mais 178 
dos principais documentos nem sequer estão a ser produ-
zidos. A muitos dos documentos publicados faltam dados 
importantes sobre receitas, despesas e dívida. O Presquisa 
encontra um vasto leque de países com fraco desempenho, 
incluindo países de baixa renda, países em África e no Médio 
Oriente, países dependentes de ajuda externa e de receitas 
de hidrocarbonetos, bem como países com democracias 
fracas. 

A boa notícia é que as pontuações de transparência orça-
mental crescem gradualmente, especialmente entre aqueles 
que têm pior desempenho. A pontuação média recebida 
pelos 40 países cujas pontuações do OBI são comparáveis de 
2006 a 2012 aumentou mais de um quinto, com progressos 
entre esses países com pouca transparência a subir para 
mais de três quintos. De 2010 a 2012, os países da África 
Francófona duplicaram as suas pontuações médias e os 
países como Honduras e o Afeganistão melhoraram drasti-
camente o seu desempenho. 

Em suma, apesar da tendência de os países com determina-
das características terem falta de transparência e prestação 
de contas orçamentais, abundam exemplos que contrariam 

essa tendência. A determinante mais importante de melho-
ria da transparência orçamental é a vontade política dos 
países em melhorar.

Infelizmente, em demasiados países, esta vontade política 
falta, ou é errática. Muitos países mostram ainda processos 
orçamentais não suficientemente abertos. Como indicação, 
de 2008 a 2012 apenas sete países (de 59 países) com 
pontuações baixas melhoraram o suficiente para serem 
agora classificados como países que fornecem quantidades 
significativas de informações orçamentais ao público (com 
pontuações do OBI acima de 60). Além disso, as pontuações 
do OBI de 2012 desceram drasticamente em quatro países. O 
lento progresso de muitos países e o retrocesso na transpar-
ência orçamental em alguns países significa que ao ritmo 
actual estamos pelo menos a uma geração de distância de 
alcançarmos transparência orçamental significativa na vasta 
maioria dos países do mundo.

O desempenho de países sobre indicadores que avaliam 
oportunidades de participação pública na orçamentação 
é ainda pior do que o desempenho na transparência. Este 
relatório conclui que os executivos, os órgãos legislativos 
e as instituições supremas de auditoria de todo o mundo 
podem fazer muito mais para envolver o público em todas 
as fases do processo orçamental. Estas instituições podem 
aprender com os poucos, mas promissores exemplos de 
práticas inovadoras que determinados países desenvolv-
eram para promover o engajamento público na tomada de 
decisões orçamentais. 

As instituições de controlo orçamental (órgãos legislativos e 
instituições supremas de auditoria) têm, em média, sub-
resultados acima dos do OBI ou dos índices de participação 
pública, mas ainda assim enfrentam frequentemente severas 
limitações, incluindo escassos recursos financeiros e huma-
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nos, bem como mandatos e independência limitados. Além 
disso, as suas acções são frequentemente dificultadas pela 
falta de mecanismos que lhes permitam dar seguimento às 
suas conclusões. Há que repetir que países com fracas insti-
tuições de controlo são frequentemente países com pouca 
transparência orçamental, uma combinação particularmente 
indesejada para os respectivos cidadãos. 

Esta imagem contrasta com o crescente consenso global da 
necessidade de promover práticas de governo mais abertas 
de modo a melhorar a governação e os resultados de desen-
volvimento. As mudanças no contexto internacional mostram 
um interesse e uma ênfase crescentes sobre a importância da 
transparência e da prestação de contas na acção do governo, 
conforme reflectido num conjunto de novas iniciativas que 
visam corrigir algumas das deficiências identificadas pela 
Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012. 

Os governos nacionais podem fazer 
reformas facilmente se assim o quiserem

A imagem oferecida pelos resultados da Presquisa contras-
tam igualmente com a facilidade com que os países podem 
conseguir adoptar sistemas orçamentais mais transparentes 
e responsáveis, se assim o quiserem. A mensagem é clara: os 
países que não fornecem informações orçamentais suficien-
tes de modo a permitir um debate orçamental pleno, que 
não criam oportunidades suficientes de participação pública 
e aos quais faltam instituições fortes de controlo têm de 
aumentar os seus esforços de reforma. 

Não há qualquer justificação para os governos não conse-
guirem cumprir normas básicas de transparência e prestação 
de contas. As melhores práticas foram identificadas. A 
assistência técnica está prontamente disponível. Os custos 
directos das reformas são normalmente mínimos; as reformas 
podem ser frequentemente realizadas através da simples 
colocação de documentos existentes nos sites. Quase todos 
os países têm pares que já fizeram as reformas necessárias; 
existem modelos que podem ser facilmente adoptados.

Por isso, se os governos juntarem a vontade política à 
elaboração de reformas, podem basear-se em práticas e 
recursos existentes para conseguirem depressa os seguintes 
resultados práticas.

■■ Os países nas duas categorias inferiores do OBI devem 
garantir que pelo menos um conjunto mínimo de docu-
mentos orçamentais, incluindo a Proposta de Orçamento 
do Executivo, o Orçamento Promulgado, o Relatório de 

Auditoria e o Orçamento Cidadão, seja publicado de 
forma regular e atempada, e que audiências públicas 
sejam realizadas por forma a disseminar a informação 
orçamental e a reunir as opiniões dos cidadãos sobre as 
políticas orçamentais. Todos os países podem fazer isto 
rapidamente e a custo limitado. 

■■ Os países na categoria média do OBI devem melhorar a 
abrangência dos documentos orçamentais existentes, 
promover mais meios eficazes de envolvimento dos 
cidadãos nos processos orçamentais e garantir que os 
órgãos legislativos e as ISA têm os recursos necessários 
para executarem eficazmente a sua função de fiscaliza-
ção. Estes países devem resolver-se a fornecer informa-
ções orçamentais significativas fazendo subir as suas 
classificações no OBI acima dos 60.28 

■■ Todos os países devem criar mecanismos de participa-
ção básicos e inovadores ao longo de todo o processo 
orçamental. 

