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Quadro 
complementar para 
avaliar a Gestão das 
Finanças Públicas 
Sensível ao Género

Sensibilidade ao Género dos Sistemas 
de Gestão das Finanças Públicas
A sensibilidade ao género é relevante ao longo do ciclo orçamental, incluindo no planeamento e 
concepção de políticas orçamentais que promovam a igualdade de género, na alocação de recursos para 
a sua implementação, no rastreio dos recursos para garantir que são alocados recursos adequados e que 
as políticas são implementadas como pretendido, e na monitorização e avaliação da eficiência e eficácia 
das políticas, incluindo os seus impactos avaliados ou diferenciados por género.

O quadro do PEFA para a gestão das finanças públicas sensível ao género destaca as práticas relevantes 
da GFP sensível ao género alinhadas com as fases cruciais do ciclo orçamental.

Abordagem à avaliação
A avaliação complementar do PEFA da GFP sensível ao género (GFPSG) destina-se a ser feita numa 
base voluntária em simultâneo com uma avaliação do PEFA e é apresentada num anexo ao relatório 
do PEFA.

Embora a avaliação complementar do PEFA para a GFPSG também possa ser feita como uma actividade 
autónoma, é preferível que seja feita em simultâneo com uma avaliação do PEFA para capitalizar os dados 
já recolhidos durante o processo de avaliação do PEFA.

As equipas de avaliação classificam as questões mapeadas para indicadores do PEFA seleccionados 
numa escala ordinal de D a A, em linha com o quadro do PEFA (sendo A a pontuação mais elevada). 
Contudo, esta calibração foi ajustada para o quadro complementar da GFPSG para se adequar às 
necessidades das práticas da GFP sensível ao género.

Os relatórios de avaliação do PEFA para a GFPSG são revistos qualitativamente pelo Secretariado do PEFA. 

O quadro tem nove indicadores distribuídos pelo ciclo orçamental e pode ser aplicado tanto a nível 
nacional como subnacional.

GFPSG - 1 
Análise do Impacto no Género nas propostas de políticas para o orçamento
Este indicador avalia em que medida o governo prepara uma avaliação dos impactos no género das 
mudanças propostas na política de despesas e receitas governamentais. É tipicamente feita sob a 
forma de uma avaliação ex ante do impacto no género. 

GFPSG - 2
Gestão de investimentos públicos sensível ao género 
Este indicador avalia em que medida os métodos sólidos de avaliação, baseados em análises 
económicas, de viabilidade ou estudos de pré-viabilidade para grandes projectos de investimento 
incluem a análise dos impactos no género. O indicador reconhece que diferentes grupos de homens 
e mulheres beneficiam de forma diferente dos projectos de investimento.

GFPSG - 3
Circular do orçamento sensível ao género
Este indicador avalia em que medida as circulares do orçamento do governo são sensíveis às questões de 
género e incluem as justificações ou resultados para os efeitos causados pelas políticas orçamentais nos 
homens e mulheres, assim como os dados desagregados por género.

GFPSG - 4
Documentação de propostas de orçamentos sensíveis ao género
Este indicador avalia em que medida a documentação da proposta orçamental do governo inclui 
informação adicional sobre as prioridades para o género e as medidas orçamentais destinadas a 
reforçar a igualdade de género.

GFPSG - 5
Informações sobre o desempenho desagregado por género para 
a prestação de serviços
Este indicador avalia em que medida a proposta de orçamento ou a documentação de apoio do poder 
executivo e os relatórios anuais ou de fim de ano incluem informações desagregadas por género sobre 
o desempenho dos programas de prestação de serviços.

GFPSG - 6
Rastreio das despesas orçamentais para a igualdade de género
Este indicador mede a capacidade do governo de rastrear as despesas para a igualdade de género 
através da formulação, execução e elaboração de relatórios sobre o orçamento.

GFPSG - 7
Comunicações sensíveis ao género
Este indicador avalia em que medida o governo prepara e publica relatórios anuais que incluem 
informações sobre despesas relacionadas com o género e o impacto das políticas orçamentais na 
igualdade de género.

GFPSG - 8
Avaliação dos impactos da prestação de serviços no género
Este indicador avalia em que medida as avaliações independentes da eficiência e eficácia dos serviços 
públicos incluem uma avaliação dos impactos no género.

GFPSG - 9
Exame pelo poder legislativo dos impactos do orçamento no género
Este indicador avalia em que medida o exame e auditoria do orçamento pelo poder legislativo incluem 
uma análise das políticas do governo para compreender se as políticas beneficiam igualmente homens 
e mulheres, assegurando a alocação de fundos suficientes..
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Visão geral
Indicadores do quadro complementar de avaliação do PEFA 
para a GFPSG estruturados em torno do ciclo orçamental

Secretariado do PEFA
1818 H Street NW 
Washington DC 20433, USA 
services@pefa.org 
pefa.org

O programa do PEFA é uma parceria entre: 

A Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e dos governos 
de França, Luxemburgo, Noruega, República Eslovaca, Suíça e Reino Unido.

Sobre o quadro
O quadro complementar do programa PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability - Despesa 
Pública e Responsabilidade Financeira) para a avaliação da gestão das finanças públicas sensível ao género 
(GFPSG) - o quadro do PEFA para a GFPSG - é um conjunto de indicadores complementares que se baseia 
no quadro do PEFA para recolher informação sobre a medida em que o sistema de gestão das finanças 
públicas (GFP) de um país aborda os objectivos do governo no que diz respeito ao reconhecimento das 
diferentes necessidades de homens e mulheres e dos diferentes subgrupos destas categorias e à promoção 
da igualdade de género.

Sobre o PEFA
O PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability - Despesa Pública e Responsabilidade Financeira) 
é um programa de parceria da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e 
dos governos da França, Luxemburgo, Noruega, República Eslovaca, Suíça e Reino Unido.

O programa PEFA oferece um enquadramento para avaliar e reportar os pontos fortes e fracos da gestão 
das finanças públicas, utilizando indicadores quantitativos para medir o desempenho da GFP. O PEFA 
foi concebido para fornecer uma imagem instantânea da GFP em determinadas ocasiões, usando uma 
metodologia que pode ser replicada em avaliações sucessivas e permite fazer um resumo das alterações ao 
longo do tempo. O quadro complementar do PEFA para avaliar a gestão das finanças públicas sensível ao 
género é o primeiro quadro complementar do PEFA.

Deseja manter-se em contacto?
Para saber mais sobre o quadro complementar do PEFA para avaliar a gestão das finanças públicas sensível 
ao género e receber actualizações sobre os desenvolvimentos recentes na utilização do quadro, junte-se à 
rede de conhecimentos do PEFA para a Gestão das Finanças Públicas Sensível ao Género no portal 
de Colaboração para o Desenvolvimento do Banco Mundial em https://collaboration.worldbank.org/.

Siga-nos nas redes sociais para se manter em contacto:


