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Editorial

Q ualquer aluno da CPBS, ou fora dela, que tenha tido a oportunidade privar 
com a Professora Ana Madsen sabe do seu fascínio por matérias como aquela 
que, aqui, temos a oportunidade de fazer discorrer. 

Encarnando o papel daquilo a que chamaria de uma contadora de histórias nata, neste 
texto, que contou com a colaboração de um dos nosso Editores, Daniel Madureira 
Fonseca, o dedilhar no teclado replica, com uma verosimilhança impressionante, uma 
qualquer conversa que podíamos ter com a mesma. 

Há quem diga, inclusivamente, que é mais ou menos o mesmo que reduzir a escrito uma 
aula, não ficando, sequer, de lado os ‘à parte’, as piadas e as ironias. 

No decorrer de uma carreira extensa, interessante e diversificada, que a fez privar de perto 
com fontes informativas que, de outra forma, não conheceríamos, este extenso trabalho 
de pesquisa apresenta-se como um guia fundamental para que qualquer cidadão possa 
refletir sobre os direitos que tem sobre o Estado, enquanto entidade que o representa, que 
age, que deve curar pelo exercício das suas responsabilidades, conforme a lei, sempre em 
prole daqueles que democraticamente lhe conferem poderes e competências para tal. 

Dada a nota da relevância sobre tema, independentemente do background do leitor, faço 
votos de que sirva, acima de tudo, um propósito pedagógico e cívico. 

Em nome da Equipa do Diurna., boa leitura a todos.

Nuno Brochado de Agarez 

Editor in Chief
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E m Portugal não há uma prestação das Contas Públicas transparente. Como iremos ex-
por abaixo, o Estado português exige às entidades privadas que apresentem anualmente 
as suas contas (enviando para o Ministério das Finanças, entre outros documentos, o 

Balanço e Demonstração dos Resultados), exige que façam uma contabilidade digrá�ca, mas a 
verdade é que o próprio Estado não o faz. Por mais inacreditável que pareça, não há Balanço 
nem Demonstração dos Resultados das contas públicas (salvo algumas excepções, como é o 
caso saudável dos Municípios que o fazem de há 16 anos para cá). O incumprimento acontece 
até nos próprios Ministérios (da Saúde, da Educação, da Administração Interna, da Defesa, da 
Cultura,.... todos, incluindo o Ministério das Finanças), que não apresentam Balanço, nem 
Demonstração dos Resultados. Mas legalmente têm de o fazer.   

A verdade é que as entidades públicas, estão, desde os anos 90 do século passado, em incum-
primento com uma lei de 1990 e um Decreto Lei de 1997 que exige a digra�a na contabilidade 
pública!, mas o Estado teima em não cumprir e assobia para o lado. O Estado português exige 
às empresas privadas (que gerem o seu próprio capital, privado entenda-se) que apresentem as suas 
contas seguindo a digra�a na contabilidade (também designada por contabilidade por partidas 
dobradas). Isto porque o Estado reconhece – e bem - que só através da digra�a é que se conse-
gue rigor e transparência nas contas... logo, não há rigor nem transparência na gestão pública. 

Todos os anos, o Tribunal de Contas tem de aprovar a Conta Geral do Estado – que depois 
terá de ser aprovada pela Assembleia da República - e todos os anos o Tribunal de Contas en-
contra inúmeras falhas e irregularidades. Mas o Tribunal de Contas mais não pode fazer do que 
detectar estes erros, enfatizar a falta de rigor nas contas públicas, detetar irregularidades, evi-
denciar a falta de transparência crónicas da Conta Geral do Esta-
do (documento que espelha a forma como é gasto o dinheiro 
dos nossos impostos), e mais não pode fazer do que recomendar 
que as situações identi�cadas não voltem a ocorrer, aprovando 
sempre a Conta Geral do Estado. Esta CGE segue para a As-
sembleia da República que, rapidamente, num par de horas, 
aprova o documento.  

E é assim há mais de 20 anos. O Estado português não cum-
pre com a Lei e o Tribunal de Contas nada pode fazer dado 
que não tem poderes para acabar com esta situação.  As-
sim, e concluindo, constatamos que não há transparên-
cias nas contas públicas. O que há é uma lista sem �m 
de rubricas (seguindo a unigra�a na contabilidade) 
que somadas nos dão o valor das despesas do Esta-
do. 
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ORA, SEM CONTAS (OU COM ESTE TIPO DE CONTAS) NÃO É 
POSSÍVEL FAZER-SE GESTÃO.   

Um exemplo escandaloso da falta de rigor e transparência nas contas públicas é o facto de 
nenhum Ministério saber qual o seu património. Não há contas. Quanto vale o Museu de Arte 
Antiga? Quanto vale a Biblioteca do Instituto Nacional de Estatística? Que imóveis detém o 
Ministério da Defesa? Quantos F16 temos e quanto valem? O que dizer do facto de o Min-
istério da Cultura ter perdido 170 obras da Coleção de Arte do Estado (entre as quais se en-
contram obras de Júlio Pomar, Vieira da Silva, Graça Morais, António Dacosta e João Cu-
tileiro)? Que dizer do facto de, em 2007, pela primeira vez em Portugal, um Ministério ter 
“tentado” apresentar ao Governo o seu Balanço, e a sua Demonstração dos Resultados, mas 
tenha sido aconselhado pelo Governo a não o fazer?  Por mais inacreditável que tudo isto nos 
pareça, tudo isto é verdade. Todos estes exemplos são apenas a ponta de um icebergue que está 
escondido, que ninguém consegue ver... que está escondido, tal como estão as contas do Esta-
do.  

6

D.
A importância das contas ao longo da 
história dos países 

 “Os Reis só prestam contas a Deus!”
Ricardo III

Os poderosos não respondem bem aqueles que pedem que os seus livros se-
jam abertos.

O jogo delicado entre contabilida-
de e responsabilidade pode de-
cidir o destino de uma empresa 

ou mesmo de uma nação. Os fundadores 
do pensamento económico moderno – 
desde Adam Smith a Karl Marx – consi-
deravam “a digra�a na contabilidade 
como essencial para o desenvolvimento de 
economias de sucesso e do capitalismo 
moderno, sedo a ferramenta essencial no 
cálculo dos ganhos e das perdas, a base da 
gestão �nanceira”.  

A digra�a (ou escrituração por partidas 
dobradas) de�ne-se da seguinte forma: 
por toda a operação são movimentadas 
pelo menos duas contas: uma que é debita-

da e outra que é creditada pelo mesmo valor. Se 
se trata de uma operação complexa, então o 
total das importâncias inscritas a débito de 
uma ou mais contas é igual ao total das impor-
tâncias inscritas a crédito de uma ou várias 
contas. 

O progresso veri�cado no norte de Itália, 
no século XII, (nomeadamente nas cida-
des-repúblicas dedicadas ao comércio 
como Florença, Génova e Veneza, os lugar 
es mais ricos e populosos da Europa à 
época) deveu-se à atividade desenvolvida 
por �rmas de vários sócios, à banca e ao 
comércio de longa distância, e com eles o 
conceito de contabilidade por digra�a. 
Nesta rede de cidades mercantis, a conta-
bilidade era vista como uma forma, não 
só de medir o património, mas como um 
meio de calcular e distribuir o capital en-
tre os sócios investidores – surgem aqui 
grandes progressos em contabilidade e 
teorias de administração estatal. Os co-
merciantes medievais italianos �zeram 
aquilo que os gregos antigos, os persas, os 
romanos, os grandes reinos da Ásia e os 
senhores feudais não conseguiram fazer: 

(…) por toda a  
operação são  

movimentadas  
duas contas.
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inventaram o método das partidas dobra-
das (digra�a), dando o salto revolucioná-
rio para o cálculo do lucro.  

O grande impulsionador da digra�a (ou 
das partidas dobradas) foi o frade domi-
nicano italiano, humanista e matemático 
Luca Pacioli (1445-1517), grande amigo 
de Leonardo da Vinci. Embora a contabi-
lidade por partidas dobradas já existisse 
há 200 anos, foi Pacioli que desenvolveu 
um manual de contabilidade, e que o dis-
ponibilizou aos comerciante; esta ferra-
menta básica e essencial do capitalismo 
trouxe a capacidade de calcular em qual-
quer altura os seus bens e as suas respon-
sabilidades. Uns anos mais tarde a ordem 
dos jesuítas (fundada em 1534) recomen-
dava já a matemática no seu currículo, 
elaborando livros de contas para melhor 
governar as sua ordem monástica.  

Carlos V e os seus ministros faziam malaba-
rismos entre as receitas e as dívidas colossais 
do seu império, continuando assim a tradi-
ção dos grandes monarcas da europa. Devido 

à sua ética aristocrática, ter livros de contas 
não era algo que interessasse ao rei. O rei 
Carlos V sabia que quem dominasse os seus 
livros teria, de alguma forma, mais poder do 
que ele. Quando o todo poderoso Carlos V, 
marido de Isabel de Portugal, Imperador 
Romano-Germânico, Rei da Germânia e Itá-
lia, Arquiduque da Áustria, Rei de Espanha, 
Conde da Holanda, Conde Palatino de Bor-
gonha e Chefe da casa de Habsburgo, abdi-
cou, o império estava colossalmente endivi-
dado. Quem lhe sucedeu, o seu �lho, Filipe 
II de Espanha (Filipe I de Portugal), também 
se recusou a fazer as contas do seu império. 
“Não quero cansar o meu cérebro a tentar 
compreender algo que não compreendo ago-
ra, nem nunca compreendi em toda a minha 
vida”.  Mas a bancarrota era mais do que evi-
dente e Filipe II, desesperado, nomeou 
Ovando para a difícil tarefa de reorganizar as 
�nanças estatais. Ovando era defensor acér-
rimo dos métodos de Pacioli e terá dito que 
o império não precisava de mais “padres e 
advogados”, mas precisava urgentemente de 
escriturários e contabilistas experientes que 
pudessem ser promovidos a auditores. Logo 
no ano seguinte, em 1574, Ovando apresen-
tou um balanço gigantesco das �nanças de 
Filipe II. Embora com bastantes falhas e 
inúmeras imperfeições, as conclusões eram 
indiscutivelmente terríveis: as dívidas eram 
tantas que mesmo sem mais despesas, a coroa 
levaria quinze anos de receita total para li-
quidar as suas dívidas. As contas espelhavam 
uma realidade jamais imaginável. A crise �-
nanceira agora descoberta era brutal. Para 
tentar travar o descalabro, Ovando vai suge-

Carlos V e os seus 
ministros faziam   
malabarismo  
entre as receitas e as 
dívidas colossais do 
seu império.

(…) as dívidas eram tantas que mesmo sem mais  
despesas, a coroa levaria quinze anos de receita total 

para liquidar as suas dívidas.
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rir ao rei, delicadamente, que, dai em diante, 
se implemente o método das partidas dobra-
das nas contas do reino. Mas o seu pedido 
não vai ser aceite. Nem com o império em 
profunda ruina o rei vai permitir que isso 
aconteça: “As partidas dobradas são uma fer-
ramenta muito ameaçadora”. E assim, peran-
te esta postura real, não é de espantar que o 
pedido de Ovando de se instruírem mais 
contabilistas para preencher a necessidade 
administrativa do reino fosse negada. Ao 
recusar implementar plenamente as reformas 
de Ovando, Filipe II perdeu uma grande 
oportunidade de salvar o seu reino de uma 
crise brutal, e contribuiu para que os males 
�nanceiros se agravassem. Para Filipe II, era 
preferível que as questões �nanceiras fossem 
frequentemente decididas pelo conselho de 
altos ministros do seu reino, ministros que, 
segundo Ovando, eram �nanceiramente ig-
norantes.  Perante tanta incompetência, os 
problemas teimavam em não desaparecer. Só 
mais tarde, em 1580, é que o rei, perante a 
desesperante realidade das contas do seu rei-
no, pede a Torregrosa, discípulo de Ovando 
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um livro de contas centralizadas do estado, 
por partidas dobradas. Torregrosa chegará 
mesmo a escrever que “as partidas dobradas 
são um método necessário não só para o co-
mércio mas também para o governo de reis, 
príncipes e grandes senhores”. Mas a resistên-
cia à reforma foi muito violenta. Embora 
tivessem tido êxito inicialmente, as reformas 
de Torregrosa depararam-se com uma feroz 
oposição. Os membros da Grande Câmara 
de Contas, um corpo medieval, enviaram ao 

rei uma lista de vinte e cinco objeções contra 
Torregrosa. Os encarregados dos livros de 
despesas e receitas não gostavam de ser audi-
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1607. A desordem �nanceira era a norma e 
Espanha teve de declarar, mais uma vez, a 
bancarrota. Sem grande surpresa, o gabinete 
de Torregrosa foi desmantelado. As impor-
tantes reformas contabilísticas de Filipe II 
desapareceram, silenciosamente. Mais do 
que uma oportunidade perdida, esta tentati-
va falhada de reformar as contas públicas 
veio mostrar o incómodo que é para os po-
deres instalados a prestação de contas.    

No início do século XVI, Antuérpia (que 
pertencia à Holanda e como tal fazia parte 
do império de Carlos V) começou a desen-
volver-se a um ritmo muito acelerado, conse-
guindo suplantar a cidade de Bruges (até ali 
um importantíssimo porto comercial). Era 
nesta cidade portuária do norte da Europa (a 
mais rica e mais bonita do mundo) que os 
barcos portugueses carregados de especiarias, 
vindos da Índia, e os barcos espanhóis carre-
gados de prata, faziam escala.  Não terá sido 
por acaso que a cidade se desenvolveu tanto; 
foi aqui que a obra de Pacioli sobre contabi-

Sem grande  
surpresa, o gabinete 

de Torregrosa foi 
desmantelado.

(…) enviaram ao rei uma 
lista de 25 objeções.

9

D.



lidade acabou por, �nalmente, ser posta em 
prática e difundida em larga escala.  Antuér-
pia era o centro contabilístico da Europa 
(onde se aprendia a contabilidade por parti-
das dobradas). A história desta cidade mos-
tra que quem ali tinha negócios tinha de 
concordar com a responsabilização e tinha 
de se esforçar por aprender contabilidade e 
defender a legitimidade desta. Aliado a um 
sistema de cobrança de impostos e�caz, havia 
também uma con�ança no Estado. O gover-
no e as �nanças eram muito duros para con-
seguir manter as contas transparentes e res-
ponsáveis. 

Adam Smith terá dito, em meados do século 
XVII, que “as contas equilibradas faziam 
com que os bancos de Amesterdão trabalhas-
sem serenamente”. Foi aqui que nasceu a 
primeira bolsa de valores do mundo, sendo 
que, com a proliferação de negócios a todos 
os níveis da sociedade, havia o consenso geral 
de que o sistema das partidas dobradas era 
um conhecimento estatístico necessário e, 
assim, a contabilidade tornou-se o elemento 
central na educação holandesa. Aqui ensina-
va-se que o comércio dependia de uma con-
tabilidade bem feita, pelas partidas dobra-
das: “O Débito do lado esquerdo/o Crédito 
pertence ao lado direito”.   
Um grande exemplo de que o rigor e a trans-
parência nas contas são o pilar do sucesso 

comercial é o caso da Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, vulgo Companhia das Índias. A 
con�ança na companhia baseava-se na con-
tabilidade interna. Os estatutos estipulavam 
que a companhia tinha de contratar contabi-
listas pro�ssionais e que o corpo diretivo au-
ditaria regularmente as contas de todos os 
barcos e armazéns. No espírito de governo 
aberto holandês, os estatutos exigiam que a 
cada seis anos a companhia publicasse uma 
auditoria pública que prestasse contas de 
todos os custos da companhia, bem como 
dos seus lucros e perdas. Qualquer gestor que 
não apresentasse as suas contas estava sujeito 
a castigo.  O gosto dos holandeses pela con-
tabilidade não derivou apenas de uma ética 
mercantil: surgiu de uma tradição mais anti-
ga na cultura holandesa, a gestão da água. Se 
os diques rebentassem e a água entrasse, a 
Holanda estaria perdida. Há um ditado ho-
landês que diz: “Quem não teme a água, 
controla a água”.  “Para não teres medo das 
contas há que as controlar”... dizemos nós!   

Mas, à medida que a riqueza holandesa cres-
cia, crescia também a inveja dos seus países 
vizinhos poderosos, como a França, e tor-
nou-se impossível a um milhão de holande-
ses resistir a 23 milhões de franceses com um 
rei sol hostil, absoluto e o seu gigante exérci-
to, determinado a apropriar-se de tamanha 
riqueza.  

As contas equilibradas  
faziam com que os bancos de  

Amesterdão trabalhassem serenamente.

(…) Espanha teve de declarar, 
mais uma vez, a bancarrota.

AS CONTAS EQUILIBRADAS FAZIAM COM QUE OS BANCOS DE 
AMESTERDÃO TRABALHASSEM SERENAMENTE.

AL GORE          

A boa gestão das contas públicas manifesta-se, então, como condição quase sine qua 
non do sucesso económico de um país. Algo evidenciado pelo período de ouro na 
Holanda, supramencionado, mas também, pela prosperidade económica do norte da 

Itália no século XIII e XIV, particularmente em Florença, que atinge o seu apogeu cultural re-
nascentista erguendo-se, mais tarde, a dinastia dos Médici.  

Ainda assim, não basta que exista perspicuidade nas contas para que um Estado enriqueça. Há 
que ser e�ciente no que toca à Administração Pública para que, no mundo contemporâneo, o 
verdadeiro sucesso exista. A verdade é que, a burocracia pode constituir inúmeros constrangi-
mentos, como entraves à livre iniciativa e desperdício de rendimentos orçamentais.  

Tendo isto em mente, Al-Gore (vice-presidente dos Estado Unidos da América, durante a 
Presidência de Bill Clinton, 1993-2001), atendendo ao estado ine�ciente e dispendioso da 
Administração Pública do país, apresentou, em 1993, a National Performance Review. A partir 
de uma nova �loso�a de gestão, na qual residem cerca de 385 recomendações que implicam a 
adoção de 1200 medidas, Al Gore apresenta uma nova visão para a Administração Pública, que 
ele baptiza de a reinvenção da Administração Pública – não sendo usado o termo “reforma ad-
ministrativa” propositadamente, de forma a transmitir a dimensão da mudança ambicionada.  

Parte desta �loso�a de gestão assenta em olhar para os contribuintes como clientes, isto é, mel-
horar a forma como as pessoas são servidas aquando o consumo de um serviço público.  

Digamos que, talvez, parte da solução resida em transplantar metodologias do setor privado 
para o mundo da Administração Pública. Medidas como o estabelecimento de padrões de 

qualidade do serviço prestado ao cliente e a criação de concorrência entre organis-
mos públicos. É também proposto a descentralização do poder de decisão com 

vista ao aumento da e�cácia do trabalho dos funcionários públicos. 

Tudo isto constitui um plano de ação que, ao ser adotado, lubri�ca todo o pro-
cesso administrativo e permite a poupança, não só de milhões de euros, mas 
também de tempo – o que aconteceu no caso americano.  

Al(bert) Gore
Antigo Vice-Presidente dos Estados da América (1993-2001)

“Varias pessoas não percebem que a administração federal 
tem clientes. Nós temos clientes. O povo americano.”
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Al(bert) Gore
Antigo Vice-Presidente dos Estados da América (1993-2001)

“Varias pessoas não percebem que a administração federal 
tem clientes. Nós temos clientes. O povo americano.”

AL GORE
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Contudo, e porque o sistema de gestão pri-
vado será sempre mais e�ciente face ao 
público, existe, mesmo após a implemen-
tação de parte das medidas do plano de Al-
gore, uma enorme necessidade de modern-
izar os processos da Administração Federal. 
No dia 19 de junho de 2017, Trump reuniu-
se com os Diretores Executivos das maiores 
empresas tecnológicas americanas. Tim 
Cook, CEO da Apple, a�rmou “O foco do 
governo deve incidir nos seus cidadãos. Os 

serviços públicos deviam ser avaliados no 
quão satisfeitos estão os seus consumidores.”. 
O que comprova que ainda existe espaço 
para melhorar diversos aspetos.  

O contexto português correlaciona-se com o 
caso americano, mas com várias nuances. Por 
um lado, existiu, de facto, uma modernização 
do sistema burocrático, ainda assim, essa 
evolução pode não ter acompanhado o 
panorama em que o país se compreende.  

Estará a burocracia moldada a uma era agora inexistente aqui, 
em Portugal?  
Será que a Burocracia está (des)ajustada à era dos Sistemas de 
Informação e mais adequada a uma época passada de empre-
sas industriais com grandes níveis de hierarquização  vertical? 

O Governo, (im)parcialmente, indica que 
não. A metamorfose do sistema burocrático, 
em Portugal, tem surgido nos últimos anos, 
com a transição do papel para o digital. Con-
tudo, essa transformação não tem tido os 
resultados esperados pelo governo. A super 
medida Simplex (eportugal.gov.pt) agrega 
diversos pontos de consumo de serviços 
públicos num só ponto eletrónico. Não ob-
stante, o fator que justi�ca o não sucesso des-
ta medida é o pouco uso da forte presença 
digital. Ora, num país envelhecido como 
Portugal, uma progressão tão desenfreada, 
sem a devida sensibilização, junto daqueles 
que mais proveito fariam desta metamorfose, 
acaba por comprometer a viabilidade da 
mesma. 

Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto 
e da Modernização Administrativa, deu dois 
exemplos de 2018: revalidaram-se 750 mil 
cartas de condução, «mas foram menos de 
10% os pedidos que entraram por via digi-
tal»; «houve quase um milhão de pedidos 
de certidão de registo criminal, mas entraram 
por via digital menos de 6%».  

O Secretário de Estado referiu também out-
ras funcionalidades, destacando a que per-
mite pedir senhas para as lojas do cidadão e 
acompanhar as �las de espera. 
De que serve então, criar ferramentas como 
estas, se o uso das mesmas não é feito por 
quem mais precisa?  

ESTARÁ A BUROCRACIA MOLDADA A UMA ERA AGORA INEXISTENTE AQUI, 
EM PORTUGAL?

 
SERÁ QUE A BUROCRACIA ESTÁ (DES)AJUSTADA À ERA DOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO E MAIS ADEQUADA A UMA ÉPOCA PASSADA DE EMPRESAS 

INDUSTRIAIS COM GRANDES NÍVEIS DE HIERARQUIZAÇÃO VERTICAL?
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sas tecnológicas americanas. Tim Cook, 
CEO da Apple, a�rmou “O foco do governo 
deve incidir nos seus cidadãos. Os serviços 

públicos deviam ser avaliados no quão satis-
feitos estão os seus consumidores.”. O que 
comprova que ainda existe espaço para me-
lhorar diversos aspetos.  

O contexto português correlaciona-se com o 
caso americano, mas com várias nuances. Por 
um lado, existiu, de facto, uma modernização 
do sistema burocrático, ainda assim, essa evo-
lução pode não ter acompanhado o panora-
ma em que o país se compreende.  

Estará a burocracia moldada a uma era agora inexistente aqui, 
em Portugal? Será que a Burocracia está (des)ajustada à era 
dos Sistemas de Informação e mais adequada a uma época 
passada de empresas industriais com grandes níveis de hierar-
quização  vertical? 

O Governo, (im)parcialmente, indica que 
não. A metamorfose do sistema burocrático, 
em Portugal, tem surgido nos últimos anos, 
com a transição do papel para o digital. Con-
tudo, essa transformação não tem tido os 
resultados esperados pelo governo. A super 
medida Simplex (eportugal.gov.pt) agrega 
diversos pontos de consumo de serviços pú-
blicos num só ponto eletrónico. Não obstan-
te, o fator que justi�ca o não sucesso desta 
medida é o pouco uso da forte presença digi-
tal. Ora, num país envelhecido como Portu-
gal, uma progressão tão desenfreada, sem a 
devida sensibilização, junto daqueles que 
mais proveito fariam desta metamorfose, 
acaba por comprometer a viabilidade da 
mesma. 

Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto 
e da Modernização Administrativa, deu dois 
exemplos de 2018: revalidaram-se 750 mil 
cartas de condução, «mas foram menos de 
10% os pedidos que entraram por via digi-
tal»; «houve quase um milhão de pedidos 
de certidão de registo criminal, mas entraram 
por via digital menos de 6%».  

O Secretário de Estado referiu também ou-
tras funcionalidades, destacando a que per-
mite pedir senhas para as lojas do cidadão e 
acompanhar as �las de espera. 
De que serve então, criar ferramentas como 
estas, se o uso das mesmas não é feito por 
quem mais precisa?  
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cartas de condução, «mas foram menos de 
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O Secretário de Estado referiu também out-
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De que serve então, criar ferramentas como 
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A REALIDADE PORTUGUESA 

O QUE DEVERIA ACONTECER: 

F oi no início dos anos 90, do século XX, que se assistiu à Reforma da Adminis-
tração Financeira do Estado, cuja principal inovação passou pela utilização da di-
gra�a/partidas dobradas. A publicação do Dec. Lei 232/97 de 3 de Setembro, Plano 

O�cial de Contabilidade Pública (POCP), veio marcar a passagem de uma contabilidade 
pública tradicional, assente na execução e controlo do orçamento, para uma contabili-
dade pública moderna (Fernandes, 2009). As razões conducentes ao surgimento do 
POCP foram: a necessidade de modernização dos processos contabilísticos e a compa-
rabilidade da informação. Com a emissão do POCP, e de forma a seguir as exigências da 
Comunidade Económica Europeia, onde Portugal tinha entrado, em 1986, o país dava 
assim sinais de que estava disposto a proporcionar informação útil e relevante para as 
tomadas de decisão e prestação de contas. Para além de dar resposta a questões rela-
cionadas com e�ciência, e�cácia e economia, havia a intenção de se apresentar as contas 
públicas de uma forma mais rigorosa e transparente.  

Assim, a partir dos anos 90, iniciou-se o processo de reforma da Administração Pública, 
em Portugal, com a �nalidade de alterar o sistema de contabilidade pública até então 
adoptado, permitindo que este se aproximasse do sistema utilizado pelo sector privado. 
Em 1990 é aprovada a Lei nº 8/90 de 20 de Fevereiro - Lei de Bases da Contabilidade Pública, 
com o regime �nanceiro, princípios e normas de controlo orçamental e de contabilização 
das receitas e despesas públicas, para os serviços e organismos da Administração Central 
e dos Institutos Públicos (artigo 1º, nº1). As despesas e receitas orçamentais são con-
ceitos tipicamente �nanceiros, relacionados com entradas e saídas de recursos. As despe-
sas representam o consumo de fundos enquanto que as receitas representam os recursos à 
disposição. Vejamos o que diz o Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro. 
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ção Financeira do Estado, cuja principal inovação passou pela utilização da digra-
�a/partidas dobradas. A publicação do Dec. Lei 232/97 de 3 de Setembro, Plano O�-

cial de Contabilidade Pública (POCP), veio marcar a passagem de uma contabilidade pú-
blica tradicional, assente na execução e controlo do orçamento, para uma contabilidade 
pública moderna (Fernandes, 2009). As razões conducentes ao surgimento do POCP fo-
ram: a necessidade de modernização dos processos contabilísticos e a comparabilidade 
da informação. Com a emissão do POCP, e de forma a seguir as exigências da Comuni-
dade Económica Europeia, onde Portugal tinha entrado em 1986, o país dava assim si-
nais de que estava disposto a proporcionar informação útil e relevante para as tomadas 
de decisão e prestação de contas. Para além de dar resposta a questões relacionadas com 
e�ciência, e�cácia e economia, havia também a intenção de se apresentar as contas pú-
blicas de uma forma mais rigorosa e transparente.  

Assim, a partir dos anos 90, iniciou-se o processo de reforma da Administração Pública, 
em Portugal, com a �nalidade de alterar o sistema de contabilidade pública até então 
adoptado, permitindo que este se aproximasse do sistema utilizado pelo sector privado. 
Em 1990 é aprovada a Lei nº 8/90 de 20 de Fevereiro - Lei de Bases da Contabilidade Pública, 
com o regime �nanceiro, princípios e normas de controlo orçamental e de contabilização 
das receitas e despesas públicas, para os serviços e organismos da Administração Central 
e dos Institutos Públicos (artigo 1º, nº1). As despesas e receitas orçamentais são concei-
tos tipicamente �nanceiros, relacionados com entradas e saídas de recursos. As despesas 
representam o consumo de fundos enquanto que as receitas representam os recursos à 
disposição. Vejamos o que diz o Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro. 

Contudo, e porque o sistema de gestão pri-
vado será sempre mais e�ciente face ao pú-
blico, existe, mesmo após a implementação 
de parte das medidas do plano de Al-gore, 
uma enorme necessidade de modernizar os 
processos da Administração Federal. No dia 
19 de junho de 2017, Trump reuniu-se com 
os Diretores Executivos das maiores empre-
sas tecnológicas americanas. Tim Cook, 
CEO da Apple, a�rmou “O foco do governo 
deve incidir nos seus cidadãos. Os serviços 

públicos deviam ser avaliados no quão satis-
feitos estão os seus consumidores.”. O que 
comprova que ainda existe espaço para me-
lhorar diversos aspetos.  

O contexto português correlaciona-se com o 
caso americano, mas com várias nuances. Por 
um lado, existiu, de facto, uma modernização 
do sistema burocrático, ainda assim, essa evo-
lução pode não ter acompanhado o panora-
ma em que o país se compreende.  

Estará a burocracia moldada a uma era agora inexistente aqui, 
em Portugal? Será que a Burocracia está (des)ajustada à era 
dos Sistemas de Informação e mais adequada a uma época 
passada de empresas industriais com grandes níveis de hierar-
quização  vertical? 

