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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
Este texto foi elaborado com o objectivo geral de 
analisar o Relatório de Execução do Orçamento do 
Estado (REO) referente ao exercício económico de 
2018. O mesmo constitui contributo do Observatório 
do Meio Rural (OMR) para o projecto Elevando o 
valor do dinheiro ao serviço do cidadão - Monitoria 
da Gestão de Finanças Públicas, implementado por 
um consórcio de organizações da sociedade civil 
membros do Fórum de Monitoria do Orçamento 
(FMO), financiado pela União Europeia. 

A análise foi feita na prossecução dos seguintes 
objectivos específicos: (i) analisar o grau de 
execução dos orçamentos sectoriais (Agricultura e 
Desenvolvimento Rural) correspondendo ao Ministério 
da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) e ao 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural (MITADER), a nível central, provincial e distrital 
comparando com a alocação prevista (orçamentado); 
(ii) analisar a possível consistência entre as prioridades 
estabelecidas no Plano Económico e Social (PES) 
e Orçamento do Estado (OE) realizado: em valor, 
peso específico e distribuição; (iii) comentar sobre 
as constatações e possíveis impactos no sector da 
Agricultura e de Desenvolvimento Rural; (iv) comentar 
sobre o grau de detalhe do REO para efeitos de 
análise do desempenho financeiro do OE para o 
sector base da economia: agricultura; e por fim, (v) 
referir as dificuldades de análise derivadas da falta 
de transparência da execução orçamental, indicando 
quais são os aspectos que dificultam de acesso a 
informação.

2. CONSTATAÇÕES E ANÁLISE

2.1. Do grau de execução dos orçamentos sectoriais (MASA e MITADER 
a nível central, provincial e distrital)

Quadro 1: Despesas nos sectores económicos e sociais, comparando dotação e realização em 2018 (em 
milhões de Meticais)

Sector
Orçamento

Realização Taxa de 
Realização 

(%)
Inicial Actual

Valor Peso (%) Valor Peso (%) Valor Peso (%)
Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 13.232,8 9,0 15.836,6 10,6 12.680,0 9,9 80,1

Fonte: REO 2018

Uma primeira observação é que o cálculo do peso (em %) está incorrecto. E uma segunda observação é que o 
peso (em %) está a ser calculado relativamente a um “Total“ (parcial) e não relativamente ao verdadeiro total do 
Orçamento e ao total das Despesas.

Quadro 1.1: Correcção do cálculo do peso das Despesas sobre um “Total”parcial em 2018 (em milhões 
de Meticais)

Sector

Orçamento
Realização Taxa de 

Realização 
(%)

Inicial Actual

Valor Peso (%)** Valor Peso (%)** Valor Peso (%)**
Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 13.232,8 8,0 15.836,6 10,0 12.680,0 9,0 80,0

Total 147.294,0 100,0 149.842,6 100,0 127.631,5 100,0 85,1

*Esta linha de Despesas, designada Total, inclui somente os sectores: Educação, Saúde, Infra-Estruturas, Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Sistema Judicial, Transportes e Comunicações, Outros Sectores Estruturantes
** Cálculo corrigido
Fonte: REO 2018
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De facto, a Tabela 30 (REO, pág. 40) apresenta 3 “totais”: Total (conforme quadro 1.1 acima), Despesa Total Excluindo 
Juros e Operações Financeiras, em Despesa Total. A seguir recalcula-se o peso relativamente a esta última.

Quadro 1.2: Re-Cálculo do peso das Despesas sobre a Despesa Total em 2018 (em milhões de Meticais)

Sector
Orçamento

Realização
Inicial Actual

Valor Peso (%) Valor Peso (%) Valor Peso (%)

Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 13.232,8 4,0 15.836,6 5,0 12.680,0 4,0

Total 147.294,0 48,0 149.842,6 48,0 127.631,5 54,0

Despesa Total 302.928,1 100,0 307.143,3 100,0 282.077,4 100,0

Fonte: REO 2018

Quadro 1.3: Despesas nos sectores económicos e sociais, comparando dotação e realização e os 
Encargos da Dívida Pública em 2018 (em milhões de Meticais)

