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ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO PES & OE PARA 2017 

Uma análise da articulação entre os 

instrumentos de planificação e o grau de 

priorização das áreas sociais básicas 
 

Documento submetido à Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República de Moçambique 
Maputo, Outubro de 2016 

 

Recomendações: 
o A Comissão de Plano e Orçamento (CPO) e a Assembleia da República (AR) devem exigir 

informação e explicações adicionais sobre os pressupostos macroeconómicos usados para a 
elaboração da proposta do Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) 
para 2017; 

o A CPO e a AR devem exigir do Governo explicações sobre como se pretende estimular a 
economia nacional sem se fazer novos investimentos, finalizando apenas os já iniciados; 

o A CPO e a AR devem exigir esclarecimento do Governo sobre como pretende garantir a 
melhoria da qualidade vida dos cidadãos fazendo cortes nos fundos para os sectores com 
impacto directo nas suas vidas em detrimento do aumento de recursos para os Ministérios da 
Defesa e do Interior; 

o A CPO e a AR devem exigir que o Governo crie e publique os critérios usados para os 
cortes nas despesas, sobretudo para não afectar negativamente os sectores prioritários e a 
provisão de serviços básicos; 

o A CPO e a AR devem exigir do Governo esclarecimento sobre como pretende cobrir o 

crescente défice orçamental, de 85.9 mil Milhões de Meticais, valor aproximado ao 
somatório dos orçamentos dos sectores da Educação, Saúde e Agricultura. 

o O FMO reitera que os moçambicanos não devem pagar as dívidas ilegais que conduziram 
o país à actual crise económica; 

o A CPO e a AR devem exigir do Governo informações detalhadas sobre a Dívida Pública, 
desde o stock, às empresas ou instituições visadas, os credores, as modalidades e prazo de 
pagamento, suas implicações no OE e a estratégia adoptada para que o seu impacto na vida 
do cidadão seja o mínimo possível.  

o A CPO e AR devem exigir que o Governo faça previsões das receitas das Mais-Valias 
e, em caso positivo, solicite a autorização do Parlamento para a sua utilização. 

o A CPO e a AR devem exigir do Governo mais detalhes sobre os subsídios, tanto às 
empresas públicas e participadas quanto ao trigo, combustível e transporte. Qual é a 
sustentabilidade fiscal destas medidas? Que sectores – Saúde, Educação, Água e 
Saneamento, Acção Social etc. – deixarão de receber recursos e investimentos para que 
estes subsídios possam ser garantidos? 

o A CPO e a AR devem exigir do Governo a razão da manutenção da tendência de aumento 
de recursos e investimentos ao nível central em detrimento do local, quando este constitui a 
base para a planificação do desenvolvimento, conforme enunciado nos discursos oficiais 
sobre a desconcentração; 

o Faltam informações e há incongruências nas propostas de PES e OE para 2017, as quais 
carecem de clarificação prévia antes da aprovação do documento pela CPO e a AR; 

o Finalmente, o cidadão Moçambicano ficou a saber pelos meios de comunicação 
internacionais que o Governo fez uma apresentação aos seus credores, fora do país, 
relativamente à actual situação económica e à sua capacidade de pagamento das dívidas. A 
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CPO e a AR devem exigir do Governo esclarecimentos sobre a divergência dos dados 
constantes desta apresentação comparativamente à informação trazida nas Propostas de 
PES e OE. Como se justifica que a divulgação dos dados pelo Governo tenha conferido 
primazia aos credores internacionais em detrimento da Assembleia da República e dos 
cidadãos moçambicanos? Tomando em consideração que esta postura enfraquece o sentido 
de prestação de contas e a consolidação de um Estado de Direito democrático, a Assembleia 
da República deve tomar um posicionamento urgente sobre este assunto. 
 
OUTROS ASPECTOS CRÍTICOS POR CONSIDERAR: 

o A tendência na alocação de recursos do Estado: A proposta de Orçamento do Estado 
para 2017 tem um envelope global de recursos superior à Lei de OE de 2016. Este aumento 
situa-se em 11,9% face ao ano anterior, embora em sectores socioeconómicos-chave como 
a Saúde e sistema judicial estão previstas reduções significativas na afectação de recursos 
de 11,5% e -22,5%, respectivamente. No geral, os chamados sectores prioritários irão 
consumir 68,8% do total do Orçamento do Estado. Entretanto, a redução do orçamento no 
sector da saúde, em particular, é preocupante porque pode comprometer a qualidade e 
o acesso aos serviços prestados ao cidadão: poderá significar menos construções de 
unidades sanitárias, menos contratação de profissionais de saúde, menos 
medicamentos adquiridos e distribuídos, menos equipamentos e outros recursos 
indispensáveis ao funcionamento deste sector social.  
 

o A Receita do Estado: na proposta de OE, o governo prevê arrecadar um total de 186,3 Mil 
Milhões de Meticais de receitas do Estado, representando um aumento de 12,6% face as 
receitas do ano anterior. Entretanto, a diferença entre as receitas previstas e as despesas 
resulta um défice orçamental de 32%, isto é, 10% do Produto Interno Bruto (PIB). As 
receitas correntes (onde se inclui as fiscais) são aquelas que se espera maior contribuição 
em receitas para o Estado, o que pode significar que em 2017 os moçambicanos vão 
pagar mais impostos ao Estado como indivíduos e como empresas.  
 