O Governo, (im)parcialmente, indica que 
não. A metamorfose do sistema burocrático, 
em Portugal, tem surgido nos últimos anos, 
com a transição do papel para o digital. Con-
tudo, essa transformação não tem tido os 
resultados esperados pelo governo. A super 
medida Simplex (eportugal.gov.pt) agrega 
diversos pontos de consumo de serviços pú-
blicos num só ponto eletrónico. Não obstan-
te, o fator que justi�ca o não sucesso desta 
medida é o pouco uso da forte presença digi-
tal. Ora, num país envelhecido como Portu-
gal, uma progressão tão desenfreada, sem a 
devida sensibilização, junto daqueles que 
mais proveito fariam desta metamorfose, 
acaba por comprometer a viabilidade da 
mesma. 

Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto 
e da Modernização Administrativa, deu dois 
exemplos de 2018: revalidaram-se 750 mil 
cartas de condução, «mas foram menos de 
10% os pedidos que entraram por via digi-
tal»; «houve quase um milhão de pedidos 
de certidão de registo criminal, mas entraram 
por via digital menos de 6%».  

O Secretário de Estado referiu também ou-
tras funcionalidades, destacando a que per-
mite pedir senhas para as lojas do cidadão e 
acompanhar as �las de espera. 
De que serve então, criar ferramentas como 
estas, se o uso das mesmas não é feito por 
quem mais precisa?  



O que muito facilmente se percebe é que a Administração Pública tem de elaborar e ap-
resentar (tal como qualquer entidade privada), entre outros documentos, o Balanço e a 
Demonstração dos Resultados, implicando, obviamente, a introdução da digra�a na con-
tabilidade pública imposta pelo POC e pelo POCP.  

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º Aprovação

É aprovado o Plano Oficial de Contabilidade Pública, anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.
Artigo 2.º Âmbito de aplicação

1 - O Plano Oficial de Contabilidade Pública é obrigatoriamente aplicável a todos os serviços e organismos da 
administração central, regional e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa pública, bem 

como à segurança social, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do presente diploma.
2 - O Plano Oficial de Contabilidade Pública é também aplicável às organizações de direito privado sem fins 

lucrativos que disponham de receitas maioritariamente provenientes do Orçamento do Estado.
Artigo 3.º Elementos a fornecer ao Instituto Nacional de Estatística

Independentemente de outros elementos a solicitar nos termos da Lei n.º 6/89, de 15 de Abril, serão enviados ao 
Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente para elaboração das contas nacionais e sempre que possível em 

suporte informático, os seguintes elementos: Balanço;  Demonstração de resultados;  Mapas de execução 
orçamental;  Anexos às demonstrações �nanceiras.

(...) 

6.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 60 dias após a sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Junho de 1997. - António Manuel de Oliveira Guterres - 
António Luciano Pacheco de Sousa Franco.
Promulgado em 23 de Julho de 1997.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 26 de Julho de 1997.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro 
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T odos os anos, no �nal do Outono, assistimos a longas e intensas discussões na Assem-
bleia da República sobre o Orçamento de Estado para o ano seguinte, levando a duras 
negociações entre os vários partidos políticos, e que culminam na aprovação deste que 

é o mais famoso documento do Estado. Esse documento, o Orçamento do Estado, contém uma 
previsão discriminada das receitas e despesas do Estado. A proposta do Orçamento do Estado 
para o ano económico seguinte deve ser apresentada à Assembleia da República até 10 de ou-
tubro de cada ano, sendo que o debate desta iniciativa está sujeito a um processo legislativo es-
pecial. A votação da proposta do Orçamento do Estado realiza-se no prazo de 50 dias após a 
data da sua admissão pela Assembleia da República.  

No fundo o Orçamento do Estado apresenta 
várias coisas, entre as quais uma projeção da 
evolução de indicadores da economia portu-
guesa, como é o caso: do PIB, do dé�ce, das 
exportações e importações, do consumo in-
terno, a in�ação… assim como de um valor 
aproximado das receitas públicas, que o Mi-
nistério das Finanças estima conseguir obter 
através da cobrança de impostos, taxas e con-
tribuições aos cidadãos, e que servem para 
custear as despesas públicas e as necessidades 
de investimentos públicos. O Orçamento de 
Estado apresenta também o valor a atribuir a 
cada Ministério, tendo em conta as priori-
dades governamentais para o ano em causa 
(sendo que são 19 os ministérios que consti-
tuem o atual governo).   

Mas a verdade é que, em Portugal, passamos 
muito tempo a discutir o Orçamento de Es-
tado e muito pouco tempo a discutir um ou-
tro documento, este sim de fulcral impor-
tância, a Conta Geral do Estado – que é um 
documento quase desconhecido de todos os 

portugueses e que deveria requerer toda a 
nossa atenção. Mas dado que não requere a 
nossa atenção, deveria no mínimo requerer 
total atenção por parte dos deputados elei-
tos, por nós, para a Assembleia da República. 
É que é esta Conta, que é Geral e é do Esta-
do, que apresenta os gastos efectivos do Es-
tado, no ano anterior.  

De acordo com fonte o�cial do Parlamento, 
“a Conta Geral do Estado é o principal docu-
mento de prestação de Contas do Estado, e 
encerra o ciclo orçamental anual, sendo apre-
sentada  à Assembleia da República até 30 de 
junho do ano seguinte àquele a que respeita. 
A  Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto  – Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO), estabele-

(…) passamos muito tempo a  
discutir o Orçamento de Estado e mui-

to pouco tempo a discutir um outro 
documento, este sim de  

fulcral importância, a Conta Geral de 
Estado (…)



O que muito facilmente se percebe é que a Administração Pública tem de elaborar e ap-
resentar (tal como qualquer entidade privada), entre outros documentos, o Balanço e a 
Demonstração dos Resultados, implicando, obviamente, a introdução da digra�a na con-
tabilidade pública imposta pelo POC e pelo POCP.  

O QUE REALMENTE ACONTECE: COMO É QUE O 
ESTADO PORTUGUÊS PRESTA CONTA(S)? 

T odos os anos, no �nal do Outono, assistimos a longas e intensas discussões na Assem-
bleia da República sobre o Orçamento de Estado para o ano seguinte, levando a duras 
negociações entre os vários partidos políticos, e que culminam na aprovação deste que 

é o mais famoso documento do Estado. Esse documento, o Orçamento do Estado, contém uma 
previsão discriminada das receitas e despesas do Estado. A proposta do Orçamento do Estado 
para o ano económico seguinte deve ser apresentada à Assembleia da República, até 10 de out-
ubro de cada ano, sendo que o debate desta iniciativa está sujeito a um processo legislativo es-
pecial. A votação da proposta do Orçamento do Estado realiza-se no prazo de 50 dias, após a 
data da sua admissão, pela Assembleia da República.  

No fundo o Orçamento do Estado apresenta 
várias coisas, entre as quais uma projeção da 
evolução de indicadores da economia por-
tuguesa, como é o caso de: o PIB, o dé�ce, as 
exportações e importações, o consumo in-
terno, a in�ação, etc. Apresentando também 
um valor aproximado das receitas públicas, 
que o Ministério das Finanças estima con-
seguir obter através da cobrança de impostos, 
taxas e contribuições aos cidadãos, e que 
servem para custear as despesas públicas e as 
necessidades de  investimentos  públicos. O 
Orçamento de Estado apresenta, também, o 
valor a atribuir a cada Ministério (que, no 
governo actual, são 19), tendo em conta as 
prioridades governamentais para o ano em 
causa.   

Mas a verdade é que passamos muito tempo 
a discutir o Orçamento de Estado e muito 
pouco tempo a discutir um outro documen-
to, este sim de fulcral importância, a Conta 
Geral do Estado – que é um documento 
quase desconhecido de todos os portugueses 

e que deveria requerer toda a nossa atenção. 
Mas dado que não requere a nossa atenção, 
deveria no mínimo requerer total atenção 
por parte dos deputados eleitos, por nós, 
para a Assembleia da República. É que é esta 
Conta, que é Geral e é do Estado, que apre-
senta os gastos efectivos do Estado, no ano 
anterior.  
De acordo com fonte o�cial do Parlamento, 
“a Conta Geral do Estado é o principal docu-
mento de prestação de Contas do Estado, e 
encerra o ciclo orçamental anual, sendo apre-
sentada  à Assembleia da República até 30 de 
junho do ano seguinte àquele a que respeita. 
A  Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto  – Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO), estab-
elece no seu artigo 1.º, entre outras disposições, 

(…) passamos muito tempo a  
discutir o Orçamento de Estado e 
muito pouco tempo a discutir um 

outro documento, este sim de  
fulcral importância (…)

D.

T odos os anos, no �nal do Outono, assistimos a longas e intensas discussões na Assem-
bleia da República sobre o Orçamento de Estado para o ano seguinte, levando a duras 
negociações entre os vários partidos políticos, e que culminam na aprovação deste que 

é o mais famoso documento do Estado. Esse documento, o Orçamento do Estado, contém uma 
previsão discriminada das receitas e despesas do Estado. A proposta do Orçamento do Estado 
para o ano económico seguinte deve ser apresentada à Assembleia da República até 10 de ou-
tubro de cada ano, sendo que o debate desta iniciativa está sujeito a um processo legislativo es-
pecial. A votação da proposta do Orçamento do Estado realiza-se no prazo de 50 dias após a 
data da sua admissão pela Assembleia da República.  

No fundo o Orçamento do Estado apresenta 
várias coisas, entre as quais uma projeção da 
evolução de indicadores da economia portu-
guesa, como é o caso: do PIB, do dé�ce, das 
exportações e importações, do consumo in-
terno, a in�ação… assim como de um valor 
aproximado das receitas públicas, que o Mi-
nistério das Finanças estima conseguir obter 
através da cobrança de impostos, taxas e con-
tribuições aos cidadãos, e que servem para 
custear as despesas públicas e as necessidades 
de investimentos públicos. O Orçamento de 
Estado apresenta também o valor a atribuir a 
cada Ministério, tendo em conta as priori-
dades governamentais para o ano em causa 
(sendo que são 19 os ministérios que consti-
tuem o atual governo).   

Mas a verdade é que, em Portugal, passamos 
muito tempo a discutir o Orçamento de Es-
tado e muito pouco tempo a discutir um ou-
tro documento, este sim de fulcral impor-
tância, a Conta Geral do Estado – que é um 
documento quase desconhecido de todos os 

portugueses e que deveria requerer toda a 
nossa atenção. Mas dado que não requere a 
nossa atenção, deveria no mínimo requerer 
total atenção por parte dos deputados elei-
tos, por nós, para a Assembleia da República. 
É que é esta Conta, que é Geral e é do Esta-
do, que apresenta os gastos efectivos do Es-
tado, no ano anterior.  

De acordo com fonte o�cial do Parlamento, 
“a Conta Geral do Estado é o principal docu-
mento de prestação de Contas do Estado, e 
encerra o ciclo orçamental anual, sendo apre-
sentada  à Assembleia da República até 30 de 
junho do ano seguinte àquele a que respeita. 
A  Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto  – Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO), estabele-

(…) passamos muito tempo a  
discutir o Orçamento de Estado e mui-

to pouco tempo a discutir um outro 
documento, este sim de  

fulcral importância, a Conta Geral de 
Estado (…)
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ce no seu artigo 1.º, entre outras disposições, as 
regras relativas à organização, elaboração, 
apresentação, discussão e votação das contas do 
Estado.” À Assembleia da República, no âm-
bito da sua competência de �scalização, cabe 
apreciar e aprovar a Conta Geral do Estado, 
até 31 de Dezembro, precedendo parecer do 
Tribunal de Contas.  

A Conta Geral do Estado tem por objecto 
evidenciar a execução orçamental e �nancei-
ra, bem como apresentar o resultado do exer-
cício e a avaliação do desempenho dos órgãos 
e instituições do Estado, conforme preceitua 
o artigo 45 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Feve-
reiro, que cria o Sistema de Administração 
Financeira do Estado. Nos termos do n.º 1 
do artigo 46 da mesma lei, a Conta Geral do 
Estado deve ser preparada com clareza, exac-
tidão e simplicidade, de modo a possibilitar a 
sua análise económica e �nanceira. Por sua 
vez, o n.º 3 do mesmo artigo dispõe que “... a 
Conta Geral do Estado deve ser elaborada com 
base nos princípios e regras de contabilidade 
geralmente aceites”.  

Relativamente à estrutura, e segundo estabe-
lece o n.º 1 do artigo 48 da lei supracitada, a 
Conta Geral do Estado deve conter os se-
guintes documentos básicos:  
a) O relatório do Governo sobre os resulta-
dos da gestão orçamental referente ao exercí-
cio económico; b) O �nanciamento global 
do Orçamento do Estado com discriminação 
da situação das fontes de �nanciamento;  c) 
O Balanço; d) A Demonstração de Resultados; 
e) Os mapas de Execução Orçamental, com-
parativos entre as previsões orçamentais e a 
receita cobrada e daquelas com a despesa 
liquidada e paga, segundo a classi�cação 
apresentada no artigo 23 da lei que temos 
vindo a citar; f ) Os anexos às demonstrações 
�nanceiras; g) O mapa dos activos e passivos 
�nanceiros existentes no início e no �nal do 
ano económico; h) O mapa consolidado 
anual do movimento de fundos por Opera-
ções de Tesouraria. Adicionalmente, a Conta 
Geral do Estado deverá integrar, em anexo, a 
seguinte informação: a) O inventário conso-
lidado do património do Estado (n.º 2 do ar-
tigo 48); b) Um resumo das receitas, despe-
sas e saldos por cada instituição com auto-
nomia administrativa e �nanceira (n.º 3 do 
artigo 48).  

 “O Estado não sabe o que tem, quanto tem, nem quanto 
deve.”

Sousa Franco, 
Ministro das Finanças do XII Governo Constitucional de António Guterres

A Conta Geral do Estado tem por  
objecto evidenciar a execução  

orçamental e financeira (…)

(…) o principal documento 
de prestação de contas do 
Estado (…)

O Estado não sabe o que tem, quanto tem, nem quanto deve.

Sousa Franco
Ministro das Finanças do XII do Governo Constitucional de António Guterres
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ce no seu artigo 1.º, entre outras disposições, as 
regras relativas à organização, elaboração, 
apresentação, discussão e votação das contas do 
Estado.” À Assembleia da República, no âm-
bito da sua competência de �scalização, cabe 
apreciar e aprovar a Conta Geral do Estado, 
até 31 de Dezembro, precedendo parecer do 
Tribunal de Contas.  