Sector
Orçamento

Realização Taxa de 
Realização 

(%)
Inicial Actual

Valor Peso (%) Valor Peso (%) Valor Peso (%)

Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 13.232,8 4,0 15.836,6 5,0 12.680,0 4,0 80,1

Encargos da Dívida 
Pública 33.195,2 10,0 26.942,0 8,0 25.824,4 9,0

Fonte: REO 2018

Conforme explicação do REO 2018, a rubrica 
“Agricultura e Desenvolvimento Rural” patente no 
Quadro 1.3 acima, esta rubrica inclui, para além do 
MASA e MITADER a nível central, os seguintes outros 
itens: (i) Fundo de Desenvolvimento Distrital; (ii) 
Infra-estruturas socio-económicas e (iii) projectos de 
Desenvolvimento Rural nos sectores de Indústria e 
Comércio e da Administração Estatal.

Os dados apresentados no quadro 1.3 acima chamam a 
atenção para duas questões preocupantes. A primeira 
diz respeito à contínua secundarização da agricultura 
e desenvolvimento rural quando comparados com 
o serviço da dívida. De facto, a verba destinada à 
“base de desenvolvimento nacional” – à agricultura - 
conforme consagrado na Constituição da República, 
foram alocados apenas 13.232,8 milhões de Meticais 
contra os 33.195,2 Mil Meticais.

O crescimento dos Encargos da Dívida Interna é 
justificado pela concentração do pagamento de juros 
de Obrigações do Tesouro emitidas nos anos 2013 e 
2014 (anos da constituição das três empresas do calote 
– EMATUM, MAM e Proindicus), maior utilização de BTs, 
em comparação com o período homólogo de 2017, e 
ainda o pagamento de juros da dívida reestruturada 

e consolidada das Empresas Públicas, Projectos e 
Fundos, e compensação de gasolineiras.

A segunda questão preocupante mostrada pelo 
quadro 1 está relacionada com o que se consideram 
ser componentes integrantes da “agricultura e 
desenvolvimento rural” – desde os “7 Milhões” – Fundo 
de Desenvolvimento Distrital, passando por infra-
estruturas socio-económcias, independentemente do 
que isso queira sigificar.

Ora, o facto de em 2018 o Governo ter decidido alocar 
e gastar mais verbas aos Encargos da Dívida do que 
à agricultura e desenvolvimento rural – a despesa 
com Encargos da Dívida foi quase duas vezes mais 
que a despesa na Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, e enquanto a despesa em Agricultura e 
Desenvolvimento representa 80% do que tinha sido 
previsto (orçamentado), a despesa em Encargos da 
Dívida representa 95.9% do que tinha sido previsto – 
denota que naquele ano a gestão financeira do Estado 
continuou a dar prioridade às classes mais privilegiadas 
da sociedade moçambicana, pois são elas que mais 
benefícios retiram da situação do alto endividamento 
público (por exemplo, construção da Estrada Circular 
de Maputo e da Ponte Maputo-KaTembe).
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2.2. Da consistência entre as 
prioridades estabelecidas no PES 
e no OE realizado
Uma comparação entre as prioridades definidas no 
PES 2018 e aquelas elencadas no OE 2018 mostra 
inconsistência. O PES 2018 refere como prioridade do 
sector agrário o seguinte: “contratar 305 extensionistas 
para prestar assistência a 728 mil produtores, em 
técnicas de produção; produzir e distribuir 2,7 
milhões de doses de vacinas diversas para a sanidade 
animal; produzir cerca de 3.505,7 toneladas de 
semente diversa e libertar 6 variedades de culturas 
adaptadas às diferentes regiões agro-ecológicas do 
país. Adicionalmente serão produzidas 3,4 milhões de 
toneladas de cereais, 817 mil toneladas de leguminosas 
e 14,3 milhões de toneladas de raízes e tubérculos.”