o A Despesa de Funcionamento: a rúbrica da despesa de funcionamento regista um 
aumento de 9,1% face ao ano 2016.   Esta rúbrica representa 19,5% do PIB. Desse 
aumento, as componentes de Despesas com Pessoal, Bens e Serviços, Encargos da Dívida, 
Transferências Correntes e Subsídios são as que absorvem a maior parte do orçamento 
dentro desta rúbrica. Não fica de todo claro como é que com menos recursos, o 
Governo irá continuar a assegurar serviços públicos de qualidade aos cidadãos e 
estender os serviços àqueles que ainda não se beneficiam dos mesmos. Na área de 
Transferências às Famílias, a proposta indica um aumento da alocação e igualmente 
do número de beneficiários – até que ponto são estas estimativas realistas tendo em 
conta que a maioria da população está a perder o seu poder de comprar devido a 
subida dos preços dos produtos e serviços básicos? Por que razão a proposta não se 
encontra detalhada? Quantas famílias se irão beneficiar e o que representa esse 
número no total dos necessitados? 
 

o A Despesa de Investimento: prevê-se um aumento do investimento em 5,7% face ao ano 
anterior. Contudo, regista-se uma redução na componente interna (-2,9%) e um aumento na 
componente externa (11%). Isto significa que o Governo vai privilegiar o investimento 
directo estrangeiro ou a contração de empréstimos para implementar as suas acções 
de desenvolvimento? Que estratégias irá o Governo utilizar para resgatar as relações 
com os seus parceiros internacionais? De qualquer modo, a aposta apenas na conclusão 
dos investimentos iniciados não é uma estratégia adequada para a extensão dos serviços 
públicos essenciais aos cidadãos.  
 

o A Dívida Pública: a proposta de OE de 2017 apresenta um crédito externo de 6,3% em 
relação a percentagem do PIB, contra os anteriores 5,5% de 2016. Isto significa que como 
opções de financiamento ao défice ao OE, o Governo irá contrair mais dívidas para o 
país? Junto de quem e a que custo? Porque é que o stock (composição e antiguidade 
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da dívida) e detalhes sobre a sua contração e amortização não estão incluídas na 
documentação submetida à Assembleia da República? Por que razão a proposta de 
OE não inclui um capítulo explicativo sobre as chamadas “dívidas ocultas”? 

 
 

I. INTRODUÇÃO  
1. O presente documento apresenta a primeira análise efectuada pelo Fórum das 

Organizações da sociedade civil para a Monitoria do Orçamento (FMO) sobre as 
propostas do Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para o ano 
fiscal de 2017. 

2. O objectivo geral deste exercício é reflectir sobre a qualidade dos dados e informações 
que compõem a proposta de PES e OE para o ano fiscal de 2017, visando avaliar o seu 
alinhamento com as necessidades e os interesses do cidadão e da Sociedade Civil.  

 
II. METODOLOGIA 

3. A análise efectuada pelo FMO teve como base os seguintes documentos de referência: 
Programa Quinquenal do Governo (PQG), Lei de OE 2016, proposta do PES e OE de 
2017 e Conta Geral do Estado (CGE) de 2015. 
 

4. Para avaliar a qualidade e a abrangência dos documentos utilizados foi tido como 
referência a melhor prática detalhada no Quadro PEFA (Despesas Públicas e 
Responsabilização Fiscal), que constitui uma metodologia de avaliação da Gestão das 
Finanças Públicas. 
 

5. Os resultados da análise serão partilhados com a Assembleia da República, através da 
sua comissão do Plano e Orçamento, com o Governo através do Ministério da Economia 
e Finanças (MEF), com o cidadão Moçambicano e outros interessados. 

 

6. Com vista a contribuir para um PES e OE mais ajustados às necessidades e 
expectativas do cidadão, o FMO espera que as recomendações aqui expostas sejam 
consideradas pelos representantes do povo no parlamento e pelo Governo. 

 

III. ANÁLISE GERAL DA PROPOSTA DO PES/OE DE 2017  
7. A linguagem dos documentos é excessivamente técnica e complexa para ser 

compreendida pelo cidadão comum. À semelhança do que ocorreu em anos anteriores, a 
maioria das explicações sobre as razões por detrás dos números e projecções está em 
falta. Além disso, na maioria das vezes, os pressupostos utilizados não estão claramente 
explicados nas propostas. 
 

8. As consequências de determinados pressupostos-chave, tais como a taxa de inflação e 
de câmbio, não estão claramente explicadas, ou seja, as consequências que estas 
projecções irão ter nos orçamentos familiares e na vida das pessoas, em particular, 
como isso irá afectar os rendimentos das famílias não está claro. 

 
9. Os pressupostos macroeconómicos definidos criam a ilusão de que a situação 

económica e social é boa e que o próximo ano vai ser um ano “normal”, ou seja, que os 
cortes verificados nas despesas públicas, a depreciação da moeda, entre outros 
factores, não irão condicionar a execução orçamental. Contudo, tal não constitui a 
verdade, uma vez que o cidadão está a viver os efeitos destas medidas no seu dia-a-dia. 
 