A Conta Geral do Estado tem por objecto 
evidenciar a execução orçamental e �nancei-
ra, bem como apresentar o resultado do exer-
cício e a avaliação do desempenho dos órgãos 
e instituições do Estado, conforme preceitua 
o artigo 45 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Feve-
reiro, que cria o Sistema de Administração 
Financeira do Estado. Nos termos do n.º 1 
do artigo 46 da mesma lei, a Conta Geral do 
Estado deve ser preparada com clareza, exac-
tidão e simplicidade, de modo a possibilitar a 
sua análise económica e �nanceira. Por sua 
vez, o n.º 3 do mesmo artigo dispõe que “... a 
Conta Geral do Estado deve ser elaborada com 
base nos princípios e regras de contabilidade 
geralmente aceites”.  

Relativamente à estrutura, e segundo estabe-
lece o n.º 1 do artigo 48 da lei supracitada, a 
Conta Geral do Estado deve conter os se-
guintes documentos básicos:  
a) O relatório do Governo sobre os resulta-
dos da gestão orçamental referente ao exercí-
cio económico; b) O �nanciamento global 
do Orçamento do Estado com discriminação 
da situação das fontes de �nanciamento;  c) 
O Balanço; d) A Demonstração de Resultados; 
e) Os mapas de Execução Orçamental, com-
parativos entre as previsões orçamentais e a 
receita cobrada e daquelas com a despesa 
liquidada e paga, segundo a classi�cação 
apresentada no artigo 23 da lei que temos 
vindo a citar; f ) Os anexos às demonstrações 
�nanceiras; g) O mapa dos activos e passivos 
�nanceiros existentes no início e no �nal do 
ano económico; h) O mapa consolidado 
anual do movimento de fundos por Opera-
ções de Tesouraria. Adicionalmente, a Conta 
Geral do Estado deverá integrar, em anexo, a 
seguinte informação: a) O inventário conso-
lidado do património do Estado (n.º 2 do ar-
tigo 48); b) Um resumo das receitas, despe-
sas e saldos por cada instituição com auto-
nomia administrativa e �nanceira (n.º 3 do 
artigo 48).  

 “O Estado não sabe o que tem, quanto tem, nem quanto 
deve.”

Sousa Franco, 
Ministro das Finanças do XII Governo Constitucional de António Guterres

A Conta Geral do Estado tem por  
objecto evidenciar a execução  

orçamental e financeira (…)

(…) o principal documento 
de prestação de contas do 
Estado (…)

E isto acontece, todos os anos, às claras, não 
obstante as constantes advertências do Tri-
bunal de Contas e perante a conivência dos 
deputados da Assembleia da República, que 
aprovam este documento. A Conta Geral do 
Estado é assim um documento único no es-
pectro da contabilidade nacional, talvez até o 
possamos considerar único a nível Europeu. 
Como sabemos, já mais seria permitida a 
uma qualquer empresa privada justi�car as 
suas contas através de um documento desta 
natureza. Na realidade, o que a Conta Geral 
do Estado “à lá portuguesa” mostra são as 
saídas de dinheiro e permite ver onde é que o 
dinheiro dos impostos foi gasto, mas é tam-
bém um documento que, ano após ano, não 
se envergonha de incluir desvios elevados, 
faltas de informação, valores difíceis de justi-
�car, irregularidades para todos os gostos... 

sem que haja qualquer tipo de consequência 
para quem gere o (nosso) dinheiro. A falta 
de transparência na Conta Geral do Estado 
atinge o seu ponto máximo ao incluir uma 
rubrica intitulada “diferenças”, rubrica onde 
cai tudo o que não tem explicação. Resu-
mindo, o Ministério das Finanças, elabora 
todos os anos um documento importantís-
simo onde vêm referidos todos os valores da 
receita e da despesa do Estado, o documento 
onde o Estado presume prestar contas, mas 
que, de acordo com o Tribunal de Contas, 
está cheio de irregularidades.  
Tal como podemos veri�car no disposto na 
Lei n.º 151/2015,  artigo 66º/4 da Lei do 

Enquadramento Orçamental (ver abaixo), “A 
Conta Geral do Estado é submetida a pare-
cer do Tribunal de Contas, dentro do prazo 
referido no n.º 1). Assim sendo, compete ao 
Tribunal de Contas a apresentação, à Assem-
bleia da República, de um parecer relativo à 
Conta Geral do Estado. Todos os anos o Tri-
bunal de Contas analisa, aprecia e estuda a 
Conta Geral do Estado, e todos os anos o 
Tribunal encontra falhas, erros, omissões e 
falta de transparência. E, todos os anos, o 
parecer do Tribunal de Contas à Conta Ge-
ral do Estado refere, explicitamente, erros 
grosseiros, falta de clareza, ausência de expli-
cação para alguns valores, incumprimentos, 
esquecimentos estranhos, lapsos amadores, … 
e levanta inúmeras dúvidas sobre a transpa-
rência e rigor das contas apresentadas pelo 
Governo.  

A título de exemplo, num dos pareceres o 
Tribunal de Contas encontrámos a seguinte 
recomendação (sendo que todos os anos o 
Tribunal de Contar faz, em média, meia cen-
tena de recomendações deste género): “regis-
tam-se contabilizações de saída superiores ao 
escriturado em entrada no que concerne a vá-
rias rubricas de operações de Tesouraria afectas 
à alienação de partes sociais de empresas públi-
cas, motivado, ao que parece, por de�ciência de 
contabilização das direcções distritais de �nan-
ças que não foi possível regularizar” (CGE- 
1989).   

A falta de transparência na Conta Geral do Estado atinge o seu 
ponto máximo ao incluir uma rubrica intitulada “diferenças” (…)
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Artigo 66º

1 - O Governo submete à Assembleia da República, até 15 de maio do ano seguinte ao ano económico a que as 
mesmas respeitam, as demonstrações orçamentais e �nanceiras consolidadas dos subsetores da administração central 
e da segurança social que integram a Conta Geral do Estado.

2 - A Conta Geral do Estado compreende o conjunto das contas relativas às entidades que integraram o perímetro 
do Orçamento do Estado, tal como de�nido no artigo 2.º e compreende um relatório, as demonstrações orçamen-
tais e �nanceiras e as notas às demonstrações orçamentais e �nanceiras.

3 - As demonstrações orçamentais e �nanceiras devem adotar o sistema contabilístico que estiver em vigor para as 
Administrações Públicas.

4 - A Conta Geral do Estado é submetida a parecer do Tribunal de Contas, dentro do prazo referido no n.º 1.
5 - Para efeitos do número anterior, o parecer do Tribunal de Contas, a remeter à Assembleia da República até 30 
de setembro do ano seguinte ao ano económico, é acompanhado das respostas das entidades às questões que esse 
órgão lhes formular.

6 - A Conta Geral do Estado é igualmente submetida, dentro do prazo referido no n.º 1, a certi�cação do Tribunal 
de Contas, que a deve emitir até 30 de setembro.

Lei de Enquadramento Orçamental, Lei nº151/2015
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OS SUCESSIVOS PARECERES DO  
TRIBUNAL DE CONTAS 

C omo é possível aceitarmos que em Portugal exista uma contabilidade pública 
que aprova a Conta Geral do Estado referindo numa nota prévia que “tal como 
em anos anteriores, continuam, no que respeita aos empréstimos no ano 

económico de 1989 e, em especial, relativamente ao crédito interno, a veri�car-se di-
vergências entre os valores contabilizados no “Desenvolvimento de operações de 
Tesouraria e transferência de fundos, e no mapa da dívida pública efectiva a cargo da 
Junta de Crédito Público, apesar dos esforços desenvolvidos, para a conciliação dos 
referidos valores”?  

Como é possível que, na elaboração do documento que espelha os gastos da coisa públi-
ca, não haja rigor nem transparência? Estamos a falar de um documento onde aparecem 
registadas as saídas de dinheiro público, documento que permite ver onde é que, efecti-
vamente, o dinheiro que todos nós pagamos de impostos em Portugal foi gasto... Bom, 
podemos tentar desculpar esta falta de rigor e transparência, dizendo que a situação re-
portada acima se refere ao ano de 1989 (já passaram mais de 30 anos) e agora as coisas 
estarão melhor. Mas não. Como podemos ver nos parágrafos abaixo, esta falta de cor-
reção é crónica e atual.  

“Das 103 recomendações formuladas, 42% visaram colmatar de�ciências quanto à �abi-
lidade das demonstrações orçamentais, �nanceiras e dos elementos patrimoniais e 37% 
ao nível dos sistemas de gestão e controlo. As restantes recomendações focaram aspetos 
relacionados com a transparência e o reporte de informação na CGE, o processo orça-
mental e o universo de entidades do perímetro orçamental (âmbito orçamental e conta-
bilístico). Quanto ao grau de acolhimento das recomendações (55% do total), veri�-
cou-se que o padrão foi uniforme ao nível das várias tipologias, exceto no que diz respei-
to às questões do universo de entidades que reportam na CGE, cujas recomendações 
permanecem por acatar.” 

“incompreensível falta de elaboração dos Balanços e Demonstração dos Resultados” 
– que são exigidos pela Lei 8/90  e Dec. Lei 232/97 de 3 de Setembro. 

Parecer sobre a Conta Geral do Estado  |  2017 
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“O Tribunal de Contas emite um Parecer sobre a Conta Geral do Estado (CGE) de 
2018 que inclui um Juízo com reservas e ênfases. A Conta da Administração Central e a 
Conta da Segurança Social continuam afetadas por erros materialmente relevantes. A 
CGE continua a evidenciar situações de desrespeito de princípios orçamentais, 
incumprimento de disposições legais que regulam a execução orçamental e insu�ciên-
cias dos sistemas de contabilização e controlo. No Parecer são emitidas reservas e ênfases 
sobre a legalidade, correção �nanceira e controlo interno que fundamentam 57 
recomendações, muitas renovadas de anos anteriores, visando suprir as de�ciências 
de uma Conta incompleta e com erros. Esta situação poderá ser, em grande medida, 
ultrapassada no âmbito da Reforma da Contabilidade e Contas Públicas em curso desde 
a aprovação da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) de 2015.”

“O Tribunal de Contas enfatiza que, passados quatro anos sobre o início da Reforma das 
Finanças Públicas, a ausência de progressos na implementação da nova Lei de Enquadra-
mento Orçamental compromete a apresentação da conta da Entidade Contabilística 
Estado e de uma Conta Geral do Estado que inclua o balanço e demonstração de resulta-
dos”1 . 

“A prestação de contas no novo referencial contabilístico (Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas -SNC-AP2 ) foi efetuada por 991 
entidades da Administração Central, num universo de 2.240, representando 44%.” 

“A Conta da Administração Central está afetada por erros materialmente relevantes 
que levam o Tribunal de Contas a formular uma limitação de âmbito (ausência de 
balanço e demonstração de resultados) e um conjunto de reservas e ênfases, seja de 
correção �nanceira, seja de legalidade”.

“Continua por concretizar a inventariação dos bens imóveis do Estado e não está 
assegurada uma estratégia integrada do património imobiliário. A informação do Siste-
ma de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE), em funcionamento desde 2009, apre-
senta de�ciências e é incompleta porque não abrange todo o universo, cuja dimensão 
continua desconhecida. Esta situação é tanto mais grave quanto os procedimentos 
implementados não permitem suprir essas fragilidades”.

Parecer sobre a Conta Geral do Estado  |  2018 

 1Como iremos mostrar, esta Reforma das Finanças Públicas foi vindo sempre a ser adiada pela Assembleia da República, 
estando agora prevista para 2023. 
 2Que veio substituir o POCP. 20
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“A CGE 2019 ainda não inclui o balanço e demonstração de resultados da adminis-
tração central e a informação orçamental e �nanceira que apresenta é ainda suportada 
por diferentes sistemas contabilísticos não integrados, elementos críticos para a certi�-
cação da Conta Geral do Estado. No Parecer são emitidas reservas e ênfases sobre a 
legalidade, correção �nanceira e controlo interno”.

“O Tribunal (de Contas) salienta que a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) de 
2015, dadas as alterações introduzidas pela Lei 41/2020, de 18/08, adiou para a CGE 
2023 a inclusão da Entidade Contabilística Estado e de demonstrações orçamentais e 
�nanceiras consolidadas, de acordo com o SNC-AP (Sistema de Normalização Conta-
bilística para as Administrações Públicas -SNC-AP), sujeitas a parecer e, pela primeira 
vez, a certi�cação pelo Tribunal em 2024. O Tribunal alerta para os riscos de o novo 
prazo não ser cumprido”.

“O Tribunal sublinha, mais uma vez, a importância da implementação da reforma das 
�nanças públicas para uma melhor gestão dos recursos públicos, porque reforça o 
reporte �nanceiro do Estado com informação patrimonial essencial a um enquadramen-
to de médio prazo dos instrumentos orçamentais, ainda mais essencial no contexto dos 
estímulos orçamentais decorrentes da pandemia da COVID-19”.

“O Tribunal enfatiza que, passados cinco anos sobre a aprovação da LEO (Lei de 
Enquadramento Orçamental), se torna necessário concretizar elementos basilares da 
reforma, como a atualização da respetiva estratégia de implementação, a operacional-
ização do modelo de governação e a afetação de recursos humanos. Dá ainda conta que 
apenas se registaram avanços num número reduzido de projetos (estrutura do Orçamen-
to do Estado, fatura eletrónica e documento contabilístico e de cobrança)”.

“A prestação de contas de 2019 no novo referencial contabilístico na plataforma do 
Tribunal foi efetuada por 1068 entidades, representando 50% das entidades do 
perímetro orçamental e 19% em termos do volume �nanceiro. O Tribunal de Contas 
passou a ser desde 2019 o ponto único de submissão das demonstrações orçamentais e 
�nanceiras anuais”.

Parecer sobre a Conta Geral do Estado  |  2019 
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Apresentar Contas é fazer Serviço Público.  Concretizar uma melhor gestão dos 
recursos públicos, da despesa pública, da disposição de bens e serviços tem impacto 
directo na vida das populações. A Lei do enquadramento orçamental do Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas veio obrigar a uma 
nova era da prestação de contas em Portugal. Uma das prioridades actuais do 
Tribunal de Contas é melhorar a informação de prestação de contas e aumentar 
a credibilidade das contas públicas.  Em 2019, de um universo de 6.500 entidades 
que se encontravam obrigadas a prestar contas, cerca de 800 entregaram em suporte 
papel (por ainda não disporem de plataforma electrónica). Os procedimentos do 
Tribunal de Contas (que “analisa” um universo de 6.500 entidades públicas) incluem: 
Exame das contas, realização de auditorias �nanceiras, certi�cação de contas, revisão 
de instruções e mudança dos sistemas de informação. Há uma pequena revolução que 
se está a processar no Tribunal de Contas, que se traduz também na necessidade de 
actualizar modelos contabilísticos, melhorar a informação económico �nanceira 
consolidada dos documentos de prestação de contas e aumentar a credibilidade das 
contas públicas.

Presidente do Tribunal de Contas 
Doutor José Tavares, Juiz Conselheiro

Novembro de 2020 

22

D.



REFORMA DAS CONTAS PÚBLICAS 
(SUCESSIVOS ADIAMENTOS!) 