■■ Todos os países devem publicar todos os seus documen-
tos orçamentais na Internet em formatos “legíveis”, como 
folha de cálculo Excel, que facilitem a análise.

O que outros actores deveriam fazer

Iniciativas de países específicos terão mais probabilidade de 
ocorrer, e de serem bem-sucedidas, se encorajadas e apoia-
das pelos vários actores com interesse em fazer avançar a 
transparência e a prestação de contas orçamentais. Um esforço 
concertado por parte de todos os intervenientes tem, assim, 
mais probabilidades de gerar as reformas necessárias. O facto 
de algumas das recomendações abaixo não serem novas (isto 
é, já foram incluídas em relatórios anteriores da Pesquisa do 
Orçamento Aberto) reflecte os desafios persistentes que os 
grupos da sociedade civil e outros intervenientes enfrentam 
em países cujas práticas de transparência orçamental ainda 
ficam aquém das normas mínimas internacionais.

As várias coligações multi-actores devem garantir que 
os governos por todo o mundo recebam uma mensagem 
enfática e consistente sobre a necessidade de introduzir 
reformas que visem a implementação de práticas orçamen-
tais mais transparentes e reactivas. 

■■ Os esforços multi-actores, tais como a Open Government 
Partnership e a Global Initiative for Fiscal Transparency 
(GIFT), devem empenhar a energia, os recursos e a 
influência necessária de modo a produzirem mudanças 

28. Os países nas duas principais categorias do OBI devem liderar e promover activamente iniciativas internacionais que visem a melhoria da transparência orçamental e a participação a nível global, e garantir que as áreas de finanças públicas não são 
abrangidas pelo OBI, como as aquisições, sejam geridas de forma tão transparente como o resto do orçamento. A IBP começou um projecto de pesquisa para avaliar a transparência nestas questões através do seu projecto “OBI Plus”.
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rápidas e amplas e, na medida do possível, medir o seu 
progresso. Estas coligações têm de reconhecer que 
embora haja agora muito consenso a nível global quanto 
aos princípios e benefícios da transparência e prestação 
de contas orçamentais, este amplo consenso ainda não 
levou a correspondentes melhorias de governação. 

■■ A pressão geral a favor dos orçamentos abertos deve ser 
incluída nos acordos internacionais de desenvolvimento 
relevantes, tais como a agenda de desenvolvimento 
pós-2015 e os acordos sobre o financiamento da adapta-
ção e da mitigação das alterações climáticas. 

Os órgãos legislativos e as ISA deveriam:

■■ usar os seus poderes existentes mais eficazmente e 
garantir que os executivos respeitem os respectivos 
mandatos, papel e prerrogativas; e 

■■ procurar melhorar a sua colaboração uns com os outros 
e com organizações da sociedade civil que lhes podem 
fornecer recursos e competências de que têm frequent-
emente falta.

As agências doadoras deveriam:

■■ Harmonizar os seus princípios, directrizes, manuais e 
metodologias de avaliação de modo a garantir que a 
orientação que oferecem aos países de todo o mundo 
reflecte o crescente consenso quanto à importância da 
transparência orçamental e fiscal para o crescimento e o 
desenvolvimento. Os Princípios de Alto Nível desenvolvi-
dos pela GIFT poderão fornecer um quadro geral útil que 
os vários outros códigos e directrizes podem seguir e 
definir com mais pormenores.  

■■ Desempenhar um papel mais activo na promoção da 
transparência e prestação de contas orçamentais em 
países fortemente dependentes da ajuda externa. Dada 
a sua influência nestes países, os doadores deveriam 
garantir que as suas intervenções são um elemento de 
apoio às reformas de transparência, e não uma forma 
de os governos evitarem pressões domésticas. (O sector 
privado, ao investir noutros países, pode desempenhar 
um papel semelhante e complementar.)  

■■ Criar objectivos e incentivos claros para que os governos 
destinatários abram os seus processos orçamentais. Os 
exemplos da União Europeia e do Departamento de 
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (UKAid) 
nesta área deve ser seguidos por outros. 

■■ Incorporar componentes de transparência, participação 
pública e controlo nos seus esforços, através da forma-
ção ou da assistência técnica, para promover reformas 
orçamentais e instituições governamentais mais fortes. 

As organizações da sociedade civil deveriam:

■■ Trabalhar em conjunto entre sectores, redobrando os 
seus esforços para exigir uma maior transparência dos 
seus governos, bem como espaços formais de participa-
ção pública durante o processo orçamental. 

■■ Trabalhar com outros actores relevantes (meios de comu-
nicação, órgãos legislativos, instituições de auditoria, 
doadores) de modo a criar melhores incentivos para os 
governos para que se tornem mais transparentes.  

■■ Aproveitar conjunturas específicas que tenham sido 
identificadas como geradoras de oportunidades para a 
criação de reformas de transparência, tais como eleições, 
crises fiscais, e casos de corrupção.  

■■ Procurar colaborar a nível internacional com outros 
grupos semelhantes. O Global Movement for Budget 
Transparency, Accountability, and Participation poderá 
oferecer um fórum interessante de aprendizagem mútua 
e actividades conjuntas. Essas actividades poderão incluir 
advocacia conjunta para reformas em países com prob-
lemas comuns e esforços colaborativos para monitorizar 
o progresso dessas reformas.

Além disso, todos os intervenientes deveriam usar o Índice 
do Orçamento Aberto como uma ferramenta de promoção 
da transparência e prestação de contas orçamentais. Por 
exemplo: os governos podem usá-la como referência 
nos seus planos de reforma para definirem objectivos 
de melhoria nas normas de transparência orçamental; os 
doadores podem fazer o mesmo em países onde a sua ajuda 
é canalizada directamente para o orçamento do governo; 
e as OSC podem defender reformas específicas, tais como 
a publicação de um documento orçamental já produzido 
para uso interno ou a inclusão de informações adicionais em 
áreas que o OBI destaca como sendo opacas.

