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UM CRITERIO DE ATFUBUI<;Ao DE VERBAS 
PARA INVESTIMENTO PUBLICO 

Joao Ferreira do Amaral(*) 

1 - lntrodu~ao 

No processo de planeamento econ6mico e essencial o estabelecimento, 
em termos correctos, de um dialogo entre um 6rgao central de planeamento 
(OCP) e diversos 6rgaos ou agentes sectoriais ou regionais. Nao e, por isso, 
para admirar que exista ja hoje uma extensa bibliografia sabre algoritmos que 
descrevem e estudam a convergencia de processes iterativos que traduzam 
este tipo de trocas de informac;oes. Em Johansen (1978) e Heal (1973) 
encontram-se diversos exemplos de algoritmos desta natureza. No entanto, em 
geral estes algoritmos descrevem trocas de informac;ao relativas ao estabele
cimento de metas de produc;ao sectorial ou de utilizac;ao de factores produti
vos, decisoes que sao tfpicas de uma economia inteiramente planificada. Em 
pafses como o nosso, de economia mista, processes deste tipo, embora uteis, 
como ilustrac;ao das condic;oes em que se deve processar o dialogo, tem pouca 
aplicac;ao pratica, uma vez que nao existem decisoes tomadas por um OCP 
acerca de metas de produc;ao. 

Assim, no presente trabalho vai descrever-se um criteria para tomadas 
de decisao que pode ter aplicac;ao pratica as realidades da nossa economia, 
uma vez que trata de condic;oes de atribuic;ao de verbas para investimento, 
tipos de decisao que, no caso portugues e relativamente a grande parte do 
sector publico administrative, e realizado pela organica de planeamento. No 
entanto, nao se descrevera um algoritmo iterative de representac;ao do dia
logo entre o OCP e os 6rgaos sectoriais, mas apenas a determinac;ao do pri
meiro passo desse dialogo por parte do OCP. 

2 - 0 Programs de lnvestimentos e de Despesas de Desenvolvimento da 
Administra~ao Central (PIDDAC) 

Todos os anos e estabelecido um montante global de meios financeiros 
a incluir no Plano anual de forma a permitir financiar os investimentos e des
pesas com eles relacionadas de quase todo o sector publico administrative, 
a excepc;ao das autarquias locais. Este montante e distribufdo por ministerios 
de acordo com os programas e projectos aprovados que cada ministerio se 

(') Director-geral do Departamento Central de Planeamento. Professor auxiliar convidado 
rln ISE. 

453 



encarrega de executar (1). 0 conjunto dos programas e das respectivas ver
bas constitui o PIDDAC. 

Normalmente, o montante global do PIDDAC e fixado tendo em vista con
siderac;:oes de natureza macroecon6mica, em geral tomando em conta a capa
cidade de formac;:ao de poupanc;:a interna para financiar o volume de investi
mento dados certos limites para o defice da balanc;:a de transacc;:oes correntes. 

A distribuic;:ao de verbas por ministerios, na ausencia de um plano de medio 
prazo (o que sucede des de 197 4} nao tem um criteria definido, utilizando-se 
muitas vezes considerac;:oes ad hoc para proceder a esta distribuic;:ao. Pode
rao estar presentes considerac;:oes de prosseguimento de realiza(fao de pro
gramas que ja vem de anos anteriores, de facilidade de financiamento externo, 
de maior ou menor capacidade de realizac;:ao por parte do ministerio, etc. 

Neste trabalho, iremos considerar precisamente apenas este ultimo tipo 
de considerac;:ao - a maior ou menor capacidade de realizac;:ao pelo sector -
e, mesmo assim, restringida a capacidade de realizac;:ao financeira, isto e, a 
capacidade do ministerio poder gastar as verbas que lhe sao atribufdas. Como 
e evidente, este controle e insuficiente. Mais do que gastar as verbas interes
saria saber se o sector realizou efectivamente o programa. No entanto, este 
tipo de controle (execuc;:ao material} nao e efectivamente realizado, pelo que 
nos contentaremos, aqui, com a mera execuc;:ao financeira, considerando a 
hip6tese de que as verbas despendidas o foram de uma maneira eficiente. 

3 - Formalizac;ao do problema 

Consideraremos entao um sector para o qual, no momenta t-1 o OCP 
pretende fixar uma dotac;:ao Xr para verbas de investimento no ano seguinte. 
A determinac;:ao final da dotac;:ao sera o resultado de um processo de troca 
de informac;:ao que, como se disse acima, nao abordaremos neste trabalho. 
Limitar-nos-emos, aqui, a discutir um possfvel valor que o OCP podera sugerir 
como comec;:o de negociac;:ao. 

Se tomarmos em conta o criteria de execuc;:ao financeira, uma possibili
dade de o OCP atribuir uma dotac;:ao ao sector tera em linha de conta a dota
c;:ao do perfodo anterior e a execuc;:ao financeira de que o sector foi capaz 
nesse mesmo perfodo. Uma forma simples de representar esta atribuic;:ao sera: 

1) 

on de 

Xr = dotac;:ao atribufda no mom en to t 

(1) Embora nao seja iriteiramente correcto, identificaremos a partir daqui ministerio com 

sector. 
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xf= montante efectivamente despendido pelo sector no 
momenta t 

a, b > 0 representam os pesos atribufdos pelo OCP respectivamente 
ao criteria «realizagao» e ao criteria «tendencia». 