10. Nos documentos não existe uma reflexão profunda sobre a conjuntura económica, 
financeira e social do país. Também não se detalha o suficiente a visão estratégica e as 
acções operacionais do Governo para ultrapassar os constrangimentos decorrentes dos 
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recentes escândalos ligados à dívida pública. Nenhuma informação sobre medidas 
acordadas com o Fundo Monetário Orçamental (FMI) e suas implicações foi incluída. 
 

11. Ambos os documentos não apresentam informação suficiente sobre a situação 
económica do país, o montante da dívida pública acumulada, junto de que instituições e 
como é que o Governo pretende gerir a situação, incluindo a exposição das 
consequências da sua decisão (seja ela a de assumir as chamadas dividas públicas 
ocultas ou outra situação). 

 

12. A estratégia de angariação de recursos nesta proposta de OE segue a linha dos 
anos anteriores, onde os cidadãos e as pequenas empresas pagam mais impostos que 
as grandes empresas/multinacionais. Todavia, a viabilidade desta opção é questionável, 
tendo em conta que no contexto actual de crise as famílias e as empresas estão com a 
capacidade financeira bastante reduzida. 

 
13. A proposta de OE apresenta como objectivo o “saneamento” do sector empresarial 

do Estado, mas não apresenta detalhes que indiquem: a que empresas se refere? Que 
medidas vão ser tomadas? Que volumes de fundos serão gastos e o que será poupado 
para posteriormente ser canalizado aos sectores sociais chave e prioritários? 
 
 

IV. QUALIDADE E ABRANGÊNCIA DOS DOCUMENTOS  
 

14. A tabela abaixo mostra que apenas o mínimo de informação é incluído na Proposta de OE. 
A referida informação não é suficiente para que os parlamentares possam tomar decisões e 
fazer recomendações para o Governo. 
 
Tabela 1: Análise dos documentos usando a Metodologia PEFA 

Informação recomendada Tipo 
Proposta 

PES 
Proposta 

OE 
Comentários 

i) Previsões de deficit / superavit 
Elemento 

Básico 
 X 

Informação 
incluída, com 
questões 
relevantes e 
críticas sobre 
a quantidade e 
qualidade dos 
dados e seu 
impacto na 
vida das 
pessoas. 

ii) Resultados Orçamentais de 2015 no mesmo formato que na 
proposta orçamental de 2017 

Elemento 
Básico 

 X 

iii) Execução Orçamental de 2016 no mesmo formato que a proposta 
orçamental de 2017 

Elemento 
Básico 

 X 

iv) Dados orçamentais agregados tanto para receitas e despesas de 
acordo com os principais classificadores orçamentais para os anos 
de 2015, 2016 e 2017 e com os detalhes necessários 

Elemento 
Básico 

 X 

v) Financiamento do deficit, com descrição detalhada da sua 
composição esperada 

Elemento 
Adicional 

 X 

vi) Pressupostos macroeconómicos incluindo, pelo menos, estimativas 
de PIB, inflação, taxas de câmbio e de juro. 

Elemento 
Adicional 

X X 

vii) Stock da Dívida, incluindo detalhes para, pelo menos, o início do 
ano fiscal apresentado de acordo com as regras Gestão de 
Finanças Públicas (GFP) ou formato comparável. 

Elemento 
Adicional 

  
 

viii) Activos financeiros incluindo detalhes para o início do ano fiscal 
Elemento 
Adicional 

  
 

ix) Sumário de informação sobre os principais riscos fiscais, incluindo 
contingências e responsabilidades tais como garantia, contratos de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou outros. 

Elemento 
Adicional 

  
 

x) Explicação das implicações orçamentais que as novas iniciativas 
políticas e os principais investimentos públicos irão ter, incluindo 
detalhes das estimativas orçamentais decorrentes de alterações de 
políticas fiscais e/ou programas de despesas públicas. 

Elemento 
Adicional 

X X 
Mesmo que 

acima. 

xi) Documentação sobre as previsões de médio prazo. 
Elemento 
Adicional 
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Informação recomendada Tipo 
Proposta 

PES 
Proposta 

OE 
Comentários 

xii) Quantificação das despesas fiscais. 
Elemento 
Adicional 

  
 

Fonte: Metodologia PEFA 

 
V. ALINHAMENTO ENTRE AS PROPOSTAS DE PES E DO OE 2017 E O PROGRAMA 

QUINQUENAL DO GOVERNO 
 

15. A ligação entre as propostas de PES e de OE é visível (e efectuada) por via da matriz de 
acções da proposta de PES, apesar desta não estar quantificada em termos financeiros. 
Entretanto, não se percebe a ligação destas acções com as metas do Programa Quinquenal 
do Governo (PQG). A questão que se coloca é como é que o Governo equaciona atingir 
as metas e indicadores previstos no PQG com os cortes que estão a ocorrer no OE, 
sobretudo nos sectores sociais básicos? 
 