Em conjunto, a implementação destas recomendações 
poderá render ganhos enormes. No lugar do progresso 
regular, mas insuficiente já visto, um maior nível de compro-
misso nacional e internacional poderá originar rapidamente 
a criação de sistemas orçamentais transparentes e respon-
sáveis em quase todos os países do mundo.
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anexo a: metodologia da Pesquisa do orçamento aberto de 2012

Secção 1: Implementação da Pesquisa do 
Orçamento Aberto de de 2012 e Cálculo 
do Índice do Orçamento Aberto

A Pesquisa do Orçamento Aberto avalia a disponibilidade 
pública de informação orçamental e outras práticas orça-
mentais que contribuem para um sistema de finanças públi-
cas responsável e reactivo em países de todo o mundo.29 A 
maioria das perguntas da Presquisa avalia o que ocorre na 
prática, e não o que é exigido pela lei.

O Presquisa avalia os conteúdos e a divulgação atempada 
dos oito principais documentos orçamentais que todos os 
países devem emitir em diferentes momentos do processo 
orçamental, de acordo com os critérios geralmente aceites 
das boas práticas de gestão financeira pública. Muitos 
destes critérios baseiam-se nos que são desenvolvidos por 
organizações multilaterais, tais como o Código de Boas Práti-
cas de Transparência Fiscal do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), as Melhores Práticas para a Transparência Orçamental 
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico, e a Declaração de Lima sobre as Directrizes dos 
Preceitos de Auditoria da Organização Internacional de 
Instituições de Auditoria Suprema (INTOSAI). A força dessas 
directrizes reside na sua aplicabilidade universal a diferentes 
sistemas orçamentais por todo o mundo e a países com 
diferentes níveis de renda.

A Pesquisa do Orçamento Aberto cobre outros tópicos de 
importância para a sociedade civil e proponentes de boa 
governação, incluindo a medida em que o público pode 
participar durante cada fase do processo orçamental, factores 
relacionados com a força dos órgãos legislativos e o papel 
da agência independente de auditoria nacional (também 
conhecido como a “instituição suprema de auditoria”).

A Pesquisa do Orçamento Aberto de 2012 foi um processo de 
Pesquisa colaborativa no qual a IBP trabalhou com parceiros 
da sociedade civil em 100 países nos últimos dois anos. Os 100 
países avaliados naquela que foi a quarta rodada da Presquisa 
(as rodadas anteriores foram em 2006, 2008 e 2010) foram 
seleccionados de modo a produzir uma amostra que seja 
representativa entre regiões e níveis de renda. 

O Questionário sobre o Orçamento Aberto

As pontuações de cada país na Presquisa de 2012 baseiam-
se no questionário de 125 perguntas preenchido por um 

investigador ou grupo de investigadores dentro de uma 
organização em cada país. Quase todos os investigadores 
responsáveis pelo preenchimento do Questionário sobre o 
Orçamento Aberto pertencem quer a instituições académi-
cas quer a organizações da sociedade civil. Embora os 
mandatos e as áreas de interesse dos grupos de pesquisa 
variem muito, todos têm um interesse comum de promoção 
de práticas orçamentais transparentes e reactivas nos 
respectivos países. A maioria dos investigadores pertence 
a organizações com um interesse significativo em questões 
orçamentais.

A maioria das 125 perguntas da Presquisa de 2012 requer 
que os investigadores escolham a partir de cinco respostas. 
As respostas “a” ou “b” descrevem uma situação ou condição 
que representa uma boa prática relativamente ao tipo 
de informação orçamental (ou prática orçamental) que a 
pergunta avalia, sendo que o “a” indica que a norma está 
totalmente cumprida. A resposta “c” corresponde a esforços 
mínimos de atingir a norma relevante, enquanto a “d” indica 
que a norma não é cumprida de todo. Uma resposta “e” 
indica que a norma não é aplicável, por exemplo, quando 
se pergunta a um país da OCDE sobre que ajuda externa 
recebe. No entanto, algumas perguntas apenas têm três 
respostas possíveis: “a” (norma cumprida), “b” (norma não 
cumprida), ou “c” (não aplicável). Os investigadores devem 
fornecer provas adequadas para cada uma das suas respos-
tas, e complementá-las com comentários, esclarecimentos e 
links para documentação relevante. 

Depois de preenchidas, as respostas do questionário são 
quantificadas. Para as perguntas com cinco opções de 
resposta, um “a” recebe uma pontuação numérica de 100, um 
“b” recebe 67, as respostas “c” recebem 33 e as respostas “d” 
têm uma pontuação de 0. As perguntas que recebem “e” não 
são contabilizadas como parte das pontuações agregadas 
do país. Para as perguntas com três opções de resposta, as 
pontuações são de 100 para uma resposta “a”, 0 para uma “b” 
e as respostas “c” não são incluídas na pontuação agregada.

O processo de investigação

Os investigadores começaram a recolher dados para o 
Presquisa de 2012 em Agosto de 2011 e preencheram o 
questionário para o respectivo país até Dezembro de 2011. 
O Presquisa sobre o ano orçamental de 2012 avalia apenas 
eventos, actividades ou desenvolvimentos que ocorreram 
até 31 de Dezembro de 2011, e quaisquer acções ocorridas 

29. A Pesquisa do Orçamento Aberto considera que um documento está “publicamente disponível” se: 1) for publicado pela instituição ou agência responsável pela sua produção num prazo razoável, e 2) se estiver disponível a custo mínimo a
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depois desta data não são consideradas para os resultados 
da Presquisa de 2012.