Se quisermos introduzir a condigao de que o sector nada receba, para 
um perfodo, se nada realizou no anterior, entao: 

a=b 

Note-se que o esquema 1) se pode por na forma 

Xr= axf_, + (b- a) Xr-1 

e verifica-se imediatamente o seguinte: 

-Para que exista uma taxa constante de crescimento das dotagoes 
e necessaria que x!=kxr com k ~ 1 constante, isto e, que a 
taxa de realizagao seja sempre a mesma qualquer que seja a data
gao atribufda. 

E, assim, possfvel encontrar um caminho de equilfbrio dinamico para atri
buigao de dotagoes e o OCP podera segui-lo ajustando os pesos a e b a taxa 
de crescimento pretendida. 0 caminho viria dado por 

Xr=Xo [b+a (k-1))1 

Maiores taxas de realizagao k significariam maior crescimento das data
goes, sen do a taxa maxima (que se obteria quando k = 1) dada por b - 1. 

No entanto, a hip6tese de uma taxa de realizagao constante e muito irrea
lista. E mais natural pensar que o sector tem uma capacidade limitada de rea
lizagao, embora esta seja maior sempre que a dotagao atribufda for superior. 
Consideramos na secgao seguinte um esquema desta natureza. 

4- Modelo com taxa de realizac;io variavel 

Admitiremos, nesta secgao, os seguintes pressupostos: 

- a = b, isto e, se o sector nada realizar nao tera dotagoes nos perfo
dos seguintes; 

- a realizagao x! e fungao crescente da dotagao que foi atribufda 
ao sector; 

- por maior que seja a dotagao, a realizagao do sector nunca 
podera, em qualquer perfodo t, ultrapassar um montante C > 0 

-quando Xr=O, x!=O. 
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Um modelo simples que satisfaz todas estas condic;:oes e o seguinte: 

2) 

xr=~ com C, d > 0 e d > C, o que garante que xr < Xr 
d+Xt 

Como a= b, o esquema de 1) pode agora ser escrito na forma: 

X 
_ aC Xr-1 

r-
d+Xr-1 

Para resolver esta equac;:ao, fazemos 

1 1 
Xr=aC-d-- ou, com Yr=-

-+1 Xt 
Xt-1 

d 1 
Yr=-Yr-1+-

aC ac 

Resolvendo esta equac;:ao em y ,, obtem-se: 

Yr=--+ Y --- -1 ( 1 )(d)' 
aC-d 

0 
aC-d aC 

Donde 

Xr= aC
1 

d+(x
1
o- aC

1 
d) (a~r 

Deste caminho obtido para x, e possfvel obter as seguintes conclusoes: 

x, e crescenta se __!_ > - 1
- e d < aC 

xo aC-d 

ou se 1 1 -<--ed>aC 
xo aC-d 

Como a segunda hip6tese nunca se podera verificar pais Xo > 0, pode 
afirmar-se que Xr e crescenta see s6 se aC > d+Xo. Portanto, se o OCP pre-

tender seguir um esquema do tipo descrito, tera de fixar a > E.+ .!2. se qui-
d . d - c c ser ar ongem a otac;:oes crescentes. 
Repare-se, par outro lado, de 2) que _c_ e a taxa de realizac;:ao no 

d+xo 
perfodo 0. Assim, quando a taxa de execuc;:ao e diminuta no perfodo inicial (e 

por isso d+xo e elevado) o sector pode ser penalizado, obtendo dotac;:oes 
c 

decrescentes porque pode o OCP nao fixar um valor de a suficientemente 
elevado. 

Note-se tambem que, quando t -+ co se tem x.,. = aC- d e x~ = 

- c (ac- d) c - .!!_ e x~ = l; a taxa de realizac;:ao e decrescente de -d c 
- aC a x.,. a +xo 

para l. 
a 
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5 - Conclusoes 

Admitindo o criteria de realizac;ao financeira, e possfvel ao OCP estabele
cer um esquema de atribuic;ao de dotac;oes que garante a penalizac;ao dos sec
tares de baixa taxa de realizac;ao e que permite a obtenc;ao de um caminho 
de dotac;oes crescenta. A taxa de realizac;ao tendera para 1 /a em que a e o 
parametro que o OCP controla e que lhe permite ajustar o esquema de distri
buic;ao. 

E tambem necessaria lembrar que estas conclusoes foram obtidas supondo 
que C, a capacidade maxima de realizac;ao, se mantinha constante ao Iongo 
de todos os perfodos. Um desenvolvimento possfvel, num sentido mais realista, 
e considerar C, como crescenta no tempo. 

Par tim, e conforme ja se afirmou, estes calculos referem-se apenas ao 
primeiro passo de fixac;ao de dotac;oes par sectores. Com efeito, numa segunda 
fase, o OCP teria de samar todas as dotac;oes sectoriais e verificar se essa 
soma seria inferior ao valor total que foi fixado macroeconomicamente. Se exce
desse esse valor teria de se seguir um rateio, que seria necessaria negociar 
com os diversos sectores. Um algoritmo que descreva este processo tera de 
ser objecto de outro trabalho. 
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AMARAL, Joao Ferreira do - Urn criterio de atribuic;ao de verbas para 
investimento publico 

No presente trabalho estuda-se um criteria de atribui<;ao sectorial de 
verbas para investimento no ambito do sector publico administrative. 0 cri
teria liga a atribui<;ao de verbas num perfodo a realiza<;ao do investimento 
no perfodo anterior. Sob certas condi<;oes, este processo permite atribuir 
verbas crescentes ao Iongo do tempo. 

AMARAL, Joao Ferreira do - A process for allocation of financial resources 
to each sector of public investment 

This paper seeks to establish a process for the allocation of financial 
resources to each sector of public investment. The process links alloca
tion in each period with expenditure made in the previous period. Under 
given conditions this process allows increasing allocations. 
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