 

VI. ANÁLISE DA ESTRUTURA DAS DESPESAS E RECEITAS  
 

16. A proposta do OE prevê arrecadar 186.3 mil Milhões de Meticais de receitas totais contra 
uma despesa superior à receita de 272.2 Mil Milhões de Meticais, resultando num défice 
orçamental de 85.9 mil Milhões de Meticais – um valor aproximado ao orçamento total 
alocado para os sectores como Educação, Saúde e Agricultura. Este défice, 
provavelmente, resulta da interrupção do apoio directo ao orçamento pelos doadores 
e parceiros de cooperação, mas nenhuma estratégia é apresentada pelo Governo 
para se ultrapassar esta situação.  
 
Quadro 1: Previsão de cobrança de Receita para 2017 

19 
 

Quadro 7.Previsão de Cobrança de Receitas para 2017 

 

 

44. Relativamente as Receitas Fiscais, estas deverão atingir o montante de 

155.556,8 milhões de MT, equivalente a 19,4% do PIB, na qual destacam-se 

as Receitas Sobre o Rendimento e as receitas sobre Bens e Serviços, que 

situar-se-ão em 8,0% e 10,4% do PIB, respectivamente. 

 

45. As Receitas não Fiscais (incluindo Próprias) e as Receitas Consignadas, 

deverão alcançar 17.258,9 e 10.331,3 milhões MT, o equivalente a 2,1% e 

1,3% do PIB, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

CGE Lei Prop. CGE Lei Prop.

Receitas do Estado 155,893.0 165,540.9  186,333.5 26.5% 24.1% 23.2%

Receitas Correntes 152,796.4   162,353.5    183,147.1   25.9% 23.6% 22.8%

Receitas Fiscais 129,657.1   144,450.3    155,556.8   22.0% 21.0% 19.4%

Impostos sobre rendimentos 57,919.1     64,595.9      64,232.2     9.8% 9.4% 8.0%

IRPS 21,311.2     24,108.7      25,785.9     3.6% 3.5% 3.2%

IRPC 36,498.4     40,401.3      36,943.3     6.2% 5.9% 4.6%

Imposto especial sobre o Jogo 109.4          85.9             1,503.1       0.0% 0.0% 0.2%

Receitas sobre Bens e Serviços 67,036.1     74,466.5      83,544.0     11.4% 10.8% 10.4%

Imposto sobre Valor Acrescentado 46,553.1     48,407.0      50,413.8     7.9% 7.0% 6.3%

ICE-Produtos Nacionais 4,070.3       5,146.2        8,385.5       0.7% 0.7% 1.0%

ICE- Produtos Importados 3,769.2       6,995.3        7,804.8       0.6% 1.0% 1.0%

Imposto sobre Comércio Externo 12,643.5     13,918.0      16,939.9     2.1% 2.0% 2.1%

Outros Impostos Fiscais 4,701.9       5,387.9        7,780.6       0.8% 0.8% 1.0%

Receitas não Fiscais (incl. próprias) 11,981.5     9,869.2        17,258.9     2.0% 1.4% 2.1%

Receitas Consignadas 11,157.8     8,034.0        10,331.3     1.9% 1.2% 1.3%

Receitas de Capital 3,096.6       3,187.4        3,186.4       0.5% 0.5% 0.4%

Milhões MT Em % do PIB

 
Fonte: Proposta do OE 2017 

 

17. A partir do quadro acima, pode-se concluir que as receitas correntes, onde estão inseridas 
as fiscais – cidadãos e empresas nacionais - (IRPS, IRPC, IVA), são aquelas que deverão 
ter uma maior contribuição para as receitas do Estado. Isto contrasta com a situação actual 
de crise económica e de tensão político-militar em que o país está mergulhado, uma vez 
que grande parte das empresas está a fechar e os cidadãos se encontram com menos 
capacidade de pagar impostos. Assim, questiona-se a base usada pelo Governo para 
prever este nível de cobranças. 
 

18. Ainda com base na tabela 7, pode-se notar que a proposta de PES & OE é omissa em 
relação à rubrica Outros Impostos Fiscais, ou seja, não se prevê a cobrança de impostos 
relacionados com a exploração de recursos minerais. Que tratamento será dado a este 
assunto? A CPO e AR devem exigir que o Governo faça previsões das receitas das 
Mais-Valias e solicite a autorização para a sua utilização. 
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19. A análise da política orçamental a ser seguida e a sua inter-relação com a política 

cambial – é parcialmente apresentada nas propostas. Todavia, o efeito da 
desvalorização do Metical em relação às moedas internacionais de referência é visível 
no dia-a-dia dos cidadãos e empresas. Ainda assim, nenhumas medidas para apoiar e 
estimular a economia são apresentadas. 
 
Quadro 2: Previsão da Despesa do Estado 2017 

22 
 

Quadro 8. Previsão da Despesa do Estado 2017 

 

 

49. Deste montante, estão previstas para as Despesas de Funcionamento 19,5%, 

Despesas de Investimento 10,0% e Operações Financeiras do Estado 4,4% 

do PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

CGE Lei Prop. CGE Lei Prop.