Todas as respostas às perguntas da Presquisa são baseadas 
em evidência, tais como citações de documentos orçamen-
tais, legislação doméstica ou entrevistas com entidades 
governamentais, legisladores ou peritos no processo 
orçamental do país. Ao longo do processo de investigação, 
os membros da equipe da IBP ajudaram os investigadores 
a seguir a metodologia da Presquisa, nomeadamente as 
directrizes para responder às perguntas do mesmo. (Vide 
o Guia para o Questionário sobre o Orçamento Aberto em: 
http://bit.ly/Wf4hdB.)

Depois de completo, os membros da equipe da IBP anal-
isaram e discutiram cada questionário com os investiga-
dores durante um período de três a seis meses. A análise 
da IBP procurou garantir que todas as perguntas foram 
respondidas de forma consistente a nível interno para cada 
país, bem como entre países. As respostas foram igualmente 
verificadas por comparação com documentos orçamentais 
publicados e outros relatórios sobre transparência fiscal 
emitidos por instituições internacionais, como o FMI, o 
Banco Mundial e a OCDE.

Os questionários foram depois revistos por dois revisores 
anónimos que possuem conhecimentos de trabalho consid-
eráveis sobre os sistemas orçamentais do dado país. Os 
revisores, que não são associados ao governo do país cuja 
revisão efectuaram, foram identificados através de pesqui-
sas em bibliografias, contactos profissionais, na Internet e 
em registos passados de conferências da IBP. 

Os colaboradores da IBP fizeram a revisão dos comentários 
dos revisores de modo a garantir que fossem consistentes 
com a metodologia do estudo. Quaisquer comentários dos 
revisores que fossem inconsistentes foram removidos e os 
restantes comentários foram depois partilhados com os 
investigadores. Os investigadores responderam aos comen-
tários dos revisores e do respectivo governo, se aplicável, 
e os editores da IBP registaram quaisquer respostas em 
conflito de modo a garantir a correspondência dos pressup-
ostos entre países ao seleccionar respostas.

A IBP convidou igualmente os governos de 95 países 
inquiridos a comentarem os resultados da Presquisa. A 
decisão de convidar um governo a comentar os resultados 
foi tomada após consulta junto da organização de investiga-

ção responsável pela pesquisa. A IBP fez um esforço enorme 
para encorajar os governos a comentar os resultados; muitos 
governos que inicialmente não responderam às cartas da 
IBP foram contactados em cinco ou seis ocasiões separadas. 
Dos 95 governos contactados pela IBP, 41 comentaram os 
resultados da Presquisa relativamente ao respectivo país. 
Estes comentários podem ser integralmente vistos nos 
questionários em questão em http://bit.ly/P8NPOV.

O Índice do Orçamento Aberto

O Índice do Orçamento Aberto (Open Budget Index, OBI) 
atribui a cada país uma pontuação de 0 a 100 baseada na 
média simples do valor numérico de cada uma das respostas 
às 95 perguntas do questionário que avaliam a disponibi-
lidade pública da informação orçamental. A pontuação do 
OBI de um país reflecte a acessibilidade e a abrangência da 
informação orçamental publicamente disponível nos oito 
principais documentos orçamentais. 

Medidas da Presquisa para as instituições de 
controlo e a participação pública

Das 30 perguntas da Presquisa que não são utilizadas para 
calcular o OBI, a maioria avalia a capacidade de controlo dos 
órgãos legislativos e das instituições supremas de auditoria 
(ISA), bem como as oportunidades de envolvimento público 
durante o processo orçamental. Para chegar a uma avalia-
ção geral da “força” de cada uma destas instituições e do 
nível em que os governos incluem o público na tomada de 
decisões e acompanhamento orçamentais, foi calculada 
uma média das respostas a cada pergunta sobre órgãos 
legislativos, ISA e participação pública. Estas medidas devem 
ser utilizadas apenas como dados indicativos, uma vez que 
o conjunto das perguntas sobre órgãos legislativos, ISA e 
participação pública não é abrangente como o do acesso 
público à informação.

Três das 30 perguntas não relacionadas com o OBI não 
estão incluídas em nenhum dos indicadores gerais. Foram 
adicionadas duas perguntas (65 e 72) sobre relatórios 
durante o ano nas rodadas subsequentes da Presquisa, 
por isso não foram incluídas no cálculo do OBI de modo a 
manter a comparabilidade ao longo do tempo. A resposta 
à pergunta (113) sobre se o executivo publica definições de 
termos acessíveis e não técnicos utilizados no orçamento 
e noutros documentos relacionados com o orçamento não 
está incluída no Índice do Orçamento Aberto.



46

Secção 2: O que há de novo no 
Questionário sobre o Orçamento Aberto 
de 2012, e quais as implicações?

A estrutura do Questionário sobre o Orçamento Aberto 
de 2012 é diferente da usada nas rodadas anteriores. A IBP 
adicionou e apagou várias perguntas, embora o número 
geral de perguntas apenas tenha chegado às 125 perguntas 
nesta rodada, das 123 das rodadas anteriores. O Question-
ário sobre o Orçamento Aberto é agora composto por cinco 
secções, duas mais do que nas rodadas anteriores.

A maioria das alterações feitas ao Questionário sobre o Orça-
mento Aberto aprofunda a avaliação da Presquisa quanto à 
força relativa do órgão legislativo e da instituição suprema 
de auditoria, e ao envolvimento público nos processos 
orçamentais. Conforme descrito em pormenor abaixo, as 
perguntas utilizadas para calcular o Índice do Orçamento 
Aberto mantiveram-se na sua maioria inalteradas e, por 
conseguinte, os índices são comparáveis nas quatro rodadas. 

As secções 1 e 2 são essencialmente as mesmas que nas 
rodadas anteriores, descrevendo os principais documentos 
orçamentais utilizados para preencher o questionário e 
avaliando a disponibilidade pública e a abrangência da 
proposta de orçamento do executivo e dos respectivos 
documentos de apoio. Dada a sua importância na apresen-

tação das prioridades e planos do governo para angariação 
e gasto dos fundos públicos no ano vindo e no estabeleci-
mento da agenda para o debate orçamental, a presquisa dá 
uma ênfase particular à proposta de orçamento.

