
Calendário de Publicação 

Onde aceder 

DGO – Sítio oficial na internet 

Documento completo e elementos em Excel 

 www.dgo.gov.pt

 Execução Orçamental

 Síntese de Execução Orçamental

Subscreva os conteúdos da DGO  

Receba notificações sobre novidades e publicações 

 www.dgo.gov.pt

 Subscrição de Conteúdos

Contacte-nos 

A sua opinião é importante 

Síntese de 
Execução 
Orçamental 

         SEO 

Publicação mensal da Direção-Geral do Orçamento 
que constitui a primeira linha de divulgação dos 
principais indicadores de finanças públicas em 
Portugal 

Análise dos resultados orçamentais mensais 

  Administração Central e Segurança Social 
  Administração Regional e Local 

Operações relativas a ativos financeiros e outras 
relevantes 

Aspetos relativos a contas nacionais 

Indicadores sobre dívida não financeira 

Indicadores relativos a aposentações - CGA 

Disponibiliza um vasto conjunto de informação em formato Excel 
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Envie as suas sugestões para o e-mail dgo@dgo.gov.pt 

Responda aos inquéritos de satisfação realizados 



 

Estrutura 

Disponibiliza um vasto conjunto de informação em formato Excel  
Anexos estatísticos complementares 

Contributos 

    E diversas outras entidades da Administração Pública 

Anexos estatísticos 
em pdf e Excel 

A origem conhecida da Síntese de  
Execução Orçamental remonta aos  
anos 60, quando o principal relatório 
sobre a execução orçamental do país 
assumia um caráter confidencial. 

O início da sua divulgação na internet teve lugar em 
1999. Desde esse momento, tem sido objeto de 
sucessivas melhorias, as mais profundas ocorridas 
em 2006, 2010 e 2013, sempre alargando o âmbito 
e aumentando a tempestividade da informação e a 
qualidade da análise. 

Para a melhoria consistente da SEO, tem 
contribuído o aumento da sua riqueza informativa e 
o alargamento dos intervenientes envolvidos.
A SEO é apenas possível fruto do profissionalismo e 
dedicação de uma vasta equipa de colaboradores da 
DGO e da colaboração de um conjunto de entidades. 

O conteúdo da publicação beneficia de elementos 
essenciais fornecidos por entidades responsáveis 
pela gestão de componentes relevantes do 
Orçamento do Estado e de elementos explicativos 
de diversas entidades executoras, o que torna a 
publicação um dos principais produtos do processo 
orçamental, a par do Orçamento do Estado e da 
Conta Geral do Estado. 

Texto de análise 
em pdf 

Glossário de 
termos técnicos 
e outras notas

Assume-se como uma publicação de referência  

a nível nacional e internacional em termos de transparência orçamental  

pela sua abrangência, tempestividade, nível e acessibilidade da informação 

e qualidade técnica 

Tem como destinatários um vasto leque de utilizadores 

uma vez que proporciona uma visão alargada da execução por setores 


