Fluxogramas
Detalhe dos ajustamentos realizados na passagem de saldos em contabilidade
pública a contabilidade nacional
(Processo de compilação das contas trimestrais não-financeiras das Administrações Públicas)

Legenda das figuras:
Informação
externa

Informação
interna

Processo

Subprocesso

Documentação

Legenda das siglas:
ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde
AT – Autoridade Tributária
CGA – Caixa Geral de Aposentações
DGO – Direção Geral do Orçamento
DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças
DRE – Diário da República Eletrónico
DREM – Direção Regional de Estatística da Madeira
DROC - Direção Regional de Orçamento e Contabilidade (Madeira)
DROT - Direção Regional do Orçamento e Tesouro (Açores)
FSS – Fundos da Segurança Social
IES - Informação Empresarial Simplificada
IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, EPE
IGFSS – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
MDN - Ministério da Defesa Nacional
SFAs - Serviços e Fundos Autónomos
SI - Serviços Integrados do Estado
SREA - Serviço Regional de Estatística dos Açores

Estado: Passagem de saldos de contabilidade pública (base
caixa) a contabilidade nacional (base accrual)

Demonstrações
financeiras da CGA,
numa base accrual
(fonte: CGA)

Execução Orçamental dos
SI (caixa)
(fonte: DGO)

Variação da dívida
comercial
(fonte: DGO)

Conversão de códigos de
contabilidade pública a
contabilidade nacional

Garantias, Ativos
financeiros, etc. (fonte:
DGTF)

Tratamento de fontes e
realização de correções sem
impacto no saldo

Juros em especialização
do exercício
(fonte:IGCP)
Incorporação de fontes,
classificações e
reclassificações

European Financial and
Stability Fund
(fonte: Eurostat)

Receitas de impostos,
mensal
(fonte: AT)

Legislação (Diário da
República Eletrónico)
Entregas e pagamentos
de material militar
(fonte: MDN)

Conta trimestral não
consolidada do Estado,
base accrual

Consumo de
Capital Fixo

Consolidação

SIFIM

Output

SFAs: Passagem de saldos de contabilidade pública (base caixa) a
contabilidade nacional (base accrual)

Execução Orçamental dos
SFA (caixa)
(fonte: DGO)

Demonstrações
financeiras do SNS, numa
base accrual
(fonte: ACSS)

Ajustamento accrual e
delimitação setorial em
Contas Nacionais

Balancetes das empresas
públicas controladas pela
Adm. Central classificadas
no setor das AP

Conversão de códigos de
contabilidade pública a
contabilidade nacional

Execução orçamental dos
Centros de Formação
Profissional, base caixa

Tratamento de fontes e
realização de correções sem
impacto no saldo

Dados contabilísticos de
outras entidades incluídas
neste subsetor

Variação da dívida
comercial e Novos
contratos leasing
(fonte: DGO)

Garantias e Ativos
financeiros
(fonte: DGTF)

SIFIM

Incorporação de fontes,
classificações e
reclassificações

Conta trimestral não
consolidada dos SFA,
base accrual

Consumo de
Capital Fixo

Legislação (Diário da
República Eletrónico)

Consolidação

Output

Adm. Regional: Passagem de saldos de contabilidade pública (base
caixa) a contabilidade nacional (base accrual)

Execução orçamental (caixa) do
Governo Regional e SFAs da RAM
(fonte: DROC)

Tratamento de fontes
elaborado pela DREM

Informação adicional preparada pela DREM
(fonte: DROC):
Variação de dívida comercial
Demonstrações financeiras de empresas
públicas controladas pela RAM, integradas no
setor das AP
Ativos financeiros, garantias, assunções de
dívidas, etc.

Tratamento de fontes
elaborado pelo SREA

Execução orçamental (caixa) do
Governo Regional e SFAs da RAA
(fonte: DROT)

Informação adicional preparada pelo SREA
(fonte: DROT):
Variação de dívida comercial
Demonstrações financeiras de empresas
públicas controladas pela RAA, integradas no
setor das AP
Ativos financeiros, garantias, assunções de
dívidas, etc.

Conversão de códigos de
contabilidade pública a
contabilidade nacional

Incorporação de fontes,
classificações e
reclassificações

SIFIM

Consumo de
Capital Fixo

Legislação, contratos
entre Governo e
empresas, etc.

Conta trimestral não
consolidada da Adm.
Regional, base accrual

Consolidação

Output

Adm. Local: Passagem de saldos de contabilidade pública (base caixa) a
contabilidade nacional (base accrual)

Demonstrações financeiras das
empresas que integram o subsetor
da Administração Local (fonte: IES)

Execução Orçamental dos
Municípios (caixa)
(fonte: DGO)

Conversão de códigos de
contabilidade pública a
contabilidade nacional

Estimativa de entidades da
Administração Local (exceto
municípios e empresas)

Tratamento de fontes e
realização de correções sem
impacto no saldo

Incorporação de fontes,
classificações e
reclassificações

Financiamento da
Administração Local
(fonte: Banco de Portugal)

Conta trimestral não
consolidada da Adm.
Local, base accrual

Novos contratos leasing
(fonte: DGO)
Consolidação
SIFIM

Consumo de
Capital Fixo

Legislação (Diário da
República)

Output

FSS: Passagem de saldos de contabilidade pública (base
caixa) a contabilidade nacional (base accrual)

Execução Orçamental dos
FSS (caixa)
(fonte: IGFSS)

Conversão de códigos de
contabilidade pública a
contabilidade nacional

Detalhes das transferências
Valor mensal das contribuições
Outros

Tratamento de fontes

Incorporação de informação
adicional, classificações e
reclassificações

SIFIM

Consumo de
Capital Fixo

Conta trimestral não
consolidada dos FSS,
base accrual

Consolidação

Output

Informação Adicional
(Processo de compilação das contas trimestrais não-financeiras das Administrações Públicas)

A. Política de Revisões
As revisões regulares de informação por parte do INE refletem essencialmente atualizações de informação
de base, fruto de um maior detalhe disponível para as fontes de informação utilizadas (por exemplo, a
publicação de demonstrações financeiras finais por parte das empresas públicas que integram o setor
institucional das Administrações Públicas). No caso das contas anuais das Administrações Públicas, estas
revisões têm lugar até ao ano N-2, data a partir da qual as contas passam a ter uma natureza final. De
igual forma, as contas trimestrais estão sujeitas a revisões até ao ano N-2.
Para além das revisões regulares de informação levadas a cabo pelo INE, existem outros tipos de revisões,
como sendo das relacionadas com mudanças de base na compilação das contas nacionais e as revisões adhoc. Enquanto as primeiras refletem a adoção de novas metodologias de compilação, as segundas
destinam-se essencialmente à correção de eventos exógenos ao processo de compilação das contas.
Para mais informações relativamente à política de revisões de informação seguida pelo INE, é favor
consultar o seguinte endereço: https://www.ine.pt/xportal/xmain?
xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais_metod

B. Entidades que integram o setor institucional das Administrações Públicas
A lista de entidades que integram o setor das Administrações Públicas para efeitos de contas nacionais
encontra-se disponível no portal do INE.
Esta listagem é atualizada periodicamente. As atualizações têm lugar no final de Março e no final de
Setembro, em simultâneo com a publicação do Procedimento dos Défices Excessivos.