Enquanto isso, o OE 2018 diz terem sido prioridades 
daquele ano as seguintes: (i) aumento da produção 
de cereais, com destaque para o Milho e o Arroz, de 
leguminosas, raízes e tubérculos; (ii) apoio à produção 
agrícola e pecuária; (iii) aumento de áreas de produção; 
(iv) reabilitação de regadios em Moamba-Maputo e 
nos distritos de Chókwé, Guijá e Chibuto, na Província 
de Gaza; e (i) uso de sementes melhoradas, fertilizantes 
e pesticidas.

Como se pode ver, a única coincidência está na 
produção de cereais, leguminosas, raízes e tubérculos. 
Entretanto, aquelas prioridades de contratação de 
extensionistas, de produção de vacinas diversas 
para a sanidade animal, as mais de três milhões de 
toneladas de sementes diversas definidas no PES são 
completamente esquecidas no OE.

No Plano Económico e Social (PES) de 2018, como 
nos de anos anteriores, encontram-se inscritas 
actividades ligadas à investigação agrária, excepto a 
disponibilização de novas variedades de sementes 
que, entretanto, reduziu de 2016 para 2018 em 12 
variedades, concretamente de 18 para 6 variedades 
(Selemane e Aiuba, 2018), mas aumentou em duas 
variedades de 2018 para 2019. No final, o número de 
novas variedades de sementes manteve-se em 10, nos 
anos 2015 e 2019.Como mostra o REO 2018, na sua 
página 70, (i) a Estensão Agrária não teve orçamento 
de funcionamente; (ii) do pequeno orçamento para 
investimento (4 milhões), realizaram 98%; (iii) os 
extensionistas não têm salários e os recém recrutados 
são considerados “investimento.”

Ora, é impossível assistir a 728 mil produtores com 
uma alocação orçamental de 4 milhões de Meticais. 

Outro dado ilustrador da secundarização da agricultura 
em Moçambique é verificável através do baixo nível de 
investimento público alocado à investigação agrária, 
quando comparado com outros países da região, com 
os países desenvolvidos e com o que seria o nível ideal 
desse investimento. O quadro 2 mostra essa situação.

Quadro 2: Proporção do investimento público 
em investigação agrária em Moçambique versus 
África Subsaariana, Países Desenvolvidos  e 
Investimento Ideal.

Proporção do investimento ao sector da 
investigação agrária no PIB agrícola

Moçambique 0,24%

África Subsaariana 0,72%

Países desenvolvidos 1,99%

Investimento IDEAL 2,00%

Fonte: OMR 

A par da investigação agrária, a secundarização 
da agricultura pode ser vista através do sempre 
insuficiente número de extensionistas. Em meados dos 
anos 1980, havia no país cerca de 1.400 extensionistas 
e, neste momento, 30 anos depois, são cerca de 1800 
no sistema público de extensão rural. 

O mesmo se deve dizer com relação ao controlo de 
pragas: não teve dinheiro para funcionamento, e 
somente para investimento na ordem de 318 milhões 
de Meticais. Entretanto, as vacinas foram registadas 
como “investimento.” 

Enquanto isso, a irrigação teve orçamento de 
funcionamento, mas só gastou 71%; e orçamento de 
investimento – 343 milhões e só gastou 87%.

2.3. Dos possíveis impactos da 
execução orçamental no sector 
da agricultura e desenvolvimento 
rural
O desfasamento que se verifica entre o PES e OE tem 
impacto na execução orçamental e no alcance das 
metas definidas no Plano Quinquenal do Governo 
(2015-2019), conforme se pode ver no quadro abaixo.
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Quadro 3: Amostra de alguns indicadores 
de desempenho do sector da Agricultura no 
Quinquénio 2015-2019 – meta prevista versus 
meta alcançada em 2018

Alguns indicadores de 
desempenho do sector da 
Agricultura

Meta 
prevista 

PQG 2015-
2019

Meta 
alcançada 
até 2018

N.º de projectos de 
Investigação, Inovação 
e Transferência 
e Tecnologias 
implementados

450 280

Capacidade de 
armazenagem em silos 
operacionais (toneladas)

56.000 42.000

% de agregados familiares 
em insegurança crónica 16 35

Área de regadios 
construídos e ou 
reabilitados (hectares)