A secção 3 avalia a disponibilidade pública e a abrangência 
dos principais relatórios orçamentais ao longo do processo 
orçamental. As perguntas sobre a força legislativa que foram 
incluídas nesta secção em rodadas anteriores foram movidas 
para as duas novas secções; contudo, embora as restantes 
perguntas tenham sido renumeradas, a redacção e a ordem 
mantêm-se inalteradas.

A secção 4 foi adicionada aa presquisa de 2012 e é composta 
por perguntas que avaliam a força do órgão legislativo e 
da instituição suprema de auditoria. Inclui perguntas que 
fizeram parte da Presquisa em rodadas anteriores, bem 
como novas perguntas que olham para vários factores tais 
como se existe um grupo de pesquisa que possa fornecer ao 
órgão legislativo análises e orientação em questões orça-
mentais; se existem debates legislativos pré-orçamentais; 
quais os procedimentos para a transferência de fundos, não 
só entre unidades administrativas, como também entre 
rubricas individuais; e quais os procedimentos instituídos 
para o uso de receitas adicionais recolhidas durante o ano 
orçamental.

A secção 5 é também uma secção nova e inclui 12 perguntas 

O Índice do Orçamento Aberto mede a divulgação atempada das informações ao longo do Processo Orçamental

Documento Orçamental Prazos de Divulgação para Documentos “Publicamente Disponíveis”
Números das 
Perguntas da 

Presquisa de 2012

Número de 
perguntas por 

documento no OBI

Declaração Pré-orçamental
Deve ser divulgada pelo menos um mês antes de a proposta de orçamento 
do executivo ser enviada ao órgão legislativo para consideração.

60-62 3

Proposta de Orçamento do Executivo 
(POE)

Idealmente deve ser divulgada ao mesmo tempo que é apresentada 
ao órgão legislativo. No mínimo, deve ser divulgada enquanto o órgão 
legislativo ainda está a considerá-la e antes de o mesmo a aprovar. Em 
caso algum deverá uma proposta divulgada depois de o órgão legislativo 
a ter aprovado ser considerada “publicamente disponível”.

1-58 58

Documentos de apoio para a POE
Devem ser divulgados ao mesmo tempo ou na mesma altura que a 
Proposta de Orçamento do Executivo (vide acima).

1-58 58

Orçamento Promulgado
Deve ser divulgado o mais tardar três meses depois o orçamento ser 
aprovado pelo órgão legislativo.

101 1

Orçamento Cidadão

Se for uma versão simplificada da Proposta de Orçamento do Executivo, 
deve ser divulgado ao mesmo tempo que a proposta de orçamento do 
executivo “publicamente disponível”. Se for uma versão simplificada do 
Orçamento Promulgado, deve ser divulgado ao mesmo tempo que o 
Orçamento Promulgado “publicamente disponível”.

109-112 4

Relatórios Durante o Ano 
Devem ser divulgados o mais tardar três meses depois do final do período 
a que se referem.

63-64, 66-71 8

Revisão Semestral
Devem ser divulgados o mais tardar três meses depois do final do período 
a que se referem.

73-76 4

Relatório de Fim de Ano
Deve ser divulgado o mais tardar dois anos depois do final do exercício 
fiscal.(o período a que se referem).

77-86 10

Relatório de Auditoria 
Deve ser divulgado o mais tardar dois anos depois do final do exercício 
fiscal (o período a que se referem).

87-89, 91, 95-96, 108 7
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sobre o envolvimento público no orçamento. Algumas 
dessas perguntas (como aquelas sobre audiências legis-
lativas públicas, por exemplo) têm estado em secções 
diferentes do questionário em rodadas anteriores, mas 
existe também um número significativo de novas pergun-
tas. Outras perguntas nesta secção avaliam a presença de 
requisitos legais, mecanismos e procedimentos de feedback 
do engajamento com o público do executivo, do órgão 
legislativo e da instituição suprema de auditoria. Por fim, 
a secção 5 inclui igualmente quatro perguntas sobre o 
Orçamento Cidadão, três mais do que nos questionários da 
Presquisa anterior. Esta atenção mais profunda aos Orça-
mentos Cidadãos reflecte o crescente reconhecimento da 
importância deste documento enquanto elemento principal 
da transparência orçamental num dado país.

Resumo das Alterações ao Questionário sobre 
o Orçamento Aberto de 2012

■■ Doze perguntas foram excluídas da Presquisa de 2012: 
56-60, 63-65, 70, 79, 97 e 99. (Observe-se que estes são os 
números das perguntas do Questionário sobre o Orça-
mento Aberto de 2010.) Nenhuma destas perguntas foi 
utilizada no cálculo do Índice do Orçamento Aberto nem 
nenhum outro indicador da Presquisa.

■■ Duas perguntas foram modificadas: 109 e 123. (Observe-
se que eram as perguntas 61 e 119, respectivamente, no 
Questionário sobre o Orçamento Aberto de 2010.)

■■ Foram adicionadas catorze perguntas: 97-98, 103-104, 
110-112, 114-118 e 124-125. Estas foram utilizadas na 
definição de indicadores de envolvimento público e força 
legislativa

Implicações das alterações ao Índice do 
Orçamento Aberto e outros indicadores

Orçamento Cidadão

O aumento de uma para quatro no número de perguntas 
sobre o Orçamento Cidadão é a única alteração no Ques-
tionário sobre o Orçamento Aberto de 2012 que afecta 
o cálculo do Índice do Orçamento Aberto. Em vez de ser 
calculado a partir de 92 perguntas, como nas rodadas 
anteriores, o OBI de 2012 baseia-se em 95 perguntas. Além 
de perguntar se o governo produz e publica um Orçamento 

Cidadão, as novas perguntas avaliam a medida em que o 
público foi envolvido no desenvolvimento do documento, 
de que forma o documento é divulgado, e se um Orçamento 
Cidadão é produzido para cada fase do processo orçamen-
tal. 