N o ano de 2015 a realidade espelhava uma falta de cumprimento das 
leis referente à transparência das contas do Estado português: nem 
o disposto no Decreto de Lei nº 232/97 estava a ser cumprido (exi-

gência da digra�a na contabilidade da Administração Pública) nem o dispos-
to no artigo 45 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro ( “...a Conta Geral do Esta-
do deve ser elaborada com base nos princípios e regras de contabilidade ge-
ralmente aceites...”; “...a Conta Geral do Estado deve incluir Balanço e De-
monstração dos Resultados”...; “...a Conta Geral do Estado deverá integrar, 
em anexo, ... O inventário consolidado do património do Estado (n.º 2 do 
artigo 48)”.  

Mas parecia que algo iria �nalmente mu-
dar: o Governo e Administração Pública 
estavam comprometidos e empenhados 
num esforço de modernização do Estado, 
os responsáveis da coisa Pública assumi-
am publicamente compromissos de sim-
pli�cação e organização administrativa, 
falavam da necessidade de reduzir o com-
portamento burocrático, de interligar 
empresas e Administração Pública, de in-
troduzir o quadro conceptual, de melho-
rar as técnicas e metodologias da gestão e 
controlo da Administração Pública, ... 
tudo parecia inculcar numa verdadeira 
Reforma das Contas Públicas, e na inevi-
tabilidade da digra�a na Contabilidade 
Pública (e na muito publicitada Lei de En-
q u a d ra m e n t o O r ç a m e n ta l , L e i n . º 
151/2015).  As espectativas estavam mui-
to altas. 

Mas a verdade é que estamos a terminar 
2020 e muito pouco se avançou nesta Re-
forma - Lei de Enquadramento Orçamen-
tal, Lei n.º 151/2015 - que se propôs mu-
dar leis, mudar regimes contabilísticos, 
mudar plataformas informáticas, reduzir 
os pagamentos (do Estado) em atraso e a 
mudar a mentalidade da função pública! 
A Unidade de Implementação da Lei de En-
quadramento Orçamental (criada no �nal 
de 2016 pelo Ministério das Finanças) já 
vai no quarto coordenador. O primeiro 
coordenador, André Marçalo, esteve 2 
anos à frente desta UniLEO; seguiu-se-lhe 
Luís Viana que denunciou ao Tribunal de 
Contas a falta de meios da UniLEO para re-
volucionar a forma como mais de 5.000 enti-
dade devem gerir os recursos públicos. Durou 
3 meses no cargo. Sucedeu-lhe Tiago Joa-
naz de Melo (Abril de  2019).  

Todos estes coordenadores tentaram concretizar a reforma estrutural imposta, em prol 
de uma maior transparência, escrutínio e responsabilização de quem gere os dinheiros 
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Todos estes coordenadores tentaram concretizar a reforma estrutural imposta, em prol 
de uma maior transparência, escrutínio e responsabilização de quem gere os dinheiros 
públicos, em Portugal. No �nal de 2020, foi nomeada uma nova coordenadora, Noémia 
Goulart – a primeira coordenadora em regime de exclusividade... todos os outros esta-
vam em regime de part-time(?)!  

Segundo a secretária de Estado Cláudia Joaquim, nomeada em Junho 2020, há uma 
grande vontade em avançar com a reforma estrutural .... O Tribunal de Contas, o Conse-
lho das Finanças Públicas e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental insistem na impor-
tância desta reforma; “esta Reforma estrutural é fundamental para os cidadãos percebe-
rem o custo-benefício de cada medida lançada pelos seus governantes, avaliarem o de-
sempenho de cada organismo público, e sobretudo, compararem os ativos e passivos do 
Estado português, para tomarem consciência da sua verdadeira situação patrimonial”. 

Cláudia Joaquim adiou a Reforma... desta vez lá para longe, para 2023. 

 

 

 “ ““Nem os Recursos nem o patamar hierárquico da UniLEO são adequados à 
complexidade, dimensão e transversalidade  

desta Reforma Estrutural” 

Fernando Rocha Andrade
Antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Nem os Recursos nem o patamar hierárquico da UniLEO são 
adequados à complexidade, dimensão e transversalidade desta 

Reforma Estrutural.

Fernando Rocha Andrade
Antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
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Todos estes coordenadores tentaram concretizar a reforma estrutural imposta, em prol 
de uma maior transparência, escrutínio e responsabilização de quem gere os dinheiros 
públicos, em Portugal. No �nal de 2020, foi nomeada uma nova coordenadora, Noémia 
Goulart – a primeira coordenadora em regime de exclusividade... todos os outros esta-
vam em regime de part-time(?)!  

Segundo a secretária de Estado Cláudia Joaquim, nomeada em Junho 2020, há uma 
grande vontade em avançar com a reforma estrutural .... O Tribunal de Contas, o Conse-
lho das Finanças Públicas e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental insistem na impor-
tância desta reforma; “esta Reforma estrutural é fundamental para os cidadãos percebe-
rem o custo-benefício de cada medida lançada pelos seus governantes, avaliarem o de-
sempenho de cada organismo público, e sobretudo, compararem os ativos e passivos do 
Estado português, para tomarem consciência da sua verdadeira situação patrimonial”. 

Cláudia Joaquim adiou a Reforma... desta vez lá para longe, para 2023. 

 

 

 “ ““Nem os Recursos nem o patamar hierárquico da UniLEO são adequados à 
complexidade, dimensão e transversalidade  

desta Reforma Estrutural” 

Fernando Rocha Andrade
Antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

“Quando em 2004, há 16 anos, foi exigido aos munícipes que apresentassem as suas 
contas, a reação foi muito negativa. A ideia de transparência nas contas públicas não 
era bem aceite. Hoje as autarquias já querem saber qual a sua posição �nanceira, 
querem inclusive comparar-se com os seus pares.  
A prestação de contas de todas as entidades privadas é importante, com toda a 
certeza, mas a prestação de contas das entidades públicas deverá ser muito mais 
importante. As entidades públicas têm uma responsabilidade muitíssimo maior do 
que todas as entidades privadas uma vez que gerem o dinheiro dos nossos impostos e 
tratam da Res Pública. 

O Estado somos todos nós e por isso mesmo, saber as contas, fazer uma análise das 
contas, torna-as (entidades públicas) mais transparentes, mais próximas dos 
cidadãos. 

Era bom que pudéssemos alargar tudo isto às restantes entidades públicas (não só os 
municípios). As Contas públicas ainda não têm hoje, em 2020, a transparência e a 
prestação de informação a todos nós cidadãos como gostaríamos (transparência e 
prestação de informação que é exigida às entidades privadas; entidades privadas 
que, ao contrário das entidades públicas que gerem o nosso dinheiro, estas gerem o 
dinheiro delas). 

E é o próprio Tribunal de Contas quem alerta, ano após anos, para a falta de infor-
mação nas contas do Estado (Conta Geral do Estado), para a falta de transparência, 
através do paracer que faz sobre a Conta Geral do Estado. Porque a implementação 
das contas, de uma óptica �nanceira, do SNS-AP, está longe de ser uma realidade na 
maior parte dos organismos públicos. Também está longe de ser uma realidade a 
obrigatoriedade da responsabilidade. 

(...)

Os Municípios estão muito à frente dos restantes organismos públicos. As contas 
tornaram-se algo muito relevante para os municípios, com uma relevância, com uma 
transparência que é aquilo que se pretende ter em todos os organismos públicos, em 
todos aqueles que, de alguma forma têm que prestar contas. O Estado, nas suas contas 
públicas, na agregação, na consolidação das contas públicas, naquilo que é também 
algo importantíssimo que é a contabilidade de custos nos vários organismos tem de 
implementar a lei para se saber realmente onde é que se gasta o  nosso dinheiro, onde 
é que se gastam os nossos impostos. E pode, com transparência e total simplicidade 
apresentar estas contas a todos nós.” 

Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certi�cados
Dra. Paula Franco

in Conferência “Apresentação do Anuário Financeiro dos Munícipios Portugueses 2019” - 24 de Novembro de 2020 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
NOS MUNICÍPIOS
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QUE GESTÃO PODE O ESTADO FAZER  
SEM CONTAS? 

T al como foi referido, o Estado 
português não apresenta contas. 
Apresenta uma Conta, é certo, 

que ainda por cima é Geral, que ainda por 
cima é genérica (em oposição a ser especí-
�ca, a ser particular) e que não cumpre 
com a lei. E mesmo nesta solução à lá por-
tuguesa de apresentar contas - a criação 
de uma Conta Geral do Estado - também 
não é cumprida a obrigatoriedade da di-
gra�a contabilística. A teimosia (que mais 
poderá ser? receio da transparência?) da 
Administração Pública em não fazer di-
gra�a nas suas contas faz com que seja 
impossível fazer-se uma análise do Bal-
anço e da Demostração de Resultados do 
Estado. Um grande exemplo desta Admin-
istração Pública - coisa enorme e quase 
abstrata  de que tanto falamos e de que 
ninguém é responsável -  é o Governo por-
tuguês. O Governo português é composto 
por 19 Ministérios; se cada um deles 
cumprisse com a lei, se cada um deles ap-
resentasse as suas contas, individualmente 
(nomeadamente o Balanço e a Demon-
stração dos Resultados - tal como é exigi-
do a todas as entidades privadas), a 
junção desses 19 Balanços daria O ver-
dadeiro Balanço do Estado, e a junção das 
19 Demonstrações de Resultados daria A 
verdadeira Demonstração de Resultados 
do Estado. Operação complexa? Sem 
dúvida, mas não impossível. Os Min-
istérios usam/gastam o dinheiro que é 
recolhido em forma de impostos a todos 

os cidadãos e faz todo o sentido haver to-
tal transparência nas contas públicas. 
Mais (muito mais) do que nas contas das 
empresas privadas, aqui temos de saber 
realmente como é gasto o nosso dinheiro, 
onde é aplicada aquela contribuição que 
todos nós temos de dar para o bom fun-
cionamento do país (os nossos impostos). 
Um Estado sério tem de prestar contas.   
É assim que fazem os países desenvolvidos 
e é assim que fazem os grandes grupos 
económicos em Portugal (apresentam o 
consolidado do grupo). Com esta reali-
dade na Administração Pública portugue-
sa torna-se evidente que é impossível gerir 
a coisa Pública de uma forma cuidada, 
competente, criteriosa, responsável , 
sendo-se impossível observar (artigo 64º 
Código das Sociedade Comerciais: De-
veres fundamentais da gestão). E, então, 
temos uma ausência de matéria credível 
para análise, o que impede a realização de 
uma análise �el e apropriada da morfolo-
gia (quais são os elementos que integram 

o Património do Estado) e da fenome-
nologia (os �uxos que ocorrem dentro das 
várias entidades públicas).  

É assim que fazem os países  
desenvolvidos e (…) grupos 

económicos em Portugal (…)

Concluindo, as contas que o Estado português mostra são insipientes, são uma amalga-
ma incapaz de dar uma imagem �el e apropriada dos bens e responsabilidades do Estado. 
Perde-se o princípio da solidariedade dos registos, não há contas a transitar de um ano 
para o seguinte. O Estado não sabe o que tem, não tem uma relação do Seu património.  

É verdade que o Tribunal de Contas dete-
ta, aponta, avisa, recomenda, ... mas o 
Tribunal de Contas não �scaliza.  Bom, 
tirando o puxão de orelhas que todos os 
anos o Tribunal de Contas dá, nenhuma 
consequência mais séria recai sobre o Es-
tado. De facto, o Tribunal  de Contas faz o 
seu trabalho e analisa a Conta Geral do 
Estado, e elabora um parecer onde 
demonstra as suas preocupações, receios e 
reticências ..... e desenrola, através do seu 
parecer sobre a Conta Geral do Estado, 
um número quase sem �m de questões, 
pedindo explicações e esclarecimentos 
para valores e rubricas para os quais não 

consegue encontrar justi�cação. Mas é só 
isto. Não há coimas, não há demissões, 
não há indignação dos media. Não há 
consequências de maior para o Estado. E 
assim vamos aceitando esta realidade 
como única, como não havendo outra 
melhor.  

Mas, infelizmente, há uma enorme conse-
quência; uma consequência brutal para 
todos nós, como país. Como é que se con-
segue gerir - seja a economia doméstica de 
uma família, seja um quiosque, seja uma 
empresa grande, ... muito menos um 
país! ... - sem contas? Como é possível ter-

D.
Que Gestão pode o Estado fazer  
sem contas? 

T al como foi referido, o Estado 
português não apresenta contas. 
Apresenta uma Conta, é certo, 

que ainda por cima é Geral, que ainda por 
cima é genérica (em oposição a ser especí-
�ca, a ser particular) e que não cumpre 
com a lei. E mesmo nesta solução à lá por-
tuguesa de apresentar contas - a criação 
de uma Conta Geral do Estado - também 
não é cumprida a obrigatoriedade da di-
gra�a contabilística. A teimosia (que mais 
poderá ser? receio da transparência?) da 
Administração Pública em não fazer di-
gra�a nas suas contas faz com que seja 
impossível fazer-se uma análise do Balan-
ço e da Demostração de Resultados do 
Estado. Um grande exemplo desta Admi-
nistração Pública - coisa enorme e quase 
abstrata  de que tanto falamos e de que 
ninguém é responsável -  é o Governo por-
tuguês. O Governo português é composto 
por 19 Ministérios; se cada um deles 
cumprisse com a lei, se cada um deles 
apresentasse as suas contas, individual-
mente (nomeadamente o Balanço e a 
Demonstração dos Resultados - tal como 
é exigido a todas as entidades privadas), a 
junção desses 19 Balanços daria O verda-
deiro Balanço do Estado, e a junção das 
19 Demonstrações de Resultados daria A 
verdadeira Demonstração de Resultados 
do Estado. Operação complexa? Sem dú-
vida, mas não impossível. Os Ministérios 

gastam o dinheiro que é recolhido em 
forma de impostos a todos os cidadãos e 
faz todo o sentido haver total transparên-
cia nas contas públicas.  

Mais (muito mais) do que nas contas das 
empresas privadas, aqui temos de saber 
realmente como é gasto o nosso dinheiro, 
onde é aplicada aquela contribuição que 
todos nós temos de dar para o bom funci-
onamento do país (os nossos impostos). 
Um Estado sério tem de prestar contas.   
É assim que fazem os países desenvolvidos 
e é assim que fazem os grandes grupos 
económicos em Portugal (apresentam o 
consolidado do grupo). Com esta realida-
de na Administração Pública portuguesa 
torna-se evidente que é impossível gerir a 
coisa Pública de uma forma cuidada, 
competente, criteriosa e responsável, tal 
como o artigo 64º exige (Código das So-
ciedade Comerciais: Deveres fundamen-
tais da gestão). O que temos então é uma 
ausência de matéria credível para análise, 
o que impede a realização de uma análise 
�el e apropriada da morfologia (quais são 
os elementos que integram o Património 
do Estado) e da fenomenologia (os �uxos 
que ocorrem dentro das várias entidades 
públicas).  