DESPESA  TOTAL 200,490.7 243,358.2 272,288.7 33.9% 35.4% 33.9%

Despesas de Funcionamento 117,835.7 143,411.4 156,449.9 19.9% 20.9% 19.5%

Despesas Correntes 117,435.4 142,938.6 156,224.4 19.8% 20.8% 19.5%

Despesas com Pessoal 64,299.3 70,089.1 77,362.8 10.9% 10.2% 9.6%

Bens e Serviços 22,512.0 24,804.2 27,147.0 3.8% 3.6% 3.4%

Encargos da Dívida 7,621.9 15,122.3 26,937.9 1.3% 2.2% 3.4%

Transferências Correntes 19,860.1 21,346.4 20,721.1 3.4% 3.1% 2.6%

Subsídios 2,213.2 942.1 2,697.0 0.4% 0.1% 0.3%

Outras Despesas Correntes 770.8 10,543.9 1,233.6 0.1% 1.5% 0.2%

Exercícios Findos 158.1 90.7 125.0 0.0% 0.0% 0.0%

Despesas de Capital 400.3 472.8 225.5 0.1% 0.1% 0.0%

Despesas de Investimento 64,077.8 76,014.9 80,381.2 10.8% 11.1% 10.0%

Componente Interna 42,677.4 28,870.3 28,033.6 7.2% 4.2% 3.5%

Componente Externa 21,400.4 47,144.5 52,347.6 3.6% 6.9% 6.5%

Operações Financeiras 18,577.2 23,931.9 35,457.6 3.1% 3.5% 4.4%

Activas 3,729.8 8,100.0 12,654.8 0.6% 1.2% 1.6%

Passivas 14,847.4 15,831.9 22,802.8 2.5% 2.3% 2.8%

Milhões MT Em % do PIB

 
Fonte: proposta do OE 2017 

 

20. O valor total das despesas (funcionamento e investimento) previsto na proposta de OE de 
2017 para financiar o Estado é de 272,3 Mil Milhões de Meticais, o que representa um 
crescimento de 11,9% face ao ano anterior. Deste montante, 156,4 Mil Milhões de Meticais 
serão gastos com as Despesas de Funcionamento (e destes 77,4 mil Milhões de Meticais 
será consumido pela rubrica de Despesas com Pessoal). Que explicação se faz para esta 
situação?  
 

21.  Do total das despesas, 80,4 Mil Milhões de Meticais serão gastos em Despesas de 
Investimento (por sua vez, Investimento Interno totalizará 28 Mil Milhões de Meticais e a 
Externa 52,3 mil Milhões de Meticais) e 35,5 mil Milhões de Meticais serão gastos em 
Operações Financeiras (dos quais 12,7 mil Milhões de Meticais em Activas e 22,8 mil 
Milhões de Meticais em Passivas). O corte de despesa pública – chamada de 
racionalização dos recursos e suas medidas de contenção – não é devidamente 
explicado. O Governo deve fornecer os detalhes ligados à anunciada racionalização e 
contenção das despesas de funcionamento.  
 

22. Tendo em conta que serão efectuados cortes na rubrica de combustíveis e custos 
com pessoal, dever-se-ia apresentar os detalhes sobre quanto, em que sectores e em 
que actividades e programas haverá os referidos cortes. Aqui também é relevante 
esclarecer se o corte será igual para todos os sectores, o que vai acontecer com os 
serviços sociais básicos – já de si precários. Nesta senda, dever-se-ia mencionar, de 
entre outros aspectos, a disponibilidade de ambulâncias, combustível para as 
mesmas, supervisão e pessoal médico nas províncias e distritos.  
 

23.  O FMO entende que este momento de crise é ideal para se corrigir as despesas 
desnecessárias imputadas ao Estado, tais como as despesas relacionadas com as 
regalias dos governantes a todos os níveis e para os ex-dirigentes.  
 

24. Na componente Externa do Orçamento, não está alocado qualquer valor para o Apoio 
Directo ao Orçamento, contrariamente ao que se tem verificado em anos anteriores. 
Entretanto, o montante atribuído pelo Governo para o financiamento das Despesas de 
Investimento, na componente externa, equivale ao dobro da componente interna, o 
que significa que o Governo vai privilegiar os empréstimos externos para a 
construção de infraestruturas de interesse público (escolas, centros de saúde, 
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estradas, infraestruturas administrativas). Esta opção carece de fundamentação. Este 
dinheiro já está garantido? Qual é a fonte de financiamento?  
 

25. Em geral, a linha de Donativos verifica reduções em comparação a 2016. Espera-se que os 
projectos de investimento totalizem 9,2 Mil Milhões de Meticais e os chamados fundos 
comuns 4,9 Mil Milhões de Meticais. Esta redução em Donativos vai afectar os sectores 
sociais chave, como saúde, educação e agricultura que tem nesta fonte de 
financiamento uma forma de suprir as necessidades do sector para prestar seus 
serviços (significa que vai haver menos donativos em espécie como ambulâncias, 
carteiras escolares, equipamento médico, tractores, etc.).   
 

26. Os encargos da dívida apresentam uma tendência crescente de 2015 a 2017. Em 2016 
situavam-se em 2,2% e em 2017 estarão em 3,4%, o que implica uma variação na 
ordem de 1,2%. O Governo prevê que o montante para o pagamento da dívida interna 
irá resultar do vencimento da maior parte dos empréstimos. Igualmente, prevê na sua 
proposta do OE para 2017 a gestão rigorosa da dívida pública, incluindo a sua 
restruturação, de modo a assegurar a sustentabilidade. Apesar disto, não se inclui os 
detalhes sobre a referida reestruturação.  
 