As novas perguntas aumentam a variação no desempenho 
relativamente ao Orçamento Cidadão que poderá resultar 
em pontuações do OBI de 2012 superiores ou inferiores 
ao que teriam sido sem as alterações. Portanto, pode-se 
continuar a comparar o OBI de 2012 com os índices de roda-
das anteriores da Presquisa? Idealmente, de modo a garantir 
a comparabilidade, a IBP deveria ter conseguido encontrar 
respostas para as novas perguntas para as três rodadas ante-
riores e voltar a calcular as respectivas pontuações do OBI. 
Contudo, não havia informações suficientes disponíveis para 
fazê-lo de forma rigorosa, portanto os Índices do Orçamento 
Aberto para as rodadas de 2006, 2008 e 2010 não foram 
actualizados.

Para avaliar em que medida as novas perguntas afectam 
as pontuações do OBI de 2012 dos países e de que forma 
as pontuações de 2012 são comparáveis aos das rodadas 
anteriores da Presquisa, a IBP calculou um Índice do Orça-
mento Aberto de 2012 de 92 perguntas e o actual OBI de 
2012 (com todas as 95 perguntas) e comparou os resultados. 
Os resultados mostraram que as novas perguntas tinham 
geralmente pouco efeito nas pontuações de OBI de 2012, 
retendo assim a possibilidade de comparar os resultados das 
quatro rodadas da Presquisa.

1. Em 71 dos 100 países inquiridos, as pontuações do 
OBI de 2012 calculadas recorrendo a 95 perguntas são 
inferiores aos baseados em 92 perguntas. Contudo, em 
mais de dois terços dos países inquiridos (68) a diferença 
não é maior a um ponto. Uma diminuição de três pontos 
é observada em três países: Estados Unidos, Alemanha, e 
Espanha, todos eles com desempenhos elevados.

2. As classificações relativas mudam muito pouco entre 
o “novo” (95 perguntas) e o “antigo” cálculo do OBI: as 
co-relações entre pontuações e classificações, usando 
os métodos novo e antigo, são extremamente elevadas 
(0,9998 e 0,9992, respectivamente), sugerindo assim que 
as mudanças no questionário tiveram um impacto muito 
pequeno sobre a avaliação da transparência orçamental 

tanto ao nível global 
como dentro dos países. 

A Força do Órgão 
Legislativo

A Pesquisa do Orçamento Aberto avalia os actores e as práticas de controlo

Indicador Avaliado
Números das Perguntas da 

Presquisa de 2012
Número de Perguntas 

por Indicador

Participação do Público no Processo Orçamental 114-125 12

Poder do Órgão Legislativo 59, 97-100, 102-107 11

Força da Instituição Suprema de Auditoria 90, 92-94 4
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As alterações aos indicadores da Presquisa de 2012 sobre 
a força legislativa não afectam o cálculo do Índice do 
Orçamento Aberto. Estas alterações incluem quatro novas 
perguntas adicionadas ao questionário da Presquisa a 
partir de rodadas anteriores. Além disso, as perguntas exis-
tentes foram revistas de modo a obter-se uma avaliação 
mais precisa e abrangente do papel dos órgãos legislativos 
durante o processo orçamental, e da eficácia da sua fiscal-
ização das políticas do governo. Por fim, quatro perguntas 
utilizadas para avaliar a força do controlo legislativo em 
rodadas anteriores da Pesquisa do Orçamento Aberto 
estão agora a ser utilizadas para avaliar oportunidades de 
participação pública no orçamento. Embora as respostas 
a perguntas existentes sejam comparáveis ao longo do 
tempo, a adição das novas perguntas sobre o órgão 
legislativo significa que as pontuações médias para a força 
desta instituição em diferentes rodadas da Presquisa não 
são comparáveis.

Força da instituição suprema de auditoria

Apenas quatro indicadores foram utilizados para avaliar a 
força da instituição suprema de auditoria:
■■ autoridade para remover o chefe da instituição suprema 

de auditoria (pergunta 90);
■■ poder jurídico para auditar as finanças públicas (pergun-

ta 92);
■■ recursos financeiros disponíveis à ISA e autoridade para 

determinar o seu próprio orçamento (pergunta 93); e
■■ disponibilidade de pessoal de auditorias qualificado 

(pergunta 94).

Nos Presquisas anteriores o indicador da força da ISA era 
composto por um maior número de perguntas. Estas 
perguntas ainda estão incluídas na Presquisa de 2012 
(perguntas 87, 90, 92-96, 107-108 e 123): contudo, algumas 
são agora utilizadas para construir os indicadores de 
envolvimento público, de abrangência do relatório de 
auditoria e da força legislativa. Devido a estas alterações, as 
pontuações de 2012 para a força da ISA não são comparáveis 
aos das rodadas dos Presquisas anteriores. 

A Participação do Público no Processo Orçamental

Por fim, foi criado um conjunto de 12 indicadores para 
avaliar em que medida o executivo, o órgão legislativo 
e a instituição suprema de auditoria envolvem o público 
no processo orçamental (perguntas 114-125). Algumas 
destas perguntas (119-123) estavam incluídas em rodadas 
anteriores da Presquisa, embora uma delas tenha sido 
revista por forma a explicar melhor o que estava a ser 

avaliado (123), embora as outras tenham permanecido 
iguais (119-122). Sete são completamente novas (114-118 e 
124-125). 

Secção 3: Ponderação da importância 
relativa dos principais documentos 
orçamentais e implicações nos 
resultados

Conforme mencionado acima, a pontuação do OBI de 
2012 de cada país é calculada a partir de um subconjunto 
de 95 perguntas da Presquisa. Embora cada um dos oito 
principais documentos orçamentais avaliados possa ter 
um número diferente de perguntas relacionadas com o 
mesmo, a pontuação do OBI é uma média simples de todas 
as 95 perguntas. Ao calcular os resultados do OBI, nenhum 
método de pesagem explícita foi utilizado para compensar 
a influência desproporcionada de documentos que tenham 
mais perguntas sobre os mesmos na Presquisa. 