Com esta realidade (…)  
torna-se impossível gerir (…) 
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QUE GESTÃO PODE O ESTADO FAZER  
SEM CONTAS? 

T al como foi referido, o Estado 
português não apresenta contas. 
Apresenta uma Conta, é certo, 

que ainda por cima é Geral, que ainda por 
cima é genérica (em oposição a ser especí-
�ca, a ser particular) e que não cumpre 
com a lei. E mesmo nesta solução à lá por-
tuguesa de apresentar contas - a criação 
de uma Conta Geral do Estado - também 
não é cumprida a obrigatoriedade da di-
gra�a contabilística. A teimosia (que mais 
poderá ser? receio da transparência?) da 
Administração Pública em não fazer di-
gra�a nas suas contas faz com que seja 
impossível fazer-se uma análise do Bal-
anço e da Demostração de Resultados do 
Estado. Um grande exemplo desta Admin-
istração Pública - coisa enorme e quase 
abstrata  de que tanto falamos e de que 
ninguém é responsável -  é o Governo por-
tuguês. O Governo português é composto 
por 19 Ministérios; se cada um deles 
cumprisse com a lei, se cada um deles ap-
resentasse as suas contas, individualmente 
(nomeadamente o Balanço e a Demon-
stração dos Resultados - tal como é exigi-
do a todas as entidades privadas), a 
junção desses 19 Balanços daria O ver-
dadeiro Balanço do Estado, e a junção das 
19 Demonstrações de Resultados daria A 
verdadeira Demonstração de Resultados 
do Estado. Operação complexa? Sem 
dúvida, mas não impossível. Os Min-
istérios usam/gastam o dinheiro que é 
recolhido em forma de impostos a todos 

os cidadãos e faz todo o sentido haver to-
tal transparência nas contas públicas. 
Mais (muito mais) do que nas contas das 
empresas privadas, aqui temos de saber 
realmente como é gasto o nosso dinheiro, 
onde é aplicada aquela contribuição que 
todos nós temos de dar para o bom fun-
cionamento do país (os nossos impostos). 
Um Estado sério tem de prestar contas.   
É assim que fazem os países desenvolvidos 
e é assim que fazem os grandes grupos 
económicos em Portugal (apresentam o 
consolidado do grupo). Com esta reali-
dade na Administração Pública portugue-
sa torna-se evidente que é impossível gerir 
a coisa Pública de uma forma cuidada, 
competente, criteriosa, responsável , 
sendo-se impossível observar (artigo 64º 
Código das Sociedade Comerciais: De-
veres fundamentais da gestão). E, então, 
temos uma ausência de matéria credível 
para análise, o que impede a realização de 
uma análise �el e apropriada da morfolo-
gia (quais são os elementos que integram 

o Património do Estado) e da fenome-
nologia (os �uxos que ocorrem dentro das 
várias entidades públicas).  

É assim que fazem os países  
desenvolvidos e (…) grupos 

económicos em Portugal (…)

Concluindo, as contas que o Estado português mostra são insipientes, são uma amalga-
ma incapaz de dar uma imagem �el e apropriada dos bens e responsabilidades do Estado. 
Perde-se o princípio da solidariedade dos registos, não há contas a transitar de um ano 
para o seguinte. O Estado não sabe o que tem, não tem uma relação do Seu património.  

É verdade que o Tribunal de Contas dete-
ta, aponta, avisa, recomenda, ... mas o 
Tribunal de Contas não �scaliza.  Bom, 
tirando o puxão de orelhas que todos os 
anos o Tribunal de Contas dá, nenhuma 
consequência mais séria recai sobre o Es-
tado. De facto, o Tribunal  de Contas faz o 
seu trabalho e analisa a Conta Geral do 
Estado, e elabora um parecer onde 
demonstra as suas preocupações, receios e 
reticências ..... e desenrola, através do seu 
parecer sobre a Conta Geral do Estado, 
um número quase sem �m de questões, 
pedindo explicações e esclarecimentos 
para valores e rubricas para os quais não 

consegue encontrar justi�cação. Mas é só 
isto. Não há coimas, não há demissões, 
não há indignação dos media. Não há 
consequências de maior para o Estado. E 
assim vamos aceitando esta realidade 
como única, como não havendo outra 
melhor.  

Mas, infelizmente, há uma enorme conse-
quência; uma consequência brutal para 
todos nós, como país. Como é que se con-
segue gerir - seja a economia doméstica de 
uma família, seja um quiosque, seja uma 
empresa grande, ... muito menos um 
país! ... - sem contas? Como é possível ter-

Temos dezenas de milhares de imóveis do Estado, mas não 
sabemos... falta fazer um inventário de todo o património... depois 
de identi�cados os imóveis com aptidão habitacional... poderão ser 

disponibilizados para habitação acessível... 

Não é nenhuma novidade que é preciso fazer um trabalho exaustivo 
no que diz respeito ao património do Estado… esse trabalho de 

registo nunca foi feito pelo Estado português.

Pedro Nuno Santos
Ministro das Infraestruturas e Habitação - Setembro de 2020 
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Que Gestão pode o Estado fazer  
sem contas? 

T al como foi referido, o Estado 
português não apresenta contas. 
Apresenta uma Conta, é certo, 

que ainda por cima é Geral, que ainda por 
cima é genérica (em oposição a ser especí-
�ca, a ser particular) e que não cumpre 
com a lei. E mesmo nesta solução à lá por-
tuguesa de apresentar contas - a criação 
de uma Conta Geral do Estado - também 
não é cumprida a obrigatoriedade da di-
gra�a contabilística. A teimosia (que mais 
poderá ser? receio da transparência?) da 
Administração Pública em não fazer di-
gra�a nas suas contas faz com que seja 
impossível fazer-se uma análise do Balan-
ço e da Demostração de Resultados do 
Estado. Um grande exemplo desta Admi-
nistração Pública - coisa enorme e quase 
abstrata  de que tanto falamos e de que 
ninguém é responsável -  é o Governo por-
tuguês. O Governo português é composto 
por 19 Ministérios; se cada um deles 
cumprisse com a lei, se cada um deles 
apresentasse as suas contas, individual-
mente (nomeadamente o Balanço e a 
Demonstração dos Resultados - tal como 
é exigido a todas as entidades privadas), a 
junção desses 19 Balanços daria O verda-
deiro Balanço do Estado, e a junção das 
19 Demonstrações de Resultados daria A 
verdadeira Demonstração de Resultados 
do Estado. Operação complexa? Sem dú-
vida, mas não impossível. Os Ministérios 

gastam o dinheiro que é recolhido em 
forma de impostos a todos os cidadãos e 
faz todo o sentido haver total transparên-
cia nas contas públicas.  

Mais (muito mais) do que nas contas das 
empresas privadas, aqui temos de saber 
realmente como é gasto o nosso dinheiro, 
onde é aplicada aquela contribuição que 
todos nós temos de dar para o bom funci-
onamento do país (os nossos impostos). 
Um Estado sério tem de prestar contas.   
É assim que fazem os países desenvolvidos 
e é assim que fazem os grandes grupos 
económicos em Portugal (apresentam o 
consolidado do grupo). Com esta realida-
de na Administração Pública portuguesa 
torna-se evidente que é impossível gerir a 
coisa Pública de uma forma cuidada, 
competente, criteriosa e responsável, tal 
como o artigo 64º exige (Código das So-
ciedade Comerciais: Deveres fundamen-
tais da gestão). O que temos então é uma 
ausência de matéria credível para análise, 
o que impede a realização de uma análise 
�el e apropriada da morfologia (quais são 
os elementos que integram o Património 
do Estado) e da fenomenologia (os �uxos 
que ocorrem dentro das várias entidades 
públicas).  

Com esta realidade (…)  
torna-se impossível gerir (…) 

Concluindo, as contas que o Estado português mostra são insipientes, são uma amalga-
ma incapaz de dar uma imagem �el e apropriada dos bens e responsabilidades do Estado. 
Perde-se o princípio da solidariedade dos registos, não há contas a transitar de um ano 
para o seguinte. O Estado não sabe o que tem, não tem uma relação do Seu património.  

 
 

 

É verdade que o Tribunal de Contas dete-
ta, aponta, avisa, recomenda, ... mas o 
Tribunal de Contas não �scaliza.  Bom, 
tirando o puxão de orelhas que todos os 
anos o Tribunal de Contas dá, nenhuma 
consequência mais séria recai sobre o Es-
tado. De facto, o Tribunal  de Contas faz o 
seu trabalho e analisa a Conta Geral do 
Estado, e elabora um parecer onde de-
monstra as suas preocupações, receios e 
reticências ..... e desenrola, através do seu 
parecer sobre a Conta Geral do Estado, 
um número quase sem �m de questões, 
pedindo explicações e esclarecimentos 
para valores e rubricas para os quais não 

consegue encontrar justi�cação. Mas é só 
isto. Não há coimas, não há demissões, 
não há indignação dos media. Não há 
consequências de maior para o Estado. E 
assim vamos aceitando esta realidade 
como única, como não havendo outra me-
lhor.  

Mas, infelizmente, há uma enorme con-
sequência; uma consequência brutal para 
todos nós, como país. Como é que se con- 
segue gerir - seja a economia doméstica de 
uma família, seja um quiosque, seja uma 
empresa grande, ... muito menos um 
país! ... - sem contas? Como é possível te-  

““Temos dezenas de milhares de imóveis do Estado, mas não sabemos ... falta 
fazer um inventário de todo o património...depois de identi�cados os imóveis 
com aptidão habitacional ... poderão ser disponibilizados para habitação aces-
sível... Não é nenhuma novidade que é preciso fazer um trabalho exaustivo no 
que diz respeito ao património do Estado… esse trabalho de registo nunca foi 

feito pelo Estado português". 
“

Pedro Nuno Santos
Ministro das Infraestruturas e Habitação
Setembro de 2020



-se uma opinião fundamentada sobre uma 
situação que não se conhece? Como é 
possível o Estado português dizer que 
gere se não apresenta nem analisa contas 
transparentes? É obvio que não é possível. 
E ai está a gritante consequência para Por-
tugal... aceitarmos sermos um país que é 
“gerido” na ignorância, ... que aceita esta 
ausência de transparência das contas e 
aceita esta crónica falta de responsabiliza-
ção do Estado.  

Gerir, o Estado português não gere.  Pode 
fazer outra coisa qualquer e pode até dizer 
que faz gestão,...  mas não faz. Se o Go-
verno não sabe as contas, como é que 
pode dizer que gere este país?  

Não há Gestão no Estado.  
E assim continuamos...    
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E sta é que é a questão que devia inquietar a Administração Pública, nomeadamen-
te o Governo e os seus Ministérios, mas que, de certa forma, os paci�ca.  
Haverá a�nal alguma boa altura para prestar contas?  

Façamos o seguinte exercício: imaginemos que somos o gestor de uma empresa e que 
essa pertence ao setor têxtil. Como poderíamos decidir quantas camisas produzir, se não 
sabemos a quantidade de tecido em stock? A verdade é que não poderíamos. Ainda que 
nos fosse dada uma verba para comprar matéria-prima, teríamos de tomar decisões sem 
informação que prevenisse o desperdício. Ora, para nossa surpresa, é este o modus ope-
randi do Governo português, dos seus Ministérios e não só.  

Depois de muito trabalho de pesquisa, e 
através de informação privilegiada, foi 
descoberta a existência de um único caso 
(caso exemplar de um Ministério), da 
aplicação do Decreto de lei 232/97, de 3 
de setembro – Decreto que obriga à digra-
�a das contas do Estado. Dado que a in-
formação contabilística em causa não 
chegou a ser publicada, �cou na “gaveta”, 
não será revelado qual o Ministério que, 
em 2007, cumpriu com a lei. Foi um traba-
lho exaustivo de levantamento de dados 

nunca antes feito por um ministério em 
Portugal e que muito orgulhou quem o 
fez: “...devia ser obrigatório prestar contas 
ao cidadão da aplicação dos dinheiros 
públicos ...”. Obrigatório até é mas falta 
que se cumpra a lei! 

O escrutínio do Relatório de Contas de 
2007 em questão, é exemplar, desde o ba-
lanço à demonstração de resultados e 
anexos. Na produção desse documento 
apurou-se património cujo paradeiro era 

(…) nenhum outro Ministério se sentiu 
contagiado por esta necessidade de 

cumprir a lei.  



QUE MODELO DE GESTÃO É POSSÍVEL 
FAZER QUANDO NÃO SE SABE O QUE 
SE TEM? POIS… 

E sta é que é a questão que devia inquietar a Administração Pública, nomeada-
mente o Governo e os seus Ministérios, mas que, de certa forma, os paci�ca. 
Haverá a�nal alguma boa altura para prestar contas?  

Façamos o seguinte exercício: imaginemos que somos o gestor de uma empresa e que 
essa pertence ao setor têxtil. Como poderíamos decidir quantos sapatos produzir, se não 
sabemos a quantidade de matéria-prima em stock? A verdade é que não poderíamos. 
Ainda que nos fosse dada uma verba para comprar matéria-prima, teríamos de tomar 
decisões sem informação que prevenisse o desperdício. Ora, para nossa surpresa, é este o 
modus operandi do Governo português, dos seus Ministérios e não só.  

O Governo português toma decisões sem que haja uma visão com-
pleta do respetivo Balanço e Demonstração de Resultados… porque 
estes documentos simplesm 
ente  
não existem. 

Depois de muito trabalho de pesquisa, e 
através de informação privilegiada, foi 
descoberta a existência de um único caso 
(caso exemplar), da aplicação do Decreto 
de lei 232/97, de 3 de setembro – Decreto 
que obriga à digra�a das contas do Esta-
do. Dado que a informação contabilística 
em causa não chegou a ser publicada, �-
cou na “gaveta”, não será revelado qual o 
Ministério que, em 2007, cumpriu com a 
lei. Foi um trabalho exaustivo de levanta-
mento de dados nunca antes feito por um 

ministério em Portugal e que muito 
orgulhou quem o fez: “...devia ser obri-
gatório prestar contas ao cidadão da apli-
cação dos dinheiros públicos ...”. Obri-
gatório até é mas falta que se cumpra a lei! 

O escrutínio do Relatório de Contas de 
2007 em questão, é exemplar, desde o bal-
anço à demonstração de resultados e 
anexos. Na produção desse documento 
apurou-se património cujo paradeiro era 
desconhecido, fez-se o levantamento de 

(…) nenhum outro Ministério se sentiu 
contagiado por esta necessidade de 

cumprir a lei.  

E sta é que é a questão que devia inquietar a Administração Pública, nomeadamen-
te o Governo e os seus Ministérios, mas que, de certa forma, os paci�ca.  
Haverá a�nal alguma boa altura para prestar contas?  