27. A nível das Operações Financeiras, verifica-se que crescem as operações activas e as 
passivas.  As activas crescem devido a desembolsos de acordos de retrocessão, que 
são empréstimos que o Governo concede a empresas e que estas devolvem aos 
cofres do Estado depois de um dado período, enquanto as passivas crescem devido 
a amortização de empréstimos externos e internos. A proposta também não 
apresenta os detalhes sobre esta matéria. 
 

28. Em nenhum momento os documentos discutem e apresentam informação ao cidadão 
sobre o relacionamento e acordos entre o Governo e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), seja para esclarecer as exigências do Fundo, seja para informar que acções e 
metas foram acordadas. Também seria relevante a inclusão das razões específicas 
que levaram ao Fundo a suspender o seu programa de financiamento ao país. 
 
 

VII. ANÁLISE DA TENDÊNCIA/EVOLUÇÃO DE ALOCAÇÃO AOS SECTORES DA 
EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, PROTECÇÃO SOCIAL, ÁGUA E SANEAMENTO 
E ESTRADAS 
 

29. Na despesa total do Estado para OE de 2017, os sectores prioritários absorvem 68,8% 
das despesas, distribuídos conforme a tabela seguinte: 

 
Tabela 2: Alocações por sector 

Interno Externo Lei Interno Externo OE

Despesa Total (Ex. EGE) 157.159,5  47.144,5    204.304,0    157.545,6    52.347,6    209.893,2    2,7%

Total Sectores Econômicos e Sociais 84.487,6     46.625,8    131.113,4    91.419,5      53.083,1    144.502,6    10,2%

Educação 37.798,2     6.601,3      44.399,5      41.084,2      7.203,5      48.287,7      8,8%

Saúde 15.931,6     7.964,7      23.896,3      20.526,0      617,8         21.143,8      -11,5%

Infra-Estrutura 9.537,6       25.413,1    34.950,7      9.381,3        27.732,5    37.113,8      6,2%

Estradas 5.117,2       18.868,8    23.986,0      4.857,2        13.043,9    17.901,1      -25,4%

Águas e Obras Públicas 2.782,1       5.521,3      8.303,4        1.908,8        14.306,6    16.215,4      95,3%

Recursos Minerais e Energia 1.638,3       1.023,0      2.661,3        2.615,3        382,0         2.997,3        12,6%

Agricultura e Desenvolvimento Rural 11.212,0     5.005,5      16.217,5      9.556,7        8.659,1      18.215,8      12,3%

Sistema Judicial 3.526,8       416,1         3.942,9        3.043,6        13,9            3.057,5        -22,5%

Transportes e Comunições 1.733,8       635,4         2.369,2        1.822,8        7.302,7      9.125,5        285,2%

Acção Social e Trabalho 4.747,6       589,7         5.337,3        6.004,9        1.553,6      7.558,5        41,6%

Designação 
Lei do OE de 2016 Proposta de OE 2017

Milhões de MT

Variação  

2016 - 

2017

 
Fonte: Proposta de PES & OE 2017 
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30. SAÚDE – o montante atribuído é inferior ao do ano anterior, sendo que esta redução de 
2017 situa-se em -11,5%. O Governo garante na sua fundamentação que mesmo com esta 
redução, o orçamento vai cobrir a contratação de 2019 novos funcionários, o aumento do 
atendimento via consulta externa, partos institucionais e internamento, aumento de crianças 
que se beneficiam do TARV pediátrico e uma previsão de taxas de cobertura de crianças 
menores de 12 anos vacinadas em 90%. Qual é a viabilidade deste fundamento.  
 

31. A proposta de PES & OE não apresenta uma linha de como será tratada a aquisição e 
distribuição de medicamentos, tendo em conta a depreciação da moeda nacional, 
bem como a prevalência da tensão político-militar. Por outro lado, o corte do 
orçamento no componente de investimento pode dar a indicação clara de que o 
sector não vai ter recursos suficientes para a construção de mais centros de saúde, 
apetrechamento dos hospitais, aquisição de ambulâncias, comprometendo a 
melhoria da qualidade dos serviços e da vida dos moçambicanos. É imperioso que o 
governo fundamente esta decisão e/ou faça uma revisão ao orçamento atribuído ao 
sector. 
 

32. EDUCAÇÃO – para este sector prevê-se um crescimento de recursos no OE de 2017, 
situado em 8,8% face ao ano anterior. Este aumento é fundamentado pelo Governo pelo 
aumento do efectivo escolar, construção de salas de aula em todo o país, expansão do 
ensino superior, construção e apetrechamento de Instituições de Ensino Vocacional/Técnico 
Profissional. 
 

33. Aqui o grande desafio é garantir que os recursos são geridos de forma transparente e 
aberta, de modo a garantir o seguinte: i)  transferência dos fundos para apoiar as 
escolas (através do Apoio Directo às Escolas - ADE); ii) financiamento dos programas 
de livro escolar; iii) aquisição de mais carteiras; iv) contratação de mais professores 
com formação psicopedagógica, reduzindo o rácio aluno-professor; v) garantia dos 
subsídios para os programas de alfabetização; vi) fundos de supervisão e melhoria 
de qualidade do ensino. 
 

