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A AVALIAÇÃO DE IMPACTO NO

PROCESSO LEGISLATIVO

GOVERNAMENTAL: O CASO PORTUGUÊS
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Legislar Melhor

Legislar menos
Legislar completo
Legislar a tempo

Legislar com rigor
Legislar claro
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Programa do XXI Governo Constitucional

Melhorar a qualidade da legislação
Para a melhoria da qualidade da legislação que é produzida é essencial
retomar mecanismos de planeamento da atividade legislativa que visem
a fixação de prioridades e a fiscalização da atividade legislativa por
forma a evitar esforços inúteis ou sem razão política ou social que os
justifique. Assim, o Governo procurará garantir a implementação de um
programa para a melhoria das práticas legislativas, designadamente
através das seguintes ações:
•Fixar duas datas por ano para entrada em vigor de toda a legislação
que afete o funcionamento das empresas;
•Avaliar prévia e subsequentemente o impacto da legislação
estruturante, em especial daquela que comporte custos para as PME.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 95-A/2015, de 17 de dezembro
aprova o Regimento do Conselho de Ministros do XXI Governo
Constitucional

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2017, de 24 de março
aprova um modelo de avaliação prévia de impacto legislativo, através do
qual se pretende medir o impacto das iniciativas legislativas na vida das
pessoas e na atividade das empresas (em especial, nas micro, pequenas
e médias empresas).

Relatório nos termos do disposto no n.º 6 da RCM n.º 44/2017, de 24
de março
Procede ao balanço da aplicação do modelo de avaliação prévia de
impacto económico legislativo e identifica propostas de revisão
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2018, de 8 de junho

estabelece como definitivo o modelo de avaliação prévia de impacto
legislativo «Custa Quanto»
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2017

Legislar com Rigor

Custa Quanto (projecto-piloto)
Avaliação (ex ante) de impacto legislativo
Quantifica impactos

Económico
Concorrencial

Calcula encargos sobre as empresas
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Objectivos do projecto:

▪ eliminar, reduzir e/ou mitigar encargos, criados por legislação, e não considerados

necessários e/ou justificados, possibilitando a ponderação de medidas

alternativas que atinjam o mesmo resultado de forma menos onerosa para os

destinatários das normas;

▪ aumentar a eficiência e racionalidade económica dos atos legislativos;

▪ consolidar a cultura de avaliação, simplificação, e modernização administrativa;

▪ melhorar as práticas legislativas e a qualidade dos atos legislativos;

▪ apoiar o processo de decisão política; e

▪ reforçar a comunicação das iniciativas aprovadas pelo Governo.
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Avaliação prévia de impacto legislativo - «Custa Quanto?»

a)Foi preenchida a folha de informação?
b)Foram incluídos pareceres ou outros documentos de
empresas/entidades representativas das empresas (em especial,
micro, pequenas e médias empresas), incluindo as organizações de
trabalhadores, que tenham sido disponibilizados no âmbito de
audições promovidas durante o processo de elaboração do projeto
legislativo?
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Legislar com Rigor

Custa Quanto

138 Relatórios



2018
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Custa Quanto

Avaliação de PL

Avaliação quantificada de
encargos sobre os cidadãos
encargos sobre a AP
benefícios





Obrigada!

www.icjp.pt/cidp/investigacao/4463/projectos/11619
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