Embora a utilização de uma média simples seja um 
método claro, considera-se implicitamente que determi-
nados documentos orçamentais são mais importantes 
do que outros. Em particular, 58 das 95 perguntas do 
OBI avaliam a disponibilidade pública e a abrangência 
da proposta de orçamento do executivo e são, assim, 
determinantes principais da pontuação geral do OBI de 
um país. Em contraste, o Orçamento Promulgado e o 
Orçamento Cidadão são o foco de apenas uma e quatro 
perguntas, respectivamente. 

Esta pesagem implícita não está isenta de justificação. Da 
perspectiva da sociedade civil, a proposta de orçamento do 
executivo é o documento orçamental mais importante, pois 
define os objectivos e os planos políticos do orçamento do 
governo para o próximo ano. O acesso a estas informações 
é crítico para que a sociedade civil possa influenciar debates 
orçamentais antes da aprovação do orçamento final. 

Contudo, a IBP utilizou vários métodos alternativos de 
cálculo do OBI de 2012 para avaliar o grau em que o método 
actual de cálculo pode influenciar os resultados do OBI. 
Estes testes concluíram que as classificações do OBI dos 
países permaneceram largamente compatíveis indepen-
dentemente do método de cálculo. 

Tem alguma questão?

Este anexo apresenta uma descrição básica da metodologia 
utilizada na produção da Pesquisa do Orçamento Aberto de 
2012, incluindo um resumo das alterações feitas a Presquisa 
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e o respectivo impacto nos resultados, bem como a compa-
rabilidade entre as quatro rodadas. Tentámos igualmente 
abordar algumas perguntas metodológicas em termos não 
técnicos dentro do possível. Se tiver mais questões técnicas 
sobre o da Pesquisa do Orçamento Aberto ou que pretender 
mais pormenores sobre qualquer aspecto da metodologia, 
contacte a IBP em info@internationalbudget.org. 

mailto:info%40internationalbudget.org?subject=OBS%202012%20Question
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anexo b: resultados da Pesquisa do orçamento aberto ao Longo do tempo, 2006 a 2012 

Pais
Índice do Orçamento 

Aberto 2006
Índice do Orçamento 

Aberto 2008
Índice do Orçamento 

Aberto  2010
Índice do Orçamento 

Aberto 2012

Afeganistão 8 21 59

Albânia 25 37 33 47

Argélia 2 1 13

Angola 5 4 26 28

Argentina 40 56 56 50

Azerbaijão 30 37 43 42

Bangladesh 39 42 48 58

Benim 1

Bolívia 7 13 12

Bósnia Herzegovina 44 44 50

Botsuana 51 50

Brasil 74 74 71 73

Bulgária 47 57 56 65

Burkina Faso 5 23

Cambodja 11 15 15

Camarões 5 2 10

Chade 0 3

Chile 72 66

China 14 13 11

Colômbia 57 61 61 58

Costa Rica 45 45 47 50

Croácia 42 59 57 61

República Checa 61 62 62 75

República Democrática do Congo 1 6 18

República Dominicana 12 14 29

Equador 31 31

Egipto 19 43 49 13

El Salvador 28 37 37 43

Guiné Equatorial 0 0 0

Fiji 13 0 6

França 89 87 87 83

Geórgia 34 53 55 55

Alemanha 64 68 71

Gana 42 50 54 50

Guatemala 46 46 50 51

Honduras 12 11 53

Índia 53 60 67 68

Indonésia 42 54 51 62

Iraque 0 4

Itália 58 60

Jordânia 50 53 50 57

Cazaquistão 35 38 48

Quénia 49 49

República Quirguízia 8 15 20

Líbano 32 32 33

Libéria 3 40 43

Macedónia 54 49 35

Malawi 28 47 52

Malásia 35 39 39

Mali 35 43

México 50 55 52 61

Mongólia 18 36 60 51
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Pais
Índice do Orçamento 

Aberto  2006
Índice do Orçamento 

Aberto 2008
Índice do Orçamento 

Aberto 2010
Índice do Orçamento 

Aberto 2012

Marrocos 19 28 28 38

Moçambique 28 47

Myanmar 0

Namíbia 50 46 53 55

Nepal 36 43 45 44

Nova Zelândia 86 86 90 93

Nicarágua 37 42

Níger 26 3 4

Nigéria 20 19 18 16

Noruega 72 80 83 83

Paquistão 38 38 58

Papua Nova Guiné 52 61 57 56

Peru 67 65 57

Filipinas 51 48 55 48

Polónia 67 64 59

Portugal 58 62

Qatar 0

Roménia 66 62 59 47

Rússia 47 58 60 74

Ruanda 1 11 8

São Tomé e Príncipe 1 0 29

Arábia Saudita 1 1 1

Senegal 3 3 10

Sérvia 46 54 39

Serra Leoa 39

Eslováquia 57 67

Eslovénia 74 70 74

África do Sul 86 87 92 90

Coreia do Sul 66 71 75

Espanha 63 63

Sri Lanka 47 64 67 46

Sudão 0 8

Suécia 76 78 83 84

Tajiquistão 17

Tanzânia 36 45 47

Tailândia 40 42 36

Timor-Leste 34 36

Trindade e Tobago 33 33 38

Tunísia 11

Turquia 42 43 57 50

Uganda 32 51 55 65

Ucrânia 55 62 54

Reino Unido 88 88 87 88

Estados Unidos 81 82 82 79

Venezuela 35 34 37

Vietname 3 10 14 19

Iémen 10 25 11

Zâmbia 36 4

Zimbabué 20

* 40 países comparáveis    
com os anos

* 78 países comparáveis    
com os anos

* 94 países comparáveis    
com os anos

* 100 países, excluindo  
o Sudão

* 77 países comparáveis   
com 2012

* 93 países comparáveis   
com 2012
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anexo C: a disponibilidade Pública de documentos orçamentais, Pesquisa do orçamento aberto 2012