16.000 9000

Fonte: Construção do autor com base no PQG 2015-2019; PES e OE 
2018; REO 2018

De uma meta prevista de 450 projectos de investigação, 
inovação e transferência de tecnologias, em quatro 
anos de governação foi alcançado apenas o número de 
280, ou seja, em cada ano foi possível realizar apenas 
70 projectos. Para se alcançarem 450 projectos, num 
mandato de cinco anos, deviam ter sido alcançados 
90 projectos em cada ano. Se o ritmo verificado até ao 
ano de 2018 for o mesmo de 2019, é certo que a meta 
final alcançada será de 350 e não 450 como estava 
previsto no PQG 2015-2019.

A nível da criação de capacidade de armazenagem em 
silos operacionais, o Governo previa poder armazenar 
até 56.000 toneladas até finais de 2019. Ora, conforme o 
quadro 4, até 2018 foi possível apenas uma capacidade 
de armazenar 42.000 toneladas o que equivale a dizer 
que, desde 2015, em cada ano foi criada capacidade 
adicional de armazenar 10.500 toneladas. Por esse 
andar, até ao final do PQG a capacidade total de 
armazenagem deverá ser de 52.500 toneladas e não 
56.000 conforme projecções do PQG 2015-2019.

Mais preocupante é a falha no alcance da meta de 
percentagem de agregados familiares vivendo em 
insegurança alimentar crónica. Esperava-se estar na 

fasquia de 16% até ao final do quinquénio, mas até 
um ano antes do término do quinquénio, o país vivia 
ainda com o dobro da meta prevista, isto é, 35% de 
agregados familiares em insegurança alimentar 
crónica.

Igualmente preocupante é a falha verificada na área de 
regadios. De uma área de 16.000 hectares que se previa 
para construção ou reabilitação de regadios, até 2018 
estava-se na casa dos 9.000 hectares, ligeiramente 
acima da metade, mas sem certeza do cumprimento 
da meta.

Para além da enumeração dos projectos (programa 
PES e realizado), é necesssário que o Governo faça 
uma análise da qualidade desses projectos. Pois 
estudos do OMR indicam claramente uma má 
qualidade na conclusão técnica, na gestão e no acesso 
a esses projectos (regadios, silos e CEPSAs). Os três 
são “projectos-bandeira” do MASA e do Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC) no caso dos silos.

O percurso errático da agricultura 
e desenvolvimento rural
Uma avaliação levada a cabo pelo Banco Mundial 
em Maputo (Banco Mundial 2019) sobre o sector da 
agricultura e desenvolvimento rural corrrobora com 
os vários estudos existentes sobre essa matéria: o 
percurso do sector tem sido errático ao longo do 
tempo sendo impossível comprovar a prioridade 
constantemente propalada pelo Governo.

Baseando a sua análise num resumo das alocações do 
orçamento para o “sector agrícola” pelos ministérios 
relevantes entre os anos 2013 e 2017, esse estudo 
notou que a alocação do orçamento para a agricultura 
aumentou em termos reais, de 8,5 mil milhões de 
Meticais em 2013 para 10,8 mil milhões de Meticais em 
2014; desde 2014, as tendências da despesa caíram 
para 6,9 mil milhões de Meticais em 2017, equivalendo 
a um declínio de 36%. Em nível agregado, diz a 
pesquisa, o orçamento anual alocado para o sector 
agrícola caiu em termos reais de uma média de 9,6 mil 
milhões de Meticais, entre 2013 e 2014, para 8,1 mil 
milhões de Meticais, entre 2015 e 2017, representando 
um declínio de 16%. Esse declínio na alocação do 
orçamento para a agricultura coincide com a retirada 
do apoio directo ao OE pelos Parceiros de Cooperação, 
em resultado do escandâlo das dívidas ocultas que 
desencadearam uma desaceleração económica 
significativa.
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2.4. Do grau de detalhe do REO para efeitos de análise e dificuldades 
de análise derivadas da falta de transparência

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A importância da Agricultura referida na Constituição 
da República (CRM), Nr 1 do Art. 108: “A agricultura é 
base do desenvolvimento nacional”; e Nr 2: “O Estado 
garante e promove o desenvolvimento rural para a 
satisfação crescente e multiforme das necessidades 
do povo e o progresso económico e social do país” - 
não se verifica na alocação orçamental – a Presidência 
da República e os sectores de defesa e segurança 
continuam a ser mais importantes do que a agricultura 
e o desenvolvimento rural, particularmente. 