Façamos o seguinte exercício: imaginemos que somos o gestor de uma empresa e que 
essa pertence ao setor têxtil. Como poderíamos decidir quantas camisas produzir, se não 
sabemos a quantidade de tecido em stock? A verdade é que não poderíamos. Ainda que 
nos fosse dada uma verba para comprar matéria-prima, teríamos de tomar decisões sem 
informação que prevenisse o desperdício. Ora, para nossa surpresa, é este o modus ope-
randi do Governo português, dos seus Ministérios e não só.  

Depois de muito trabalho de pesquisa, e 
através de informação privilegiada, foi 
descoberta a existência de um único caso 
(caso exemplar de um Ministério), da 
aplicação do Decreto de lei 232/97, de 3 
de setembro – Decreto que obriga à digra-
�a das contas do Estado. Dado que a in-
formação contabilística em causa não 
chegou a ser publicada, �cou na “gaveta”, 
não será revelado qual o Ministério que, 
em 2007, cumpriu com a lei. Foi um traba-
lho exaustivo de levantamento de dados 

nunca antes feito por um ministério em 
Portugal e que muito orgulhou quem o 
fez: “...devia ser obrigatório prestar contas 
ao cidadão da aplicação dos dinheiros 
públicos ...”. Obrigatório até é mas falta 
que se cumpra a lei! 

O escrutínio do Relatório de Contas de 
2007 em questão, é exemplar, desde o ba-
lanço à demonstração de resultados e 
anexos. Na produção desse documento 
apurou-se património cujo paradeiro era 

(…) nenhum outro Ministério se sentiu 
contagiado por esta necessidade de 

cumprir a lei.  
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O GOVERNO PORTUGUÊS TOMA DECISÕES SEM QUE HAJA UMA VISÃO 
COMPLETA DO RESPETIVO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS… 
PORQUE ESTES DOCUMENTOS SIMPLESMENTE NÃO EXISTEM.

EXEMPLO EXEMPLAR DA IMPORTÂNCIA DAS CONTAS



desconhecido, fez-se o levantamento de 
stocks, “mostrou-se” o passivo, … e até se 
explicitaram as dívidas de clientes. Tudo 
o que na sua génesis é, por lei, obrigatório, 
mas não é cumprido pelo próprio Estado. 
Mas tal como foi referido acima, estes do-
cumentos contabilísticos não chegaram a 
ser publicados: 

A verdade é que este caso não fez doutri-
na e este Ministério não atualizou a sua 
contabilidade no ano seguinte, nem no 
seguinte… sendo que nenhum outro Mi-
nistério se sentiu contagiado por esta ne-
cessidade de cumprir a lei.   
Notemos que na página 38 (da Conta Ge-
ral do Estado de 2019) no Mapa VII da 
Execução Orçamental a importância atri-
buída à Administração Interna ronda os 
208 mil milhões de euros.  

A questão que se deve interpor é: não sa-
bendo o desempenho da Administração 
Interna no que diz respeito aos seus ati-
vos, passivos e resultados, será possível 
decidir a importância a despender para 
um próximo exercício? Pelas contas do 
Estado, sim. Talvez umas contas assim de 
cabeça, assim em cima do joelho… 
(contas?) 
Recapitulando, em 2007 existe um minis-
tério que cumpre a lei. O levantamento de 
toda a informação demora cerca de um 
ano, mas, mesmo estando o trabalho 
pronto, o relatório de contas não é torna-
do público. Existirá uma boa altura para 
prestar contas? Não, nunca é uma boa al-
tura para prestar contas. 

Mas não nos �quemos apenas pelas con-
tas do Estado… dentro do gigantesco uni-
verso da Administração Pública não é 
apenas o Estado que faz a gestão da sua 
despesa nestes moldes. 
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“É CHATO... UM MINIS(TÉRIO)O 
TER DE PRESTAR CONTAS!!”

NOTA:
Nas páginas seguintes constam os mapas contabilísticos supramencionados. No Mapa VII da 
Execução Orçamental presente na Conta Geral de Estado vemos o que acontece atualmente 
(unigrafia). Adicionalmente, apresentamos o único caso do cumprimento da lei por parte de um 
Ministério que nunca foi tornado público.



desconhecido, fez-se o levantamento de 
stocks, “mostrou-se” o passivo, … e até se 
explicitaram as dívidas de clientes. Tudo 
o que na sua génesis é, por lei, obrigatório, 
mas não é cumprido pelo próprio Estado. 
Mas tal como foi referido acima, estes do-
cumentos contabilísticos não chegaram a 
ser publicados: 

A verdade é que este caso não fez doutri-
na e este Ministério não atualizou a sua 
contabilidade no ano seguinte, nem no 
seguinte… sendo que nenhum outro Mi-
nistério se sentiu contagiado por esta ne-
cessidade de cumprir a lei.   
Notemos que na página 38 (da Conta Ge-
ral do Estado de 2019) no Mapa VII da 
Execução Orçamental a importância atri-
buída à Administração Interna ronda os 
208 mil milhões de euros.  

A questão que se deve interpor é: não sa-
bendo o desempenho da Administração 
Interna no que diz respeito aos seus ati-
vos, passivos e resultados, será possível 
decidir a importância a despender para 
um próximo exercício? Pelas contas do 
Estado, sim. Talvez umas contas assim de 
cabeça, assim em cima do joelho… 
(contas?) 
Recapitulando, em 2007 existe um minis-
tério que cumpre a lei. O levantamento de 
toda a informação demora cerca de um 
ano, mas, mesmo estando o trabalho 
pronto, o relatório de contas não é torna-
do público. Existirá uma boa altura para 
prestar contas? Não, nunca é uma boa al-
tura para prestar contas. 

Mas não nos �quemos apenas pelas con-
tas do Estado… dentro do gigantesco uni-
verso da Administração Pública não é 
apenas o Estado que faz a gestão da sua 
despesa nestes moldes. 
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[A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]

O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:

CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[CONTA GERAL DO ESTADO]
O QUE ACONTECE:
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[A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:

CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:

CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[CONTA GERAL DO ESTADO]
O QUE ACONTECE:
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[A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]

O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:

CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[CONTA GERAL DO ESTADO]
O QUE ACONTECE:
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[A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]

O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:

CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[CONTA GERAL DO ESTADO]
O QUE ACONTECE:
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D. [A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]

O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
O ÚNICO CASO DE CUMPRIMEIRO DA LEI, QUE FICOU NA GAVETA:

CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[O BALANÇO DO ÚNICO MINISTÉRIO QUE TENTOU CUMPRIR A LEI.]
CONTAS DE UM MINISTÉRIO CUJA PUBLICAÇÃO NUNCA FOI TORNADA PÚBLICA.

[CONTA GERAL DO ESTADO]
O QUE ACONTECE:



MINISTÉRIO DA CULTURA 
QUANTO VALEM AS OBRAS QUE DESAPARECERAM?  

QUEM É RESPONSÁVEL? 

“J úlio Pomar, Vieira da Silva, He-
lena Almeida, Graça Morais, 
António Dacosta, João Cutileiro 
ou Sonia Delaunay José de 

Guimarães, Cristina Iglésias, Rosa ramal-
ho, Malangatana, Fernado Lanhas, Pedro 
Proença, Abel Manta, Francisco Franco, 
Martins Correia, Manuel Baptista, An-
tónio Costa Pinheiro e Francisco Rocha, 
assim como "Penedo de Guadalupe", de 
Gérard Castello-Lopes, são alguns dos 
artistas cujas obras desapareceram”. O Es-
tado português perdeu-lhes o rasto.   
“Localização desconhecida”, assim estão 
inventariadas as 170 obras que se foram 
perdendo e que pertenciam à chamada 
Coleção da Secretaria de Estado da Cul-
tura. São peças de grande importância 
histórica, como “Entrada Negra”, uma 
série de seis fotogra�as de Helena Almei-

da, que viu um exemplar ser leiloado em 
2007 na Sotheby’s de Londres por 14.400 
libras (cerca de 21.296 euros, a preços de 
hoje). Ou “Estudo para o Cinema Batal-
ha”, desenho de Júlio Pomar para o fresco 
que esteve exposto naquele cinema do 
Porto, até ser tapado pela censura do Es-
tado Novo. No entanto, estas são apenas 
duas das 170 obras de arte, entre pinturas, 
desenhos, gravuras, fotogra�as ou mesmo 
esculturas, adquiridas pelo Estado, desde 
1976, que foram desaparecendo ao longo 
dos anos.  

Segundo o ex-diretor do Museu Nacional 
de Arte Contemporânea, chegaram a estar 
desaparecidas mais de duzentas peças, 
mas na última década o Ministério da 
Cultura "tem feito um esforço para as en-
contrar”. 

A QUINTA SEM DONO 

No �nal da década passada foi apurado o património de uma GRANDE IPSS 
portuguesa. Uma organização de caridade e assistência social, de �ns �lantrópi-
cos, que faz(ia) a sua gestão… sem saber o que lhe pertence/ia. A título de exem-
plo - e porque não vale a pena maçar o leitor com detalhes inacreditáveis que fa-
zem duvidar da seriedade da gestão de instituições que temos como exemplares - 
no seguimento do exercício de levantamento do ativo desta instituição (algo nun-
ca feito até àquela data), foi identi�cada e catalogada uma pequena parte do 
enorme espólio de Arte Sacra pertencentes a esta IPSS... e foi descoberta uma 
grande quinta no Douro. “Descoberta” porque não constava de nenhum docu-
mento da instituição…  
Quanto vale esta IPSS? Deve valer... sabe-se lá, mais ao menos!   

Por �m,  

Haverá uma verdadeira consequência para 
a não prestação de contas?  

Pois,… veja-se o estado em que o país está e onde poderia/deveria estar. 
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HAVERÁ ALGUMA CONSEQUÊNCIA PARA A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS?
Pois, se calhar há... Veja-se o estado em que o país está e onde poderia/deveria estar.

EXEMPLO EXEMPLAR DA IMPORTÂNCIA DAS CONTAS

A QUINTA SEM DONO 

No �nal da década passada foi apurado o património de uma GRANDE IPSS 
portuguesa. Uma organização de caridade e assistência social, de �ns �lantrópi-
cos, que faz(ia) a sua gestão… sem saber o que lhe pertence/ia. A título de exem-
plo - e porque não vale a pena maçar o leitor com detalhes inacreditáveis que fa-
zem duvidar da seriedade da gestão de instituições que temos como exemplares - 
no seguimento do exercício de levantamento do ativo desta instituição (algo nun-
ca feito até àquela data), foi identi�cada e catalogada uma pequena parte do 
enorme espólio de Arte Sacra pertencentes a esta IPSS... e foi descoberta uma 
grande quinta no Douro. “Descoberta” porque não constava de nenhum docu-
mento da instituição…  
Quanto vale esta IPSS? Deve valer... sabe-se lá, mais ao menos!   

Por �m,  

Haverá uma verdadeira consequência para 
a não prestação de contas?  

Pois,… veja-se o estado em que o país está e onde poderia/deveria estar. 
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MINISTÉRIO DA CULTURA 
QUANTO VALEM AS OBRAS QUE DESAPARECERAM?  

QUEM É RESPONSÁVEL? 

“J úlio Pomar, Vieira da Silva, He-
lena Almeida, Graça Morais, 
António Dacosta, João Cutileiro 
ou Sonia Delaunay José de 

Guimarães, Cristina Iglésias, Rosa ramal-
ho, Malangatana, Fernado Lanhas, Pedro 
Proença, Abel Manta, Francisco Franco, 
Martins Correia, Manuel Baptista, An-
tónio Costa Pinheiro e Francisco Rocha, 
assim como "Penedo de Guadalupe", de 
Gérard Castello-Lopes, são alguns dos 
artistas cujas obras desapareceram”. O Es-
tado português perdeu-lhes o rasto.   
“Localização desconhecida”, assim estão 
inventariadas as 170 obras que se foram 
perdendo e que pertenciam à chamada 
Coleção da Secretaria de Estado da Cul-
tura. São peças de grande importância 
histórica, como “Entrada Negra”, uma 
série de seis fotogra�as de Helena Almei-

da, que viu um exemplar ser leiloado em 
2007 na Sotheby’s de Londres por 14.400 
libras (cerca de 21.296 euros, a preços de 
hoje). Ou “Estudo para o Cinema Batal-
ha”, desenho de Júlio Pomar para o fresco 
que esteve exposto naquele cinema do 
Porto, até ser tapado pela censura do Es-
tado Novo. No entanto, estas são apenas 
duas das 170 obras de arte, entre pinturas, 
desenhos, gravuras, fotogra�as ou mesmo 
esculturas, adquiridas pelo Estado, desde 
1976, que foram desaparecendo ao longo 
dos anos.  

Segundo o ex-diretor do Museu Nacional 
de Arte Contemporânea, chegaram a estar 
desaparecidas mais de duzentas peças, 
mas na última década o Ministério da 
Cultura "tem feito um esforço para as en-
contrar”. 
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A QUINTA SEM DONO 

No �nal da década passada foi apurado o património de uma GRANDE IPSS 
portuguesa. Uma organização de caridade e assistência social, de �ns �lantrópi-
cos, que faz(ia) a sua gestão… sem saber o que lhe pertence/ia. A título de exem-
plo - e porque não vale a pena maçar o leitor com detalhes inacreditáveis que fa-
zem duvidar da seriedade da gestão de instituições que temos como exemplares - 
no seguimento do exercício de levantamento do ativo desta instituição (algo nun-
ca feito até àquela data), foi identi�cada e catalogada uma pequena parte do 
enorme espólio de Arte Sacra pertencentes a esta IPSS... e foi descoberta uma 
grande quinta no Douro. “Descoberta” porque não constava de nenhum docu-
mento da instituição…  
Quanto vale esta IPSS? Deve valer... sabe-se lá, mais ao menos!   

Por �m,  

Haverá uma verdadeira consequência para 
a não prestação de contas?  

Pois,… veja-se o estado em que o país está e onde poderia/deveria estar. 
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EXEMPLO EXEMPLAR DA IMPORTÂNCIA DAS CONTAS

A QUINTA SEM DONO 

No �nal da década passada foi apurado o património de uma GRANDE IPSS 
portuguesa. Uma organização de caridade e assistência social, de �ns �lantrópi-
cos, que faz(ia) a sua gestão… sem saber o que lhe pertence/ia. A título de exem-
plo - e porque não vale a pena maçar o leitor com detalhes inacreditáveis que fa-
zem duvidar da seriedade da gestão de instituições que temos como exemplares - 
no seguimento do exercício de levantamento do ativo desta instituição (algo nun-
ca feito até àquela data), foi identi�cada e catalogada uma pequena parte do 
enorme espólio de Arte Sacra pertencentes a esta IPSS... e foi descoberta uma 
grande quinta no Douro. “Descoberta” porque não constava de nenhum docu-
mento da instituição…  
Quanto vale esta IPSS? Deve valer... sabe-se lá, mais ao menos!   

Por �m,  

Haverá uma verdadeira consequência para 
a não prestação de contas?  

Pois,… veja-se o estado em que o país está e onde poderia/deveria estar. 
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(Só) agora a  Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 
um inventário das obras  da 
coleção do Estado, com mais de 
1300 obras de artistas nacionais e 
estrangeiros compradas ao longo 
dos anos. 

Algumas das obras terão servido de decoração em várias embaixadas portuguesas no es-
trangeiro durante os anos 90, mas já no início da década seguinte, quando se tentaram recuper-
ar essas obras, muitas já tinham desaparecido, e as embaixadas não sabiam seu paradeiro ou o 
que teria acontecido. “Nos anos 90 não havia autos de entrega nem documentação de arquivo”, 
revelou o curador de um museu nacional. “O que se veri�cou foi uma verdadeira debandada de 
obras”, explica ex-diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, 
Pedro Lapa. 

Mas não foi só de embaixadas que desapareceram 
estas obras.  Parte da coleção do Estado tem sido 
usada para decorar institutos públicos e gabinetes 
governamentais (decoração em gabinetes de min-
istros  e secretários de Estado, no Ministério da 
Cultura, na Presidência da República e na Di-
reção-Geral das Artes e até na Direção Regional de 
Cultura do Norte), e algumas destas também de-
sapareceram sem deixar rasto. 

Já em Julho 2020, Graça Fonseca, ministra da Cul-
tura, considerou a abertura de um inquérito judi-
cial ao desaparecimento de obras da coleção do 
Estado “um passo importante” no caminho para a 
resolução de um tema que se arrasta desde os anos 
1990. Este processo encontra-se em investigação e 
está sujeito a segredo de justiça externo.  

Este processo encontra-se em 
investigação e está sujeito a segredo  

de justiça externo. 

(Só) agora a Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 

um inventário das obras da 
coleção do Estado (…)

(Só) agora a  Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 
um inventário das obras da cole-
ção do Estado, com mais de 1300 
obras de artistas nacionais e es-
trangeiros compradas ao longo 
dos anos. 

Algumas das obras terão servido de decoração em várias embaixadas portuguesas no estrangei-
ro durante os anos 90, mas já no início da década seguinte, quando se tentaram recuperar essas 
obras, muitas já tinham desaparecido, e as embaixadas não sabiam seu paradeiro ou o que teria 
acontecido. “Nos anos 90 não havia autos de entrega nem documentação de arquivo”, reve-
lou o curador de um museu nacional. “O que se veri�cou foi uma verdadeira debandada de 
obras”, explica ex-diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, 
Pedro Lapa. 

Mas não foi só de embaixadas que desapareceram 
estas obras.  Parte da coleção do Estado tem sido 
usada para decorar institutos públicos e gabinetes 
governamentais (decoração em gabinetes de minis-
tros e secretários de Estado, no Ministério da Cul-
tura, na Presidência da República e na Direção-
Geral das Artes e até na Direção Regional de Cul-
tura do Norte), e algumas destas também desapa-
receram sem deixar rasto. 

Já em Julho 2020, Graça Fonseca, ministra da Cul-
tura, considerou a abertura de um inquérito judici-
al ao desaparecimento de obras da coleção do Es-
tado “um passo importante” no caminho para a 
resolução de um tema que se arrasta desde os anos 
1990. Este processo encontra-se em investigação e 
está sujeito a segredo de justiça externo.  

Exemplo Exemplar  
da importância das Contas 

(Só) agora a Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 
um inventário das obras da co-

leção do Estado (…)

Abrir o livro era abrir as portas à responsabilização.

MORAL DA HISTÓRIA
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(Só) agora a  Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 
um inventário das obras  da 
coleção do Estado, com mais de 
1300 obras de artistas nacionais e 
estrangeiros compradas ao longo 
dos anos. 

Algumas das obras terão servido de decoração em várias embaixadas portuguesas no es-
trangeiro durante os anos 90, mas já no início da década seguinte, quando se tentaram recuper-
ar essas obras, muitas já tinham desaparecido, e as embaixadas não sabiam seu paradeiro ou o 
que teria acontecido. “Nos anos 90 não havia autos de entrega nem documentação de arquivo”, 
revelou o curador de um museu nacional. “O que se veri�cou foi uma verdadeira debandada de 
obras”, explica ex-diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, 
Pedro Lapa. 

Mas não foi só de embaixadas que desapareceram 
estas obras.  Parte da coleção do Estado tem sido 
usada para decorar institutos públicos e gabinetes 
governamentais (decoração em gabinetes de min-
istros  e secretários de Estado, no Ministério da 
Cultura, na Presidência da República e na Di-
reção-Geral das Artes e até na Direção Regional de 
Cultura do Norte), e algumas destas também de-
sapareceram sem deixar rasto. 

Já em Julho 2020, Graça Fonseca, ministra da Cul-
tura, considerou a abertura de um inquérito judi-
cial ao desaparecimento de obras da coleção do 
Estado “um passo importante” no caminho para a 
resolução de um tema que se arrasta desde os anos 
1990. Este processo encontra-se em investigação e 
está sujeito a segredo de justiça externo.  

Este processo encontra-se em 
investigação e está sujeito a segredo  

de justiça externo. 

(Só) agora a Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 

um inventário das obras da 
coleção do Estado (…)

ERA UMA VEZ REI… 

A história do livrinho, com letras douradas, de Luís XIV 

E ra uma vez um Rei ... um rei que 
trazia sempre no bolso do seu 
casaco um pequeno livro que lhe 

era entregue, duas vezes por ano, pelo seu 
Ministro das Finanças. Nas páginas desse 
pequeno livro, Monsieur Colbert (o dito 
ministro) escrevia, a ouro, os gastos, e as 
receitas do rei Luis XIV.  E sim, é mesmo 
verdade, a caligra�a nesse pequeno livro 
era mesmo dourada, ou não fossem os ol-
hos que iriam veri�car essas contas os ol-
hos do Rei Sol.    

Graças a esta ideia de Colbert, o rei de 
França (que reinou de 1661 a 1715)  tinha, 
literalmente, no bolso do seu casaco uma 
relação dos teres e dos haveres do seu 
reino. O livro dourado faziam com que o 
Rei Sol tivesse uma noção das contas do 
seu país mas – para contrariedade do Rei - 
também espelhava um enorme incomo-
do: as contas do rei estavam sempre no 
vermelho. A verdade é que Luis XIV gas-
tava muito mais do que devia (fosse na 
construção de Palácios -  Versalhes, In-
valides -, em festas ... ou em guerras). O 
que as contas mostravam (os números não 
enganam) era uma má gestão crónica dos 
impostos pagos pela população francesa. 

Por mais que Colbert tentasse reduzir o 
de�cit da  França  através de uma reforma 
�scal, utilizando os impostos de uma 
forma um pouco mais e�ciente, o pe-
queno livro de bolso “teimava” e, insisten-
temente, dizia que as contas do rei con-
tinuava no vermelho... eram um incómo-
do para o rei. De cada vez que abria aque-
le livrinho com letras de ouro o rei tinha 
de enfrentar a verdade... E que maçada 
existir uma prova da irresponsabilidade 
da gestão do rei. Que bom seria poder 
viver sem aquele livrinho! Que bom seria 
poder viver na ignorância.   

Assim sendo, e continuando na nossa 
história, não será espanto para ninguém o 
que aconteceu quando Colbert morreu, 
em 1686: Luis XIV reconheceu o magní�-
co trabalho feito pelo seu mais impor-
tante ministro e... desligou-se do livrinho 
com as suas contas. E que feliz que o rei 
foi! Que alívio! Agora já não havia qual-
quer problema se gastasse mais do que 
devia. E se bem o pensou, melhor o fez... 
O rei gastou, gastou... o que tinha e o que 
não tinha. E foi muito feliz. Quando o rei 
morreu, em 1715, a França estava na ban-
carrota.  

Abrir o livro era abrir as portas à responsabilização.
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(Só) agora a  Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 
um inventário das obras da cole-
ção do Estado, com mais de 1300 
obras de artistas nacionais e es-
trangeiros compradas ao longo 
dos anos. 

Algumas das obras terão servido de decoração em várias embaixadas portuguesas no estrangei-
ro durante os anos 90, mas já no início da década seguinte, quando se tentaram recuperar essas 
obras, muitas já tinham desaparecido, e as embaixadas não sabiam seu paradeiro ou o que teria 
acontecido. “Nos anos 90 não havia autos de entrega nem documentação de arquivo”, reve-
lou o curador de um museu nacional. “O que se veri�cou foi uma verdadeira debandada de 
obras”, explica ex-diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, 
Pedro Lapa. 

Mas não foi só de embaixadas que desapareceram 
estas obras.  Parte da coleção do Estado tem sido 
usada para decorar institutos públicos e gabinetes 
governamentais (decoração em gabinetes de minis-
tros e secretários de Estado, no Ministério da Cul-
tura, na Presidência da República e na Direção-
Geral das Artes e até na Direção Regional de Cul-
tura do Norte), e algumas destas também desapa-
receram sem deixar rasto. 

Já em Julho 2020, Graça Fonseca, ministra da Cul-
tura, considerou a abertura de um inquérito judici-
al ao desaparecimento de obras da coleção do Es-
tado “um passo importante” no caminho para a 
resolução de um tema que se arrasta desde os anos 
1990. Este processo encontra-se em investigação e 
está sujeito a segredo de justiça externo.  

Exemplo Exemplar  
da importância das Contas 

(Só) agora a Direção-Geral do 
Património cultural está a fazer 
um inventário das obras da co-

leção do Estado (…)

EXEMPLO EXEMPLAR DA IMPORTÂNCIA DAS CONTAS



ERA UMA VEZ UM BANCO… 

Lehman Brothers, o Banco dos Bancos 

E ra uma vez um Banco... que não 
era um Banco qualquer. Era um 
Banco onde os outros Bancos 

(mais pequenos) investiam o dinheiro dos 
seus clientes. E por ser um Banco tão bom 
tão bom, e ainda por cima Norte Ameri-
cano (!!) suscitava con�ança por parte 
dos Bancos de todo o mundo. Todos con-
�avam na sua situação �nanceira, na sua 
robustez, e “entregavam-lhe” o dinheiro 
dos seus clientes. Este Banco chamava-se 
Lehmann Brothers e era tão seguro que 
nem a Deloitte, nem a Ernest & Young, 
nem a KPMG e nem a PWC (4 grandes 
�rmas de auditoria) encontravam indícios 
de problemas. E, assim, os Bancos de todo 
o mundo continuavam a admirar, a inve-
jar até, mas acima de tudo a engordar com 
os seus investimentos este que era o 3º 
maior Banco dos U.S.A.   

Até que, certo dia, o Lehmann Brothers 
explodiu. E gerou uma onda de pânico no 
sector �nanceiro mundial. Bancos Eu-
ropeus, do outro lado do Atlântico, não 
podiam acreditar em tamanha desgraça. 
Ah? Mas como? E como uma bola de 
neve, o sector �nanceiro mundial entrou 
em colapço, incluindo o nosso pequeno 
Portugal. 

Mas como foi possível que isto aconte-
cesse no “robusto” sector �nanceiro Norte 
Americano? O que andavam a fazer todas 
aquelas instituições em quem nós con�-
amos e que acreditamos que tenham 
pro�ssionais super competentes a trabal-
har, todos os dias, para garantir que ter-
ramotos como estes não acontecem? Com 
que outro assunto andaria ocupados os 
super bem pagos funcionários que trabal-
ham, “ao mais alto nível”, em Wall Street, 
ou na Reserva Federal Norte Americana 
para que lhes “escapasse” este pequeno 
pormenor: o Lehmann Brothers praticou 
fraude contabilística para manipular as 
suas contas e parecer solvente.  

P.S.1- Em 2008, perante o caos no sistema 
�nanceiro, o Presidente dos Estados 
Unidos da América, George W. Bush, 
concede uma bazuca de 350 mil milhões 
de dólares aos Bancos norte americanos 
que estavam a�itos.  

P.S.2- Nenhum dos Bancos que receberam 
uma parte desses 350 mil milhões de 
dólares foram alvo de auditorias para se 
veri�car como é que, entretanto, tinham 
usado/gasto esse dinheiro. Os banqueiros 
receberam essa ajuda milagrosa mas evi-
taram a averiguação das suas contas. 

Abrir o livro era abrir as portas à responsabilização.
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Era uma vez um Banco… 

Lehman Brothers, o Banco dos Bancos 

E ra uma vez um Banco... que não 
era um Banco qualquer. Era um 
Banco onde os outros Bancos 

(mais pequenos) investiam o dinheiro dos 
seus clientes. E por ser um Banco tão bom 
tão bom, e ainda por cima Norte Ameri-
cano (!!) suscitava con�ança por parte 
dos Bancos de todo o mundo. Todos con-
�avam na sua situação �nanceira, na sua 
robustez, e “entregavam-lhe” o dinheiro 
dos seus clientes. Este Banco chamava-se 
Lehmann Brothers e era tão seguro que 
nem a Deloitte, nem a Ernest & Young, 
nem a KPMG e nem a PWC (4 grandes 
�rmas de auditoria) encontravam indícios 
de problemas. E, assim, os Bancos de todo 
o mundo continuavam a admirar, a inve-
jar até, mas acima de tudo a engordar com 
os seus investimentos este que era o 3º 
maior Banco dos U.S.A.   

Até que, certo dia, o Lehmann Brothers 
explodiu. E gerou uma onda de pânico no 
sector �nanceiro mundial. Bancos Euro-
peus, do outro lado do Atlântico, não po-
diam acreditar em tamanha desgraça. Ah? 
Mas como? E como uma bola de neve, o 
sector �nanceiro mundial entrou em co-
lapço, incluindo o nosso pequeno Portu-
gal. 

Mas como foi possível que isto aconteces-
se no “robusto” sector �nanceiro Norte 
Americano? O que andavam a fazer todas 
aquelas instituições em quem nós con�a-
mos e que acreditamos que tenham pro-
�ssionais super competentes a trabalhar, 
todos os dias, para garantir que terramo-
tos como estes não acontecem? Com que 
outro assunto andariam ocupados os super 
bem pagos funcionários que trabalham, 
“ao mais alto nível”, em Wall Street, ou na 
Reserva Federal Norte Americana para que 
lhes “escapasse” este pequeno pormenor: o 
Lehmann Brothers praticou fraude con-
tabilística para manipular as suas contas e 
parecer solvente.  

P.S.1- Em 2008, perante o caos no sistema 
�nanceiro, o Presidente dos Estados Uni-
dos da América, George W. Bush, conce-
de uma bazuca de 350 mil milhões de dó-
lares aos Bancos norte americanos que 
estavam a�itos.  

P.S.2- Nenhum dos Bancos que recebeu 
uma parte desses 350 mil milhões de dóla-
res foi alvo de auditorias para se veri�car 
como é que, entretanto, tinha usado/gasto 
esse dinheiro. Os banqueiros receberam 
essa ajuda milagrosa mas conseguiram 
evitar a averiguação das suas contas. 

EXEMPLO EXEMPLAR DA IMPORTÂNCIA DAS CONTAS
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