Pais
Declaração  

Pré-Orçamentária

Proposta de 
Orçamento do 

Executivo

Orçamento 
Promulgado 

Orçamento 
Cidadão

Relatórios 
Durante o Ano

Revisão 
Semestral

Relatório de Fim 
de Ano

Relatório de 
Auditoria

Afeganistão

Albânia

Argélia

Angola

Argentina

Azerbaijão

Bangladesh

Benim

Bolívia

Bósnia Herzegovina

Botsuana

Brasil

Bulgária

Burkina Faso

Cambodja

Camarões

Chade

Chile

China

Colômbia

Costa Rica

Croácia

República Checa

República Democrática do 
Congo

República Dominicana

Equador

Egipto

El Salvador

Guiné Equatorial

Fiji

França

Geórgia

Alemanha

Gana

Guatemala

Honduras

Índia

Indonésia

Iraque

Itália

Jordânia

Cazaquistão

Quénia

República Quirguízia

Líbano

Libéria

Macedónia

Malawi

Malásia

Mali

  Publicado          Apenas Uso Interno          Não Produzido
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Pais
Declaração  

Pré-Orçamentária

Proposta de 
Orçamento do 

Executivo

Orçamento 
Promulgado 

Orçamento 
Cidadão

Relatórios 
Durante o Ano

Revisão 
Semestral

Relatório de Fim 
de Ano

Relatório de 
Auditoria

México

Mongólia

Marrocos

Moçambique

Myanmar

Namíbia

Nepal

Nova Zelândia

Nicarágua

Níger

Nigéria

Noruega

Paquistão

Papua Nova Guiné

Peru

Filipinas

Polónia

Portugal

Qatar

Roménia

Rússia

Ruanda

São Tomé e Príncipe

Arábia Saudita

Senegal

Sérvia

Serra Leoa

Eslováquia

Eslovénia

África do Sul

Coreia do Sul

Espanha

Sri Lanka

Sudão

Suécia

Tajiquistão

Tanzânia

Tailândia

Timor-Leste

Trindade e Tobago

Tunísia

Turquia

Uganda

Ucrânia

Reino Unido

Estados Unidos

Venezuela

Vietname

Iémen

Zâmbia

Zimbabué
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anexo d: Participação Pública e Forçadas instituições de Controlo, Pesquisa do orçamento aberto 2012

Pais
Participação  
público 2012 

Força do Poder 
Legislativo 2012

Força de ISA
2012 

Afeganistão 11 48 75

Albânia 11 52 100

Argélia 14 21 34

Angola 6 18 25

Argentina 31 30 75

Azerbaijão 6 39 33

Bangladesh 11 58 67

Benim 0 45 42

Bolívia 3 45 75

Bósnia Herzegovina 19 42 100

Botsuana 19 58 100

Brasil 36 61 100

Bulgária 33 30 67

Burkina Faso 17 76 50

Cambodja 0 39 58

Camarões 11 21 8

Chade 0 46 42

Chile 11 67 100

China 14 12 25

Colômbia 39 70 100

Costa Rica 19 70 100

Croácia 36 67 75

República Checa 28 76 92

República Democrática do 
Congo

3 45 42

República Dominicana 25 64 67

Equador 22 41 58

Egipto 8 58 50

El Salvador 14 55 100

Guiné Equatorial 0 9 0

Fiji 11 0 8

França 42 85 92

Geórgia 47 82 92

Alemanha 22 82 100

Gana 36 79 92

Guatemala 3 42 100

Honduras 22 67 67

Índia 17 76 100

Indonésia 19 85 67

Iraque 0 51 67

Itália 25 70 67

Jordânia 11 64 25

Cazaquistão 14 67 33

Quénia 39 64 83

República Quirguízia 11 47 58

Líbano 0 36 42

Libéria 11 51 75

Macedónia 8 55 100

Malawi 19 57 42

Malásia 17 52 100

Mali 11 70 83

México 25 52 92

Mongólia 19 67 75
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Country
Participação  
público 2012 

Força do Poder 
Legislativo 2012

Força de ISA 
2012 

Marrocos 6 33 25

Moçambique 8 36 25

Myanmar 6 12 8

Namíbia 3 30 67

Nepal 17 39 100

Nova Zelândia 58 61 100

Nicarágua 3 46 50

Níger 0 64 50

Nigéria 31 76 67

Noruega 53 88 100

Paquistão 11 51 92

Papua Nova Guiné 11 48 42

Peru 17 61 83

Filipinas 53 36 92

Polónia 45 48 100

Portugal 14 58 75

Qatar 0 0 0

Roménia 14 58 100

Rússia 25 85 100

Ruanda 33 73 92

São Tomé e Príncipe 3 51 42

Arábia Saudita 3 0 59

Senegal 11 30 58

Sérvia 8 49 84

Serra Leoa 19 27 75

Eslováquia 28 37 100

Eslovénia 58 79 100

África do Sul 58 88 75

Coreia do Sul 92 79 67

Espanha 14 40 75

Sri Lanka 8 47 50

Sudão 50 91 100

Suécia 3 39 92

Tajiquistão 14 43 67

Tanzânia 14 70 83

Tailândia 22 48 100

Timor-Leste 14 70 59

Trindade e Tobago 8 21 33

Tunísia 11 27 50

Turquia 19 73 67

Uganda 31 73 75

Ucrânia 56 49 100

Reino Unido 58 87 100

Estados Unidos 17 39 58

Venezuela 14 76 84

Vietname 6 33 67

Iémen 14 33 50

Zâmbia 17 23 25

Zimbabué
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