34. AGRICULTURA – neste sector insere-se as componentes de desenvolvimento rural, 
produção animal e florestas. O sector tem uma alocação de 18,2 Mil Milhões de Meticais, 
cerca de 12,3% a mais face ao ano anterior. A fundamentação do Governo nesta alocação 
centra-se na produção agrária, no funcionamento de centros de serviços agrários, 
operacionalização de regadios, libertação de sementes e assistência aos agricultores, 
aumento de captura de pescado, aumento de produção das culturas de subsistência como 
de rendimento, entre outros. 
 

35. Entretanto, não foi possível apurar como o governo prevê solucionar, através da 
dinamização do sector da agricultura, a problemática da desnutrição crónica que 
afecta cerca de 53% das crianças menores de 5 anos. Também não se aponta como 
será contido o desflorestamento e qual deve ser a contribuição do abate e 
comercialização de madeira para o PIB nacional. 
 

36. Igualmente, há défice de informação sobre os valores orçamentados para os 
Subsídios – seja de trigo, combustíveis e transporte. O Governo deve fornecer os 
detalhes sobre os subsídios orçamentados para as empresas públicas e participadas 
quanto ao trigo, combustível, transporte e transportado. Além disso, deve apresentar 
a sustentabilidade fiscal destas medidas. 
 

37. PROTECÇÃO SOCIAL E TRABALHO – este sector, na proposta de OE de 2017, têm uma 
dotação 7,5 Mil Milhões de Meticais, representando um aumento de 41,6% face ao ano 
anterior. O Governo, à semelhança da Lei OE 2014, incluiu a componente Trabalho ao 
sector da Acção Social. No entanto, a classificação da despesa deste sector não é precisa, 
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ficando difícil perceber no orçamento como são divididos os recursos. O FMO vê com 
preocupação a redução per capita do valor da protecção social. 
 

38. O Governo fundamenta a alocação de recursos ao sector com o aumento de benificiários 
dos programas de protecção social (de 507.900 para 540.531 agregados familiares), mas 
não descreve o que significa este aumento (de 32.639 novos benificiários) face ao número 
global de moçambicanos necessitados. O sector de Protecção Social esteve sempre 
composto nos anos anteriores em programas que incluem: Programa de Subsídio 
Social Básico, Programa de Apoio Social Directo e os Programas de Serviços Sociais 
de Acção Social e o Programa de Acção Social Produtiva. No OE de 2017 não foi 
possível apurar a verba disponibilizada para estes programas. 
 

39. Não existe qualquer discussão em relação à manutenção de empregos e à criação de 
novos, seja no sector público, seja no privado. Aliás, como não haverá contratação 
de pessoal (excepto na educação e saúde), o PES prevê a alocação interna dos 
funcionários e agentes do Estado. Devemos ter mais detalhes do número exacto de 
funcionários e agentes do Estado nos diferentes níveis e quais os planos de 
movimentação de tais funcionários para garantir a execução do OE.  
 
 
 

40. ÁGUA E SANEAMENTO – A componente de Água e Saneamento é um subsector do 
Sector de Infraestruturas e faz parte dos chamados “Sectores Prioritários” definidos pelo 
Governo na classificação da despesa. O abastecimento de água potável faz parte das áreas 
que são dependentes fortemente do financiamento externo, apesar de na proposta de OE 
esta estar junta com a de Obras Públicas. Apesar de o Governo prever a construção de 
1000 fontes um pouco por todo o país e a conclusão da reabilitação e expansão de 37 
sistemas de abastecimento de água nas cidade e vilas como as principais realizações para 
2017, o FMO continua preocupado com a falta de detalhe sobre o montante do 
investimento, ou seja, é difícil visualizar quanto será investido no sector, uma vez que há 
uma mistura com as Obras Públicas.  
 

41. As propostas não abordam como o Governo vai responder à crescente procura no 
acesso a água potável para os moçambicanos tendo em conta o aumento da 
densidade populacional. Aliás, é ainda preocupante o facto de que apenas 60% das 
Unidades Sanitárias têm uma fonte de água. Como será tratado este défice? 
 

42. INDÚSTRIA EXTRACTIVA - A proposta do PES & OE de 2017 prevêem para a indústria 
extractiva um crescimento de 24%, o que contribui significativamente para a previsão do 
PIB do país em 5,5% (mais 1,6% se compararmos com a previsão de 2016). Prevê-se para 
o carvão mineral um crescimento na ordem de 161.1% resultante da melhoria da base 
logística e a retoma de níveis de preços no mercado internacional. Contudo, esta projecção 
não toma em consideração algumas externalidades que podem afectar negativamente o 
alcance desta meta. A título de exemplo, o Governo não menciona a actual situação 
político militar, nem a fraca qualidade de carvão existente em Moatize, as quais 
podem inibir a entrada de investidores, podendo resultar no decréscimo da previsão 
do PIB do sector e do país e, consequentemente, da balança de pagamentos. 
 