A prioridade do meio rural na agenda de 
desenvolvimento do país, tal como se refere em 
inúmeros discursos políticos, não se verifica nas 
alocações orçamentais, muito menos nos níveis de 
execução orçamental – o nível central continua a 
absorver a maior fasquia orçamental em detrimento 
das províncias e dos distritos.

É necessário que exista um REO do sector da 
agricultura e desenvolvimento rural – o MASA e o 
MITADER devem produzir e divulgar os respectivos 
REOs, tal como faz o MISAU. No REO 2018, o Governo 

Os dados do REO são, geralmente, um dado agregado 
(item único: “Agricultura e Desenvolvimento Rural”), 
sendo desagregado num e noutro momento sem 
nenhuma explicação.

A principal falta de transparência consiste no uso 
de designações diferenciadas em cada um dos 
documentos. Por exemplo, no PES são usadas as 
designações constantes do PQG, “desenvolvimento 
do capital humano e social”, ao passo que no OE 
aparece a designação “Agricultura, Produção Animal, 
Caça e Florestas” para se referir ao conjunto de acções 
implementadas nos distritos e localidades (estas 
incluem produção alimentar, água e saneamento, 
finanças rurais, entre outras). Entretanto, o REO nunca 
menciona o “capital/desenvolvimento humano”, 
falando apenas em “desenvolvimento colectivo” que 
aparece sempre acoplado à habitação, não se sabendo 
se se trata do meio rural ou urbano ou de ambos. 

Assim, fica-se sem saber: primeiro, o que de concreto 
se inclui em cada uma daquelas designações; segundo, 
porque é que as designações mudam conforme se 
passa de um documento para outro embora se esteja 
diante do mesmo governo e do mesmo quinquénio/
mandato governamental; e, terceiro, havendo uso de 
diferentes designações porque é que não se explica 
ou justifica aos cidadãos as motivações para o uso 
diferenciado dos termos.

Como nota o estudo do Banco Mundial, embora as 
alocações orçamentárias do governo reflictam as 
intenções e prioridades do governo, o Ministério da 
Economia e Finanças (MEF) não publica as alocações 

orçamentais aprovadas devido a, pelo menos, dois 
factores. Primeiro, os défices na receita colectada em 
comparação com a receitada orçamentada (projectada) 
no momento da formulação do orçamento. Segundo, 
os atrasos no desembolso dos fundos comprometidos 
pelos Parceiros de Cooperação também restringem a 
capacidade do MEF de desembolsar fundos de acordo 
com as alocações orçamentais aprovadas. Esses dois 
factores, geralmente, levam a atrasos no desembolso 
de fundos para os ministérios relevantes até o último 
trimestre do ano (Banco Mundial 2019). 

Além disso, a capacidade dos ministérios relevantes 
para o sector agrícola, como o MASA e o MITADER, 
por exemplo, em termos de execução financeira, 
juntamente com procedimentos demasiado complexos 
de aquisição de bens e serviços, procedimentos de 
contabilidade, relatórios e auditoria orçamentária, 
levam a discrepâncias entre a alocação orçamental 
aprovada e as despesas reais. As despesas reais, e não 
as alocações orçamentais, em termos de quantidade 
e, principalmente, de qualidade e tempo, podem ser 
traduzidas em acções no terreno para fornecer bens 
e serviços destinados a fortalecer o desempenho do 
sector agrícola.