43. Na análise feita em relação ao gás natural, o Governo na sua proposta do PES para 2017, 
argumenta que haverá um crescimento de cerca de 21% resultante da produção do gás 
condessado em 540 mil barris. Todavia, a proposta do PES do ano anterior projectava 
uma produção de cerca de 600 mil barris, o que corresponde a uma redução e não 
aumento como explanado na proposta do PES de 2017.  
 

44. Por outro lado, na projecção do PES de 2016 o Governo fez menção da planta de 
processamento do gás natural e seus possíveis investimentos na Bacia do Rovuma. 
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Na actual proposta do PES, os possíveis investimentos nesta região não são 
mencionados. O Governo não explica de que forma a assinatura de futuros contratos 
para concessão de gás serão tratadas ao longo do ano fiscal de 2017. 
 

45. O Governo projecta um crescimento em relação a outros minérios da indústria extractiva, 
tais como as Areias Pesadas e Brita. Todavia, o actual quadro económico ilustra um 
cenário totalmente diferente, uma vez que estes minerais são usados na indústria de 
construção e esta está registando um abrandamento económico resultante da crise 
financeira. O FMO acredita que haverá um impacto negativo da indústria extractiva 
pelo menos no 1º trimestre de 2017 resultante da crise político militar. 
 

46. Em termos de projecções de arrecadação de receitas provenientes da extração de 
recursos naturais, as quais se espera que tenham um impacto positivo para as vidas 
do cidadão moçambicano, não irá acontecer assim tão cedo ou pelo menos antes de 
2022.  
 

47. Existe uma variação de cerca de 12% do OE de 2016 para 2017. Todavia, uma parte 
significativa deste aumento está ligada ao aumento do investimento interno. Não fica claro 
a que se refere este aumento, nem o fundamento para o aumento das receitas 
internas por parte da indústria extractiva, uma vez que esta é uma actividade de 
capital intensivo e os nacionais não possuem a capacidade financeira para a 
realização de tais actividades. 
 
 

VIII. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DE ALOCAÇÕES A NÍVEL DESCONCENTRADO 
 

48. Verifica-se que a alocação orçamental para o nível local tende a reduzir, isto é, o bolo 
orçamental, em valores nominais, reduziu cerca de 15.4% para o nível provincial e 
aumentou em 12,7% ao nível distrital. Isto significa que a concentração dos recursos para a 
execução central aumentou em 3.3% de 2016 para 2017, de acordo com a tabela abaixo: 
 
Tabela 3: Alocação por âmbito 

Lei 2016 OE 2017 Valiação %

DESPESA TOTAL (*) 193.760,0          209.893,2             8,3%

Central 121.269,5          138.374,60           14,1%

Local 72.490,5            71.518,60             -1,3%

Provincial 35.385,2            29.950,80             -15,4%

Distrital 33.645,4            37.923,90             12,7%

Autárquico 3.459,9               3.643,90               5,3%

Central 62,6% 65,9% 3,3%

Local 37,4% 34,1% -3,3%

Provincial 18,3% 14,3% -4,0%

Distrital 17,4% 18,1% 0,7%

Autárquico 1,8% 1,7% 0,0%

(*) Excluindo Operações Financeiras e Encargos da Dívida

Fonte: Proposta da Lei do OE, pag. 33

Em % da Depesa Total

Em Milhões de MT
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IX. CONCLUSÕES: 
 

o A proposta de PES e OE submetidos pelo Governo à Assembleia da República foram 
enviados dentro do prazo, mas há falta de informação, incongruências e verifica-se que as 
áreas sociais básicas vão reduzir ou não irão crescer em relação a demanda a estes 
serviços. 

o Dos pressupostos macroeconómicos às alocações orçamentais nos sectores denota-se 
uma grande ausência de informação e explicações coerentes. Estas lacunas levam-nos a 
supor que o Governo não pretende discutir a situação política, económica e social do país e 
as suas implicações na proposta de OE. 

o Em 2017, o Governo só vai continuar com os investimentos já iniciados, ou seja, não 
haverá novos investimentos. 

o Verifica-se que o apoio externo (ainda que em valores nominais seja mais alto que no ano 
anterior em consequência das alterações verificadas nas taxas de câmbio) é escasso e não 
são claramente discutidas as estratégias que o Governo irá adoptar para fazer face a esta 
situação. 

o Quanto ao défice orçamental, a proposta do OE não discute de forma clara e directa como 
o Governo vai angariar os recursos necessários para a implementação do seu plano. 

o Apesar de toda a polémica em torno da “dívida oculta”, o Governo não incluiu qualquer 
informação sobre este tema nesta proposta submetida aos parlamentares. 

o Verifica-se que o Governo vai continuar a subsidiar as empresas (não devidamente 
identificadas na proposta de OE) do trigo, combustível e transporte, mas não debate a 
sustentabilidade fiscal destas medidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE O FMO 
 
O FMO – Fórum de Monitoria de Orçamento - é uma plataforma de Organizações da 
Sociedade Civil focalizadas e interessadas na área de gestão de finanças públicas. A 
plataforma visa fortalecer a capacidade de acção colectiva das OSCs para monitorar e 
influenciar as políticas fiscais e financeiras, tendo como base o Orçamento do Estado, em 
benefício dos grupos menos favorecidos. 
 
 

 