Como se vê, as designações diferentes usadas no 
PES e no OE não permitem estudos comparativos 
aprofundados. A uniformização dos conceitos e 
designações é função do MEF. Por isso, entendemos 
que o MEF deve resolver esse problema a bem da 
transparência na gestão da coisa pública.
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afirma que “no contexto de restrições orçamentais, 
decorrentes da suspensão do apoio geral ao orçamento 
pelos parceiros de cooperação e do aumento do serviço 
da dívida pública, a concretização dos objectivos 
do Plano Económico e Social para 2018 exigiram do 
Governo (i) a focalização de acções na promoção do 
crescimento económico inclusivo e sustentável, através 
da concentração de esforços nas áreas prioritárias de 
Agricultura, Turismo, Infra-estruturas e Energia, com 
vista a assegurar maior dinamismo destes sectores (ver 
págs 10-11)”. Ora como demonstramos ao longo desta 
análise, aquela declaração não encontra sustento nos 
dados produzidos pelo próprio Governo.

Qual deve ser a alocação 
orçamental suficiente à 
agricultura?
Nos últimos anos, a discussão entre o Governo e as 
organizações da sociedade civil (OSC) no concernente 
à agricultura baseou-se, sobretudo, na questão da 
magnitude das alocações orçamentais. As OSC têm 
pugnado pela meta de alocação de 10% da despesa 
total à Agricultura. Como que a responder, no último 
OE (2019) o Governo contorceu-se para demonstrar 
que a alocação ao sector tinha atingido 10,6% - 
uma percentagem nunca comprovada pela análise 
conduzida pelo Observatório do Meio Rural (OMR) - 
ver Selemane e Aiuba (2018), disponível em https://
omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Analise-
_-FMO-_-OE-2018-_-Agricultura-_-draft-3.pdf ). O 
Ministério de Economia e Finanças (MEF) prometeu 
informar ao OMR sobre as rubricas do sector da 
“Agricultura e Desenvolvimento Rural”. Tal promessa 
ainda não passou disso. Somente com essa promessa 
cumprida se poderá verificar sobre a coerência dos 
10% do OE alocados à agricultura.

Ora, a discussão de alocação de 10% da despesa 
total do Estado ao sector da agricultura tem sido 
considerada problemática. Como argumentam 
Mogues et al. (2008), alocar 10% da despesa total do 
governo à agricultura pode ser apropriado num país 
onde a agricultura representa 10% da economia do 
país, mas é improvável que seja apropriado num país 
em que a agricultura representa cerca de 25% da 
economia, e cerca de 70% da força de trabalho. 

Para avaliar a adequação da magnitude dos gastos 
públicos na agricultura em relação à importância 
do sector na economia, muitos estudos empíricos 
comparam a parcela do gasto real total do governo 
destinado à agricultura com o gasto público na 
agricultura como parcela do PIB agrícola (Banco 
Mundial 2019).

Assim, no caso moçambicano, enquanto a agricultura 
continuar a representar 25% da economia e 70% da 
força do trabalho, devemos advogar por maiores 
alocações orçamentais, cerca de um quinto do 
Orçamento do Estado, o que só é possível através de 
uma reconfiguração da estrutura económica nacional 
em termos de prioridades, por um lado. Por outro 
lado, o OMR apela, uma vez mais, para a importância e 
urgência de uma Lei da Agricultura. Nela se designariam 
os recursos obrigatórios a serem alocados à agricultura 
enquanto base do desenvolvimento nacional.

Enquanto isso, o OMR e o FMO têm levantado várias 
observações com sugestões concretas de como se 
pode e deve melhorar o desempenho da agricultura 
em Moçambique. Mas essas observações nunca foram 
levadas em conta apesar do MASA e do MITADER 
simularem, várias vezes, estarem a auscultar as 
organizações da sociedade civil. Dessa forma, tais 
auscultações tornam-se simplesmente inúteis. Por 
isso, urge alterar este panorama.

A falta de transparência verificada no REO 2018, 
e documentada ao longo deste texto, tem sido 
alimentada também, mas não somente, pelo MASA 
através da sua recusa em informar sobre os recursos 
alocados e os gastos reais, para efeitos de comparação 
com os valores orçamentados, e também, para efeitos 
de análise da qualidade do orçamento e das despesas 
públicas na agricultura. Essa recusa do MASA em dar 
informação é inaceitável, para além de configurar uma 
flagrante violação da Lei de Acesso à Informação (Lei 
no. 34/2014).
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